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 ועד העמותה

 עמוס הרץ –ר "יו
 מנהלה

 גיא תבורי

 ועדות

 גופים מקצועיים חיצוניים

 גזברות

 ועדת אתר העמותה

 ר נטע רודברג"יו

 ועדה לקידום המקצוע

 ועדה להעשרה מקצועית

 ניצה דהן –ר "יו

 ועדת מאגר מידע

 ועדה אקדמית

 ר אורלי גלאור"יו

 ועדת אתיקה

 מערכת הביטאון
 אביגיל מרקמן: עורכת

 יועץ משפטי

 רואה חשבונות (בהתנדבות)ירון טל 

 "אדם צומח"מוסדות עמותת  



מקור  

 ההכנסה

 הערות 2014 2013

דמי חבר  

 שנתיים

15,900 13,590 

הכנסות מכנס  

 שנתי

11,170 5,960 

פעילויות  

 עמותה

סיורים   1,800 5,980

ופעילויות  

 בתשלום

 21,350 33,050 כ"סה

 2014העמותה לשנת הכנסות              



 

             

 2014הוצאות העמותה לשנת              
 

 הערות 2014 2013 סעיף ההוצאה

 טלפון, דואר, ד.ת 942 354 ניהול העמותה

 משכורות מנהלן 12,000 11,500 כוח אדם

 עיצוב ביטאון אינטרנטי 5,913 1,100 ביטאון

 (מודפס 2014-ב)

 ,הזמנות, דיוור, הפקת הזמנות 6,170 4,474 כנס שנתי

 שונות, כיבוד וכלים, מרציםשכר 

פעילויות ועדה 

להעשרה  

 מקצועית

 סיורים וסדנאות 1,284 3,679

 חידוש האתר 2013 -ב 8,393 אתר אינטרנט

 

 הוצאותכ "סה

 

29,500 

 

 

26,309 



יתרת   הוצאות הכנסות שנה

 חובה/זכות

 זכות  3,550 29,500 33,050 2013

 חובה 4,959 26,309 21,350 2014

 הכנסות מול הוצאות                          



 2014ח "הערות לדו                                               
 

 .91 -ל 106 -מירד מספר חברי העמותה   2014 -ב  1.

 .  ₪ 4.413הופק ביטאון מודפס בעלות  2014 -ב  2.

 .לא כיסו את ההוצאות 2014כנס הכנסות   3.

    העמותה מפעילות הוועדה להעשרה מקצועית ירד  רווח   4.

 .  2014 -במשמעותית        
 

 

 

 

 

 



 הצבעת חברים  



 .הסדרת הסמכה ודירוג המקצועי בתחום הגינון הטיפולי

 .תכנית ליבה לתכניות הכשרה בתחום הגינון הטיפולי

 

 :דרגות הסמכה

 .מנחה קבוצת גינון עם אוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים1.

 .מטפל באמצעות גינון2.

 .מטפל מומחה בגינון טיפולי3.

 

 .תכנית ליבה לתכניות הכשרה בתחום הגינון הטיפולי

 .כ שעות בכל סוג של תכנית הכשרה"היקף סה  •

 .בכל תכנית( קורסים)תכנים מחייבים   •

 .היקף שעות לכל קורס  •

 .הנחיות להתמחות מעשית  •

 

 .דרישות סף למרצים ומנחים בתכניות הלימוד  •

 .נוהל קבלת ההסמכה  •

 .  הוראות מעבר   •

 

 



 כנס  מאחלים לכם אנו   

 מעניין ומהנה                 


