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חוש"ן -חינוך ושינוי ,חברה לתועלת הציבור בע"מ
ח"פ; 6946555:5

דו"ח מילולי לשנת 1094
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בהתאם לסעיף ; 9:כד לחוק החברות ,התשנ"ט – ??? 4מתכבדים בזאת חברי דירקטוריון החברה להגיש לרשם ההקדשות דין
וחשבון בדבר פעילות החברה כפי שמפורט בתוספת השלישית לחוק העמותות ,אליה מפנה חוק החברות@

 .4פעולות עיקריות שבוצעו בשנת הדו"ח;
 9.9פעילות "סיפור אישי"
בשנת הדו"ח התקיימו  ;?:פעילות חינוך והסברה בנושא זהות מינית ומגדרית (פעילות
"סיפור אישי") ,לקהלים מגוונים ב 48=-מסגרות שונות@

אזור
.
סוג
מערכת החינוך
ימי עיון ליועצות
חינוך בלתי פורמאלי
אקדמיה ורפואה
צבא
שח"ם
תגלית
אחר
סה"כ
אחוז

צפון

שרון

מרכז

תל אביב

ירושלים

דרום

חו"ל

סה"כ

אחוז

117
1
6
7
2
0
0
1
134
22.6%

79
1
1
3
0
0
0
1
85
14.3%

159
3
2
9
0
0
0
0
173
29.1%

41
0
1
8
1
0
5
3
59
9.9%

45
4
9
9
3
12
1
0
83
14.0%

53
0
2
4
0
0
0
0
59
9.9%

0
0
0
0
0
0
0
1
1
0.2%

494
9
21
40
6
12
6
6
594
100.0%

83.2%
1.5%
3.5%
6.7%
1.0%
2.0%
1.0%
1.0%
100.0%

א .מערכת החינוך;
במהלך שנה זו בוצעו  5:5פעילויות ,ב 87-בתי ספר;


? חטיבות ביניים.



=< תיכונים.

בנוסף ,בוצעו בשנה זו  :ימי עיון ליועצות ואנשי חינוך ,ברחבי הארץ;


ירושלים ,מודיעין ,גבעת שמואל ,פתח תקווה ,רחובות ,קיבוץ לביא ונווה הדסה.

ב .חינוך בלתי פורמאלי;
במהלך שנה זו בוצעו  19פעילויות ,ב 91-מוסדות;


בני נוער מישובי הגולן ,חד נס.



מכינה קדם צבאית  -מנשרים קלו ,מעגן מיכאל.



מחלקת הנוער עמק חפר ,עמק חפר.
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מתנ"ס טבעון ,קריית טבעון.



תנועת בני המושבים ,רמות ,משמרת וירושלים.



מתנ"ס קריית אונו ,קריית אונו.



יחידת נוער ח.מ.ש ,שוהם.



מחלקת נוער עמק יזרעאל ,תל אביב.



נוער תל"ם ,ירושלים.



מעגל בנים ובנות ,באר טוביה.

ג .מוסדות אקדמיה ורפואה;
במהלך שנה זו בוצעו  50פעילויות ,ב 99-מוסדות;


מל"ג (המועצה להשכלה גבוהה) ,ירושלים.



אוניברסיטת ת"א  -החוג לחינוך ,תל אביב.



סמינר הקיבוצים ,תל אביב.



מכללת קיי ,באר שבע.



מכללת עמק יזרעאל ,מזרע.



מכללת תל חי  -התא הגאה ,קריית שמונה.



מכללת בית ברל -קבוצת מחקר ,כפר סבא.



מכללה האקדמית לחברה ואמנויות ,נתניה.



מכללת אור יהודה ,אור יהודה.



מעשה עולם – סטודנטים בשנת התנדבות בארץ ,רחובות.



שגרירי רוטשילד -מכללת שנקר ,רמת גן.



שגרירי רוטשילד -אורנים ,קריית טבעון.



הפקולטה לרפואה הדסה ,ירושלים.



הפקולטה לרפואה ,צפת.



אוניברסיטת ת"א  -ביה"ס ללימודי המשך ברפואה ,תל אביב.



בי"ס לסיעוד קפלן ,רחובות.



קפ"ח כללית  -קורס בריאות להט"ב ,נתניה.



המרכז הגאה  -סטודנטים להכשרה מעשית ,תל אביב.
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ד .כוחות הביטחון;
במהלך שנה זו בוצעו  7פעילויות ,ב 5-יחידות צבאיות;


המנהל האזרחי באיו"ש ,בית אל.



חטמ"ר בנימין ,בית אל.



