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פרוטוקול ישיבת ועד האגודה
( 91-99-7192ערוך)
נוכחים:
ד"ר אסנת סגל ,ד"ר נעמה שחר  ,טלי בר משה ,ד"ר עמליה בר-און ,עדנה אתרוג ,ד"ר אריאלה יוקל ,מיכל
פרבר ,זהר לרר פטקין ,ד"ר דבורה בראנד בסקייפ.
נושאי הדיון:


אישור תקציב (ה .מחיר) לשינויים באתר



סטטוס מידות ועיגול לטובה



פרויקט קרן מלגות



נוהל תרומות אישיות והשתתפות



העסקת עזרה נוספת למשימות מיוחדות למשרד האגודה – טפסים ,גביה ועוד.



פרויקט המקהלה



סטטוס פורומים



עדכוני ועדות – שוטף ות"ע ותקציב ל 2018

 .9אישור תקציב (ה .מחיר) לשינויים באתר
 .aזהר הציגה הצעת מחיר לגבי האתר :שדרוג אפשרות לחידוש תשלום דמ"ח אוטומטי באתר.
עלות של  . ₪1600זה יאפשר הוראת קבע ,שניתן לפרוס לתשלומים.
הצבעה 2 :מצביעים בעד .אושר פה אחד.
אריאלה העירה שצריך לבדוק את החוקיות של זה ,ניתן לתת בחירה לגבי חידוש אוטומטי.
אסנת הוסיפה שנבקש ייעוץ של נעמי על זה.
 .bזהר :הצבעה על הוספת מנגנון צפייה רכישה של סרטונים/וובינרים .אנחנו רוצים להטמיע את
הצפייה לרכישה באתר .תשלום של ₪1380
הצבעה 2 :מצביעים בעד .אושר פה אחד.
אריאלה ציינה שב  ashaהיא רוכשת וובינרים לשבוע ימים ואז פג תוקפם.
 .cזהר :הצעה לשינוי באתר להקצאת שטחי פרסום ,למכירה באתר האגודה.
טלי ואריאלה ציינו שלדעתן היה בחוזה הקודם.
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זהר :נדחה את ההצבעה ואבדוק שוב מול החברה שמפתחת את האתר .נעמה תבדוק מול
החוזים הקודמים עם חברת בניית האתר.
 .dזהר :הצעה ב  ₪990להוספת חיפוש למנוע חיפוש קלינאי תקשורת על בסיס מיפוי גיאוגרפי.
דבורה :לדעתי זה בזבוז כסף.
טלי :גם לדעתי .נמנעת.
הצבעה 6 :בעד ,אחת נמנעת .אושר.
 .eזהר :הצעה ב  ₪460שינויים בדוחות ברישומים להשתלמויות ,ליעול העבודה.
הצבעה 2 :בעד .אושר פה אחד.
 .7תו מידות
זהר שיתפה שבשעה טובה קיבלנו תו מידות לאפקטיביות .מודד ,מבקר ומאשר את האפקטיביות של
העשייה .הבוקר הגיע "פיסית" ,ניתן להוסיף אותו ללוגו האגודה ,נשנה את נייר המכתבים שלנו כדי
להכליל בו את תו המידות .חשבנו שניתן יהיה להצטרף לנושא עיגול לטובה ,מסתבר שלא ניתן להצטרף
לכך כי לפי רשויות המס לא ניתן לקבל טופס 46א שהוא תנאי להצטרפות.
אסנת הרחיבה שהיא חושבת שזה מאד חשוב שקיבלנו את התו .זה מסייע לנו לקבל תרומות בארץ או
דרך מל״כ .זה היה תהליך מאד מעניין ,מאד מקצועי וקיבלנו שם ביקורת חשובה ,הם מובילים לביקורת
עצמית מעמי קה .חשוב להמשיך איתם וכל שנתיים להתבונן על תהליכים ,מטרות ,מבנה ארגוני .עושה
סדר רעיונית וניהולית .אנחנו נביא את הביקורת לישיבת הועד כי חשוב לקרוא את שכתבו עלינו.
