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תכנית אסיפה כללית
 חודש המודעות לטרשת נפוצה

האגודה הישראלית לטרשת נפוצה

 יום רביעי כ“ט אב תש“פ – 19.8.2020
החל מהשעה 18:45 החברים הנוכחים יהוו את המניין החוקי של המשתתפים והמצביעים באסיפה הכללית 

  כל חברי האגודה קיבלו בדוא"ל ודואר ישראל דיווח על פעילות האגודה בשנת 2019
וכן את ההזמנה לאסיפה הכללית.

ג'נין ווסברג – דברי פתיחה  18:45-18:55
מר אורי ניסן, רו"ח – גזבר ומ"מ יו"ר האגודה – דו"ח כספי 31/12/19  18:55-19:05

ניהול האסיפה   19:05-19:20
אישור מאזן כספים לשנת 2019   
אישור דו"ח מילולי לשנת 2019   

דיווח שנשלח אל כל חברי האגודה וכן דווח בע"פ באסיפה ע"י אורי ניסן – גזבר ומ"מ יו"ר האגודה.
אישור תיקונים בסעיפים בתקנון –  19:20-19:30

א. סימן ג'- הארגון הפנימי  
מוסדות האגודה החולשות על פעולותיה הן:  .8

מועצת המנהלים. מועצת המנהלים מורכבת מלא פחות מ-7 חברים ולא יותר מ-36 32 21 29  ב. 
חברים. מועצת המנהלים הראשונה מורכבת מהחתומים על התקנון. מועצת המנהלים אחרת 

נבחרת על ידי האסיפה הכללית.
מועצה רפואית מייעצת: ד. 

המועצה הרפואית המייעצת תהיה מורכבת מ-7 חברים ולא יותר מ-26 21 חברים שאושרו לכהונתם   
ע"י מועצת המנהלים של האגודה. יושב ראש המועצה הרפואית המייעצת נבחר ע"י חבריה, ומכהן 

בתוקף תפקידו גם כחבר מועצת המנהלים של האגודה ובהנהלה. גם חברים אחרים במועצה 
הרפואית המייעצת יכולים להיבחר למועצת המנהלים ו/או להנהלת האגודה

נשלח בדואר ובדוא"ל לכל חברי האגודה  
לאשר:  19:30-19:50

אישור תקציב לשנת 2020   
אישור המשך מינוי של משרד רו"ח דב ויינשטיין ושות' כרו"ח חיצוני של האגודה   
אישור המשך כהונתה של מועצת המנהלים והגדלת מס' חברי מועצת המנהלים:  
ד"ר נור אלדין יגמור, מומחה בנוירולוגיה, נוירואמנולוגיה ונוירולוגיה וסקולארית   א. 

 המרכז לטרשת נפוצה, המרכז הרפואי אוניברסיטאי, הדסה ירושלים.
ת.ז 034712067

ד"ר טלי דרורי, מנהלת השירות לנוירואימונולוגיה, מרפאה נוירואימונולוגית  ב. 
 המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא, תל השומר

ת.ז 61508602
אנו מודים לד"ר נור אלדין יגמור ולד"ר טלי דרורי המצטרפים למועצת המנהלים.

אישור המשך כהונתם של: מר מרדכי ברק ומר יגאל פרדו- וועדת הביקורת של האגודה.  
אישור מורשי חתימה – מר אורי ניסן, מ"מ יו"ר וגזבר גב' חניתה צנטנר מזכירת כבוד   

ו/או גב' רות דיין חברת הנהלה סגנית יושב ראש.
הערות/ הארות/ שאלות/ הצעות ובקשות של חברי האגודה.  19:50-20:00