חטמ"ר מנשה ,כרכור.



חיל האוויר – כנף  ,4רמת דוד.

שח"ם (שירות חובה במשטרה) –


במהלך שנה זו בוצעו  48פעילויות.

ה .שונות;


תגלית  -במהלך שנה זו בוצעו < פעילויות.



הקונסוליה הישראלית  -בוסטון ,ארה"ב.



משלחת גאה מארה"ב ,תל אביב.



קבוצת נשים מארה"ב  ,NCJWתל אביב.



מרכז שיקומי – חירם ,הרדוף.



האגודה לתכנון המשפחה ,כפר סבא.



האגודה לתכנון המשפחה ,תל אביב.

ו .מחקר שינוי עמדות;
בהמשך למחקר אשר נעשה בשנת  8048ומטרתו היתה לבדוק שינוי עמדות בקרב בני
נוער בעקבות פעילות חוש"ן בכיתות ,הוזמנו לכנס בינ"ל אשר התקיים בבואנוס איירס,
בו נתבקשנו להציג את ממצאי המחקר,http://wcces2013.com/english/ .
שני מתנדבי חוש"ן אשר הובילו את המחקר ,הציגו את הנתונים בפני קהל רחב ומגוון
אשר כלל אנשי חינוך וחברים בארגונים להט"בים מכל העולם.
בעקבות הכנס ,נכתב מאמר אשר נשלח לפרסום בכתב עת אמריקאי אשר הקדיש את
גיליון פברואר לנוער להט"בי.
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ז .פיתוח תוכן והדרכה;
במהלך שנת  8049פותחה תוכנית חדשה שהתווספה לתוכניות הקיימות  -קונצ'רטו
למתנדב אחד .תוכנית זו פותחה ככלי אשר מאפשר למתנדב יחיד להכנס לכיתה ,לעורר
שיח ולהפעיל את התלמידים בנושאים הקשורים בתפקידי מגדר .הפעילות מגדירה
מחדש את גבולות הסובלנות ומאפשרת דיאלוג סביב תפיסת המגדר כציר ולא
כדיכוטומיה.
ח .תקשורת;
החשיפה התקשורתית של חוש"ן התבצעה במהלך שנת  8049בעיקר דרך עמוד
הפייסבוק של הארגון ( ,)www.facebook.com/hoshen.ilהיות שאתר האינטרנט של
הארגון נמצא בתהליכי שדרוג .באמצעות עמוד הפייסבוק הופצו הודעות לתקשורת מטעם
הארגון ,פורסמו ערבי החשיפה למתנדבים חדשים שנערכו לאורך השנה וסרטון ויראלי
שהופק לקראת עונת מצעדי הגאווה ביוזמתם ובהפקתם של מתנדבי הארגון
(.)https://www.youtube.com/watch?v=fYev4rPaP80
במהלך  8049התפרסמו בתקשורת הישראלית  49ידיעות שעסקו בפעילות הארגון
(ממוצע של כידיעה אחת בחודש) ,לצד ידיעות בתקשורת בארה"ב על ביקורים של
מנכ"לית הארגון.
ט .פרויקט מדף ספרות גאה;
חוש"ן ,איגי ואתר 'ספרות גאה' פעלו בשיתוף פעולה גם בשנת  8049במסגרת פרויקט
מדף ספרות גאה ,כחלק מקידום המודעות לנושאי הקהילה הגאה ,בקרב בני נוער
ומבוגרים ,במערכת החינוך ובכלל.
מטרת הפרויקט הינה להוביל ליצירת מדף ספרים יעודי המתעסק במיניות ומגדר ,בצורה
שוויונית ,תוך קידום התפישות החברתיות לקבלת האחר בבתי הספר .הספרים בפרויקט
נתרמו על-ידי מספר הוצאות לאור ונבדקו ברמת התוכן לצורך התאמתם לבני נוער.
במכתב שנלווה למשלוח הספרים קראנו לאנשי החינוך להציב את הספרים במקום ייעודי
בספריית בית הספר ובכך לאפשר לבני הנוער גישה קלה ונוחה אליהם .בשל רגישות
הנושא ביקשנו מהם להיות קשובים לבני הנוער שלעתים יחפשו ספרים אלה
בדיסקרטיות ,תוך התייעצות עם צוות הספרייה.
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י .כנסים וימי עיון;


הבנ"ה@
השנה ,זו הפעם השלישית ,בה קיימנו יום עיון במסגרת אירועי הבנ"ה .יום העיון
השנה התקיים בשיתוף בית הספר לעבודה סוציאלית באוניברסיטת תל אביב ועסק
בשינוי מדיניות כחלק מהמאבק בהומופוביה .את היום ארגן ד"ר גיא שילה .נכחו
באולם כ =0 -איש (חלקם מהקהילה וחלק מחוצה לה ) ובמהלך האירוע חולקו פרסים
לעבודות מצטיינות בתחום המאבק בלהט"בפוביה.



