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ישיבת ועד – 15.5.16
נוכחות :נעמה ,טלי ,אריאלה ,צאלה ,אסתי מקאי ,רותי ,חגית ,אסנת ,דבורה ,מיכל
דו״ח מועדת איתור המנכ״ל.
צאלה תיארה את התהליך שהיה :היו מעל  50פניות לוועדת האיתור ,היו פניות ראויות מאד .אנשים עם רקורד של
ניהול ממגוון מקצועות .מתוכם נופו אנשים שלא קשורים לתחום החברתי טיפולי .נשלחו שאלונים לאנשים שנמצאו
ראויים ,הבהרנו להם גם את היקף השכר והתנאים עליהם מדובר .ראיינו כ 10מועמדים .נותרו  4מועמדים אותם
פגשו גם מיכל וטלי לראיון שני.
נעמה הוסיפה כי כפי שפרסמנו בניוז לטר אנחנו מחפשים מנכל שיקח על עצמו את האחריות לפתח ולקדם את
האגודה כך שתהייה משמעותיות לקלינאי תקשורת ,עם תחושת שייכות ,גאווה מקצועית והכרה ערכית.
צאלה הסבירה כי נבחרו שתי מועמדות שהוזמנו לישיבה היום אך אחת מן השתיים הודיעה ברגע האחרון על שינוי
בתוכניות אישיות שלא איפשרו לה להישאר בתוך התהליך והיא הודיעה על פרישה .לכן ועדת איתור קבלה החלטה
לחדש את החיפוש.
נעמה :למרות שנגיע לאסיפת החברים ללא הצגת המנכ״ל החדש חייבים לקיים את האסיפה כדי לאשר ועדת
ביקורת.
ועדת ביקורת
דבורה :מציעה שועדת הביקורת תהיה מחברי ועד ותיקים.
נעמה מדווחת שסמאר לקחה על עצמה לפנות לחברי האגודה כדי שיתנדבו להיות בועדת ביקורת .באסיפה חשוב
שיוצגו המתנדבים .נוציא קול קורא דרך הפייסבוק לחברי ועדת ביקורת ,וכן נפנה באופן אישי לחברים מועדים
קודמים.
יצירת תבנית עבודה אינטרנטית בנוגע לתשלומים
נעמה דיווחה על חשיבות המעבר למיחשוב מלא של התשלומים לספקים .כלומר העברה בנקאית דרך האינטרנט
והפחתת התשלומים על ידי צ'קים .לצורך כך על הועד להצביע האם לאפשר העברת תשלומים בין חשבונות ,כולל צד
ג' לכל אחד ממורשי החתימה וזאת אל אף שעל פי החלטת האגודה תמיד שניים הם החותמים על חשבונות האגודה.
הצבעה :בעד השינוי – פה אחד.
דבורה מציעה שרואה החשבון יידע במייל על העברה בנקאית לשלושת מורשי החתימה פעם בשבוע/שבועיים.
הצבעה :בעד קיום הנוהל – פה אחד.
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מורשי חתימה של האגודה
הצבעה על  3מורשי חתימה :נעמה שחר ,מיכל פרבר ,דבורה ברנד .שניים מהשלושה.
הצבעה :פה אחד לאישרור מורשי החתימה.
עורך דין
נעמה דיווחה שעורכת הדין שלנו נעמי וייספריד יידעה אותנו על כך שהיא פורשת מהמשרד של גלעד שר ושות'.
נעמי הציעה שתי אפשרויות .1 .ניתן להמשיך איתה במשרד החדש ,משרד טולצ'ינסקי ,שטרן ,מרציאנו ,כהן ,לויצקי
ושות' ,אליו היא עוברת ולהמשיך בתנאים הכספיים שעליהם סוכם .2 .להישאר במשרד של גלעד שר ושות'.
טלי הביעה את דעתה על כך שאנחנו מרוצים מהתפקוד של נעמי ,היא זמינה ,בקיאה בחומרים הקשורים בעמותות
והוגנת .לטעמה כדאי להמשיך עם נעמי ולעבור איתה למשרד החדש .במשרד החדש שלה ובתוך כך לשמור על
התנאים הכספיים ההוגנים.
הצבעה :האם לעזוב את משרד שר ושות'? כן
האם לעבור עם עו"ד נעמי וויספריד למשרד טולצ'ינסקי ,שטרן ,מרציאנו ,כהן ,לויצקי ושות'.
הצבעה :כן (פה אחד).
אסנת מדווחת לגבי  YALPשהכנס מתקיים פעם בשלוש שנים .השנה הוא יתקיים בדבלין ,אירלנד ,בתאריכים ה20-
 . 25.2חברת דן כנסים מלווה אותנו (ללא עלות) בהכנת ההצעה ,דוכן ,מכתבים לאנשי מפתח ,מצגת תדמית ועוד.
המטרה שלנו היא לגרום לכך שבהצבעה על מיקום הכנס ב 2022-יבחרו בישראל כמקום המועדף .אנחנו מתחרים
מול ניו זלנד ,ספרד וצ'כיה.
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