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הנידון :דו"ח ועדת הביקורת והאתיקה של עמותת פרקינסון בישראל לשנת 2019
חברי הועדה:
עו"ד יעקב עיני  -יושב ראש ועדת הביקורת,

עו"ד ברוך עציון -חבר הועדה

 .1כללי
העמותה,
של
המנהל
הועד
ישיבות
סיכומי
על
מבוסס
זה
דו"ח
( , )24.02.2019,22.05.2019,27.10.2019,26.12.2019סיכום מילולי של המנכ"ל ,
תכנית העבודה לשנת , 2020סיכום פעילות  2019בישיבת ההנהלה ,הצעת תקציב לשנת ,2020
דו"ח כספי רו"ח ל 31.12.2019 -ודו"ח מידות (שיקוף ודרוג מלכ"רים).
הדו"ח שלנו נכתב בהתאם להנחיות של חוק העמותות (.)1980
חברי הוועדה מודים ליו"ר העמותה ולמנכ"לית העמותה בסיוע והעברת המסמכים הרלוונטיים.

 .2בדיקת תקינות פעולות העמותה ומוסדותיה ,לרבות התאמת פעולות העמותה למטרותיה
חזון העמותה :העמותה מייצגת את צרכיהם של כלל חולי הפרקינסון בישראל מול הרשויות ומקדמת
את זכויותיהם .
העמותה מספקת לחולים ולמשפחותיהם תמיכה ,ידע ,ומידע מיטביים ,אשר משלימים את הטיפול
הרפואי.

מטרת העל של העמותה :עמותת פרקינסון בישראל מייצגת את כלל חולי הפרקינסון בארץ ופועלת
לשיפור איכות חייהם.
העמותה פועלת לשינוי תפיסת המחלה – על כל מרכיביה  -בעיני החולים ,משפחותיהם וכן המוסדות
הממשלתיים ,כמו גם את תדמיתה בעיני הציבור כולו( .מתוך חזון העמותה ,אסיפת הנציגים
)24/10/2011
ועדת הביקורת בחנה את פעילות העמותה ומוסדותיה בשנת  2019ומצאה התאמה רבה בין פעילות זו
לבין חזון ומטרות העמותה המוצהרות,
הנהלת העמותה הקדישה חלק ניכר מפעילותה לגיוס משאבים ,כוח אדם ותרומות ,לטובת רווחת
החולים.
ועדת הביקורת מאשרת את הדו"ח של יו"ר העמותה מר עמיר כרמין לשנת  2019וכמשתקף בסיכום
שהוצג כמו גם את הדו"ח הכספי לשנת .2019
מחזור הפעילות לשנת  2019הסתכם לסך של 1.379-מיליון  ₪והוא דומה למחזור הפעילות בשנת
 ,2018שהגיע לסך של  1.318מיליון .₪
גיוס המשאבים  -ההכנסות מתרומות מקרנות וארגונים בשנת  2019בסך  1139אש"ח -גדלו בפועל
בסך  680אש"ח לעומת שנת .2018
בשנת  – 2018סך ההכנסות  1143-אש"ח – כולל בתוכו -ירושה בסך  684אש"ח.
וזאת – לעומת סך הכנסות  246 -אש"ח בלבד בשנת ..2017
הקצבות ותמיכות של משרדי הממשלה נותרו גם הן באותה רמה כ  50אש"ח.
ההכנסות מדמי החבר עלו ב 2019-בכ 36 -אש"ח מהשנה שלפניה  161אש"ח לעומת  125אש"ח ב-
.2018
במהלך שנת  2019נערכו פעילויות רבות לטובת חברי העמותה ובני משפחתם,
ולטובת כלל החולים בארץ.

האירועים הבולטים בפעילות העמותה:
ניהול קמפיין פרסומי רחב היקף שמומן ע"י תרומה ייעודית לכך.
תחילתה של פריצת דרך דיגיטאלית בנושא פייסבוק ויוטיוב.
•

סיעור מוחות נוירולוגים ורופאים

•

כנס רופאים בקהילה.