כנסת@
כמו בכל שנה ,כך גם השנה ,התקיים אירוע בכנסת לציין את פתיחת אירועי הגאווה.
האירוע השנה התמקד בחינוך בנוכחות שר החינוך ,נציגות שפ"י ,מנהלות ויועצות
וגורמים נוספים .מפגש זה היה משמעותי ביותר הואיל והוא אפשר שיחה כנה
ומעשירה על תפקיד מערכת החינוך במאבק נגד להטב"ופוביה.



מכללת תל חי@
יום עיון בשיתוף מכללת תל חי שהתקיים זו השנה השלישית והתמקד בקהילה
הטרנסג'נדרית .ביום העיון נכחו כמאה אנשי חינוך ,סגל אקדמי וסטודנטים .במהלך
היום נחשפו המשתתפים לסיפורים אישיים ,הרצאות עיוניות והצגת נתונים חדשים.

 9.1פרוייקט דו לשוני בשיתוף אסוואת (ארגון לסביות פמינסטיות פלשתינאיות);
פרויקט זה מטרתו המרכזית היא הנגשת חומרי הסברה וחינוך למגזר הערבי (מערכת
החינוך וקהילת הלהט"ב) .לצורך כך נוצר שת"פ עם נציגות ארגון אסוואת .בשלב הראשון
נשות אסוואת תרגמו והתאמו את תוכנית 'כישורי חיים' אשר נכתבה ע"י חוש"ן עבור
שפ"י .בשלב השני ,התוכנית המתורגמת תעלה בערבית לאתר 'שפינט' ובשלב השלישי,
השאיפה היא לקיים ימי עיון ומפגשים עם יועצות ומחנכים מהמגזר הערבי.
חלק נוסף בפרויקט הוא גיוס מתנדבים מהמגזר הערבי ,מתנדב ראשון לקח חלק בסמינר
שהתקיים בבאר שבע .עם החרבת שיתוף הפעולה ,אנו מקווים להמשיך ולהכשיר
מתנדבות ומתנדבים מהמגזר הערבי ,אשר יעבירו בעצמם סדנאות ומפגשים עבור
מערכת החינוך הערבית.
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 9.4פרוייקט שובל
פרוייק ט שובל נועד להכשרת לבבות להבנה ולקידום סובלנות כלפי הקהילה גאה בקרב
אנשי חינוך ומנהיגים בקהילה הדתית.

בביצוע הפעילויות המתוארות לעיל השקיעה חוש"ן במהלך שנת  1094סכום של
 ₪ 668,976בהתאם לדו"ח הכספי (כולל פעילות מתנדבים).

 9.5פרוייקט פיתוח מנהיגות
פרוייקט פיתוח המנהיגות נועד לפתח את מתנדבי חוש"ן ,בדגש על הצמחת מוקדי
מתנדבים ופעילות בצפון ובדרום ,מחוץ למרחב גוש דן .נוסף על סמינרי ההכשרה
שהתקיימו בבאר שבע ובשרון ,קיימנו גם הכשרות למורים בצפון ובדרום .הסטנו במהלך
השנה חלק מפעילויות הארגון המיועדות לגיוס מתנדבם ולמתנדבים פעילים למוקדי
הפעילות החדשים בחיפה ,בעמק יזרעאל ,באשדוד ובבאר שבע.
גיוס ,מיון והכשרת מתנדבים;
בשנת  8049התקיימו ארבעה מחזורי גיוס והכשרה ,במהלכם גויסו  <0מתנדבים על פי
הפילוח הבא@
> 8נשים ו 98-גברים
= תושבי הצפון < ,תושבי ירושלים 99 ,תושבי מרכז ושרון ו 4:-תושבי הדרום.
מתוכם סיימו את הכשרתם עד כה ? )<;%( 9מתנדבים על פי הפילוח הבא@
< 4נשים ו 89 -גברים
; 9מבין המתנדבים ( %58מכלל המתנדבים החדשים ו ?0%-מהמתנדבים שסיימו
הכשרה) לקחו חלק בפעילויות חוש"ן לאחר שסיימו את הכשרתם.
בביצוע פרוייקט פיתוח מנהיגות השקיעה חוש"ן במהלך שנת  1094סכום של ₪ 959,900
בהתאם לדו"ח הכספי.

