
 

 

                                                                                                                           25.6.20 

 : לכבוד 

 הוועד המנהל ,ההנהלה הפעילה  ומנהלי הסניפים של עמותת פרקינסון בישראל.  

    25.6.20שהתקיימה ביום  2020עמותה לשנת פרוטוקול אסיפת הנציגים של ה  -  הנדון

 זו הפעם הראשונה שהאסיפה מתכנסת בפגישת "זום" דיגיטאלית בעקבות משבר הקורונה

 נציגי סניפים, חברי וועד מנהל  והנהלת העמותה.  – חברים  28-  השתתפו

 להלן פרוטוקול האסיפה : 

 ה סקר את עיקרי הדו"ח.  רו"ח אבי חן ממשרד חן ספורט – 2019הדו"ח הכספי לשנת  .  1

 סה"כ מחזור הפעילות ועלות פעילויות העמותה .) הדו"ח מצורף כאן(. 

   ,   הוצאות גדולות על פרסום  -שלום חמו  -הערות 

 כדי להגדיל החשיפה של העמותה ולהגיע  אכן היתה הוצאה גבוהה יחסית השנה שמומנה כולה ע"י חברת אבווי 

 רבבות חולים. ל

 יובא לדיון אצל המנכ"ל החדש.  - מבקשת לקיים דיון בנושא  מעקב ובקרה על התקשרויות וחוזים. - יהודית ארנרייך

 בעד. אין מתנגדים ואין נמנעים.  26 –הצבעה לאישור הדו"ח הכספי 

   –עו"ד יעקב עיני  –דה החדש  : הוצגו ע"י יו"ר הווע  דו"ח וועדת הביקורת.  .  2

 . )הדו"ח מצורף לפרוטוקול. והדו"ח המילולי עיקרי הדו"ח והמלצות חברי הוועדה לאשר את הדו"ח הכספי   

 הדו"ח המילולי נערך זו השנה השניה במערכת הדיגיטאלית באתר ( 

 מתנגדים.  2-נמנעים ו -  5בעד.    – 20הצבעה לאישור המלצות וועדת הביקורת : 

   – ר העסקת רו"ח לשנה נוספת אישו.  3

 כל המשתתפים הצביעו בעד.  – הצבעה 

   – מש"ח  1.5בסך –  מסגרת מתוכננת לתקציב השנה הבאה. 4

 הוחלט להעביר לטיפולו של המנכ"ל החדש. 

 בעד.  -  כל המשתתפים  – הצבעה 

 

 אישור בעלי תפקידים בעמותה: .  5

 יו"ר   -עמיר כרמין 

 משנה ליו"ר  – דני עולמי 

 גזבר   – גרשון קליימן 

 מזכיר  - ציון אזרד

 ורדה לוונברג 

 שרה גוטהלף 

 ריקי נבון.  במקום  המנכ"ל החדש 



 

 

 ורשי החתימה : מ

 עמיר כרמין 

 דני עולמי 

 גרשון קליימן 

 ציון אזרד 

 נחמיה ביין 

 ורדה לוונברג 

 שרה גוטהלף 

 זכויות חתימה ב"מס"ב 

 גרשון קליימן  

 דני עולמי  

 גוטהלף שרה 

 את תהליך הדיונים שהתקיימו  בחודשים האחרונים בהשתתפות חברי הוועד המנהל ,  בפירוט רב  עמיר סקר  

   הנהלת העמותה וחברת "מידות" . 

 מועמדים שהגישו מועמדות(.  200) מתוך . העיקרון של מינוי מנכ"ל בשכר ותהליך בחירתו

 . אמרה דברי הוקרה ותודה לחברות ההנהלה היקרות אתי גזית ומגי שני נבון  ריקי  

 תודה והערכה לריקי נבון המנכל"ית הפורשת  על תרומתה הרבה לעמותה. עמיר וחברים נוספים הביעו 

 

 בברכה: 

 . מזכיר העמותה  – ציון אזרד 


