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 2021דו"ח ועדת ביקורת 
 
 

 כללי
, המשיכה העמותה להתמודד עם השלכות מגפת הקורונה. ברוב חודשי השנה התבצעה  2021בשנת 

בעיקר פעילות מקוונת, ולקראת סוף השנה נערך כנס סופשבוע קבוצות במפגש פיזי, לראשונה מזה 
 שנתיים.

 
 חברים בעמותה

 . 2021ושימרה את אותו מספר חברים בסוף   134עם  2020סיימה את שנת העמותה 
 

 פעילויות העמותה 
סדרות  עדיין התקיימו ב"זום". פעילויות אלו כללו  2021עקב אילוצי הקורונה, חלק גדול מהפעילויות בשנת 

  התקיים"מנחים מדברים" סיעור מוחות לקראת מפגש פיזי של מפגשים "מדברים קבוצה" ו"גלישתרבות". 
"על ציר   – 18-לקראת סוף השנה, התקיים באופן מלא ומוצלח הכנס השנתי "סופשבוע קבוצות" הביוני, ו

 האפשר". 
 

 פגישות ועד העמותה 
ועד העמותה קיים פגישות חודשיות לאורך כל השנה. הפגישות נוהלו ע"פ סדר יום שהופץ מראש, ונרשם 
פרוטוקול לכל ישיבה, שאושר ע"י חברי הוועד עד לפגישה שלאחר מכן. בפגישות התגבשו האסטרטגיות 

עסק הוועד באופן רצוף   , מועדיהם וצורת השיווק שלהם. כמו כן,תכניהםאירועי העמותה, וההחלטות לגבי 
 בקרה על המצב הכספי של העמותה.בבבחינת התנהלות העמותה ובעלי תפקידים בתוכה, ווקבוע 

 
 כספים

בעוד שפעילויות רבות בחלק הראשון  הסתמנה כשנה של תחילת התאוששות ממשבר הקורונה.  2021שנת 
הביא לעלייה  ות במתכונת מלאהקיומו של כנס סופשבוע קבוצשל השנה עדיין התקיימו בצורה מקוונת, 

 .  במחזור הפעילות לרמה דומה לזו שלפני המשבר, ולשיפור משמעותי בהכנסות העמותה מפעילויות
 .אלף שקל 355-אלף שקל, במחזור של כ 31-ההכנסות נטו מהפעילויות שהעמותה קיימה השנה עמדו על כ

 
 סיכום 
שהיתה בשנה שקדמה לה. החזרה לקראת סוף סימנה התאוששות מהירידה החדה בפעילות  2021שנת 

השנה לפעילות במפגש פנים אל פנים, ובעיקר קיומו של הכנס השנתי במתכונת מלאה, איפשרו לעמותה 
והוועד הפגין גמישות גם בשנה זו, יזמו חברי וועד העמותה פעילויות רבות,  לסיים את השנה בצורה חיובית.

ניהלה את הצד האדמיניסטרטיבי בקפדנות   ניבי רם כתמיד, רבה בתגובה לאילוצים ולהנחיות המשתנות.
, בתפקידה כיו"ר העמותה,  טל אלוןמדוייקת.  בקרה תקציביתבתכנון ורוני גילת ליווה וסייע ב ומסירות רבה.

 המשיכה להוביל, ליזום ולנצח על קיום הפעילויות. 
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