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 2020נובמבר  17 

 א' כסלו תשפ"א                                                                                                     
 

 13.11.20סיכום ישיבת ועד 
 

חסון, דר' גלית -דר' ירניצקי חגית, דר' דוד מלהאוזןקרמר סביונה , השתתפו: פרופ' משה אלמגור, 

 לזר

 . , שריבקר לאהים: רחל בר, קזורר טובה , חדוה מונטיאסנוספ

 

 הישיבה התקיימה במפגש זום . 

 

 סדר היום של הישיבה          
  2020הצגת צפי סיכום תקציב          
 2021הצגת הצעת תקציב ותוכנית עבודה לשנת          

 

 .2021חדוה הציגה את תכנית העבודה והתקציב לשנת  .1

 2021 –יות המתוכננות לשנת הפעילות פעילויות עיקר

  2021יוני  –ינואר  –סדרת השתלמויות און ליין  .1

  2021ספטמבר  –כנס שנתי  .2

  2021ינואר  –העלאת אתר האגודה המחודש  .3

 פודקאסטים לאורך כל שנת הפעילות .  15הקלטת  .4

 ימי צילומים של הכר את המטפל  4 – 3קיום לפחות  .5

 י כל חברי הועד פה אחד.אושר ע" 2021תקציב  –החלטה 

 תכנית העבודה, עשירה ,עמוסה ,תכנית שאפתנית אם תוגשם חושב שהאגודה זזה צעד אחד קדימה.
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 :ישיבה מהוהחלטות נוספות נושאים 

  הטבות לחברים–  

o  בטרם מציעים לחברים צילומים 3הוצע לעשות פיילוט נוסף ל  –ימי צילום. 

o  ראשונייעוץ משפטי לחברי האגודה המוצע בתכנית העבודה צריך להיות יעוץ משפטי. 

o  באגודה דיהצפייה לקבל תמונה לגבי "הכוח" העתי –תכנית ליווי סטודנטים 

  קורסים דיגיטליים–  

o  את החומרים הקיימים להעלות לאתר להציע את מכירתם בעלות שווה כפי שהוצעו  -הרעיון

 במועדם המקורי.

o  המרצים "נבהלים" מעניין  לבקש מהמרצים לוותר על זכויות יוצרים זה יכול להוות בעיה.יש

 .של זכויות יוצרים

o ובהתאם לחוזה מסודר שיחתם עם המרציםא נעלה לאתר ללא אישור מרצה ל. 

o ך שאף מרצה לא מאבד זכויות יוצריםנכון להיום מוגבל, כ ,זמן הצפייה בהרצאה / קורס 

o .צריך לברר את עלות התמלוגים , לוודא שהמרצה אינו תחת לחץ 

o .נשתף את מאיר אסרף היועץ המשפטי, בפרוייקט מכירת הקורסים 

  לחברים במצוקה 2021הצעה להפחתת דמי חבר בשנת- 

o  דנטים שנה אין צורך להפחית את עלות דמי החבר, הוחלט כבר שסטלא אושרה , הוחלט כי

בתשלום  50%ודנטים זכאים להנחה של ורים מתשלום, בנוסף אזרחים ותיקים וסטטא' פ

 דמי החבר.

 

 לאה שריבקר  –רשמה 

 טיקוצקי וסביונה קרמר-משה אלמגור –אישרו 
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