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פרוטוקול ישיבת ועד 82.2.4
נוכחים :ד"ר נעמה שחר ,ד"ר אריאלה יוקל ,ד"ר אסנת סגל ,ד"ר עמליה בראון ,טלי בר משה ,ד"ר
לימור לביא ,עדנה אתרוג ,זהר לרר ,מיכאל פינקלשטיין ומיכל פרבר
נעדרים :ד"ר דבורה בראנד.
 .1עדכונים שוטפים
 .1.1תשלומי דמ"ח -זהר עדכנה שקופ"ח כללית שילמה רטרואקטיבית תשלום עבור החברים
לשנת  .2017מאחר וחלק מהחברים שילמו את הכסף באופן פרטי ,יש צורך לזכות אותם.
מעתה והלאה התשלום אמור להתבצע באופן אוטומטי ע"י המעביד .הזיכוי יהיה זיכוי מלא
של מה ששולם לנו באופן פרטי.
 .1.2תרומות -אסנת עדכנה שקיבלנו  2תרומות:
 .1.2.1קרן דורה -אשר תרמו  37,000פרנק שוויצרי (לפני ניכוי של עמלת תיווך של מל"כ)
אשר נועד לקידום פעילות בפריפריה בפריסה לשנתיים .התקציב מפורט למה הוא
מיועד ,ובהם  2ימי עיון (ועוד) .מנהלי הקרן (קרן משפחתית פרטית) הוזמנו לכנס
ולאירוע  50שנה לאגודה.
 .1.2.2תורם פרטי -שהגיע באמצעותה פעילות של אסנת .סכום התרומה הינו $100,000
אשר מתוכו נקבל ( $80,000לאחר ניכוי של עמלת תיווך) אשר פרוש ל 3-שנים .סכום
זה אמור לקדם את מקהלת פרקינסון ,הדרכה והשתלמויות בפריפריה ופרויקטיים
ייעודיים של האגודה.
 .2ועדת חברות -מיכל בקרה ב  2חוגית במהלך השבוע שעבר .מיכל תעדכן את חברי הועד לגבי
המועדים בהם היא צפויה לבקר בחוגים על מנת להציג את האגודה בפני סטודנטים שנה ד' .מי
שיוכל להצטרף יתאם עמה.
 .3אסנת עדכנה שהתקיימה ישיבה עם משרד הבריאות בנושא מכשירים מבוססים  .FMהגיעו
דיווחים ממשפחות על כך שמשרד הבריאות לא מאשר טכנולוגיה זו ,למרות המלצות של
הקלינאיות .נעדכן את חברי האגודה בנושא דרך הפלטפורמות שלנו .בפגישה עלה קושי
בהכשרה בשיקום שמיעה בדרום הארץ .האגודה תתכנן הכשרה מטעם האגודה בתחום.
 .4זהר דיווחה שקיבלנו אישור ניהול תקין עבור שנת . 2018
.5

זהר דיווחה שעברנו במהלך האביב והקיץ ,ביקורת עומק משרד האוצר .קיבלנו עכשיו אישור
שעברנו את הביקורת ושאנו מאושרים ע"י מ .האוצר כארגון מקצועי מייצג לקלינאים ,ואשר מקנה
לנו אישור שתרומות לאגודה מאושרות לצורך הוצאה מוכרת ב .100%

 .6תקציב-זהר הציגה את ביצוע תקציב  2017ואת התכנון התקציבי ל .2018-מבחינת ביצוע :2017
הרווחים שלנו לשנת  2017גבוהים מהצפי שהיה בכ ,₪ 80,000-בעיקר בשל עליה בשיעור
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ההשתתפות בהשתלמויות .ההוצאות שלנו לשנת  2017דומות לצפי .ההוצאה על הנהלת
חשבונות גבוהה מהמתוכנן בכ 10,000-בעקבות ביקורת העומק שדרשה יותר שעות עבודה
מהרו"ח.
הצבעה עבור אישור התקציב של  ₪ 655,000עבור שנת  2018תוך הסתייגות שייתכנו שינויים
מינימלים עקב רענון בקשת תקציב עבור ועדת מדיה בהתאם לנסיבות התקציב .בנוסף ביקשו
חברי הועד שחלק מכותרות סעיפי התקציב ישונו לשמות ברורים יותר.
ההצבעה על אישור תקציב  .1.4עברה פה אחד2
 .7כנס :עמליה עדכנה שהרישום כרגע דומה לשנה שעברה .עוד ,עמליה הציגה את המבנה של
המושבים והמסלולים תוך דגש לחלק של המליאה.
 .8נט.חבר :אסנת הציגה יוזמה של שיתוף פעולה עימנו .הפרויקט של ד"ר סמדר פתאל מיועד
לאנשים מאותגרים שכלית .רשת חברתית קלה לתפעול .ביקשו לסייע להם בגיוס מתנדבים.
ובקידום הנושא .נעמה התנגדה מתוך חשש לגבי גורמים אחרים שיפנו אלינו בבקשה דומה.
הנושא ישלח בפירוט במייל לחברי הועד ויידון מחדש בהמשך.
 .9תוכנית מורשי שימוש בלוגו האגודה -זהר הציגה רעיון בנושא( .תוכנית 'שותפים עסקיים') קיימים
גופים פרטיים ולא פרטיים שרוצים שיתוף פעולה באמצעות זכות שימוש בלוגו שלנו ,כ'מאושרים'
ע"י האגודה ,או כפרטנרים שלה .לימור לא הסכימה עקב חשש מאחר ולא נוכל לבצע בקרה
בנושא .הוצע לאשר תוך בניית פרוטוקול מובנה שיאושר בועד עבור כל היבט בו ירצו שיתוף
פעולה .הוחלט שתוקם ועדה בה ישתתפו זהר ,אסנת ומיכאל.
 .10שונות:
.10.1

זהר עדכנה שפרידה ביקשה שנפרסם כנס מסוים שיתקיים בארצות הברית .אין לנו

מקום עבור פרסומים כאלו באתר האגודה ,וממילא ,אנו מקבלי עשרות פניות כאלו ,ואין לנו
היכולת לבחון מה ראוי יוצר או פחות .ציון באתר האגודה מייחס איכות .הוחלט שנציע
לפרידה לפרסם זאת ביוזמתה בעמוד הפייסבוק שלנו.
.10.2

לפרסם בפייסבוק את זה שאין מניעה במשרד הבריאות לאשר מערכות .FM

לילדים עד גיל  18לא יהיה אישור גורף למכשירי  .FMיהיה צורך לצרף לבקשה נימוק
למערכת .במידה ויהיה צורך בהבהרות נוספות משרד הבריאות יצור קשר עם הקל״ת
הממליץ.
.10.3

ועדת מדיה תפנה אל כתבי בריאות בתקשורת על מנת להציג את פרויקט מקהלת

חולי פרקינסון.
.10.4

ועדת מדיה תפעל לנסות להביא כיסוי תקשורתי להופעת מקהלת הפרקינסון בכנס.
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