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פרוטוקול ישיבת ועד האגודה 82/2/8/82
גומא הכפר הירוק
נוכחים :אסתי מקאי ,אסנת סגל ,רותי לוינסון ,לימור לביא ,עופר אמיר ,נעמה שחר ,זהר לרר ,טלי בר משה ,בהאא
אלדין אגבריה ,מיכל פרבר ,אריאלה יוקל.
נושאי הישיבה:
 .8דיווח מכנס  IALPדבלין  .6670היערכות לכנס האגודה בפברואר  –6671ד"ר אסנת סגל
 .8דיווחי ועדות האגודה – ראשי ועדות
 .3דיווח ניהול שוטף – זהר לרר
 .4תוכניות עבודה ופרויקטים לטווח בינוני ורחוק
 .5בחירות – דיון והצבעה
 .8דיווח מכנס יא"לפ –
ההצבעה  -אסנת תיארה את ההכנות וההתמודדות על הזכות לארח את הכינוס פה ב 6666את העבודה הרבה
מול הנהלת יאלפ ,שבזכותה הגענו לשלב הגמר עם ארבעת המועמדים הנוספים (מול ניו זילנד ,צ'כיה ופורטוגל).
הייתה היענות ועזרה רבה מכל הישראלים שהיו בכינוס ,ואף שני סטרטאפיסטים שהציגו את המיזם שלהם כמו
גם מתנדב אירי שבא לעזור לנו .היא סיפרה על העניין הרב בדוכן שלנו ועל כך שישראל ,בסופו של יום ההצבעה
לא נבחרה לארץ המארחת .אסנת ציינה שהכינוס היה מעניין וכן שהיא חברה בועדת שפה עם שרה פרמן ,עופר
אמיר בועדת קול ושרה מלכסון בועדת חינוך .יצוג מכובד בהחלט.
עופר הוסיף שבועדת קול ציינו לשבח את ישראל שבה היתה רמת ההשתתפות הגבוהה ביותר במילוי שאלון
לגבי נושא קול בקרב קלינאים .מאידך  76אחוז מהמשיבים טענו שהם מומחים בתחום הקול...
אסנת ציינה שגם בועדת השפה הוצג שישראל היתה במקום השלישי בהשתתפות בשאלונים בקרב קלינאים .יש
התייחסות לעולם המקצועי שלנו בארץ.
נעמה ציינה שהדר עוז אבוטבול הינה נציגה חדשה של האגודה בועדת דו לשוניות ביאל"פ
נעמה דיווחה על הצגת פוסטר שמראה את הפעילות של האגודה בנושא הקוד האתי בשלושת השנים
האחרונות .בכתיבת הפוסטר השתתפה גם פרופ' רחל יפעת ועזרה בתרגום שירה חתוקה.
טלי :כדאי להפיץ ניוזלטר מהאגודה על הכנס בדבלין.
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 .8הכינוס השנתי  -אסנת -יו״ר ועדת כינוס סיפרה שתוך כמה ימים ייצא קול קורא לכינוס שלנו בפברואר .והדגישה
שצריך לעודד אנשים להגיש תקצירים ל :סימפוזיונים ( 766דקות של לפחות  4מרצים סביב נושא מסויים).
הרצאות ,סדנאות ופוסטרים
 .3דיווח מהועדות
ועדת השתלמויות :היתה הצלחה גדולה לקורסי עומק שהתקיימו עד עתה (בליעה ואוטיזם בקליניקה) עם
משובים טובים מאד.
בסתיו יפתח קורס הדרכה מתקדם .וכן אנחנו עובדים על פתיחת קורס ב' של אוטיזם בקליניקה וקורס קול .
נעמה דיווחה על פעילות בוועדות ובמיזמים החיצוניים:
ועדת ביקורת :ד"ר אניטה רום ,ד"ר ליאורה עמנואל וערין אוואד  .החלו את עבודתן.
ד״ש ברשת :מנוהל מצויין ע״י שלושת העורכות( .ד"ר רמה נוברודיסקי ,ד"ר אביה גביעון וד"ר לימור עדי בן סעיד)
קבוצה לכתיבת ניר עמדה בנושא דו לשוניות (הדר עוז-אבוטבול ,ורדה קרייזלר ,ד"ר שרון לוטם ,ד"ר אניטה רום,
מונא רזיק וד"ר רמה נוברודיסקי .וכן מתגבשת קבוצה לכתיבת ניר עמדה בנושא אילמות סלקטיבית.
 .4דיווח של מנכלית האגודה  -פרוייקטים שוטפים:
 .4.7מענה לפניות
 .4.6ריענון חוזי ספקים כמו ניהול האתר ,תוכנת הבחירות ,חוזי משרד ,ועוד – .נחסכו אלפי שקלים כבר
בחודשיים האחרונים.
לגבי המשרד :יצאנו מהמשרדים בגרניט לקראת  0חודשי הקיץ שאין בהם שימוש ,המטרה הייתה לבחון
האם נוכל למצוא מקום שבו העלויות יהיו נמוכות יותר .מרכז גומא הנמצא בכפר הירוק מאד מעוניינים
בקשר איתנו .משרד האגודה/ציוד משרדי וכתובת האגודה יועברו לגומא .אנחנו משלמים סכום סמליעבור
שירותים אילו כולל  0ש' חודשיות .המקום נגיש ונוח וניתן לשלם פר פגישה במידה ונזדקק ליותר שעות
עבודה במקום .מאד כלכלי עבורנו ,ניתן יהיה גם לבצע פה השתלמויות.
חוזי כנס -יש ניסיון לשפר את מצבנו מול דן כנסים ולבחון אפשרויות לגבי הכנסות מסויימות של האגודה
מהכנס השנתי .זהר :ניהול תקין -אני עובדת על תיעוד תהליכי עבודה ,פיתוח ותיעוד נהלים
 .4.0פרסום -באתר ניתן לפרסם מודעת דרושים ללא תשלום ,כהטבה לחברי אגודה .דיוור ישיר ל 6666כתובות
מייל של קלינאים הינו במחיר של .₪ 166.66
 .5פרוייקטים ותכניות עבודה 4 :תחומים-


