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פרוטוקול ישיבת ועד 52.44.5148
נוכחים 3נעמה שחר ,טלי בר משה ,מיכל פרבר ,לימור לביא ,יפעת דנה ,אסנת סגל ,בהאא אגברייה ,הדס יעקבי,
עופר אמיר ,יהודית גולדברג ,אסתי מקאי ,אריאלה יוקל.
לא נכחו 3צאלה אדלשטיין ,חגית מידן ,סמר מואסי ,דבורה בראנד ,רותי לוינסון.
הודעות והחלטות3
נעמה מדווחת על פעילויות האגודה שהתווספו לאחרונה וביניהן3
-

קבוצת עניין בתת"ח עם  77משתתפים בעלות סמלית .מרכזת את הקבוצה רז טננבאום .מכוונים להוצאת נייר
עמדה בנושא.

-

ניירות עמדה3

-

קבוצה בנושא דו לשוניות שמרכזת הדר עוז אבוטבול וגם בכוונתן להוציא נייר עמדה.

-

קבוצה של ראשי החינוך הקליני ונציגי הועד בנושא הדרכה כשהמטרה ליצור "אני מאמין" בנושא ההדרכה.

-

פורום מעסיקים 3

-

בתאריך  ,58.44.5148התקיימה פגישה במשרד עם עמיתים מובילים במטרה לנסות ולקדם שיתופי פעולה.
מפגשים אלו יערכו  7פעמים בשנה ,אחת לשלושה חודשים לערך.

-

התקיימה פגישה עם מנהלי דפי הפייסבוק השונים 3גיא קנלר ,שרון צאיג ,סמר מואסי ,דנה מילנר שטרן – על
אפשרויות קידום האתר .במקביל נעמה פתחה דף פייסבוק כיו"רית בו מתפרסמים דברים שקשורים לענייני
האגודה.
הבית של האגודה – רח' גרניט  5פתח תקוה

-

במקום מתקיימות פעילויות,קורסים וישיבות .החוזה מוכן אך לא חתום עדיין.
כינוס שנתי3

-

אסנת מדווחת 3התכנית לקראת גיבוש סופי .במקביל למסלולי ההרצאות יתקיימו סדנאות וזאת לאור הביקוש
מצד משתתפים לתכנים יותר עמוקים וארוכים.
נעמה מעדכנת מספר פרטים טכניים 3בעקבות הביקורת על נושא האוכל השנה ארוחת הצהריים תוצע
למשתתפים בשני פורמטים ,סביב שולחן או "ארוחת קופסא".
דן כנסים יתבקשו להבליט את העובדה שעלות הכינוס עבור יומיים קטנה ב ₪ 461 -מלפני שנתיים.
השנה יהיו שני אורחים מחו"ל מתחום האודיו ושני אורחים מתחום השפה.
בתכנון שלוש תערוכות3
 .4תערוכה מסחרית
 .5תערוכת פוסטרים
 .6תערוכת אומנות

-

פרוייקט קהילתי – הצגת פרוייקטים שמקיימים צוותים מקצועיים במסגרות העבודה השונות יזכו לחשיפה
במסגרת הכינוס .מסמך עם הקריטריונים להצגת פרוייקט כזה יופץ בקרב חברי הועד והופץ בקרב העמיתים
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שנטלו חלק במפגש שקיימנו בשבוע שעבר.
בוועדת השיפוט שתבחן את הפרוייקטים יהיו  6חברים.
כינוס 5155 –IALP
-

אנו פועלים לארח את הכינוס של  IALPבשנת  5155בארץ ופועלים לשם כך מול דן כנסים.
הועד מתבקש להצביע על ההחלטות הבאות3

-

 .4אירוח הכנס של  IALPבשנת  5155בארץ.

-

 .5אסנת סגל תהיה יו"ר הכינוס שיתקיים בארץ.

-

 .6דן כנסים בתמורה לטיפול בכל הנושא יעבוד איתנו במשך  8השנים הבאות בכנסים השנתיים של האגדה.

-

הועד מאשר את ההצעות.

יחסי ציבור3
בתום שנה של עבודה משותפת ולאחר הורדת הסכום החודשי כעבור חצי שנה מ + ₪ 41,111 -מע"מ ל-
 + 8,111מע"מ – התקיים דיון על היתרונות והחסרונות של יציאה בשלב זה מההסכם ,בעיקר לאור העובדה
שאנו לפני כינוס .צויינה התגייסותו של עמרי וזמינותו אלינו לאורך כל התקופה ,אולם על אף כל אלו ,היעדים
שהגדרנו לעצמנו לא הושגו .המשרד לא עמד בציפיות ולכן נעמה מבקשת לקבל את הסכמת הועד להפסיק את
ההתקשרות עימם בסוף דצמבר( .יש להודיע חודש מראש) .הצעתה של נעמה התקבלה ברוב קולות.
השתלמויות3
כרגע מתקיימים הקורסים הבאים3
-

קורס הדרכה

-

קורס אוטיזם

-

קורס בליעה במבוגרים מחזור ג' – בתכנון.

נוכחות בישיבות3
נוכחות החברים בישיבות דלה ופוגעת בהתנהלות קבלת ההחלטות וביצוע המשימות השוטפות .בסופו של דבר
צוות מצומצם ביותר נושא באחריות לפעילות במתקיימת וזה מכביד מאוד .אנו צריכים להגדיר תפקידים ולהיות
מעורבים יותר.

ישיבת הועד הקרובה תתקיים בתאריך  17/1/16בשעה  41ברחוב גרניט  5קרית אריה ,פתח תקווה.

טלי בר משה – סיו"רית

נעמה שחר – יו"רית
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