
 

 

 

 2016דין וחשבון ועדת ביקורת לשנת 

 :2016)א( לחוק העמותות מתכבדת בזאת ועדת הביקורת להציג את דו"ח הועדה לשנת 30בהתאם לסעיף 

מייסדי העמותה יזמו הקמת  ;הרביעיתשראלי נכנסת לשנת עבודתה עמותת ארגון הפרמדיקים הי: כללי

חברתי  וניהול עמותה שתאגד את כלל הפרמדיקים הרשומים במדינת ישראל ומטרותיה קידום מקצועי,

כי ניכר כי העמותה צלחה את חבלי וחקיקתי של מקצוע הפרמדיק, בפתח הדברים תציין וועדת הביקורת 

 ות.לידתה, וכעת מיוצגת ע"י וועד מנהל יציב ולצדו וועדות מקצועי

 

לחוק העמותות,  26בהתאם לסעיף ו 2015בחודש אפריל כפי שפורט בדו"ח ביקורת קודם, : בחירות לעמותה

 ועדתומחברי העמותה מימשו זכותם ובחרו וועד מנהל  70%כ .נערכו בחירות כלליות להנהלת העמותה

החבר חיים קטלן פרש  2016נערכה תחלופה בוועד המנהל; בחודש פברואר  2016ביקורת. בשנת העבודה 

 פרשה יו"ר הארגון, רוית קרן, מטעמי בריאות.  2016מתפקידו ובחודש יוני 

עובר לחתימת דו"ח זה, עבר חבר וועדת הביקורת מר באביב ניסן לוועד המנהל, וועדת הביקורת מודה למר 

 י פורת.באבאיב על פעליו ומאחלת הצלחה בתפקידו החדש. את תפקידו בועדת הביקורת ימלא החבר אור

 

הביקורת לא קיימים חברים בעלי קשרים  ועדת: בין חברי הוועד המנהל, ובין חברי הוועד המנהל למנהל תקין

משפחתיים, לא קיימים  חברים הנותנים שירותים בשכר לעמותה וכן לא קיימים חברים הנמצאים בניגוד 

 הערות ביקורת.אין ( לחוק העמותות, 2)א()33עניינים, ועל כן מקיימים את סעיף 

נערכה אסיפה כללית של העמותה בשילוב כנס  יוניבחודש לחוק העמותות,  20: בהתאם לסעיף אסיפה כללית

כי הייתה שביעות רצון גבוהה ים, אף כי היתה נוכחות דלה של משתתפים ניכר -בנושא כוויות בעיר בתמקצועי 

 כל הכבוד! ת.של חברי העמותה הן מהמפגש החברתי והן מההרצאות המקצועיו

הביקורת עיינה  ועדת: העמותה צעירה ועל כן עוד לא יכולה לקבל אישור מנהל תקין, אישור מנהל תקין

וכן שוחחה עם עורכת הדין דורית קרני המלווה  הכללית בטיוטת הדו"ח המילולי כפי שיובא לאישור האסיפה

נה ובזמן הנקוב בחוק. ועדת הביקורת את רישום העמותה ווידאה כי הדו"חות הנדרשים מוגשים בצורה תקי

 מרשם העמותות. רואה חשיבות בקבלת אישור מנהל תקין

 ועדת הביקורת מבקשת להודות לעו"ד דורית קרני על פועלה בליווי רישום העמותה.

הביקורת עיינה בדו"חות הכספיים כפי שהתקבלו מגזבר העמותה כמו כן בדו"ח רואה  ועדת: ניהול כספי

ר, המאזנים, דו"חות הפעילות והבאורים, ומצאה כי הוועד המנהל מתנהל באחריות בניהול החשבון המבק



 

 

וועדת הביקורת תציין כי הגזבר מקפיד על שליחת הדו"חות החודשיים  כספי העמותה וכי לא קיימות חריגות.

 אין הערות ביקורת.. באופן תדיר

עבודה שנערכו וקשרי הוועד המנהל לגבי פגישות נציג הביקורת קיבלה סקירה מ ועדת: קיום מטרות העמותה

הופעה בוועדות מקצועיות  אועבודה שנרקמו, הוועדה תציין כי הישג מרכזי בתחום בשנת העבודה הנוכחית ה

ית שהחלה לפרסם מאמרים וועדה מקצוע רבות של משרד הבריאות והכנסת. כמו כן העמותה מיסדה

 תי"., ניירות עמדה וכן את ה"קוד האמקצועיים

 לחברי העמותה וכן לחניכי מסגרות ההכשרה, כל הכבוד!העמותה קיימה מספר מפגשי אוזן קשבת 

 :שקיפות פעילות הוועד המנהל

 בזיקה לדו"ח הביקורת אשתקד, ניכר כי יישמו חברי הוועד המנהל הערות הוועדה.

הישיבה ומעקב אחרי החלטות  חברי הוועד מקפידים על קיום ישיבות הנהלה קבועות, סיכומן, הפצת פרוטוקול

 שנתקבלו, אף החלטות שנתקבלו בישיבות טלפוניות עלו על הכתב ועמדו לביקורת.

נועד לאפשר לחברי העמותה מעקב אחרי פעילות המנהלתית וועדת הביקורת מבקשת לציין כי עקרון השקיפות 

 .תקיןבאופן ם, וייעודה, וניהול תקציב העמותה, הוא כספי החבריהעמותה בהתאם למטרותיה 

לקרב כלל להזים כל חשד למנהל לא תקין,  על הוועד המנהל לזכור כי פתיחות ושקיפות ניהול עמותה יש בכדי

 חברי העמותה אל לב העשייה, ולפתוח צוהר להיזון.

  :סיכום

תקין, שמרה על מספר חברים יציב, והלכה למעשה, העמותה התנהלה באופן  2016מוצאים כי בשנת העבודה אנו 

 .לקהילת הפרמדיקיםגג פעיל ותורם עצמה כארגון  מיצבה

 

  :המלצות

למטרת העמותה המרכזית והיא לשים דגש מיוחד  2017וועדת הביקורת ממליצה לוועד המנהל לשנת העבודה 

 שא ותפעל בהתאם לנעשה.ועדת הביקורת תקיים ישיבת מעקב בנו. וקידום חקיקת מקצוע הפרמדיק

 

 פרמדיק אורן דטל, עו"ד פרמדיק אהרון אדלר, עו"ד

 יו"ר חבר

 