שיפור רמת היידע בקרב קלינאים



רווחה מקצועית
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חיבור הפריפריה



שיפור תדמית המקצוע

 .1.7וובינרים -יאפשרו לקרב את הפריפריה ,ניתן גם לצלם הרצאות בהשתלמויות ולבנות ספריית וובינר
בתשלום .הנושא נבדק.
 .1.6רווחה מקצועית -לנסות לקדם רווחה כמו בניית אתרים לחברים ,לא רווחה בנוסח קופונים לפסטיבלים ורכב
בהנחה.
 .1.0הכרה בגמול שכר לקורסי עומק והכרה בגמול שכר לתואר שני.
עופר שאל מדוע האגודה צריכה לקדם את התארים השניים בתחומים שאינם הפרעות בתקשורת?
טלי הציעה שנקבע זמן לדיון בנושא.
 .1.4זהר :גבייה מרכזת של דמי החבר.
 .2בחירות לועד האגודה:
ועדת בחירות :ד"ר גילה טובול ,גילית מתוקי ומורן גפני .הוצע שהבחירות תהיינה ב – 63.67.6671
הצבעה לגבי יום הבחירות ב  -63.67.6671הוסכם פה אחד ( 76משתתפים)
הצבעה לגבי רכישת תוכנת הבחירות  -evoteשעלותה כ 1666.66-ש"ח פה אחד (76משתתפים).
 .7זהר :המשך תכנון פרוייקטים ארוכי טווח.
 .1.7בניית ספרייה מקצועית בבית איזי שפירא .למי שאינו סטודנט אין גישה לספריות האוניברסיטה .הספרנית
היא קלינאית .הכוונה היא לעבות את הספרייה בתחום שלנו לטובת כלל הקלינאים ולטובת העולים הנבחנים
בבחינות הרישוי של משרד הבריאות.
 .1.6בניית מאגר מרצים
 .1.0חדשנות -היו  0סטארטאפים שהתלוו לדבלין ומימנו חלק מתיקצוב של דוכן האגודה .הכוונה לחזק את
הקשר עם סטארטאפים כאלה כי הם מביאים תחומי חדשנות לקלינאיות .הם מחפשים קלינאים למחקרי
שטח .צריך לקיים פגישה .ישנם כרגע כ  8סטראטאפים ברדאר שלנו
 .2תודה  -נעמה ,לימור ומיכל ציינו בשמחה את השתלבותה של זהר באגודה" .העבודה איתך זהר נעימה ויעילה.
תוך חודשיים למדת המון" .תודה!

כתבו וערכו מיכל נעמה וזהר
כתובת :האגודה הישראלית של קלינאי התקשורת ,ת.ד 7601 .סניף כצנלסון ,גבעתיים 1077667

טלפקס60-3611010 :

