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פרוטוקול ישיבת ועד האגודה
 ,11/00/11גומא
נוכחים:
ד"ר אסנת סגל ,טלי בר משה ,ד"ר נעמה שחר ,ד"ר אריאלה יוקל ,מיכל פרבר ,ד"ר עמליה בר און ,ד"ר דבורה בראנד
(באמצעות סקייפ)
דיון והצבעות:
.1

דיון בעדכוני שכר לעובדי האגודה.
.a

אסנת פתחה ש הנושא הראשון שעולה לדיון הוא העלאת שכר לזהר מנכ״לית האגודה .כשגייסנו
לעבודה את זהר ,סיכמנו איתה כי השכר יועלה לאחר שנה בעבודה.
בישיבת הועד הקודמת הוחלט למנות תת ועדה מהועד שתבדוק את הנושא .נכחו :אסנת ,מיכאל,
טלי ומיכל .הועדה התכנסה והגיעה למסקנה שמאחר והובטחה לזהר העלאה בשכר לאחר שנה,
וכיוון שיש שביעות רצון כללית מתפקודה יש לעמוד מאחורי ההבטחה ולאשר את העלאת
השכר.
עוד צוין שהיו"רית אסנת והסיו"רית טלי התייעצו עם יהודה רואה החשבון ובדקו את האפשרות.
הסתבר שזה אפשרי ואכן כך הובטח .ולכן אנחנו ממליצים על העלאה.
הצבעה על העלאת השכר כפי שהוצע  .אושר פה אחד

.b

אסנת המשיכה ש הנושא השני הוא דיון בשכר של אריאלה .לאחר פגישה של הועדה הוחלט
להיפגש לשוחח עם אריאלה .טלי ואסנת נפגשו איתה והיא הביעה אי שביעות רצון מהשכר שלה
שלא הועלה כבר כמה שנים .גם בנושא זה התייעצה ההנהלה עם הרו"ח ,והוא אישר שיש תקציב
לנושא.
.

.2

הצבעה על העלאת השכר כפי שהוצע  .אושר פה אחד

עדכונים:
אסנת:
.a

לגבי מורשי חתימה -כרגע מורשים דבורה ,נעמה ,אסנת ומיכל .צריך לאשרר את מורשי
החתימה.
מורשי החתימה לפי החלטת הועד (אישרור)
 .iד"ר אסנת סגל
 .iiד"ר נעמה שחר
 .iiiד"ר דבורה בראנד
 .ivמיכל פרבר
לצורך חתימה על שיקים ,צריכות להופיע  2חתימות.
הצבעה על מורשי החתימה .אושר פה אחד

.b

שונות:
 .iמספטמבר ישיבות הועד תהיינה ביום ב׳ .כי לא ניתן לשריין בגומא .בספטמבר יש
בעייה ,ניתן להיפגש אצל מיכל בבית.
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 .iiסטטוס מבצע הגיוס
עדכון לגבי סטטוס המבצע ודיון בנושא.
 .iiiכנס מקצועות הבריאות.
דבורה שאלה מה עם כנס מקצועות הבריאות של ההסתדרות? קיבלה הודעה שיש
כנס בדצמבר.
אסנת ענתה שהאגודה לא קיבלה פניה ולא שמעה על הנושא .הצענו לאגודות האחיות
לשתף פעולה להיפגש פה בגומא ולא נענינו.
נעמה הציעה שאולי אפשר להציע לקחת מושב בכנס כזה.
 .ivגביה בהוראת קבע
אסנת עדכנה שזהר פועלת לקידום אפשרות להוראת קבע ברישום לאגודה.
 .vתקן אגודה
נושא תו תקן לספרי ומשחקי ילדים .הוצע שהדיון ידחה לישיבה הבאה ,בשל היעדרות
עדנה ,שהעלתה זאת לסדר היום .ההצעה התקבלה
 .viתו מידות
אסנת עדכנה שהוגשו טפסים לנושא תו מידות ומחכים לתשובות ולתהליך האנליזה.
 .viiמקהלת חולי פרקינסון
אסנת עדכנה ש יעל מנור לקחה על עצמה לעמוד בראש הצוות האקדמי להקמת
מקהלה של חולי פרקינסון .היא נפגשה עם חנה פוטר בנושא כי יש במכללת אונו תואר
שני בטיפול במוסיקה .צריך לחשוב על מימון ,חשבנו שיתכן והמימון יגיע דרך גיוס
הכספים מקרנות חו"ל (מל"כ) .כרגע נושא מל״כ בטיפול .אוכלוסיית חולי הפרקינסון
פחות מטופלת על ידינו .ראינו בדבלין מקהלה של חולי פרקינסון והיה מרגש.
נעמה שיתפה שהשבוע נערכו חגיגות לעשור של מרכז אדלר לאפזיה .היתה מקהלה
של חולי אפזיה ,היה מאד מרגש .אולי כדאי לשתף פעולה עם אגודת הפרקינסון.
הוצע שניפגש עם אגודת הפרקינסון ועם טבע כמו גם שותפים אפשריים נוספים
מיכל ציינה שבשלב הזה צריך מהר לצאת עם פרסום ראשוני.
.c

ו .השתלמויות
נעמה מעדכנת .ש בועדת השתלמויות חשבו להביא מרצים מחו״ל .לאגודה יש כספים מחוץ
לשוטף ,אנחנו רוצים תקציב להבאת מרצים מחו״ל מעבר לנושא הכינוס.
עמליה העירה שאפשר לשלב את זה עם הכנס .עדו ציינה שקיום השתלמות סביב תאריכי
הכנס תגרום לאנשים לבחור בין ההשתלמות לכנס ,לכן כדאי להרחיק את מועד
ההשתלמות/סדנא ממועד הכינוס.
טלי ציינה שאולי אפשר להזמין לכנס ולגבות תשלום נוסף על סדנא.
אסנת ציינה שאפשר לשריין לה יום בכנס ואחכ לפרסם שהיא תבוא במיוחד כמה חודשים
אחרים.

.d

ו .כינוס
עמליה דיווחה על דיוני הועדה לגבי מסלולי הכנס .המסלולים כמעט סגורים.

סיכמה :מיכל פרבר.
ערכה :זהר לרר פטקין
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