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סיכום פעילות , דו"ח , תקנון העמותה31.12.2021 -ב שנסתיימה לשנה כספיים דוחות: עזר כלי
2021 

 נעמה קשת  –עמותה ה יושבת ראש , רחלי ארד – העמותה ית ל"מנכ: נוכחים

 יואב מועלם זיוה גינוסר, ועדת ביקורת: חנה אלקלעי,

                                                              : 2021ך במהל בעמותה עיקריים  ושינויים תהליכים

שבה החלה ההתאוששות ממגפת הקורונה והעמותה  לאחר שנה דו"ח זה וההמלצות שבו נכתבו 

 ע מחדש פעילויות פרונטליות, למרות שרבות מהפעילויות נשארו בזוםהחלה להני

 דוגמים אלא, במלואם העבודה תהליכי כל את בודקים אינם הביקורת  וועדת ממצאי  כי לציין יש 

 . השנה כל לאורך הנעשית  העמותה מעבודת חלק

 עובדים בשכר בעמותה:  .1

מנכ"ל העמותה רחלי  נמשכה העבודה מרחוק ללא משרד של צוות העובדים.  2021ב 

ארד שעובדת משרה מלאה, ענבר גלאון מעצבת המדיה ואחראית פרסום במשרה מלאה  

 ומזכירה חדשה , רותי שהחלה את עבודתה בינואר ועובדת כרגע בשלשת רבעי משרה.  

 

 : לועד המנהל מתנדבים .2

, לקראת הבחירות  העמותה יו"רועד המנהל  ולובשנה שעברה לא נערכו בחירות ל

הומלץ לחשוף בפני חברי העמותה את העוסקים במלאכה, מיהם ומה   2022רכו ב שיע

 עשו למען חברי העמותה בשנתיים האחרונות  

 

 : העמותה חברי מספר .3

  2407היו  2021ובסוף  חברים 2021היה  2020בסוף שנת : מספר חברי העמותה 

 כל הכבוד!  -יפה . עליה חברים

 .גימלאים  22 -סטודנטים ו 127הצטרפו 

 הם מנוף לרישום חברים.ש דיגיטלים   םואירועיפרונטליים קורסים  התקיימו 2021בשנת 

  הכנס השנתי שגם הוא גורם להרשמה של חברים חדשים.  2021עדיין לא התקיים ב 

מומלץ למצוא דרך לפרסום )סלוגנים ופוסטים( על חשיבות החברות בעמותה לקידום  

 הפיזיותרפיה. 

 

 :2021 הדו"ח הכספי .4

 ואושר על ידי חברי הנהלת העמותה.  על ידי רואה חשבון אילן קמיל  2022 מאיב ךנער

 ש"ח  300,000עם רווח של נגמרה  2021שנת 

 עלוהכנסות מדמי חבר 

 סות מקורסים ופרסום עלוהכנ

 עם כניסת מזכירה חדשה . )בשנתיים של הקורונה לא היתה מזכירה( הוצאות משרד עלו 

 ו"ח העמותה על ההתנהלות הכספית השנה רמועדת ביקורת קיבלה דו"ח 

 

 קורסים וימי עיון:  .5

 הרצאות אוליין  27



 קורסים 24

 ימי עיון וסדנאות  4

 נעמה יצגה את העמותה בכנס האירופאי  

 

   :פעילות שוטפת של קבוצות עניין .6

, לימפאדמה קבוצות עניין פעילות בעמותה: בריאות האשה, , 6קיימות היו עד השנה 

 , רצפת אגן ילדים ורצפת אגן גבריםיבולריות סט, בעיות ילדים

 קבוצות עניין חדשות: אונקולוגיה גריאטריה וספורט 3נוספו  2021בשנת 

העבודה בקבוצות על בסיס  .הנהלת העמותה וצוות המשרד עוזרים ומלווים את הקבוצות

 התנדבותי. 

כדי   הענייןקבוצות ממליצה למצוא דרך לפרסם לכלל החברים את עבודת ועדת ביקורת 

 השטח.והשתתפות של  לקבל משוב

 

 :JIPTSכתב עת   .7

גליונות, העורכת פרופסור יוכי לאופר.                                                               3יצאו  

 צריך למצוא דרך לעודד פרסום של עמיתים ושיווק העיון והקריאה לציבור הפיזיותרפיסטים. 

  

   :שנתי נסכ .8

של   חתקיים כנס שנתי בגלל מגפת הקורונה. על פי רשם העמותות הדו"הלא    2021ת  בשנ

באסיפת החברים  ה  הית תר העמותה והצגתו  ועדת ביקורת פורסם לחברי העמותה במייל ובא

 יתקיים הכנס 2022בשנת  .  2021באוגוסט  בזום מה תקייה ש   השנתית

 

   :2021פעילות מיוחדת לשנת   .9

 זיותרפיסטים בישראל" קס הפי"אינדעוסקים בהקמת אתר  -

רגליים   - "מרימים  ריצה  ב    5עד    0  –פרוייקט  ריצה  עודד    9ק"מ  בהדרכת  שבועות 

 מוסינזון ועזרת משרד העמותה בלוגיסטיקה  

 :  2022שנתל המלצות

המנכ"לית ועובדות המשרד   ,מעריכה את חברי ועד העמותה, יו"ר העמותהועדת ביקורת  .1

 סגרים ובפתיחת המשק נויים בהאחרונה עם השיעל התפקוד בשנת 

 

 ו בחירות כיער 2022בשנת  .2

    15פר חברי הועד המנהל שונה בתקנון ועומד על עד בעקבות המלצת ועדת ביקורת מס

חברי הנהלה בנוסף ליו"ר העמותה כדי שההחלטות ועומס העבודה  על מתנדבי ההנהלה 

על  ק את התפקידממליצים לקראת הבחירות בשנה הבאה לשוויתחלק על יותר אנשים. 

 ידי חשיפת חברי הועד המנהל ופועלם.

 

להרחבת כמות החברים על ידי פעילות הסברתית   למצוא דרך  ועדת ביקורת ממליצה .3

  ופרסום.

ועדת ביקורת ממליצה למצוא דרך לפרסם לכלל החברים את עבודת  -קבוצות עניין  .4

 קבוצות העניין כדי לקבל משוב והשתתפות של השטח. 

 .   2021 אספה הכללית לאשר את הדו"ח הכספי לשנתרת ממליצה לועדת ביקו

 חנה אלקלעי , יואב מועלם זיוה גינוסר : החתום על