•

מפגשים של חברי הנהלה ומנהלי סניפים ,ובהם אסיפת נציגים כללית..

•

סמינר קיץ וסמינר חורף.

•

ציון יום הפרקינסון הבינלאומי.

•

פרויקט וינגייט מרץ –יוני ובסיומו שירת המונים – קולולם .

•

תשעה מפגשי תמיכה באמצעות תקשורת מרחוק.

•

פרויקט שיקום מרחוק עם מ"ר שיבא.

•

 12מפגשי וובינר בנושאים הקשורים למחלה ולחיי היומיום של המתמודד.

•

במהלך השנה המבוקרת התקיימו מפגשי תמיכה:
לבנות ולבני זוג המתמודדים ,לילדיהם של המתמודדים פיתוח ותחילת ביצוע של תכנית
המשך למפגשי התמיכה למאובחנים חדשים,
בני זוג וילדי חולים -בוצעו  5מהם אחד וירטואלי ו 2-בפריפריה.
מפגשים פיזיים בסניפים:
מרבית הסניפים מקימים מפגשים חודשיים לקהילותיהם ובולט באופן חריג סניף טבריה
אשר מקיים מפגשים אחת לשבוע וכולם עם מרצים מתנדבים.
כמו כן יש לציין לטובה את סניף כפר סבא הוד השרון בפעילויותיו המגוונות .
במחצית השנייה של  2019נפתח סניף בקריות אשר קיים מספר מפגשים.

 .3אמצעים להגדלת היקף המשאבים העומדים לרשות העמותה
בין יתר הנושאים ,במהלך שנת  2019דנה הנהלת העמותה בדבר הדרכים להגדלת היקף המשאבים
לטובת קיום פעילויות העמותה
ולהרחבת מעגל החברים הנהנים מפעילויות אלה ,וכן חיזוק הקשר עם החברים בה.
בנוסף ,זיהינו עליה משמעותית של כ 110-אלפי  ₪בהוצאות ההנהלה והכלליות שהתבטאו בעיקר
בהוצאות על גיוס תרומות,
פרסום ויחסי ציבור ,הוצאות משפטיות ,אגרות וכנסים.
במקביל להוצאות הנ"ל ,וכתוצר שלהן ,הבחנו בעליה של כ ,500% -בקירוב ,בתרומות לעמותה ,לקמן
הסבר לגבי העלייה בסך התרומות.
בתאריך ה  25.10.2019התבשרה העמותה כי היא נמצאה זכאית לקבל את "תו המידות
לאפקטיביות".

תו זה מעיד כי העמותה מחויבת לתרבות אירגונית המעניקה חשיבות רבה לתכנון ומדידה
,להתמקדות בתוצאות ולשיפור מתמיד,
וזאת במטרה להשפיע על המוטיבציה ולחולל שינוי משמעותי לטובה בחייהם.
חברת מידות כותבת במכתבה "התרשמנו מפעילותה החברתית של העמותה המייצגת את צרכיהם
של כלל חולי הפרקינסון בישראל מול הרשויות
ומספקת לחולים ולמשפחותיהם תמיכה ,ידע ומידע מיטביים ,שמשלימים את הטיפול הרפואי".
ממצאי הבדיקה של חברת מידות העלו את הנקודות הבאות:
משביע רצון
הלימה בין החזון והמטרות לפעילות
מדידת תפוקות
איתנות פיננסית
ניהול פיננסי
באופן חלקי
תכניות עבודה
מעקב אחר ביצוע
מדידת תוצאות
מעורבות הועד המנהל בהתוויית מדיניות הארגון
טעון שיפור
תכנון לטווח ארוך
 4הדרכים להגדלת מספר החולים המשתתפים בפעילות העמותה
בישיבת הועד הנמהל מיום  27.10.2019הועלו נושאים ודרכים להגדלת מספר החולים המשתתפים
בפעילות העמותה ובהרחבת השירותים הניתנים לחולים כגון:
שיקום מרחוק
טיפול ב"מרותקי בית"
שיתוף פעולה עם "קליניקראוד".
שכפול רעיון וינגייט למכללה נוספת.
שירותים ייעודיים לחולים מתחת לגיל 60
בחינת המודל של סיגל בן נתנאל – מתחרה של העמותה (יוזמת של קבוצת הפייסבוק של חולי
פרקינסון ומבקשת לקבל שכר על עבודתה) וטיפול בבעיה.
בדיקת מודל של דמי חבר או תשלום ע"פ צריכה.

