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 הישיבה נפתחה:
 

 והצגת פעילות הוועד המנהל העמותהל פעילות דיווח שנתי ע .1

החל מאסיפת הנציגים  –סקר את פעילויות העמותה בשנה שחלפה  טל חןמר , העמותהיו"ר 
 הפעילויות להלן: צויינו , ביניהןועד היום 2014השנתית לשנת 

 שהעמותהבשיתוף פעולה עם חברת נובה קיבלה החלטה לחזק את המשאבים  העמותה 
הופנו לטובת רווחה ופעילויות  העמותהמחקר, כאשר עד היום, עיקר משאבי  שה לטובתימקד

ממשאבי  50%ציין כי השאיפה הינה שתוך שלוש שנים טל חן , מר העמותהיו"ר תומכות. 
 יופנו למחקר וזאת תוך הימנעות מפגיעה ברווחה.  העמותה

 קידום יעיל יותר של ועדות ייעודיות לצורך הל קיבל החלטה לעבוד במסגרות של הוועד המנ
הוועד המנהל אמון עליהם, יו"ר העמותה, מר טל חן סקר את הוועדות התחומים השונים ש

 השונות.

  והתקיימו שני סבבי  לגיל היסודי ץעקב המצב הביטחוני, בוטל מחנה קי - 2014מחנה קיץ
 מחנה קיץ במקום שלושה כפי שמתקיימים בדרך כלל.

  ם אשר נחל הצלחה מרובה.מסע אופניים רב משתתפיהתקיים 

  ,ערך פיילוט להכשרת רוקחי סופר פארם לערוך בדיקת ישיתוף פעולה חדש עם סופר פארם

A1C די רוקחי סופר פארם בסניפים עצמם, כאשר לחברי העמותה תינתן לחולי סוכרת על י
 הנחה בביצוע הבדיקה.

 JDRF - ומאמצים רבים מול התקיימו מגעיםJDRF  הסכם על  וחתימה יתסגירה סופ לצורך
 חדש.

 פרופ' קרפ ומונה העמותהמהיועץ הרפואי של  העמותהנפרדה  2014 דצמבר במהלך חודש ,
 וייס. במקומו פרופ'

 בכנס בינלאומי למחקר תאי בטא. העמותההשתתפו נציגי  2015 במהלך חודש מאי 

 

 הצגת חברי ועדת הביקורת .2

יו"ר העמותה, מר טל חן הציג את חברי ועדת הביקורת של העמותה, מר חמי שטיינברג ומר זיו 
 ניסן וציין כי מר  יונה אייל נעדר מאסיפת הנציגים עקב נסיבות אישיות.

 הצגת דוח ועדת הביקורת והמלצותיה .3

ם מליצה לאשר את הדוחות הכספייהדוחות, בדקה את תקינותם וה בחנה אתועדת הביקורת 
  והמילוליים של העמותה.

המלצה במסגרת הדיון נתבקשה הבהרה על ידי ועדת הביקורת בקשר עם מפעיל הקייטנות, עולה 
לבחון מידי מספר שנים את ההתקשרות עם מפעיל הקייטנה, לרבות בקשר עם הרכיבים השונים 

 המרכיבים את עלות הקייטנה. 

 

 



נוסח מוצע -טיוטה  

 ואישורם 2014לשנת  העמותהשל  יהמבוקרים והדוח המילולהצגת הדוחות הכספיים  .4

הדוח הכספי והדוח המילולי הוצגו לעיון חברי אסיפת הנציגים במשך שעה טרם תחילת אסיפת 
 הנציגים.

 במסגרת הדיון ענו רו"ח ונציגי הוועד על שאלות שונות שעלו במהלך הדיון. 

ואופי במסגרת הדיון נתבקשה הבהרה בדוחות הכספיים בקשר עם היקף התקציב למחקר 

וכי  JDRFהמחקרים, יו"ר העמותה, מר טל חן משיב כי נושא המחקר מוכתב לעמותה על ידי 
 לעמותה אין אמירה בעניין.

הדוחות  –של העמותה  המבוקרים והדוח המילולי נערכה הצבעה לאישור הדוחות הכספיים
 אושרו פה אחד. המבוקרים והדוח המילולי הכספיים

 .מכהנים מנהל ועד חברי הצגת .5

הציג את חברי הועד המנהל המכהנים, מר יובל גריסריו, מר ירון פרנס , מר טל חן העמותהיו"ר 
ואת קרן קפילוב הייניש, אמיר סירקיס ויפית קרת  והגב' סמדר פינק שנכחו באסיפת הנציגים

  שנעדרו מאסיפת הנציגים. 

 העמותהבחירת חברי הוועד המנהל של  .6

 ומר ג'ואי אדלשטיין חדלו מלכהן במהלך השנה בוועד המנהל. כמו כן צויין כי, מר יאיר דור 

על צירופם של מר ישי אילת, מר בועז גילדור ומר דורון אהרונסון לוועד  הצביעהאסיפת הנציגים 
 :, מר טל חן, כדלקמןהעמותה. המועמדים הועמדו לבחירה על ידי יו"ר המנהל

  ,)עצמו והציע את מועמדותו לוועד המנהל. הציג אתמר ישי אילת )שכיהן בעבר כיו"ר העמותה 

מר ישי  של וחברות – העמותה של המנהל בוועד כחבר מר ישי אילת לאישור הצבעה נערכה
 פה אחד. אושרה אילת

 : אושר.מר טל חן

 והציע את מועמדותו לוועד המנהל. מר בועז גילדור, הציג את עצמו 

מר  של וחברות – העמותה של נהלהמ בוועד כחבר מר בועז גילדור לאישור הצבעה נערכה
 פה אחד. אושרה בועז גילדור

 .: אושרמר טל חן

  מר טל חן הציג את מר  דורון העמותהמר דורון אהרונסון לא נכח באסיפת הנציגים ולכן יו"ר ,
 אהרונסון ומציע את מועמדותו של מר דורון אהרונסון לוועד המנהל.

מר  של וחברות – העמותה של המנהל בוועד ברכח מר דורון אהרונסון לאישור הצבעה נערכה
 פה אחד. אושרה דורון אהרונסון

 : אושר.מר טל חן
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 וקביעת שכרו לעמותהמינוי רו"ח  .7

 ואת שכר טרחתו וקסלר, קודנצ'יק, אנוך ושות' רו"חאת מינויו של משרד  אישרהאסיפת הנציגים 
 בתוספת מע"מ.   ₪ 22,000 של בסך השנתי

 אושר פה אחד. – ושכרו העמותהמשרד רו"ח של  לאישורנערכה הצבעה 

 

 

 

 ****הישיבה ננעלה****
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