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נוכחים :נעמה שחר ,טלי בר משה ,צאלה אדלשטיין ,מיכל פרבר ,אסנת סגל ,בהאא אגברייה ,הדס יעקבי.
לא נכחו :חגית מידן ,לימור לביא ,יפעת דנה ,סמר מואסי ,עופר אמיר ,יהודית גולדברג ,אסתי מקאי ,דבורה
בראנד ,אריאלה יוקל ,רותי לוינסון.
אריאלה פרץ – עובדת המשרד ורכזת השתלמויות באגודה הצטרפה לישיבה בחלקה הראשון.
הודעות:
-

ברכות לסמר לרגל נישואיה ,לאריאלה פרץ לרגל נישואי בתה וליהודית לרגל הולדת הנכדה.

-

אריאלה פרץ תרכז מעתה את נושא ההשתלמויות ותפעול "החנות" באתר האגודה .ענייני הנהלת חשבונות
יועברו לאחריות רו"ח האגודה ,יהודה גברה.

השתלמויות:
-

צאלה מדווחת על בניית סדנאות בנות יום וקורסי עומק בהיקף  11שעות .לעתיד הקרוב מתוכננים כרגע שני
קורס עומק" :קורס הדרכה מתקדם (שלב ב')" וקורס נוסף ב"בליעה".

-

קורס  SLIהסתיים בהצלחה ,מתחיל התכנון והסקת מסקנות לגבי הקורס הבא.

-

קורס הדרכה – נעמה מדווחת שבעקבות פניות אליה וחשיבות הנושא ,הוחלט על קיום קורס הדרכה שלב א'
בשילוב שיח אינטרנטי , .יש לעודד ולפעול לפרסומו בכל ערוץ אפשרי .מיכל סבורה שכדי שקורס כזה יצא
לפועל צריכים שמקומות העבודה המרכזיים י ַתְּ נּו את ההשתתפות בקורס כזה באפשרות להדריך את
הקלינאים במקום העבודה.

קבוצות עניין:
-

נעמה סבורה שיהיה מרענן לפתוח קבוצות עניין בתחומים שונים ולקיים מפגשי קפה ומאפה בנושאים שונים
כמו אתיקה ,ניהול עסק וכיוצ"ב ,שיועברו על ידי עמיתים למקצוע .בינתיים עתידות להיפתח שתי קבוצות
עניין האחת בנושא דו לשוניות והשנייה בנושא תת"ח.

משרד לאגודה:
מתנהל משא ומתן בין האגודה לבין הבעלים של משרד ברח' גרניט  5לשם שכירת  21מ' .בעיקרון מדובר
על חוזה שמאפשר יציאה בכל עת עם הודעה של חודש מראש .המשרד קרוב לעורקי תחבורה ראשיים.
המקום יהווה את בית האגודה ויאפשר לנו לקיים פגישות שוטפות והשתלמויות מגוונות ובכך יוזיל עלויות של
שכירת מקום להשתלמויות.
ההצעה עומדת כרגע על  ₪ 0211לא כולל ארנונה וביטוח.
בתום חצי שנת שכירות נבצע הערכה מחודשת והמשך ההתקשרות יהיה תלוי במדדים שונים כגון :היקף
הפעילות שתתקיים במקום ובמספר חברי האגודה.

החלטה :הועד הצביע בעד ההצעה לשכור את המקום למשך חצי שנה בעלות של עד .₪ 0111
הצעה סופית מסודרת של שכירות תובא בהמשך.
יחסי ציבור:
לאחר חצי שנה של עבודה עם משרד פאר לוין ובחינת המטרות שהצבנו לעצמנו ,נראה כי הדרך עדיין ארוכה
והמטרות לא הושגו במלואן .עם זאת יש לציין כי עמרי מהיח"צ זמין עבורנו ומגויס לכל בקשה ואנחנו נמצאים
בתקופה של שיווק הכינוס השנתי ,קבוצות עניין והרשמה לאגודה בה פעולות הקשורות ליחסי ציבור בהחלט
יכולות לסייע .בעקבות מסקנות אלו קיימנו עם מנהלי פאר-לוין ישיבה בה העלנו את הנקודות הללו ו והצלחנו
לקבל הצעת מחיר נוחה יותר למשך חצי השנה הקרובה + ₪ 2211 :מע"מ.
החלטה :רוב הנוכחים הצביעו בעד המשך ההתקשרות למשך חצי שנה נוספת מספטמבר.
כינוס שנתי:
תאריכי הכינוס השנתי הינם  02-01בפברואר  5101בבנייני האומה ירושלים .שני ימי הכינוס יכללו ארבעה
מסלולים ו 05-סדנאות שיתקיימו במקביל .מנסים לגייס מרצה בתחום הבליעה והשפה.
ארוחת הצהריים תוצע למשתתפים בשני פורמטים ,סביב שולחן או "ארוחת קופסא" על מנת לאפשר מדרג
עלויות נוח יותר
טלי מציעה לבדוק מול דן כנסים הצעה להוצאת היסעים מב"ש וחיפה ,על מנת לעודד השתתפות של חברים.
פניות לאגודה:
לאור פניה שהתקבלה באגודה מאחת העמותות ובה בקשה לשלוח פרסום במיילים לרשימת התפוצה של
האגודה מבלי שהעמותה תשלם עליו כנהוג ,התקיים דיון על משמעות רשימת הדיוור של האגודה ,עלויות
תחזוקת הרשימה ושליחת מיילים כמקור הכנסה של האגודה .ההחלטה :כל פרסום לרשימת התפוצה של חברי
האגודה יחוייב בתשלום על פי המפתח שקבענו ואשר מפורסם באתר.
לעמותה יצא מכתב תשובה שמבהיר נקודה זו.
.
ישיבת הועד הקרובה תתקיים בתאריך  8/11/2015בשעה  01ברחוב גרניט  5קרית אריה ,פתח תקווה.

נעמה שחר – יו"רית

טלי בר משה – סיו"רית