======================================================-

 ..5ניתוח הדוח הכספי לשנת :2019

מאזן העמותה ליום  31בדצמבר  2019מצביע על גידול בסעיף המזומנים ופיקדונות בבנקים מסכום
של  ₪ 948,307בסוף שנת  1817אלפי  ₪לסכום של  ₪ 1224,917בסוף שנת .1918
כמות ניירות הערך הסחירים – מק"מ נותרו כמעט ללא שינוי בסוף שנת  ,2019ביחס לשנה שקדמה
לה.
בסה"כ ברכוש השוטף חלה עליה  176אלפי  ₪בקירוב ,מסך של  1016,174אלפי  ₪בסוף שנת 2018
לסך של  ₪ 1282,165בסוף שנת .2019
בסעיף הרכוש הקבוע כמעט ללא שינוי עליה מ  15אש"ח ל 17אש"ח.
בסעיף ההתחייבויות השוטפות חלה עליה של כ22-אלפי  , ₪לעומת השנה שקדמה שלה.
ועדת הביקורת מציינת כי השנה סיימה העמותה בעודף של כ 247אלפי ש"ח לעומת עודף  615שהיה
בשנת . 2018
ניצול המשאב הכספי ע"י הגדלת כמות הסניפים ,גידול בכמות המפגשים הסניפיים ,השתתפות
בהוצאות לחברים כגון בשיקום מרחוק הם אשר הביאו לקיטון בעודפים.
 .1מחזור הפעילות לשנת  2019הסתכם לסך של 1.379-מיליון  ₪והוא דומה למחזור הפעילות בשנת ,2018
שהגיע לסך של  1.318מיליון .₪

כאשר ההכנסות מדמי החבר עלו ב 2019-בכ 36 -אש"ח מהשנה שלפניה  161אש"ח לעומת  125אש"ח
ב. 2018
 .2גיוס המשאבים  -ההכנסות מתרומות מקרנות ואירגונים בשנת  2019בסך  1139אש"ח גדלו בפועל
בסך  680אש"ח לעומת שנת .2018
(בשנת  – 2018סך ההכנסות  1143-אש"ח – כולל בתוכו -ירושה בסך  684אש"ח – ).למעשה סך
ההכנסות היו 460 -אש"ח.
ולעומת  246אש"ח בלבד בשנת ..2017
גויסו תרומות ייעודיות לפרויקטים נבחרים שלא מומשו כל צרכם כדלקמן :
סבסוד שיקום מרחוק  ,סבסוד הסעות לחולים בפריפריה  ,הכשרת מנהלי סניפים ,
ותמיכה של ילדי החולים ,

פרויקטים אלה מתוכננים להגעה למיצוי טוב יותר בשנת .2020
הקצבות ותמיכות של משרדי הממשלה נותרו גם הן באותה רמה כ  50אש"ח.
 .3עלות הפעילות בסניפים עלתה מסך  62אש"ח ל 164-אש"ח  ,פועל יוצא של הגדלת מס' הסניפים
והפעלה של סניפים שלא היו פעילים מספיק.
.4אחזקת אתר האינטרנט  ,תוכנה  ,פרסום ויחסי ציבור – גידול בהוצאה בסך כ 250-אש"ח כנגד
תרומה ייעודית לקמפיין פרסומי.
======================================================-

