
 
 

 

30.8.2020 

 י' אלול ה'תש"פ 

 החברה הישראלית לריפוי בעיסוק  חברים אסיפת

 20.8.2020 -פרוטוקול כינוס  חברים מיום ה

 נוכחים: 

 מנכ"לית  - בתאל זמורה

 לאה מילר פורשטט= עו"ד 

עומרי גולד, אביבית יוחנן, אביה אודלסמן עלפי, אילנית באום כהן, נעמה כץ, ענת  

אלבז, רביטל גל, דגנית כץ, רוית נאור, איה חסדאי, רונית דורות, דנה לוין בוקר, תאיר  

 שבת שיתיאת, נעמי בועז, יעל ויסוצקי. 

 בעלי זכות הצבעה.  15סה"כ 

 27.8.20היות ולא נוכחים מניין מינימאלי לפתיחת האספה, האספה נדחית ליום ה' ה

   18:00בשעה 

 

 8.202072. -פרוטוקול כינוס  חברים מיום ה

 18:00פתיחת האסיפה בשעה 

 נוכחים: 

 מנכ"לית  - בתאל זמורה

 לאה מילר פורשטט= עו"ד 

נאור, נוגה זיו, יעל ויסוצקי, נעמי בועז, אביבית יוחנן, דנה   ענת אלבז, רביטל גל, רוית

לוין בוקר, אילנית באום כהן, עומרי גולד, רונית דורות, דגנית כץ, סיון רגב, דורית  

 רדליך עמירב, איה חסדאי, לאור קליין, בתיה מרום. 

 

 . בעלי זכות הצבעה 17סה"כ 

 

 ה: הצבע

 . בעד 17רביטל גל.  -מינוי יו"ר לאסיפה

של מנכלית החברה הישראלית לריפוי בעיסוק,   לאחר מינוי יו"ר האסיפה ניתנה סקירה 

 ועד היום.  2019על פעילות העמותה לשנת  בתאל זמורה,  

 הצבעות: 



 
 

 

ד"ר נעמה כץ , איה חסדאי , ד"ר דורית רדליך, לילא  : חברי ועד ממשיכיםאישור  .1

ילנית, אביה  עיסא, ד"ר בתיה מרום , תאיר שבת שיתיאת , באום כהן א

 .בעד 17 -אודלסמן עלפי, יוחנן אביבית, עומרי גולד, שירה אופיר, שני שפע קוגן 

ד"ר ענת אלבז, רביטל גל, שדא אבו ראס, יעל  חברי ועד חדשים: אישור  .2

 . בעד 17 -ויסוצקי 

ענת אלבז ורביטל  לועד החברה הישראלית לריפוי בעיסוק: אישור יו"ר משותף  .3

 .בעד 17 -גל

 בעד  17 -נעמי בועז ורונית דורות -ותועדת ביקורת חדשחברות מינוי  .4

אישור מורשות חתימה חדשות לעמותה: ד"ר ענת אלבז ורביטל גל המחליפות   .5

החתימה החדש: בתאל זמורה,     ותאת ד"ר נעמה כץ ואיה חסדאי. הרכב מורש

 .בעד 17 -ד"ר ענת אלבז, רביטל גל

כוחם של חברי הוועד המנהל למנות חברי וועד נוספים או מתחלפים עד   יפו יי .6

 בעד. 17 - המועד בו מתאפשר למנותם באספה כללית

 .בעד 17 - הארכת כהונת רו"ח ירון רותם כרו"ח העמותה  .7

 . בעד 17 - 2019אישור דו"ח כספי לשנת  .8

 . בעד 17 - 2019אישור דו"ח מילולי לשנת  .9

עדי רייף, דנית לנגר, אדוה רקובסקי  : ןהמסיימים תפקידם ואלו ההודעה על חברי וועד 

 הומינר, ביטן יוכבד, דנה לוין, רוני עזר,  ד"ר גפני לכטר ליאת. 

הודעה על חברות ועדת ביקורת מסיימות תפקידן ואלו הן: מיכל הראל, איילת רייזברג,  

 נגה זיו. 

 

 

 רביטל גל 
 יו"ר משותף החברה הישראלית לריפוי בעיסוק 

 ד"ר ענת אלבז 
 יו"ר משותף החברה הישראלית לריפוי בעיסוק 
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