חוש"ן – חינוך ושינוי ,חברה לתועלת הציבור בע"מ ,ח.פ;49;:::?: .

ת.ד ,8909> .ת"א  | <489004טל | 0;8-;<09000 .פקס | 09-?00><<> .מייל | info@hoshen.org .אתרwww.hoshen.org .

 .8תיאור המבנה הארגוני ושמות נושאי המשרה;
א .חברי הדירקטוריון (נכון ליום ;)49.91.1094
שם מלא

תפקיד

תאריך מינוי

סה"כ שנים בתפקיד

איתי חרל"פ

יו"ר דירקטוריון

40.0>.8049

4

אפרת רותם

חברת דירקטוריון

<80.<.800

>

ערן הרצמן

חבר דירקטוריון ,גזבר

><.48.800

<

יואב מאיר

חבר דירקטוריון

8;.<.8048

8

יולי נובק

חברת דירקטוריון

8;.<.8048

8

אסנת בן פורת

חברת דירקטוריון

8:.<.8049

4

יגאל אברהמי

חבר דירקטוריון

8:.<.8049

4

אייל פיליבה

חבר דירקטוריון

8:.<.8049

4

נועה הלוי

חברת דירקטוריון

8:.<.8049

4

ב .חברי ועדת הביקורת (נכון ליום ;)49.91.1094
שם מלא

תפקיד

תאריך מינוי

סה"כ שנים בתפקיד

בועז גילדור

ועדת ביקורת

8=.<.44

9

נעם רוט

ועדת ביקורת

8:.<.49

4

אלינור דורי

ועדת ביקורת

8:.<.49

4

ג .מבקר פנימי; לא רלבנטי.
ד .מורשי חתימה;



שם מלא

תפקיד

תאריך מינוי

סה"כ שנים בתפקיד

איתי חרל"פ

יו"ר

44.>.8049

4

אייל פיליבה

חבר דירקטוריון

44.>.8049

4

ערן הרצמן

חבר דירקטוריון ,גזבר

><.48.800

<

תקנון החברה אינו מאפשר למנות מורשי חתימה שאינם חברי דירקטוריון.
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ה .נושאי משרה המועסקים בחברה (נכון ליום ;)49.91.1094
שם מלא

תפקיד

סה"כ שנים בתפקיד

אירית צביאלי אפרת

מנהלת פעילות

:

חן פלד

מנהל שיווק

4

חני כבדיאל

מנהלת תחום

;0.

מתנדבים



מספר המועסקים בחברה בשנת הדו"ח@ <



מספר המתנדבים בחברה בשנת הדו"ח@ 900

ו .רואה חשבון;
שם מלא

סה"כ שנים בתפקיד

רו"ח נסים דוידוב ושות'


<

החברה חייבת במינוי רואה חשבון.

 .9תאגידים בעלי זיקה לארגון;


תאגידים אשר מרבית בעלי המניות בחברה ,או קרוביהם ,הם בעלי מניות או שותפים
בהם@ אין



תאגידים אשר נושאי משרה בחברה מכהנים בתאגידים אלו בתפקידים כלשהם@

שם התאגיד

פירוט

שוברים שתיקה ,חל"צ

יולי נובק ,מנכ"לית (מאז נובמבר (8048



תאגידים בעלי זיקה אחרת לחברה@ אין

חוש"ן – חינוך ושינוי ,חברה לתועלת הציבור בע"מ ,ח.פ;49;:::?: .
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 .:היקף מתן השירותים המרכזיים לפעילות הארגון;
תיאור כללי של השירות המהווה חלק מרכזי בפעילות החברה

היקף כספי שנתי

(ללא שם נותן השירות)

של השירות שניתן

שווי שירותים בתחומים שונים בידי מתנדבים (ללא תמורה)

?₪ 8:>,<0

; .השימושים העקריים שבוצעו על ידי הארגון בכספי התרומות במהלך שנת הדוח;
א .כספי התרומות שהתקבלו מקרן שוסטרמן ( )₪ =4,9>0ומקרן מנדל (= )₪ 9>,:9שמשו
(יחד עם כספים נוספים שהשקיעה חוש"ן) למימוש הפרוייקט לפיתוח מנהיגות.
ב .שאר כספי התרומות ( )₪ <>,<::שהתקבלו שמשו לצרכים השוטפים של פעולות
הארגון ,ללא הבחנה מול הכנסה ממקורות אחרים .בפרט ,שמשו התרומות למימון אירועי
הבנ"ה והשתתפות חוש"ן בכנסים ובפעילויות קהילתיות שונות.
< .עלויות גיוס תרומות;
עלויות גיוס תרומות בשנת .₪ 0 @2013
= .העברות ללא תמורה;
החברה לא העבירה כספים או נכסים ללא תמורה.
> .עסקאות במקרקעין;
החברה לא בצעה עסקאות במקרקעין.
? .עסקאות שלא במקרקעין שבצעה החברה עם צדדים קשורים בשנת הדו"ח;
החברה לא בצעה עסקאות עם צדדים קשורים בשנת הדו"ח.
 .40דרישה לתיקון ליקויים ע"י גורם מוסמך בשנת הדו"ח;
החברה לא נדרשה לתקן ליקויים בשנת הדו"ח.

