
 

 

 

 2015דין וחשבון ועדת ביקורת לשנת 

 :2015)א( לחוק העמותות מתכבדת בזאת ועדת הביקורת להציג את דו"ח הועדה לשנת 30בהתאם לסעיף 

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

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

וחקיקתי של מקצוע הפרמדיק, בפתח הדברים תציין וועדת הביקורת כי ניכר שבשנת העבודה התבצעה עבודה 

, כפי חמור בשקיפות ניהול העמותה ליקויה ועם זאת גם מצאבהיקף נרחב, ועל כן תודותיה לוועד המנהל, 

 שתרחיב בהמשך.

 

נערכו בחירות כלליות להנהלת  2015לחוק העמותות, בחודש אפריל  26: בהתאם לסעיף בחירות לעמותה

ביקורת, הוועדה תציין כי עובר  ועדתומחברי העמותה מימשו זכותם ובחרו וועד מנהל  70%העמותה, כ

פרש החבר חיים קטלן מתפקידו  2016לכתיבת דו"ח זה, נערכה תחלופה בוועד המנהל; בחודש פברואר 

פרשה יו"ר הארגון, רוית קרן, מטעמי בריאות. את מקומם תפסו הפרמדיקים רוני ליפס  2016ובחודש יוני 

 או בתור מניין הקולות בבחירות לוועד המנהל. ואורן קיינר בהתאמה, בהתאם לתקנון העמותה כמי שב

לחיים ורוית על פועלם והשקעתם הרבה בקידום העמותה, ומאחלת הרבה ועדת הביקורת מבקשת להודות 

 בהצלחה בהמשך!

 

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

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

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

בחודש נובמבר נערכה אסיפה כללית של העמותה בשילוב לחוק העמותות,  20: בהתאם לסעיף אסיפה כללית

לבנים בעיר אשדוד, את הכנס כיבדו בכירים ממשרד הבריאות, צה"ל והארגונים  כנס מקצועי בבית יד

השונים, וועדת הביקורת תציין כי הכנס אורגן לעילא ולא היתה הוצאה תקציבית, נראה כי הייתה שביעות 

 כל הכבוד! רצון גבוהה של חברי העמותה הן מהמפגש החברתי והן מההרצאות המקצועיות.

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

יקורת את רישום העמותה ווידאה כי הדו"חות הנדרשים מוגשים בצורה תקינה ובזמן הנקוב בחוק. ועדת הב

 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

הבאורים, ומצאה כי הוועד המנהל מתנהל באחריות בניהול החשבון המבקר, המאזנים, דו"חות הפעילות ו

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

 אין הערות ביקורת.. באופן תדיר

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

א מיסוד מקצוע "עוזר רופא" ועבודה שנרקמו, הוועדה תציין כי הישג מרכזי בתחום בשנת העבודה הנוכחית ה

במשרד הבריאות במהלכו נערך שיתוף פעולה בין העמותה לנציב שירות המדינה באיתור מועמדים 

אמרים מקצועיים וקיימה ית שהחלה לפרסם מפוטנציאליים. כמו כן העמותה החלה בהקמת וועדה מקצוע

 עבודת מטה לניסוח קוד אתי.

 כל הכבוד!חברים!  600כן גדלה העמותה ומונה היום מעל ל

 

 שקיפות פעילות הוועד המנהל:

 

"בצדק מהללים את הפומביות כמרפא למחלות חברתיות ותעשייתיות. אומרים שאור השמש הוא המחטא 

 ".ביותרהשוטר היעיל  -המשובח ביותר, ואור החשמל 

 לואיס ברנדייס- 

 פרסם לכלל החבריםמספר פעמים לע"י וועדת הביקורת עובר לכתיבת דו"ח זה נתבקשו חברי הוועד המנהל 

 וסורבו. ישיבות הוועד ותוכניות העבודה, סיכומי

, העמותות לחוק( 4()א)30 סעיףבפעילות הוועד המנהל ובהתאם ל ליקוי חמורוועדת הביקורת רואה בכך 

 חברי הוועד המנהל לשלוח תגובתם.קיימה ישיבה מיוחדת בנושא, טרם הישיבה נתכבדו  ,1980-ס"תש

כי ישיבות הוועד המנהל לא נערכו באופן סדיר והחלטות התקבלו בין השאר מתגובת הוועד המנהל  עוד עולה

טלפונית ואלקטרונית, הוועדה תציין כי תפקיד המזכיר הוא לכתוב את הפרוטוקולים ולהביאם  בתכתובת

 לפרסום כלל החברים.

לאפשר לחברי העמותה מעקב אחרי  נועדהמנהלתית וועדת הביקורת מבקשת לציין כי עקרון השקיפות 

 .תקיןבאופן וניהול תקציב העמותה, הוא כספי החברים, , וייעודהפעילות העמותה בהתאם למטרותיה 

יתרה מכך, על הוועד המנהל לראות בפרסום סיכומי ישיבותיהם כאינטרס שלהם להזים כל חשד למנהל לא 

 .להיזוןקרב כלל חברי העמותה אל לב העשייה, ולפתוח צוהר לתקין, 

מעניקה לקבוע מסמרות בדבר,  מבליוועד המנהל כי לוועדת הביקורת על רקע חילוף חברי ההנהלה הבהירה 

 ;לוועד המנהל תקופת הסתגלות קצרה לצורך תיקון הליקויים

http://www.pitgam.net/data/%5B%D7%9C%D7%95%D7%90%D7%99%D7%A1+%D7%91%D7%A8%D7%A0%D7%93%D7%99%D7%99%D7%A1%5D/1/1/0/
http://www.pitgam.net/data/%5B%D7%9C%D7%95%D7%90%D7%99%D7%A1+%D7%91%D7%A8%D7%A0%D7%93%D7%99%D7%99%D7%A1%5D/1/1/0/


 

 

סיכומי ישיבות ההנהלה בהתאם לתקנון העמותה לשימוש כלל חברי  על הוועד המנהל להביא לפרסום

על הוועד המנהל למסד נוהל עבודה שיגדיר את תדירות מפגשיהם בתדירות סבירה, וכן קיום  וכןהעמותה, 

 ותרשומת אחרי החלטות שהתקבלו בצורה אלקטרונית ו/או טלפונית.מעקב 

ע"י  לבדיקה חיצונית פעולתה המשפטיים, לרבות ולא רק, , תמצה הוועדה דרכילא יתוקנו ליקויים אלוככל ש

 א לחוק.  40רשם העמותות בהתאם לסעיף 

  סיכום:

גג עצמה כארגון  תקין, ומיצבההעמותה התנהלה באופן  שהורחבו בדו"ח זה, הליקוייםמלבד אנו מוצאים כי 

 , לקהילת הפרמדיקיםפעיל ותורם 

 

  המלצות:

לשים דגש מיוחד  2016בהתאם למורחב בדו"ח זה, וועדת הביקורת ממליצה לוועד המנהל לשנת העבודה 

ועד המנהל כמתחייב עפ"י החוק. וועדת הביקורת תקיים ישיבת ותדאג לפרסום החלטות הו הליקוייםלתיקון 

 מעקב בנושא ותפעל בהתאם לנעשה.

 

 

 פרמדיק ניסן באבאיב LLMרמדיק אורן דטל, פ , עו"דפרמדיק אהרון אדלר

 חבר יו"ר חבר

 

 

 

 


