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שלום רב לכל חברי האגודה.
מצ"ב פרוטוקול ישיבת הוועד האחרונה עם ההחלטות שהתקבלו .להתראות!

 21יולי 2012

פרוטוקול ישיבת ועד 21.6.2012
נוכחים :נעמה שחר ,טלי בר משה ,אסתי מקאי ,דבורה בראנד ,אריאלה יוקל ,צאלה אדלשטיין ,רותי לוינסון,
מיכל פרבר.
לא נכחו :חגית מידן ,אסנת סגל ,לימור לביא ,בהאא אגברייה ,יפעת דנה ,סמר מואסי ,עופר אמיר ,יהודית
גולדברג ,הדס יעקבי.
.
הודעות והחלטות:
-

תו – תקן  -תו תקן למרכז/קליניקה/מסגרת טיפולית/שיקומית – אסתי העלתה את השאלות שהתעוררו
תוך כדי חשיבה על נושא תו התקן עליו דיברנו בישיבה הקודמת .המסקנה העולה מהדיון היא שמאחר
והרגולטור מבצע ביקורות מובנות ,אנו נתמקד בתוספות מקצועיות שלנו לנושא .עיקר התוספות שלנו
ישאו אופי חברתי ,יקחו בחשבון את המטופל וכמו כן את הקלינאי ותנאי העבודה האופטימליים להם
הוא זקוק במהלך עבודתו .אסתי תעמוד בראש ועדה שתבחן נושאים האלו ותנסה לגבש נייר עמדה
בנושא.

-

סקר ציפיות – השיבו על הסקר  161קלינאים ,בעיקר בעלי ותק של  20שנה ויותר מה שמלמד שהקהל
שמחוייב לנו הוא קהל ותיק יותר .הנושאים העיקריים שעלו הם שכר; מיעוט פעילות בתחום
האודיולוגיה; מיעוט פעילות בפריפריה.

-

הדברים העיקריים שעלו מבחינת המשתתפים הם :האגודה תיזום ותאפשר להשתתף בהרצאות
מקוונות מקצועיות ,תשיג הנחות ברכישת ציוד מקצועי ותשקיע מאמצים כדי לגרום ל"נראות" של
האגודה והמקצוע .מלי תברר מול נעמי עו"ד האגודה כמה ימי השתלמות מחוייב המעסיק להעניק
לעובד וכיצד עובדים חוקי ההחזר עבור ההשתתפות בימי השתלמות.
תוצאות הסקר יועלו לאתר ולפייסבוק.

-

רותי לקחה על עצמה את הטיפול בנושא הפנאי.

-

אתר מחודש  -עם העלאת האתר המחודש לאויר משרד יחסי הציבור שלנו מפרסם מודעה בעיתונות
הכתובה והאלקטרונית שבה תודגש העובדה שישנן כ 3000-כניסות של גולשים לאתר מדי חודש
שמחפשים בין היתר ק"ת שעובדים באופן פרטי.

-

קבוצות ענין  -נעמה מציעה למנף את פעילות האגודה ע"י יצירת קבוצות עניין בתחומים שונים .ברגע
שיתגבשו קבוצות נוציא הודעה מסודרת לחברים.
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כינוס שנתי:
טלי ,אסנת ונעמה ערכו ביקור בלאגו – מרכז כנסים בסיום בנייה בראשל"צ עם מקום חנייה רחב ומתאים לצרכים
שלנו .לאחר בחינת המקום ,תאריכים אפשריים לקיומו 12-16 ( ,בפברואר  )2016ודיונים  -התקבלו ההחלטות
הבאות:
-

הכנס יתקיים יומיים בשלושה מסלולים אקדמיים ומסלול קליני במקביל.

-

במהלך הכינוס יתקיימו סדנאות שהרישום אליהן יהיה מראש ובתשלום.

-

ההסעדה תהייה בישיבה.

מועצה עליונה:
בשולחן עגול בנושא האגודה התקיימו דיונים בנוגע להקמתה של מועצה עליונה כפי שמצוי בארגונים אחרים
שמקבילים לנו .השיח היה על מהות המועצה והרכבה .האם נכון שהמועצה העליונה תורכב מאנשי מפתח
שיוזמנו לכהן בה וביניהם ראשי חוגים ,מעסיקים ראשיים ונציג הועד .האם מטרתה תהיה לפעול למען קידום
המקצוע .הדעות חלוקות באשר למעמדה ותפקודה .חלק מהחברים סבורים שהיא תבלום את פעילות הועד,
שיש בה כפילות לנעשה ,ושיש בכך השקעה במקום הלא נכון .הדיון בנושא יימשך בישיבה הבאה.
ישיבת הועד הקרובה תתקיים בתאריך 6/9/2015

נעמה שחר – יו"רית

טלי בר משה – סיו"רית

