
  02.02.2022  אסיפת מליאה         פרוטוקול

 התקיימה אסיפה כללית. 02.02.2022כמתחייב מהוראות רשם העמותות, ביום ד' ה-
.20:00 משעה ZOOMהאסיפה מתקיימת ב-

ברק גומבוש, אהוד סברדליק, שירי לפיד, רשין הלמן, תום: נועם עזרא, גיא קארו סיגל, אבי פלד, נוכחים
רפאלי, עוז לוי, שחר דוידמן, ענת ארד, עוזי גוטשטט, ניצן בנימין אורן, אופיר הלל,יניב פתיה, דביר קופרלי,

משי נאור, מרים רייך, נעמה בן עברי, דניאלה כהן, אביב מסינגר, בת אל יחזקאל, אורי שטינמץ, צחי
ברדה, בר מסר,יעל אביבי, דויד פנחסוב, עתר סוסן, שקד הרטמן, סיגל קאין, אולגה קוגן.

מנהל את האסיפה : גיא קארו סיגל.

על פי תקנון האיגוד, במידה ולא יגיעו מספר המשתתפים המינימאלי הנדרש,
 ללא תלות במספר המשתתפים.20:30הישיבה תיחשב כאסיפה נידחית ותתחיל בשעה 

עקב כמות משתתפים שאינה מספיקה על פי התקנון הוכרז על אסיפה כללית נדחית שהחלה בשעה
20:30.

  :  אסיפת מליאה, האיגוד הרפואה הסינית לישראל )ע"ר(  סיכום 

הנושאים על סדר יומה של האסיפה:

.2020 לשנת העמותה של הכספי הדו"ח אישור.1
העמותה. בתקנון סעיף שינוי.2
העמותה. של המנהל לוועד הבחירות תוצאות סיכום.3

  2020  : אישור הדו"ח הכספי לשנת   1  נושא 

( בהנהלת רו"ח יניב אנג'ל הכין את הדוח הכספיAURENמשרד הרו"ח של העמותה  - אוריין סי אנד אף )
. הדו"ח עדיין על השם של האגודה הישראלית לריפוי סיני מסורתי , דוחות על השם החדש2020לשנת 

, לאחר השלמת שינוי השם באופן2022 "איגוד הרפואה הסינית בישראל" יהיו החל משנת –של העמותה 
רשמי. 

חברי ועדת הביקורת של העמותה-  ד"ר דן ליבון וגב' נעמה בן-עברי קיבלו הסבר על הדו"ח מהרו"ח,
ולאחר בדיקה אישרו את הדו"ח. הדו"ח מוצג לאישור של חברי האיגוד.

להצבעה : האם יש מתנגדים לאישור הדוח?    אין מתנגדים.
.2020אסיפת המליאה אישרה פה אחד את הדו"ח הכספי של האגודה לשנת 

  : שינוי בתקנון   2  נושא 

  קיים :  סעיף 
 ." לימודיו מתום שנים חמש לפחות חלפו אשר סינית ברפואה מטפל להיות חייב הראש יושב 17.11.3“

   ל:   את הסעיף  לשנות  מבקשים 
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סינית ברפואה מטפל להיותחייב הראש יושב 17.11.3“
”.לימודיו מתום שניםשלוש לפחות חלפו אשר

אם מישהו מתנגד לשינוי בתקנון ?   אין מתנגדים.הלהצבעה : 
השינוי בתקנון מאושר פה אחד.

       שהתקיימו היום  בבחירות     : הצגת הוועד החדש שנבחר  3  נושא 

. עמותהשל ה היום התקימו בחירות לועד

  ועד שנבחרו :  ה  חברי 

פלד אבי
גומבוש ברק
קארו-סיגל גיא

קופרלי דביר
פתיה יניב
ארד ענת
הלמן רשין
דוידמן שחר
לפיד שירי

גיא קארו-סיגל   ________                   יניב פתיה  ________  
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