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 2021מרץ  22    

 ' ניסן תשפ"אט                                                                                                    
 213.19.סיכום ישיבת ועד 

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

 , קזורר טובה.התנצלו : דר' גלית לזר

 . , שריבקר לאהנוספים: רחל בר, חדוה מונטיאס

 הישיבה התקיימה במפגש זום . 

 נושאים על סדר היום : 

 אסיפה שנתית , אירוע מתנדבים.  –החזרת אירועים פיזיים באגודה  .1

 2021בחירות  .2

 עדכונים שוטפים .3

 
 דיונים והחלטות 

 
  - האסיפה השנתית .1

a.  21.6.21ם גם השנה באופן מקוון, בתאריך האסיפה השנתית תתקיי -החלטה  . 

b.  למרות שכנראה יהיה ניתן לקיימה כבר באופן פיזי, החליט הוועד לקיימה גם השנה באופן מקוון במטרה

 לאפשר ליותר חברים לקחת חלק פעיל באסיפה. 

  - אירוע מתנדבים .2

a.  אירוע מתנדבים יתוכנן למפגש פיזי של כל מתנדבי האגודה.  –החלטה 

b. וע יתוכנן למועד שאחרי האסיפה השנתית ויהיה למעשה אירוע פרידה מהמתנדבים העוזבים ואירוע האיר

 הכרות למתנדבים החדשים. 

  – 2021בחירות  .3

a.  2הקול קורא להגשת מועמדות לתפקידים הנפתחים השנה פורסם במועד שנקבע, ואף נשלחו בעניין זה 

 של האגודה. תזכורות, וכן פורסם העניין גם בקבוצת הפייסבוק 
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  – עדכונים שוטפים .4

a.  2021בהמשך לאישור השינויים בקריטריונים להסמכת מטפלים וכניסתם לתוקף החל מינואר  

i.  ע"י האגודה. הטופס המעודכן עודכן גם טופס הבקשה להכרה כתוכנית לימוד  והכשרה מוכרים

 עלה לאתר האגודה. 

ii. נוסף, נשלח מכתב לכל תוכניות הלימוד התאורטיות המאושרות המזכיר כי יש לעדכן את תוכנית ב

הלימודים וכן לעדכן את האגודה בשינויים שנעשים בכדי להתאים את התוכנית לקריטריונים 

 החדשים. 

b. ערוץ הפודקאסטים של האגודה – 

i.  האזנות לפודקאסטים הקיימים.  1,600 -כעד כה ישנן 

ii.  פודקאסטים  7סה"כ יש בערוץ 

iii.  לתקופה הקרובה.  2נוספים ומתוכננים עוד לפחות  4לאחרונה הוקלטו 

c. סרטוני הכר את המטפל –  

i.  חברות  5התקיים יום הצילומים הראשון ועבר בהצלחה רבה, סה"כ הצטלמו  15.3.21בתאריך

 אגודה.

ii.  20.4.21מתוכנן יום צילומים נוסף לתאריך . 

d. פרסום –  

i.  50,000 -הגיע לחשיפה של כבאופן ממומן קמפיין תו המטפל שרץ בשבועות האחרונים בפייסבוק 

 איש. 

ii.  התחלנו לעבוד החל מחודש מרץ עם מקדם אתרים בגוגל שיעבוד על שיפור קידום האתר במילות

צורך. לעת עתה העבודה נקבעה למשך כחודשיים ולאחר מפתח מרובות וכן באופן ממומן במידת ה

 מכן תעשה הערכה של אפקטיביות העבודה והצורך בהמשכה. 

e. כספים –  

i.  כבר עתה מדובר על עליה במספר החברים בהשוואה לשנים  – 1,282מספר החברים נכון ליום זה

 קודמות. 

ii. 500ד על מספר החברים שרכשו את ביטוח האחריות המקצועית דרך האגודה עומ  . 

iii.  .נכון להיום התנהלות התקציב תואמת את התכנון שאושר בתחילת השנה 
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f. פרויקטים לתקופה הקרובה –  

i.  הכנת היומנים 

ii.  .הכנת מידעון לימודים חדש שיפורסם עד אמצע יוני 

רק תוכניות המאושרות על ידי  – החלטה בעניין פרסום תוכניות הלימודים במידעון וביומן

 חת חלק בפרויקטים אלו. אגודה יוכלו לקה

 

 

 טיקוצקי וסביונה קרמר-ה אלמגורמש –אישרו 
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