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 האגודה הישראלית לטיפול זוגי ומשפחתי ע"ר 

 580006476  -מס' עמותה 

 

 פרוטוקול 
 ישיבת הוועד המנהל של העמותה 

 2ישיבה מספר 
 13:30, בשעה 18.2.22שהתקיימה ביום שישי,  

 באמצעות זום 

 

  :נוכחים

 האוזן חסון,  : גלית לזר, חגית ירניצקי, סביונה קרמר, טובה קזורר , דליה חרובי, דוד מלחברי הוועד

 :, רחל בר, סיגל רצין, הילה ריטר ויידנפלד מוזמנות

 יו"ר האגודה, גלית לזר    יו"ר הישיבה:

 

   סדר היום:על 

 חודש עבודה ראשון באגודה  –.  סקירה של סיגל 1

 .  עדכון ובקשה של וועדת אתיקה. 2

 דיון   -.  אתגרים והצעות לשינויים ועדכונים באגודה  3 

 

 ל: חודש עבודה ראשון באגודהסקירה של סיג – 1נושא מספר 

 לחברות ולחבר הוועד המנהל טרם הישיבה, והמציגה: הוצגה מצגת, שנשלחה 

 מה עשיתי עד עתה באגודה  .1

 אתגרים שעלו ושמצריכים שינוי  .2

 חלקם טרם כניסתי לתפקיד, וחלקם בחודש האחרון   –שינויים שכבר נעשו  .3

 נושאים לחשיבה אסטרטגית  .4

 , יו"ר וועדת אתיקה ע"י דליה חרובי –בקשה לעדכון  .5

 ).(מצורפת לפרוטוקול זה המצגת

 

 עדכון ובקשה של וועדת אתיקה : 2נושא מספר 

לאור ריבוי בקשות ושאלות שמגיעות לוועדת אתיקה, במיוחד בהקשר למה הביטוח המקצועי מכסה / לא  

עוסקים בהם, (כמו: טיפול  מכסה, מציעה לערוך רשימה פנימית של פרקטיקות מקובלות, שחברי האגודה  

ימה, פסיכותרפיה, תיאום הורי וכיו"ב), לצורך מתן מענה מהיר בנושא  קבוצתי, טיפול מיני, רפואה משל

 או לסוכן הביטוח, וכדי להביא בפני הוועדה רק פרקטיקות חריגות וייחודיות.  לאגודההביטוח לכל הפונים.ות 
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יר אותה לסיגל,  ת של פרקטיקות מקובלות, ותעבמ כתכין רשימה מוס יקהאת: וועדת  החלטה שהתקבלה

 לו"ז: מידי.הביטוח.   ולסוכן למנהלת האדמיניסטרטיבית 

 

 דיון -: אתגרים והצעות לשינויים ועדכונים באגודה 3נושא מספר 

  –, בנוגע לעובדה שאין תוכנית עבודה, שממנה נגזר תקציב, והסיכוי לסיים שנת פעילות בחוב לאור מה שהוצג

עמותה לא יכולה להיות בחוב של שקל    לוודא שלא מדובר נקודתית בחוב לבנק אלא בדרך התנהלות. חשוב

 לבנק, וחייבת להיות לפחות מאוזנת. אבל גם אם לא נגיע לחוב, אי אפשר לנהל תקציב באופן אינטואיטיבי.  

. יחד עם זאת, יש  וחלש, כולל במ ן עניין הכדאיות בהשקעה ביומנים: מדובר בהשקעה של המון זמן וכסףנבח

 ט חברות וחברים שנושא היומנים חשוב להם.  לא מע

ך יחד עם זאת לבקש רק ממי שרוצה יומנים  להמשיך בשנה זו עם מסורת היומנים, א החלטה שהתקבלה:

 להשיב בחיוב, על מנת להזמין ולשלוח את הכמות המדויקת ביותר. 

 

חוזה חדש, שעומד בכל  לשינוי חוזה, שלחנו לה   הלא ל אחר בקשותיה ש, שלעודכן הוועדבהזדמנות זו 

עסיק. הסכמנו להתפשר על דברים מסוימים, אבל לא על דברים  הקריטריונים החוקיים, שמחייבים אותנו כמ 

נחכה  שום דבר כמעט בחוזה, כון לעכשיו, לאה לא קיבלה, נשמעמידים אותנו כארגון בסיכון מבחינה משפטית. 

בחר  ם לאה תאמאוד לכן, נשמח שינויים באגודה,   כרגע יש ריבוי של החופשה ונראה מה יהיה.חזור מתש

  .עם המצב נתמודד ם אם תבחר שלא, ך גלהישאר איתנו, א

 

משרדית וטכנית מרובה מאוד, שלא   משקיעה המון בכיבויי שריפות, ביצירת סדר, בעבודה  סיגל נכון לעכשיו

ה אסטרטגית יותר. האגודה התפתחה תוך כדי הליכה, ויש צורך בבניית  מנון ולניהול ברנאי לתכמשאירה פ 

  ובמקבילתוכנית עבודה שנתית, שנגזרת ממטרות האגודה ובהתאמה לצרכי החברים ולמציאות המשתנה.  

 לחשוב על ההתמודדות עם האתגרים. 

 . ת את זה על עצמוחולקת הכפפה להרים א בוועד ןמעוניי מזמינה את מי שמחדווה. גלית  עלה נושא הפרידה 

 

 צרכים שעלו:

שבאגודה תהיה יותר גמישות בנושא. אפשר להחליט על נושאים   כדאי לשקול – ונים למכונים קריטרי  שגיבו

 שלא מתפשרים עליהם, אבל את חלקם לרכך. 

ף עם המכונים,  יקבעו ע"י הוועדה לאישור תוכניות לימוד, בשיתוי  קריטריונים למכונים החלטה שהתקבלה:

 מנהל לצורך אישור. וועד הבנושא יועברו ל רות ר עמדה והמלצות מסודיני

 

שאם נוריד את  רדת מחיר ההרצאות המקוונות של האגודה: עלו פה ושם טרוניות מהשטח בנושא זה, וייתכן הו

אנחנו  קא השנה, כששדוווא החשש העיקרי ה  משתתפים.ות. דולה בהרבה שלהמחירים נצליח להביא כמות ג

 ם בגירעון, אחרי שנתיים גרעוניות, אם לא נצליח לגייס יותר משתתפים להרצאות הבעיה תחמיר.  יאמורות לסי 
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וכיו"ב) יש המון    , קייטרינגעבור אולםכמו כן, יש לקחת בחשבון שבנוסף לעלויות הישירות של הרצאות (

 שצריך לקחת אותן בחשבון.עלויות עקיפות, 

 עת המחיר על ההרשמה. , ונבחון את השפכל ההרצאותדש את ל יתמחרו מחהילה וסיג לה:טה שהתקב החל

 הישיבה ננעלה.  

 מזכ"לית וחברת ועד  –סביונה קרמר  יו"ר וחברת ועד                                      –גלית לזר 

 __________________    ___________________      ____

ד"ר
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