חוש"ן – חינוך ושינוי ,חברה לתועלת הציבור בע"מ ,ח.פ;49;:::?: .
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 .44פירוט אירועים חריגים בשנת הדו"ח;
חברת הדירקטוריון ענבל קצף בקשה לסיים תפקידה ביום .4?.>.8049
 .48פריסה גיאוגרפית;
פעילות ארגון חוש"ן בשנת  8049התקיימה באזורים שונים בארץ@


באזור הצפון -קצרין ,חד נס ,רמות ,קריית שמונה ,צפת ,עמיר ,עברון ,סאסא ,איילון,
כברי ,מנוף ,חיפה ,קריית טבעון ,כרמיאל ,כפר ורדים ,הרדוף ,קיבוץ לביא ,מגידו ,עין-
שמר ,בית זרע ,מזרע ,מעגן מיכאל ,אור עקיבא ,כרכור ,חדרה ,עמק חפר.



באזור השרון -משמרת ,נתניה ,אבן יהודה ,נווה הדסה ,שפיים ,הרצליה ,הוד השרון,
רמת השרון ,כפר סבא ,רעננה.



באזור המרכז -תל אביב ,יפו ,רמת גן ,גבעתיים ,חולון ,ראשון לציון ,גבעת ברנר ,גן יבנה,
נס ציונה ,רחובות ,גבעת שמואל ,גני תקווה ,פתח תקווה ,לוד ,קריית אונו ,ראש העין,
שוהם.



באזור ירושלים -ירושלים ,בית אל ,עין כרם ,צרעה ,מודיעין ,מכבים רעות.



באזור הדרום -קריית גת ,באר טוביה ,אשל הנשיא ,באר שבע ,מגן ,יטבתה.

סניף מרכז של הארגון מצוי בתל אביב .החברה הרחיבה את פעילות הגיוס וההכשרה
למתנדבים ברחבי הארץ ,כמתואר בסעיף .4
 .49פירוט עניין מהותי אחר;
אין
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 .4:בעלי תפקידים על פי חוק החברות נכון ליום הדו"ח (;)9:.7.1095
א .חברי הדירקטוריון;
שם מלא

תפקיד

תאריך מינוי

סה"כ שנים בתפקיד

איתי חרל"פ

יו"ר דירקטוריון

8;.<.8048

4

אפרת רותם

חברת דירקטוריון

<80.<.800

>

ערן הרצמן

חבר דירקטוריון ,גזבר

><.48.800

<

יואב מאיר

חבר דירקטוריון

8;.<.8048

8

יולי נובק

חברת דירקטוריון

8;.<.8048

8

אסנת בן פורת

חברת דירקטוריון

8:.<.49

4

יגאל אברהמי

חבר דירקטוריון

8:.<.49

4

אייל פיליבה

חבר דירקטוריון

8:.<.49

4

נועה הלוי

חברת דירקטוריון

8:.<.49

4

( 8שנים בדירקטוריון)

ב .חברי ועדת הביקורת;
שם מלא

תפקיד

תאריך מינוי

סה"כ שנים בתפקיד

בועז גילדור

ועדת ביקורת

8=.<.44

9

נעם רוט

ועדת ביקורת

8:.<.49

4

אלינור דורי

ועדת ביקורת

8:.<.49

4

ג .מבקר פנימי; לא רלבנטי.
ד .מורשי חתימה;
מספר זהות

שם מלא

תפקיד

תאריך מינוי

סה"כ שנים בתפקיד

איתי חרל"פ

יו"ר

44.>.8049

4

אייל פיליבה

חבר דירקטוריון

44.>.8049

4

ערן הרצמן

חבר דירקטוריון ,גזבר

><.48.800

<

ה .רואה חשבון;



שם מלא

סה"כ שנים בתפקיד

רו"ח נסים דוידוב ושות'

<

החברה חייבת במינוי רואה חשבון.