זהר הוסיפה שהתו הוא לשנתיים .בדצמבר עוד שנתיים ניגשים שוב לתהליך אשרור  /הארכת תוקף
בעלות של מחצית הסכום.
נעמה ציינה שהיא מציעה לעשות אירוע גדול של חגיגת קבלת התו .להזמין את מנכ״ל מידות ,את שר
הבריאות ועוד .אירוע יח״צ .באופן עצמאי או כחלק מהכינוס.
עמליה הציעה להכפיף את האירוע לכינוס.
אסנת :העירה שהיתה חשיבה של החוג להפרעות בתקשורת בת"א לציין בערב הכינוס את ה 50שנה
לפתיחת החוג .העלות שהוצעה ע"י המלון של הכינוס היא  ₪150לאדם בעבור כוס יין וכיבוד קל.
טלי חידדה שזהו כינוס שלנו ,ולכן העדיפות בעריכת אירועים היא שלנו.
זהר ציינה שחשוב למנף את קבלת תו מידות לאפקטיביות .אני בודקת הרבה מקומות בימים אלו.
אפשרות נוספת לעריכת האירוע ,היא במרכז א״י יפה בת"א ,אבל שם יש קייטרינג בלעדי ,שבקושי עומד
בדרישת מינימום.
עדנה הוסיפה שיש מקום שנקרא "אייכה" ,מתאים להשכרה לצורך אירועים עסקיים.
זהר סיכמה שנמשיך לבדוק מקומות ומועדים.
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 .3העסקת עזרה נוספת למשימות מיוחדות למשרד האגודה
זהר הציגה את הצורך בעזרה נוספת במשרד ,למשימות ספציפיות .רותם שעבדה איתנו מוכנה להמשיך
לעבוד איתנו במשימות מיוחדות .רותם היא קלינאית .התחילה כסטודנטית והיום כבר קל"ת .אני מציעה
שנמשיך להעסיק אותה בעלות של  ,₪50עד  15שעות בחודש .זהר ציינה שזה חשוב לעבודה שלה.
אריאלה שאלה אם זה מצדיק העסקה של מישהי בנוסף לאריאלה וזהר.
אסנת השיבה שזה יאפשר לנו לפנות את זהר למשימות הדורשות ניהול ,ולפרויקטים ופחות לשטוף.
נעמה הדגישה שבעמותות המקבילות אלינו יש  5-6מקבלי שכר.
זהר הרחיבה שנפח הפעילות שלנו לאחרונה עלה פלאים ,אנו עוסקים במקביל בהרבה פרויקטים ולא
הגדלנו את מספר מקבלי השכר .מדובר על הוצאה בסכום קטן יחסית.
הצבעה :עד  ₪750עלות מעסיק חודשית.
 2מצביעות בעד .אושר פה אחד.
 .4תשלום דמ"ח מעסיקים
זהר עדכנה שבחודש הבא צפוי להתקבל לראשונה משירותי בריאות 'כללית' סכום של תשלום מעסיקים
לדמי חבר ,לפי ההסכם .לא ידוע הסכום המדויק ,סדר גודל של  17000ש״ח עבור מעל 33
קלינאים .כרגע אנו עובדים מול ה'כללית' לסגירת התהליך.
 .5קרן מלגות ומענקים
אוסנת מסרה עדכון בפרויקט קרן מלגות ומענקים .יש במקצוע שלנו חוקרים רבים למרות היותנו מקצוע
צעיר .אחד המקומות שבהם האגודה יכולה להשפיע בהם היא במתן תמיכה ומלגות עידוד למחקרים
בתחום הקליני .בטווח הרחוק הכוונה היא להקים קרן מלגות דרך גיוסי כספים מערבי תרומות .השנה
היה נכון לדעתנו שהאגודה תיתן מענק לדוקטורנט בתנאים מוגדרים .הצגנו את זה לגברא ולנעמי וקיבלנו
את תמיכתם המלאה .חשבנו להקים ועדה שתשקול את הבקשות .מלגה של כ  ₪21,000שתתחלק בין
המועמדים שיענו על הקריטריונים ,ויאושרו ע"י ועדה.
