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 ישיבת זום מרחוק: מיקום               21.7.2020: הבקרה ביצוע  תאריך

, דו"ח כנס  , תקנון העמותה31.12.2019 -ב שנסתיימה לשנה כספיים דוחות: עזר כלי
2019 

 מה קשתענ –תה העמו יושבת ראש,  רחלי ארד – העמותה ית  ל"מנכ : נוכחים

 זיוה גינוסר, ציפי בק   ועדת ביקורת: חנה אלקלעי,

 :   2019ך  במהל בעמותה עיקריים ושינויים תהליכים

תהיה שונה עקב   2020דו"ח זה וההמלצות שבו נכתבו עם הידיעה ששנת 

 מגפת הקורונה. 

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

 . השנה  כל לאורך הנעשית  העמותה  מעבודת  חלק מיםדוג

 

 מנכ"ל העמותה:   .1

 משרה.  75%להעלות את משרת המנכ"לית ל המליצה דת ביקורת וע 2018בכנס 

 עזבה את תפקידה   זיווית קורנבלאו. המנכ"לית   2019בשנת 

התקיים מכרז על פי תקנון העמותה, כל    - נבחרה מנכ"לית חדשה 2019 בספטמבר

  מבחן התאמה למקצוע.קורות חיים ומי שהתאים נבדק על ידי  הגישו ועמדיםהמ

לראיון אצל ועדה שהוקמה לצורך הבחירה  והגיע המועמדיםהתהליך בהמשך 

בסוף התהליך   שכללה מנהלים מהשטח, אנשי אקדמיה ונציג מהנהלת העמותה. 

 בהצלחה. משרה.  75%נבחרה רחלי ארד לתפקיד ונכנסה לעבוד בהיקף משרה של 

להעלות את משרת המנכ"ל למשרה מלאה עקב עליה   ממליצהיקורת ועדת ב

 בהיקף העבודה. 

 

 עובדים בתשלום בעמותה: .2

, ומנהלת מדיה 75%בהיקף של אחת   –מזכירות  2משרה,  75% –מנכ"ל עמותה 

 .100%בהיקף שם 

 מתנדבים:  

 ויו"ר שנבחרו בבחירות באסיפה הכללית ולהם זכות  חברים   9 - הנהלת עמותה

 ללא זכות הצבעה.תנדבים שהצטרפו להנהלה מ 3 ועודהצבעה. 

   ועדת ביקורת ממליצה להעלות את מספר חברי הנהלת העמותה 

על   העבודה   כדי שההחלטות ועומסהעמותה יו"ר ל בנוסףחברי הנהלה  14עד 

 מתנדבי ההנהלה יתחלק על יותר אנשים.  

 

 

 



 : העמותה  חברי מספר .3

ם יש קושי לעקוב אחרי מספר החברי .1990היה   2019מספר חברי העמותה בסוף 

 . ותוכנה מיושנת  למות בסוף שנהשלל שקופות החולים מלאורך השנה בג

לפעול להרחבת כמות  ו לעדכן את תוכנת רישום החברים ועדת ביקורת ממליצה 

   ופרסום.  החברים על ידי פעילות הסברתית

ארועים  רבים ו קורסים בגלל הקורונה לא יתקיים כנס ולא יתקיימ 2020בשנת 

ם. מומלץ למצוא דרך לפרסום )סלוגנים ופוסטים( על  הם מנוף לרישום חברי ש

 חשיבות החברות בעמותה לקידום הפיזיותרפיה. 

 

 :2019 הדו"ח הכספי .4

ואושר על ידי חברי הנהלת   על ידי רואה חשבון אילן קמיל   2020ביוני  נערך

 העמותה. 

 מקורסים ומפרסוםים. מכנסבר, עלו ההכנסות מדמי ח -   2019בשנת 

 .שבוע הפיזיותרפיה, תשלום לעו"ד על בג"צ ספורתראפיה,   -  גדלו ההוצאות 

 מילגות לכנס העולמי. 

 .2018 בשנת סה"כ הוצאות משרד והנהלה נשארו כמו

ון לעבוד עם משרד פרסום שעלה הרבה כסף ולא נתן תוצאות  ייסהיה נ 2018בשנת )

 רצויות.( 

טת הכנסות  שר פעילות מעובמצב כספי טוב מה שיאפהסתיימה  2019סוף שנת 

 שנת הקורונה.  2020בשנת 

נגמר לאחר שנים רבות הסכם הפרסום   2019נמסר לועדת הביקורת שבסוף שנת 

 . השינוי יכול להביא ירידה בהכנסותפרימיום עם עמינח 

 אפשר התקשרות עם חברות חדשות בתחום. אך יכול להיות שי 

 

 עיון:   קורסים וימי .5

 30)לעומת , 2019 במהלך מלאה בהרשמה  קורסים  47 התקיימו:  בפעילות עליה 

ימי  9  -ו ל"מחו מרצים בהובלתקורסים  4הוגשו לגמול השתלמות.  20שנה שעברה( 

 . קורסים רבים נערכו בפריפריה.. העמותה סבסדה קורסים רבים עיון

 ת חיצונית. עדה מדעיכל הקורסים שנערכים מטעם העמותה מאושרים על ידי ו

ועדת ביקורת מבינה שעקב וירוס הקורונה יהיו שינויים גדולים בתחום זה בשנת  

 , העמותה תמצא דרכים לשנות ולהשתנות. 2020

 

