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פרוטוקול אסיפה כללית של ארגון מורי היוגה בישראל
אסיפה כללית שהתקיימה במסגרת הכנס השנתי של ארגון מורי היוגה בישראל
במרכז יהודי-ערבי רח' קדם  901תל-אביב
בתאריך  51595בשעה 9330-9500

השתתפו :יו"ר ציפי נגב ,חברי הוועד המנהל ,חברי הוועדה הפדגוגית ,חברי ועדת הביקורת
על סדר היום:
סיכום פעילות שנתית :ציפי נגב ,יו"ר
דו"ח כספי :נתן דוביזנסקי יו"ר ועדת ביקורת
הצבעה ובחירות לוועד המנהל
מזכיר האסיפה :נתן דוביזנסקי
רשמה פרוטקול :יעל גורן

הישיבה התכנסה ,התפזרה והתכנסה כחוק והתקיימה עם  33נוכחים.
נתן :מבקש מאנשים ומקוה שאנשים יבואו וישתתפו .בנוסף ,שימוש בדף המשוב היא דרך טובה
לדעת כיצד ובמה להשתפר.
אנו עמותה שלא למטרות רווח ואחת הסיבות שהתכנסנו היא לדווח על הפעילות הכספית.
מקובל לחשוב שמספרים זה תחום קשה .אך אנסה לתת מבט מענין על ההתנהלות הכספית.
מחזור הכנסות -מה שמקבלים
מחזור הוצאות -מה שמשלמים
ממבט מהיר ניתן לראות שמחזור הפעילות דומה ל.5112 -
ההכנסה מורכבת מדמי חבר .הם לא פחתו אלא גדלו וזה אומר שהצטרפו חברים חדשים ,שהארגון
מתפתח .וזה סימן טוב .יש לתת הזדמנויות ושרותים חדשים למצטרפים חדשים.
למבוטחים ניתן שרות טוב ונשמרה הרמה.
הכנסות החנות -חלה ירידה.
יש משרות בשכר -פירוט ראו דו"ח (נמסר למשתתפים)
הכי חשוב זו השורה התחתונה -הארגון נמצא בעודף.
לארגון יש  ₪ 511,111יתרה.
נתן שואל מה אפשר לעשות עם הכסף לטובת יוגה בארץ .על הוועד המנהל לחשוב באופן יצירתי על
אפשרויות מימוש וניצול הכספים.
נתן מצר על כך שפעילות הארגון לא מספיק מפורסמת בארגון .יש מקום לספר לחברים על פעילות
הארגון ומה נעשה .אולי הרצון יגדל ויותר חברים ירצו לקחת חלק פעיל.
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הצבעה על אישור הדו"ח הכספי לשנת  33 -5112בעד -אושר ברוב קולות.
לגבי בחירות ליו"ר .ציפי נגב מסיימת את תפקידה .ציפי שמשה כיו"ר בשנים .5115-5112
תמר מרנין היא מועמדת יחידה לתפקיד יו"ר ולכן תתחיל את תפקידה נכון להיום 2.2.5115
לגבי הבחירות לוועדות -פדגוגית ,אתיקה וביקורת :נכון להיום מספר המועמדים הוא מקסימום
המועמדים ואף פחות כך שהחברים נבחרו למעשה בדיעבד .ברכות לחברים.
חברי ועדה פדגוגית יהיו :ציפי נגב ,ליאורה קסטנבוים ,נגה ברקאי ,סיגל רן ,ליאת ירון
חבריי ועדת אתיקה יהיו - :מירה ארצי פדן ,גוני לרר ,צביקה בן חיים-עו"ד
חברי ועדת ביקורת יהיו :נתן דוביזנסקי ,מירב צייג אשכנזי
רואה חשבון קיים -בסון -אושר פה אחד.
עד כאן דו"ח ועדת ביקורת.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------יו"ר ציפי -מודה לכל מי שפעל בוועדות השונות ואינו ממשיך השנה :שלומית וועדת ביקורת ,סיגל-
וועד מנהל וכל חברי ועדת אתיקה שסיימו תפקידם.
תודה מיוחדת לוועדת אתיקה על בניית הנהלים והטיפול בסוגיות הקריטיות שהובאו בפניה.

הפסקה לטובת ביקורה של סגנית שגריר הודו בישראל.
מברכת את הנוכחים והארגון ומספרת במספר מילים על יום היוגה הבינלאומי שיחול ב 51.2.15 -ועל
שיתוף הפעולה עם הארגון בהפקת הארוע .תערך פגישה משותפת של מיכל שלימק עם אנשי
השגרירות האמונים על ההפקה.
ציפי -המשך.
ראויה לציון עבודתן של כרמית שגב וענת רון בתחום יוגה לקידום נוער בסיכון.
החזון הוא שהיוגה תנתן בתוך מערכת החינוך.
תודה למירב שלקחה על עצמה את התכנון וההוצאה אל הפועל של הכנס הזה .היא יצרה תת ועדה
של עינת ,גליה זוהר ,וברור שזו עבודה מאד מורכבת.
מודה לחברי הוועדה הפדגוגית היוצאת ומברכת את הוועדה הנכנסת.
ותודה כמובן לנתן על עבודתו המסורה (ועדת ביקורת) והמדויקת.
תודה למיוחדת למיכל שלימק המנהל הארגונית שלנו .היא נכנסה לנעליה של הני ועשתה את
השינויים שלה.
נתן מודה לציפי על השנים בארגון ועל עבודתה עם הרבה אהבה .לא רבים הציגו עצמם לוועדות אולי
זה לא מספיק מפורסם.
נתן מסביר כיצד למלא את טופס הבחירה לוועד המנהל .יש לסמן עד  2מועמדים ,לחתום ולמסור
הטופס.
טפסי יפוי כח ממוספרים מחברים שלא התאפשר להם להגיע לאסיפה נמסרו לנתן.
המועמדים מציגים את עצמם.
תמר מרנין ליו"ר.
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ליאת ירון לפדגוגית
ציפי מציגה את מירה בן ארצי פדן צביקה בן-חיים -עו"ד וגוני לרר פסיכולוגית שיקומית ומורה ליוגה
לוועדת אתיקה.
מירב אשכנזי מציגה את עצמה לוועדת ביקורת.
הצגת מועמדים לוועד מנהל -יעל אוהד-קרני ,יעל גורן ,כרמית שגב ,ענת כוכבי מירב רעואל עדנה
דוידסון
לא נכחה והציגה מועמדות -חן אורבך
אנשים מגישים את הטפסים.
הבחירות התנהלו בצורה טובה ביותר ומכובדת ,ללא תקלות.
בזאת הסתיימה האסיפה הכללית
תוצאות ספירת הקולות והמועמדים שנבחרו:

סה"כ הצביעו  62חברי ארגון (כולל טפסי ייפוי כח)
הוועד המנהל הנבחר  -יעל אוהד-קרני ,ענת כוכבי ,כרמית שגב ,חן אורבך ,מירב רעואל ,יעל גורן
כאמור לעיל:
יו"ר תמר מרנין
ועדה פדגוגית :ציפי נגב ,ליאורה קסטנבוים ,נגה ברקאי ,ליאת ירון ,סיגל רן
ועדת אתיקה :מירה ארצי-פדן ,צביקה בן חיים-עו"ד ,גוני לרר
ועדת ביקרת :נתן דוביזנסקי ,מירב אשכנזי

