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פרוטוקול ישיבת ועד האגודה
נוכחים :דר' אסנת סגל ,דר' עמליה בר און ,מיכל פרבר ,טלי בר משה ,דר' לימור לביא ,מיכאל
פינקלשטיין ,דר' נעמה שחר ,עדנה אתרוג ,דר' אריאלה יוקל ,דר' דבורה בראנד.
 .1תשלום לחבר ועד עבור שירותים מקצועיים
אסנת פתחה והסבירה את סוגיית התשלום לחברי ועד על שירותים מקצועיים .לפי חוק
העמותות אסור לשלם לחבר ועד מכהן .עורכת הדין של האגודה נעמי ויסטפריד אמרה שלא
ניתן לשלם לחברי ועד (על קורסים של האגודה למשל) .אסנת גם פנתה גם לרו"ח יהודה
גברא ולעו״ד נוסף .שניהם אמרו שלא ניתן.
פתרונות אפשריים (של עמותות שמתמודדות עם נושא זה)


תשלום על נוכחות בישיבות



הקמת חברה שתשלם את שכר המרצים

התקיים דיון קצר בנושא.
טלי הציעה שנדבר עם נעמי ויהודה ולברר מה זה אומר להקים חברה.
 .2שכר מרכזים( ,קורס בליעה ובכלל)
אסנת הציגה את נושא קורס הבליעה של אשרת סלע ויעל מנור .הן פנו במכתב עם בקשה
להעלאת תעריפים בקורסי הבליעה שהן מרכזות .התחשיב לפי המחיר המבוקש החדש
שלהן ,הוא מעבר ליכולתנו לשלם.
התקיים דיון קצר בנושא .הנושאים שהועלו הם צורך בשקיפות מלאה ,שהנושא אינו ייחודי
לבליעה אלא נדרש מפתח אחיד ,אפשרות לשכר מדורג לפי דרגה  /ותק ,אפשרות לפרמיה
למרכזת קורס ,על רישום גבוה ,העלאת מחירים למשתתפים ,ועל כך שחייבים שהקורסים
יהיו רווחיים .בהעלאת התעריפים יש חשש למאזן הפסד
הוחלט לסיכום להיענות חלקית לדרישתן.
לגבי קורס ההמשך ,האגודה לא יכולה לעמוד בתקציב הנדרש ,ועל נושא זה יתקיים עימן דיון
בהמשך ,בנפרד.
נעמה ציינה שהנושא של  120שעות לצורך דירוג מומחיות בנושא ייקח זמן .בינתיים עובדים
על קורס המשכי קצר .ועדת השתלמויות תשב איתן שוב.
 .3דיון על תו תקן לקלינאים.
אסנת הציגה את הנושא :רוצים לקדם תו תקן שמגדיר רמת איכות קלינאים גם לפי שעות
השתלמות שלהם .מי שימלא  20שעות השתלמות בפרק זמן מסוים -יקבל תעודה.
עדנה הוסיפה שמשרד החינוך ומשרד הבריאות עושים את זה.
אסנת הבהירה שהמטרה היא שגופים יבקשו את התעודה הזו.
הנושא עלה בין היתר על רקע זה שנשלח מכתב ע״י קלינאית שביקשה שהאגודה תתערב
בקביעת מחיר בסיסי לקלינאית.
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אפשר לכתוב המלצה באתר שלנו על קריטריונים שהורים יכולים לקחת בחשבון בבחירת
קלינאית .תעודה ממשרד הבריאות? השתלמויות? האם חברת אגודה? תו תקן?
הועדה שעוסקת בתו תקן תנסח המלצות להורים בפניה לקלינאית.
צריך לענות לבחורה שפנתה בעניין – פנינה.
(הערת עריכה מאת זהר :אין לתאם מחירים ,או לקבוע תעריפים לפי חוק)
סיכמה :מיכל פרבר
ערכה :זהר לרר
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