עמותת פרקינסון בישראל (ע"ר)
דוחות כספיים
ליום  31בדצמבר2019 ,

תוכן העניינים
עמוד

דוח רואי החשבון המבקרים

1

דוחות על המצב הכספי

2

דוחות על הפעילויות

3

דוח על השינויים בנכסים נטו

4

באורים לדוחות הכספיים

5-6

הנתונים בדוחות הכספיים ניתנים בשקלים חדשים

דוח רואי החשבון המבקרים
לחברי
עמותת פרקינסון בישראל (ע"ר)

ביקרנו את המאזנים המצורפים של עמותת פרקינסון בישראל (ע"ר) (להלן העמותה) לימים 31
בדצמבר  2019ו  2018 -ואת הדוחות על הפעילויות והשינויים בנכסים נטו ,לכל אחת מהשנים
שהסתיימו באותם תאריכים.
דוחות כספיים אלה הינם באחריות הוועד המנהל וההנהלה של העמותה .אחריותנו היא לחוות דעה
על דוחות כספיים אלה בהתבסס על ביקורתנו.
ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים ,לרבות תקנים שנקבעו בתקנות רואי חשבון
(דרך פעולתו של רואה חשבון) תשל"ג–  .1973על פי תקנים אלה נדרש מאתנו לתכנן את הביקורת
ולבצעה במטרה להשיג מידה סבירה של ביטחון שאין בדוחות הכספיים הצגה מטעה מהותית ,בין
שמקורה בטעות שנפלה בדוחות הכספיים ובין שמקורה בהטעיה הכלולה בהם .ביקורת כוללת בדיקה
מדגמית של ראיות התומכות בסכומים ובמידע שבדוחות הכספיים .ביקורת כוללת גם בחינה של כללי
החשבונאות שיושמו ושל האומדנים המשמעותיים שנעשו על ידי הוועד המנהל וההנהלה של העמותה
וכן הערכת נאותות ההצגה בדוחות הכספיים בכללותה.
אנו סבורים שביקורתנו מספקת בסיס נאות לחוות דעתנו.
כאמור בביאור 2א' בדוחות הכספיים ,הדוחות הכספיים נערכו בסכומים נומינליים ולא בסכומים
מדווחים כנדרש על פי תקן חשבונאות  12של המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות.

לדעתנו ,הדוחות הכספיים הנ"ל משקפים באופן נאות ' בתאגידים שאין כוונתם חלוקת רווחים ,מכל
הבחינות המהותיות ,את מצבה הכספי של העמותה לימים  31בדצמבר  2019ו  2018 -ואת תוצאות
פעולותיו והשינויים בנכסים נטו ,לכל אחת מהשנים שהסתיימו באותם תאריכים בהתאם לכללי
חשבונאות מקובלים בישראל.

ספורטה פן חן
רואי חשבון
בני ברק ,מאי 2020
-2עמותת פרקינסון בישראל (ע"ר)
מאזנים
(שקלים חדשים)

רכוש

באור

ליום  31בדצמבר
2018
2019

רכוש שוטף
קופה וכרטיסי אשראי

14,675

25,512

מזומנים ופיקדונות בבנקים

1,224,917

948,307

ניירות ערך סחירים – מק"מ

42,573
----------1,282,165
------17,544
----------------1,299,709
======

42,355
---------1,016,174
-----15,188
--------------1,031,362
======

60,464
-

35,018
3,895

סך רכוש שוטף
רכוש קבוע

התחייבויות שוטפות
המחאות לפירעון
זכאים ויתרות זכות

2

---------60,464

-------38,913

נכסים נטו שלא קיימת לגביהם כל הגבלה

820,487

492,449

נכסים נטו שקיימת לגביהם הגבלה זמנית

418,758
----------1,239,245
----------------1,299,709
======

500,000
--------992,449
--------------1,031,362
======

נכסים נטו

התחייבויות ועודפים

הביאורים המצורפים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.

