דין וחשבון ועדת ביקורת לשנת 2014
בהתאם לסעיף (30א) לחוק העמותות מתכבדת בזאת ועדת הביקורת להציג את דו"ח הועדה לשנת :2014
כללי :מייסדי העמותה יזמו הקמת וניהול עמותה שתאגד את כלל הפרמדיקים הרשומים במדינת ישראל
ומטרותיה קידום מקצועי ,חברתי וחקיקתי של מקצוע הפרמדיק.
ועדת הביקורת מבקשת להודות לפרמדיקים המייסדים של העמותה :גרי גרוסמן ,נטליה וולפסון ,דניאל
מיכלסון ,אלעד סורקין ,אריאל ברוורמן ,יבגני גוטלין ואסף ספיר על פועלם בשנת יסוד העמותה.
בחירות לעמותה :בהתאם לסעיף  26לחוק העמותות ,בחודש אפריל  2015נערכו בחירות כלליות להנהלת
העמותה ,כ 70%מחברי העמותה מימשו זכותם ובחרו וועד מנהל וועדת ביקורת.
ועדת הביקורת מבקשת להודות לוועדת הבחירות :הפרמדיקים יובל ירמיהו ויבגני גיטלין ,כמו כן
לפרמדיק עו"ד יניב ולטפריינד על ליווי ופיקוח הליך הבחירות.
מנהל תקין :בין חברי הוועד המנהל ,ובין חברי הוועד המנהל לועדת הביקורת לא קיימים חברים בעלי קשרים
משפחתיים ,לא קיימים חברים הנותנים שירותים בשכר לעמותה וכן לא קיימים חברים הנמצאים בניגוד
עניינים ,ועל כן מקיימים את סעיף (33א)( )2לחוק העמותות ,אין הערות ביקורת.
אסיפה כללית :בהתאם לסעיף  20לחוק העמותות ,מתוכננת אסיפה כללית בשילוב כנס מקצועי שייערך
בחודש נובמבר  ,2015לכנס גויסו חסויות ועל כן לא צפויה הוצאה מתקציב העמותה .אין הערות ביקורת.
אישור מנהל תקין :העמותה צעירה ועל כן עוד לא יכולה לקבל אישור מנהל תקין ,ועדת הביקורת עיינה
בטיוטת הדו"ח המילולי כפי שיובא לאישור האסיפה הכללית וכן שוחחה עם עורכת הדין דורית קרני המלווה
את רישום העמותה ווידאה כי הדו"חות הנדרשים מוגשים בצורה תקינה ובזמן הנקוב בחוק .ועדת הביקורת
רואה חשיבות בקבלת אישור מנהל תקין מרשם העמותות.
ועדת הביקורת מבקשת להודות לעו"ד דורית קרני על פועלה בליווי רישום העמותה.
ניהול כספי :ועדת הביקורת עיינה בדו"חות הכספיים כפי שהתקבלו מגזבר העמותה כמו כן בדו"ח רואה
החשבון המבקר ,המאזנים ,דו"חות הפעילות והבאורים ,ומצאה כי הוועד המנהל מתנהל באחריות בניהול
כספי העמותה וכי לא קיימות חריגות.
ועדת הביקורת מבקשת להודות לרו"ח אלימלך וקנין על עריכת הדו"חות הכספיים.

קיום מטרות העמותה :ועדת הביקורת קיבלה סקירה מהוועד המנהל לגבי פגישות עבודה שנערכו וקשרי
עבודה שנרקמו עם גורמי חוץ ,ביניהם משרד הבריאות ,חברי כנסת ,וועדות כנסת ,ארגוני הצלה ,צה"ל ועוד,
כמו כן עודכנו חברי העמותה בגין פגישות אלו בדיוור רבעוני ופנייה ברשתות החברתיות ,הועדה רואה בחיוב
פעולות אלו ,כן הועדה רואה חשיבות עצומה בהכרת משרד הבריאות בעמותה כארגון היציג לפרמדיקים.
עוד יצויין כי העמותה הצליחה לגייס בשנת ייסודה את מספר החברים ששמה לעצמה ליעד.
כל הכבוד!

סיכום:
אנו מוצאים כי העמותה התנהלה באופן יוצא מן הכלל והצליחה למצב עצמה כארגון גג לקהילת הפרמדיקים.
אנו מוצאים שהעמותה עברה את חבלי הלידה בצורה מוצלחת וזקוקה כרגע להמשך התרחבות וקליטת
חברים חדשים.
המלצות:
אנו ממליצים לוועד המנהל בשנת העבודה הקרובה להעמיק העיסוק בקידום הידע המקצועי של קהילת
הפרמדיקים בד בבד לקיום מפגשים חברתיים ופעילויות פנאי משותפות בהתאם לסעיפים  )2(33ו)7(33 -
לתקנון העמותה.

פרמדיק אהרון אדלרLLB ,

פרמדיק אורן דטלLLM ,

פרמדיק ניסן באבאיב
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