   פעילות שוטפת של קבוצות עניין .6

  ילדים.לימפאדמה וקבוצות עניין פעילות בעמותה: בריאות האשה, , 5קיימות היום  

הנהלת העמותה  ות  ובאלקטרותרפיה.עיות וסטיבולרית עניין בבוקבוצ והשנה נוספו

 העבודה בקבוצות על בסיס התנדבותי.  .וצוות המשרד עוזרים ומלווים את הקבוצות

קבוצות  ממליצה למצוא דרך לפרסם לכלל החברים את עבודת  ועדת ביקורת 

 השטח.והשתתפות של   כדי לקבל משוב העניין

 

 שבוע הפיזיותרפיה:  .7

היה שיתוף פעולה של העמותה עם איגוד  יה, ה פעילות בשבוע הפיזיותרפהתקיימ 

ועם משרד הבריאות. התקיימו עשרות הרצאות   עם הקופות  מקצועות הבריאות



ופעילויות בכל הארץ. העמותה פעלה לריכוז כל הפעילויות והוצאת חומרי עזר  

 לפעילות.  

י עשרות מתנדבים להכנת חומר ניתן לגייס  איך בעידוד ופרסום  בשבוע זה ראינו את

 העזר ולהעברת התכנים.  

ועדת ביקורת רואה באירועים אלו חלק חשוב מתפקידה של העמותה וממליצה  

   בשיתוף פעולה   כאלו בעתיד םלקיים אירועי 

 

   :שנתי  נסכ .8

של העמותה לקידום   שנתיה כנסה נערך 2019בשנת  יניו בחודש, שנה כמדי

 . יד לאחר הכנס הקודםההכנות לכנס החלו מ. מייםיו במשך המתקייםהפיזיותרפיה  

ונמצא   אחרות  חלופות  בחינת  אחרי  נבחר  והמקום  במכרז,  נבחרה  המארגנת  החברה 

 עמותה.צרכי הכנס של מתאים ל

  2018ועדת ביקורת הציגה בכנס את דו"ח  .  השנתית  האסיפה  מתקיימת   הכנס   במהלך

 ןלדיו  ועלוהש  הנושאים  מראש  פורסמוגם השנה    ועדת ביקורת בעבר  המלצת  בעקבותו

  .באסיפה

העמותות    2020בשנת   רשם  פי  על  הקורונה.  מגפת  בגלל  שנתי  כנס  מתקיים  לא 

ובא  חהדו" במייל  העמותה  לחברי  יפורסם  ביקורת  ועדת  והצגתו  של  העמותה  תר 

השנתי בכנס  באוגוסט  הוירטואלי    תהיה  לענות    2020שיתקיים  יהיה  ניתן  שם 

 .ולהתיחס לדברי החברים

 

 :  2020 -שנתל המלצות

ת את משרת המנכ"ל למשרה מלאה עקב עליה  ועדת ביקורת ממליצה להעלו .1

 בהיקף העבודה. 

   ועדת ביקורת ממליצה להעלות את מספר חברי הנהלת העמותה  .2

על   העבודה   כדי שההחלטות ועומסהעמותה יו"ר ל בנוסףחברי הנהלה  14עד 

 מתנדבי ההנהלה יתחלק על יותר אנשים.  

עול להרחבת כמות  לפו לעדכן את תוכנת רישום החברים יקורת ממליצהב ועדת  .3

   החברים על ידי פעילות הסברתית ופרסום.

בגלל הקורונה לא יתקיים כנס ולא יתקיימו קורסים רבים ארועים   2020בשנת  .4

שהם מנוף לרישום חברים. מומלץ למצוא דרך לפרסום )סלוגנים ופוסטים( על  

 ידום הפיזיותרפיה. לקחשיבות החברות בעמותה 

לפעול להרחבת כמות  ו ת תוכנת רישום החבריםלעדכן א ועדת ביקורת ממליצה .5

   החברים על ידי פעילות הסברתית ופרסום.

בגלל הקורונה לא יתקיים כנס ולא יתקיימו קורסים רבים ארועים   2020בשנת  .6

  עלשהם מנוף לרישום חברים. מומלץ למצוא דרך לפרסום )סלוגנים ופוסטים(  

 חשיבות החברות בעמותה לקידום הפיזיותרפיה. 

ועדת ביקורת מבינה שעקב וירוס הקורונה יהיו שינויים גדולים   -רסים וימי עיון קו .7

 , העמותה תמצא דרכים לשנות ולהשתנות. 2020בתחום זה בשנת 

ועדת ביקורת ממליצה למצוא דרך לפרסם לכלל החברים את   -קבוצות עניין  .8

 כדי לקבל משוב והשתתפות של השטח. ין עבודת קבוצות העני



ועדת ביקורת רואה באירועים אלו חלק חשוב מתפקידה של   -תרפיה שבוע הפיזיו  .9

עם גורמים   כאלו בעתיד בשיתוף פעולהנוספים  םהעמותה וממליצה לקיים אירועי

    נוספים.

 .   2019 ועדת ביקורת ממליצה לאספה הכללית לאשר את הדו"ח הכספי לשנת

   :ם החתו על

  חנה אלקלעי 

   ציפי בק  

   זיוה גינוסר 