---------------------גזבר

--------------------יו"ר העמותה

עמותת פרקינסון בישראל (ע"ר)
דוחות על הפעילויות
(שקלים חדשים)

לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר

באור

2019

2018

שינויים במהלך השנה
מחזור הפעילות

3

1,379,053

1,318,818

עלות הפעילות

4

792,009
----------587,044

460,843
--------857,975

הוצאות הנהלה וכלליות

5

302,590

248,772

(הכנסות) הוצאות מימון ,נטו

6

37,658
----------246,796
======

()5,960
--------615,163
=====

הכנסות נטו מפעילות

עודף השנה

הביאורים המצורפים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.

-4עמותת פרקינסון בישראל (ע"ר)
דוח על השינויים בנכסים נטו לשנה שנסתיימה ביום  31בדצמבר 2019

שאין לגביהם הגבלה

יתרות ליום  1בינואר 2019

נכסים נטו
לשימוש
לפעילויות

נכסים נטו
ששימשו
לרכוש קבוע

477,261

15,188

שקיימת לגביהם
הגבלה
סה"כ
באופן זמני

500,000

992,449

תוספות במהלך השנה:
הכנסות נטו לשנה

246,796

-

-

246,796

גריעות במהלך השנה:
סכומים שהועברו לרכישת
רכוש קבוע

()9,295

9,295

-

-

סכומים שהועברו לכיסוי
הוצאות פחת

6,939

()6,939

-

-

שחרור סכומים שיועדו
לסמינרים ויום פרקינסון

24,102

()24,102

-

שחרור סכומים שיועדו לגישה
מרחוק

35,000

()35,000

-

שחרור סכומים שיועדו
להשתלמויות למתנדבים

22,140

()22,140

-

יתרה ליום  31בדצמבר 2019

--------802,943
=====

-------17,544
====

--------418,758
=====

----------1,239,245
======

-5עמותת פרקינסון בישראל (ע"ר)
באורים לדוחות הכספיים
(שקלים חדשים)
באור  - 1כללי
העמותה נרשמה ביום  11באוגוסט  ,1993מייסדיה שמו להם למטרה לשמש כתובת לחולי פרקינסון
בהתמודדותם היום יומית במחלתם ובבעיות החורגות מהטיפול הרפואי  -תרופתי הניתן להם.
א .דיווח כספי
הדוחות הכספיים ערוכים על בסיס המוסכמה של העלות ההיסטורית בערכים נומינליים.
הדוחות הכספיים אינם ערוכים על בסיס סכומים מדווחים כאמור בתקן חשבונאות מס'  12של
המוסד לתקינה בחשבונאות בדבר הפסקת ההתאמה של דוחות כספיים שפורסם בחודש
אוקטובר  ,2001אשר יישומו נדחה על ידי תקן חשבונאות מס'  ,17על דוחות כספיים לתקופות
המתחילות ב 1 -בינואר .2004
ב .רכוש קבוע
הרכוש הקבוע מוצג לפי העלות והפחת בגינו מחושב לפי שיטת הפחת השווה על בסיס העלות
בשיעורים שנתיים הנחשבים כמספקים להפחתתם במשך תקופת השימוש המשוערת כדלהלן-:
ריהוט וציוד משרדי

%
10 - 33

ג .דוח על תזרימי מזומנים והשינויים בהון העצמי
לא נערכו דוחות על תזרימי המזומנים הואיל ועריכתם לא תיתן תוספת מידע משמעותית.
באור  - 2רכוש קבוע
עלות
יתרה ליום  1בינואר2019 ,
תוספת במשך השנה
גריעות במשך השנה
יתרה ליום  31בדצמבר 2019

ריהוט וציוד
91,684
9,295
--------100,979
=====

פחת שנצבר
יתרה ליום  1בינואר2019 ,
תוספת במשך השנה
גריעות במשך השנה

76,496
6,939
-------83,435
====
17,544
====
15,188
====

יתרה ליום  31בדצמבר 2019
עלות מופחתת ליום  31בדצמבר2019 ,
עלות מופחתת ליום  31בדצמבר2018,
-6-

עמותת פרקינסון בישראל (ע"ר)
באורים לדוחות הכספיים
(שקלים חדשים)
ביום  31בדצמבר
באור  – 3מחזור הפעילות
דמי חבר
תרומות
הקצבות ותמיכות ממשרדי ממשלה ועיריות
הכנסות משווה כסף
סך מחזור הפעילות