אריאלה אמרה שהיא בעד לתת יותר לפחות ,ולא פחות ליותר.
טלי הבהירה שהמטרה היא ליצור את הקשר בינינו כאגודה מקצועית לחוקרים הצעירים .יש לכך
משמעות סמלית ויתכן ועם הזמן יהיה חיבור לתקצוב של החוגים.
אסנת הוסיפה שצריך לראות כמה מועמדים יגישו בקשות .בשלב הראשון נקצה  ₪21,000ונקים ועדה
שתבחר את הזוכים מהמועמדים .מוסכם שזה יהיה עבור קלינאי תקשורת חברי אגודה ,לימודים בארץ,
לקידום קליני ומחקרי של המקצוע( .שהצעתם אושרה)
מיכל הדגישה שלדעתה להעניק רק לחוקרים בתחום הפרעות בתקשורת.
טלי אמרה שהיא לא מסכימה ,זה צריך להיות לקלינאי תקשורת חוקרים בתחום שיקדם את המקצוע .לאו
דווקא בחוגים להפרעות בתקשורת.
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הקריטריונים יישקלו בעתיד לגבי השנים הבאות.
הצביעו 2 :בעד ,אושר פה אחד.
 .6עדכוני פרויקטים:
 .aאסנת מסרה עדכון ,מקהלת חולי הפרקינסון יוצאת לדרך.
 .bאסנת מסרה עדכון ,יצא לדרך נייר עמדה ,טיפול בגיל הרך .יו״ר קבוצת העבודה היא פרופ' אתי
דרומי.
 .cאסנת מסרה עדכון ,התגבשו פורומים נושאיים ראשוניים .פורום :קבוצת עבודה בתחום מסוים.
יש לה תוצרים כמו ניירות עמדה ,כולל פתיחת הניירות לעדכונים ,הפורום צריך לבדוק את
השטח ,לראות אילו השתלמויות כדאי ליצור לתחום וכדומה .הפורום פועל ברמת מדיניות (כמו
כתיבת ניירות עמדה ועוד) ,וכן פעילות ברמת הציבור (מענה לשטח ,עדכונים ועוד)
 .2ועדות
 .aהשתלמויות .עדכון :עדנה תחליף את נעמה כיו״ר ועדת השתלמויות.
 .bעדנה עדכנה שועדת השתלמויות הכניסה לאגודה  ₪80000רווח בחצי שנה! (קורסי עומק,
השתלמויות וובינרים)
 .cעדנה ביקשה לחדד כמה דברים :כל אחד מחברי הועד מוזמן להשתתף בכל וובינר או יום עיון
בחינם ,אולם אם מספיק נרשמים יום העיון לא ייפתח.
 .dאוסנת ציינה שחשוב לה להדגיש שחשוב ליידע את היו״ר והסיו״ר בהחלטות של הועדות
השונות .זה גורר כעס וקשיי תקשורת בינינו .ציינה שחשוב לה לא לדעת את זה בדיעבד.
 .eעדנה עדכנה שועדת מדיה קיבלה תקציב של  ₪4000למעצבת על הלוגו ,מיתוג חדש וכדומה.
הגשנו עוד דברים שצריכים לקבל אישור תקציבי .למשל -דיברנו על סיכה לדש שתינתן לותיקים
או למי שמגיע לישיבה של אסיפת החברים ,ולמכור במחירי עלות בכנס למעוניינים.
הוחלט שההצבעה על כך תידחה לדיון מאוחר בפעילות הועדות והצעות התקציב
 .fעמליה עדכנה סטטוס מועדת כינוס .הגיעו כ  150תקצירים ,יש מרצה אורח בתחום האודיו ,יש
מרצה אורחת בתחום המשחק והאוטיזם ,הרצאת פתיחה של ד״ר ליעד מודריק ,יש סדנאות,
מסלולים.
טלי העירה שאפשר להתחיל להפיץ טיזרים בזמן הרישום המוקדם על הרצאת הפתיחה,
האורחים מחו״ל וכדומה.
רשמה :מיכל פרבר
ערכה :זהר לרר פטקין
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