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 דו"ח ועדת הביקורת של יה"ת לשנת הפעילות תשע"ז

 

 לקראת אסיפת החברים השנתית של יה"ת, ועדת הביקורת מבקשת לסכם את מסקנותיה כדלהלן.

 

, על ועדת הביקורת למנות לפחות שלושה חברים. מאז פרישתם של שניים לפי תקנון יה"ת .1

מחברי ועדת הביקורת לפני שנה, ובמהלך שנה שלמה, ועדת הביקורת מונה שני חברים בלבד. 

זהו מצב הנוגד את תקנון יה"ת ומניח את כל עול הועדה על שני חברים בלבד. לאורך השנה, 

 דחיפות לפחות עוד חבר נוסף לועדה, ועדיף יותר.חזרנו והתרענו על כך שיש להוסיף ב

ועדת הביקורת מבקשת לציין כי חל שיפור משמעותי מאד בהתנהלות הארגון ממועד כניסת גב'  .2

טל גלבוע לתפקיד המתאמת הארגונית. ניכר כי היא מבצעת את תפקידיה במסירות וביעילות וכי 

ת באופן עקבי ומלא. בנוסף, נציין כי היא מגלה רצון ונכונות לשתף פעולה עם ועדת הביקור

הופקו לקחים מדו"חות משנים קודמות. הביטוי העיקרי לכך הוא בהתקשרות עם ספקים לאחר 

השוואה בין מספר הצעות מחיר, וכן נכונות לעבור לתוכנית שונה או ספק אחר, כאשר יש בכך 

משרדיות, ובהוצאות על  כן, צומצמו עלויות בתחום הסלולר, בהוצאות-חסכון עבור יה"ת. כמו

 אסיפות החברים.

יש לציין לשבח את הנהלת יה"ת על עלייה ניכרת בהכנסות מדמי חבר, אשר משקפת מאמצים  .3

מבורכים מצד ראשת יה"ת היוצאת, גב' עדנה לשם וכן מצד ראשת יה"ת הנכנסת, גב' תמי 

ל החברים, שכן ירמיהו, לצרף מטפלים כחברים ביה"ת. יש כמובן להמשיך ולהרחיב את מעג

 מספר המטפלים בפועל בארץ, עדיין גבוה משמעותית ממספר חברי יה"ת. 

דף הפייסבוק של הארגון: בדו"ח הקודם צוין כי יש לנסח קריטריונים ברורים ואחידים לגבי  .4

הפרסום בעמוד הפייסבוק של יה"ת. על קריטריונים אלו לקבוע מה לפרסם, מתי, ובאיזו תדירות, 

תיאום עקרוני בין סטנדרטים אלו, לבין אלו המתייחסים לאתר. ועדת הביקורת וראוי שיהיה 

המליצה בעבר למנות ועדה שתהיה אחראית על עמוד הפייסבוק של יה"ת. לדעת הועדה לא רצוי 

להפקיד את האחריות בנושא בידי אדם אחד, וזאת מבלי לגרוע כמובן מההערכה הרבה לעצם 

נעשה בנידון. להערכתנו, חשוב שתהיה שקיפות בעניין ניהול התנדבותו לתפקיד. לא ברור מה 

 דף הפייסבוק שאמור לייצג את הארגון כולו.



 

 

המועצה העליונה המקדמת את מקצוע הטיפול באמנויות מורכבת מנציגי תוכניות ההכשרה, נציג  .5

בראש  יה"ת, ונציגי משרדי החינוך והבריאות. כיו"ר יה"ת, אך טבעי כי גב' תמי ירמיהו העומדת

הארגון תייצג את יה"ת במועצה העליונה, אך לכאורה יש משום ניגוד עניינים וטעם לפגם בכך 

 זמנית גם כיו"ר הארגון וכיו"ר המועצה העליונה.-שהיא משמשת בו

 הועדה מבקשת לברך בברכת יישר כוח את כל העוסקים במלאכה. .6
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