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פרוטוקול אסיפת חברים שנתית מתאריך 41-20-41
בנייני האומה בירושלים
נוכחים :חברי הועד היוצא ,חברי הועד הנבחר ,עמיתי האגודה ,זהר לרר פטקין -מנכ"לית ,נעמי
וייספריד – יועמ"שית.
נושאי האסיפה:
 .1דברי פתיחה וסיכום כהונת יו"ר האגודה
 .2הצגת פרויקטים ייחודיים של האגודה ל 2017
 .3הצגת חברי הועד הנבחר ,הצבעה
 .4הצבעת אשרור נושאי תפקידים בשירות האגודה.
 .1ד"ר נעמה שחר פתחה ,והודיעה על דחיית ההצבעות לסיום הישיבה ,במטרה לאפשר לעמיתים
רבים יותר להיות נוכחים.
בהמשך דבריה נשאה נאום פרידה והודיעה על סיום תפקידה כיו"ר האגודה.
נעמה הביעה תודות לשותפים לדרך ,למתנדבים בשורות ובשירות האגודה:
 .1.1לחברי הועד היוצא:
אגברייה בהאא ,אדלשטיין צאלה ,פרופ' אמיר עופר ,בר משה טלי ,ד"ר בראנד דבורה,
גולדברג יהודית ,ד"ר יוקל אריאלה ,יעקובי הדס ,יפעת דנה ,ד"ר לביא לימור ,לוינסון רותי,
מואסי סאמר ,מידן חגית ,ד"ר מקאי אסתי ,ד"ר סגל אסנת ,פרבר מיכל ,ד"ר שחר נעמה.
 .1.2לחברות ועדת ד"ש ברש"ת:
ד"ר לימור עדי בן סעיד ,ד"ר אביה גביעון ,ד"ר רמה נובוגרודסקי
 .1.3לחברות ועדת הבחירות:
גילית מתוקי ,ד"ר גילה טובול לביא ,מורן גפני
 .1.4למובילות פרויקט מאגר מרצים:
עדי בלכמן סופר ,צוף מויססקו יפלח  ,שרון צאיג
 .1.5למתנדבות חברות ועדות:
ד"ר רחל יפעת ,ד"ר נילי לוי  ,דבית ספוקויני
נעמה שיתפה שגם השנה קיבלנו "אישור ניהול תקין" מרשם העמותות
סיכום פעילות  :2016נעמה ציינה שביצוע התקציב עמד ברמת דיוק גבוהה מול התכנון
 .2זהר לרר פטקין הציגה את כלל הפרויקטים ופירטה לגבי אלו שיהיו במוקד העשייה בשנה
הקרובה ,תוך קריאה למתנדבים להצטרף למימוש הפרויקטים:
 .2.1פרויקט ספריית הפרעות בתקשורת  -בשיתוף איזי שפירא – תודה לפרופ' אתי דרומי.
עדיין צריך ספרים ,בעיקר מהסילבוס למבחני הרישוי
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 .3פרויקט האגודה קולטת עלייה – הצמדת חונך ,לעולה חדש ,לסיוע בבירוקרטיה של ההשתלבות
המקצועית
 .4פרויקט חיבוק סטודנטים – מעבר קל מלימודים לקריירה .מפגשי האגודה – סטודנטים ,לקראת
סיום הלימודים ,וובינרים לקראת פיתוח קריירה ,ליווי וחונכות בשלבים הראשונים.
 .5עדי בלכמן סופר הציגה את פרויקט מאגר קלינאיות מרצות – מטרותיו ,וייעודו
.6

לועדת ביקורת נבחרו פה אחד :ערין עואד ,צאלה אדלשטיין ,מורן גפני

 .1חברי הועד החדש שאושרו בהצבעה פה אחד:
אתרוג עדנה ,ד"ר בר און עמליה ,בר משה טלי ,ד"ר בראנד דבורה , ,ד"ר יוקל אריאלה ,ד"ר
לביא לימור ,פינקלשטיין מיכאל ,פרבר מיכל ,ד"ר סגל אסנת ,ד"ר שחר נעמה.
 .8אושר בהצבעה ברוב קולות (אחד נמנע ,השאר בעד) – אשרור המשך התקשרות עם רו"ח
יהודה גברה ,כרו"ח של האגודה
 .9אושר בהצבעה פה אחד – המשך התקשרות עם עו"ד נעמי וייסטפריד כיועמ"שית של
האגודה

כתובת :האגודה הישראלית של קלינאי התקשורת ,בית גומא ,מתחם הכפר הירוק רמת השרון
חשבוניות  /קבלות  /תשלומים ל :ת.ד 1067 .סניף כצנלסון ,גבעתיים 5311001

