האגודה הישראלית של קלינאי התקשורת
The Israeli Speech Hearing and Language Association

פרוטוקול פגישת ועד 23.5.27
נוכחים:

נעמה ,צאלה ,אריאלה ,מיכל ,טלי ,סמאר.

אורחים:

פולינה ומיכאל.

לא הגיעו:

יפעת ,באהה ,אסתי ,לימור ,דבורה ,אסנת ,רותי ,יהודית ,חגית.

וועדת ביקורת
נעמה מציגה את פולינה ומיכאל ששוקלים התנדבות לועדת ביקורת שהוזמנו לפגישה עם הועד (על פי ההחלטה
שהתקבלה בישיבה הקודמת) .פולינה עובדת כקלינאית באיכילוב ובפֵ ִמי פרימיום וסטודנטית לתואר שני במינהל
בריאות .מיכאל עובד כקלינאי בבי"ח קפלן וכן במכון "מרכז חדווה" .נעמה מציינת שועדת ביקורת היא ועדה שאמורה
להיות עפ"י חוק העמותות וחבריה אינם חלק מחברי הועד ,ניהול תקין של האגודה חייב לכלול ועדת ביקורת.
התפתח דיון בנושא איוש חברי הוועדה ותפקידיה .סמאר מציעה לפרסם קריאה למתנדבים לוועדת הביקורת בקרב
חברי האגודה .טלי מציינת כי על פי רשם העמותות הועדה צריכה להיות מורכת לפחות משני חברים .מיכאל מספר
שלפי הידוע לו תפקיד ועדת הביקורת הוא לבקר את פעילות האגודה ,לעבור על דוחות כספיים ,לקלוט פניות מחברי
אגודה אל מול חברי הועד ולפקח על התנהלות האגודה .פולינה מציינת שחשוב להם בינתיים ללמוד את השטח:
שכיחות המפגשים ,פעילות ועדות וכדומה .נעמה מסבירה שכל המידע נמצא באתר האגודה בשקיפות מלאה:
מאזנים ,תקציב ,פרוטוקולים ,הרכב הוועדות וכו' .לדעתה של סמאר נכון לפעול בהדרגתיות .האישור של הועדה יהיה
באסיפת החברים קרובה ועד אז המתנדבים יסייעו לוועד לבנות פרוטוקול לפעילות ועדת הביקורת .נעמה מסכמת
שהקריאה למתנדבים לוועדת הביקורת תפורסם בקרב חברי האגודה בניוזלטר הקרוב וכי נקבע תאריך יעד להגשת
המועמדות .טלי מציינת שבנוסף למסמך שפולינה ומיכאל יגישו ,על הועד לבדוק את חוק רשם העמותות לגבי ועדת
ביקורת והגדרת התפקיד ולהגיש את המסמך לאישור הועד ,העו"ד ורואה-החשבון .סמאר לוקחת על עצמה לסייע
בהגדרת ובניית ועדת הביקורת.
איתור מנכל לאגודה
צאלה מדווחת שפרסום מכרז למנכ"ל האגודה נעשה ב 8-אתרי אינטרנט וכלל את הגדרת התפקיד ,מילוי קורות חיים
ושאלון ממוקד .עד כה הגיעו עשרות פניות לועדת האיתור מתחום ניהולי ,משפטי וטיפולי .לא הייתה אף פניה של
ק"ת .ועדת האיתור ביצעה תהליך של מיון ומתוך הפונים נותרו כ 6-מועמדים רציניים שעבדו עם עמותות ,היו בקשר
עם התחום הטיפולי ובאים מתחום הניהול.
בתאריך  20.20.16תתקיים ישיבה של ועדת איתור ביחד עם מיכל וטלי מהצוות המנהל ועם המרואיינים כדי לבחור
מתוכם את המועמדים הראויים ביותר.
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בחירת המנכל של האגודה תתקיים בישיבת הועד הבאה ב .26.6.27 -
עד לאיתורו וכניסתו לתפקיד של מנכ"ל חדש בוצעה חלוקת תפקידים של המשרד :גייסנו באופן זמני אשת מחשבים
כפרילנס שתיקח על עצמה את נושא הדיגיטל ותנתב מיילים שמגיעים לתיבת הדואל של האגודה בהתאם לצורך.
אריאלה ממשיכה להיות אחראית על קבלת פניות טלפוניות ,אחראית על השתלמויות ,רישום חברים לאגודה
(הצטרפות וחידוש) .נעמה ביקשה מחברי הועד לסייע בתקופת המעבר עם העבודה השוטפת עד כניסת המנכ"ל
לתפקידו.
אסיפה כללית
נעמה מסבירה שיש לכנס אסיפה כללית על מנת לערוך הצבעה על המאזן הבוחן לשנת  ,0210להציג את המנכ"ל
החדש ,ולערוך הצבעה על ועדת ביקורת.
האסיפה כללית תתקיים ביום שני  41.6.27שעה  20.11במשרדי האגודה .הודעה תצא לכל חברי האגודה.
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