פרוטוקול ישיבת הוועד המנהל
 81..-80.. 8128121.81בתל-אביב
משתתפות :יו"ר -ציפי,חברות הוועד המנהל -סיגל ,ענת ,כרמית ,יעל

על סדר היום
פרויקט ענת וכרמית נוער בסיכון
משוב על כנס יוגה תרפיה -סיגל
תקנון ,ורשם העמותות -יעל
סיכום שנה של מיכל המנהלת הארגונית (הועבר לחברי הוועדות במייל)

פרויקט נוער בסיכון -השתלבות בשבוע תרבות
שבוע תרבות בתחנות קידום נוער ברחבי הארץ -פברואר 1.82
במסגרת שבוע זה יזמו ענת וכרמית הצעה שמורים חברי ארגון יעבירו שעור/פעילות יוגה2
ציפי :אני חושבת שצריך רק לתת אישור שהמורה הוא חבר ארגון 2אין לנו משאבים לנהל פרויקט כזה
או לרכז פרויקט כזה 2אנו ניתן רק את המכתב 2היתר -באחריות המורה2
כרמית :הפעילות צריכה להיות יצירתית וכיד הדמיון ,כמו תחנה 2מקושט ,מוסיקה וכד'2
ציפי :שהמורה יהיה יצירתי 2אין לנו אפשרות לספק "קיט" של מבנה2
ענת :כרמית ואני ניקח על עצמנו למפות את המורים שיפנו 2לא כל מורה מתאים לפעילות כזו עם
נוער בכלל ונוער בסיכון בפרט 2אני מבקשת לאשר את רוני פרידמן שמפיקה ויש לה קשרים וקשר
לקידום נוער 2והיא תעזור בפרויקט זה2
יש הסכמה פה אחד לשתף את רוני פרידמן2
על המורים להיות חברי ארגון כאמור ,וכן בעלי ביטוח מקצועי (לא חייב של הארגון)2
ציפי :התשלום יהיה  80.ש"ח לשעה 2מקדם עבודה למורים 2אני רואה בעיני רוחי תכנית רב חושית2
סיגל :מציעה לפתוח תיבת דואר אלקטרוני ייעודית2
החלטות:
ענת וכרמית יוציאו מכתב פרסום שיעלה באתר/פייסבוק של הארגון ובו קריאה למורים חברי הארגון
המעונינים לקחת חלק ולהעביר פעילות/שעור לנוער בסיכון במסגרת שבוע תרבות2
את הפניות ענת וכרמית ימיינו ואת המתאימים יצוותו למרכזים לפי אזור מגורי המורה2
במידה ויהיו מספר מורים באזור מסוים הם יהוו צוות שיגבש פעילות2
זמן וימי הפעילות יקבעו ע"י האחראים על הפעילות ברשויות המקומיות2

את הפניות ניתן להגיש עד ה 81 -לינואר 2עד ה 8 -לפברואר יוחלט מי מתאים ויועברו פרטי
התקשרות לאחראי הפעילות במרכזי נוער בסיכון ברחבי הארץ2
ברגע שיקבל מורה טלפון של אחראי מהרשות המקומית ,האחראי על הפעילות בשבוע התרבות
תסתיים המעורבות של ענת וכרמית והמורה יפעל עצמאית2

סיכום כנס יוגה תרפיה
סיגל :היו סה"כ  9משובים 2המשובים היו טובים 2אמנם מעט משובים אך אנשים פנו אלי באופן אישי
הוקירו ושמחו על הכנס 2דברו על הקונספט ושהיה מענין2
מבחינתי המסרים העוברו גם אם היו חלק מההרצאות שאהבו או לא אהבו2
 28אנחנו חלק מקהילה של רפואה משלימה2
 21יש לנו אחריות להיות בקשר עם מטפלים אחרים2
יש הרבה מה ללמוד 2אני לוקחת אחריות על חלק מההרצאות שלא היו מהודקות 2מה שרצינו שיהיה
לעומת מה שהיה בפועל 2הכנס הוקדם  ,נעדרתי לפני הכנס עקב נסיעה לחו"ל2
ענת :למידה חשובה 2היתה הענות גם לקראת הסוף 2אנשים נשארו לפאנל 2ההרשמה לא היתה
מספיק מבעוד מועד2
סיגל :נכון ,אנשים נרשמים ברגע האחרון2
יעל :הרישום היה פשוט ונוח דרך האתר 2אך אין אפשרות ל"חנך" אנשים לרישום מוקדם2
ציפי :גליה וזוהר היו נהדרות2
סיגל :הרגשתי שאנחנו מדברים בשפה זהה 2היה חשוב שהכנס נשא אופי רפואי 2המקום ,המרצים,
כיבוד וכו' שרת את המטרה2
כרמית :לבדוק אפשרות של מילוי משוב אלקטרוני2

סיכום השנה כפי שקבלנו ממיכל
שוחחנו על תכני המכתב2
החלטה :מבקשים פגישת עבודה (פ"ע) בהשתתפות יו"ר ,הוועד המנהל ,מנהלת ארגונית ,ועדת
ביקורת2
תאריך פגישה :יום א'  11281281בבית יצחק אצל כרמית2
הסעה מת"א/רמת גן – יעל גורן2

