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פרוטוקול ישיבת ועד 3.5.2015
נוכחים :נעמה שחר ,טלי בר משה ,חגית מידן ,אסתי מקאי ,אריאלה יוקל ,בהאא אגברייה ,צאלה אדלשטיין,
לימור לביא ,רותי לוינסון ,מיכל פרבר ,יהודית גולדברג ,הדס יעקבי.
לא נכחו :דבורה בראנד ,אסנת סגל ,יפעת דנה ,סמר מואסי ,עופר אמיר.


שרון פלג הגיעה לחלק של הדיווח אודות הכנס

הודעות והחלטות:
-

תנחומים לאשר אפרתי על מות אמו.

-

נעמה דיווחה על מכתב שנשלח מטעם עו"ד של האגודה למשרד החינוך ביחס להעסקת בוגרים לפני בחינת
הרישוי .האגודה מתנגדת לכל צורה של

העסקה לפני מבחן הרישוי .ומציעה את הפתרונות הבאים

האפשריים:
 לקדם דרך הוועדה המייעצת הקדמת הבחינות לחודש מאי ,סמוך לתום הלימודים; היבחנות מקוונת; פתיחת מועד נוסף לבחינה.-

החלטה נוספת שקיבלנו בוועדה המייעצת היא להתייחס להיבבטים המקצועיים הקשורים לנושאים שמגיעים
לדיון בוועדה ולא בצד המשפטי .זה יטופל ע"י הגורמים שמוסמכים לכך.

-

בעיה נוספת שנידונה היא הצפה של בוגרים את שוק העבודה ,ולכן האגודה אינה תומכת בשלב זה ,בהקמה
של בתי ספר חדשים לקלינאות תקשורת.

-

טלי מדווחת שביטוח לאומי פנו אלינו להתגייס לעידכון ספר התקנות בחלק של אא"ג שעוסק בתחום
הבליעה ,הקול השמיעה ואנו הוספנו את תחום האפזיה .נשתדל לתרום מהידע שלנו גם בתחום האודיולוגיה
החינוכית ולשם כך ,החומר הרלוונטי יועבר לבהאא ולד"ר אורלי הלפרן שיסייעו בתחום זה.

נעמה מדווחת על מימוש מטרות העל של האגודה לשנה הקרובה:
-

נושא ראשון :הגדלת מספר חברי האגודה.
הדרכים להשגת היעד הזה עד כה:
 .1כל ק"ת שיוצר קשר עם המשרד נכנס לרשימת התפוצה ומקבל מידע שוטף.
 .2כל מי שמבקש להתקבל לעבודה חשוב להסביר לו את חשיבות החברות באגודה.
 .3בעזרת חברת היחצנות פאר לוין אנו מנסים לייצר פעילויות שיגרמו לאנשים לחזור או להצטרף אלינו.

-

נושא שני :קידום נושא האתיקה.
הדרכים להשגת היעד הזה עד כה:
 .1התחלת העבודה על גירסת  2015/16של הקודי האתי.
 .2סמינרשת בנושא אתיקה בו אליו נרשמו כ 200-חברים והוכתר בהצלחה.
 .3מפגשי חשיבה קבועים בענייני אתיקה – ההוגה והמובילה ד"ר נילי לוי .מתוכנן סמינרשת בסוף יוני
שיעסוק באתיקה ויונחה ע"י נילי לוי שמומחית בתחום.

-

נושא שלישי :השתלמויות.
הדרכים להשגת היעד הזה עד כה:

-

מנסים כל העת לייצר השתלמויות קצרות מועד וארוכות מועד.

-

עומד להיפתח קורס הדרכה חשוב לקדם אותו ולהביאו לידיעת ציבור הקלינאים כולו.

-

שרון ,כיו"ר ועדת השתלמויות לשעבר ,מעירה ,שההכנות הקשורות בהכנת קורס גדול הן רבות ובמידה
ופתיחת הקורס אינה מתאפשרת זה מסב חוויה קשה למארגנים .מעדכנת שבאוניברסיטת אריאל הם חברו
לפסג"ה שאחראית על הקורסים שמקיימים באוניברסיטה כדי לעמוד בסטנדרטים של אופק חדש במשרד
החינוך .זה חוסך להם את כל הפרוצדורה הכרוכה בארגון הקורס .בנוסף מעירה שחשוב לייצר השתלמויות
בנושא אודיולוגיה/שמיעה.

-

מ שרד יחסי הציבור שלנו מציע לקדם את כל הנושאים הללו באמצעות ראיונות וכתבות שיתרמו להעלאת
המודעות בקרב הציבור מצד אחד ובקרב הקלינאים מצד שני .וכן להשקיע ברווחת הפרט.

-

נושא רביעי :יצירת תו תקן.

-

הנושא הועלה בפגישות הקודמות .אסתי מוכנה לקחת על עצמה את ההובלה של יצירת תו תקן בכל מסגרת
מקצועית בה פועלים קלינאי התקשורת .יצטרפו אליה חברים נוספים וביניהם חגית מידן – כנציגת המגזר
הפרטי; ד"ר אורלי הרצברג – נציגת משרד הבריאות; ונפנה לנציגת מכון בבעלות בית חולים.
פגישה בהסתדרות עם אלי גבאי:

-

נעמה מעדכנת שבפגישה אצל אלי גבאי – יו"ר מקצעות הבריאות בהסתדרות עלה בין היתר את הנושא של
דמי חבר .בהתאם לנוהל החל מהשנה יועברו לאגודה דמי חבר של קופות החולים והארגונים החברים
בפרארפואיים ישירות לאגודה .מדובר על כמאה תקנים .המשרד יטפל בדרך להעברת התשלום במרוכז
לאגודה מדי שנה.
תא סטודנטים:
נעמה מדווחת על פגישה שקיימו טלי ,מיכל והיא עם קבוצת סטודנטים במטרה לחשוב יחד על דרכים
לשיתוף פעולה .הועלו מספר רעיונות שנבדקים גם מבחינה משפטית/חוקית .הועד מגבה את המשך הבירור
והפעילות מול תא הסטודנטים.

כינוס  – 5102סיכום ומגמות עתידיות
בהקשר לכינוס נדון בשלושה נושאים :המיקום; ההסעדה; ומשך הכינוס (כמה ימים?)
בנוסף ,צריך לחשוב על אופי התערוכה בשנה הבאה .חשוב לפנות לחברות שעוסקות בלקויי קשב.
הרצאת מליאה – הנסיון מוכיח שחשוב שהרצאת המליאה תהייה מענינת ומוצלחת .השנה התקבלו משובים
פחות טובים לגבי הרצאת המליאה.
ועדת הכינוס תתכנס במהלך החודש ותדון בנושאים שהועלו כאן:
 .1משך הכינוס – יום או יומיים.
 .2תזמון – אחת לשנה ,אחת לשנתיים.
 .3הסעדה.
 .4תערוכה.
 .5מבנה – האם לשמור על  3מושבים והרצאת מליאה;  3מושבים ואסיפה כללית.
ישיבת הועד הקרובה תתקיים בתאריך  21/6/2015בשעה  18במועדון ברחוב דוד אבידן  ,17צהלה.

נעמה שחר – יו"רית

טלי בר משה – סיו"רית