באור  - 4עלות הפעילות
טיפולים ופעילות בסניפים
חוגים בטאון ודמי שכירות אולם
דואר
משרדיות
הסעות עמיתים
אחזקת אתר אינטרנט ותוכנה
סך עלות הפעילות

לשנה שהסתיימה
2019

2018

161,842
1,139,230
52,121
25,860
----------1,379,053
======

125,365
1,143,221
50,232
--------1,318,818
======

לשנה שהסתיימה
ביום  31בדצמבר
2018
2019
164,333
265,962
407
48,533
160,307
152,467
--------792,009

62,550
245,175
898
24,392
123,016
4,812
--------460,843

=====

=====

באור  - 5הוצאות הנהלה וכלליות
גיוס תרומות ,פרסום ויחסי ציבור
תקשורת
ביקורת
משפטיות
השתלמויות וכנסים
כבודים ומתנות
ביטוח
אגרות
פחת

לשנה שהסתיימה
ביום  31בדצמבר
2018
2019
88,172
180,070
43,234
46,069
13,923
14,508
17,333
51,068
22,140
18,440
19,118
5,530
7,814
7,347
5,932
3,725
6,939
----------------248,772
302,550
=====
=====

באור  – 6הוצאות מימון ,נטו
עמלות כרטיסי אשראי
עמלות בנק
(עלייה)ירידה בשווי ני"ע ומט"ח
ריבית מט"ח

לשנה שהסתיימה
ביום  31בדצמבר
2018
2019
2,437
5,642
2,392
2,191
()11,308
29,161
521
664
-----------()5,958
37,658
====
====

סך הוצאות הנהלה וכלליות

סך (הכנסות)הוצאות מימון ,נטו

 .5מעקב אחר ביצוע החלטות האסיפה הכללית והוועד בשנת
נראה שבהתאם להמלצתנו אכן נוצרו קשרים נוספים עם הגורמים המתאימים ברשויות המקומיות
בסיוע המתנדבת היקרה – שרה גוטהלף ,שזה המקום להודות ולהוקיר את פועלה ,וזאת על מנת
להגדיל את היקף ההכרה של העמותה ,וכנגזרת מכך גם את תמיכה הכלכלית לפרויקטים שהעמותה
מתקצבת.
ניכר שיפור באופי הפעילויות והגדלת היקף הפעילות בסניפים ,בהשוואה לשנים קודמות.

•

חלה התקדמות משמעותית בפרסום העמותה באמצעי התקשורת.

•

בהתאם לדוחות הכספיים ניכרת עליה חדה בהיקף גיוס התרומות לעמותה ,חלק מן
התרומות הינו בשל גיוסים משמעותיים שנעשו לטובת "פרויקט גישה מרחוק" ,פרויקט
תמיכה לילדי החולים  ,פרויקט תמיכה לחולים ולבני בנות זוגם ,פרויקט הסעות לחולים
בפריפריה ,הולמס פלייס ועוד.
הועדה מברכת על כך.

 .6הצעות הועד לתיקון ליקויים ולשיפור התנהלות העמותה
דיון אסטרטגי מעמיק להמשך התנהלותה של העמותה בעתיד -תכנון לטווח ארוך.
טיפול בנושא הפער המדאיג בין כמות החולים בארץ – כ 35,000-חולים ובין מספר החברים בעמותה –
כ 1600-ומתוכם מספר נמוך של משלמי דמי חבר.
טיפול בגידול במספר החברים המצטרפים לעמותה.
הגדרת פעילויות הליבה של העמותה.
פתיחה והפעלה משמעותית של סניפים בערים הגדולות – תל אביב  ,ירושלים  ,באר שבע ובערים
נוספות להרחבת הפריסה בכל רחבי הארץ.
ביצוע וניתוח סקרים ומשובים בק"ע שירותי העמותה.
העסקת מנכ"ל מקצועי בשכר.

