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פרוטוקול ישיבת ועד האגודה 61/21/8
גומא הכפר הירוק
נוכחים:
נעמה שחר ,טלי בר משה ,מיכל פרבר ,אריאלה יוקל ,אסנת סגל ,רותי לוינסון ,צאלה
אדלשטיין ,זהר לרר.
נושאי הישיבה:
•

עדכון מועדות האגודה

•

עדכון שוטף ,הנהלת האגודה

•

הצבעות על וובינרים ,העסקת עובדת זמנית חלקית

 .1ועדות:
.1.1

השתלמויות :נעמה דיווחה שבימים אלו פועלים  2קורסי עומק .קורס אוטיזם

בקליניקה וקורס הדרכה מתקדם (שלב ב') .ב  2017ישנה כוונה לערוך קורס
הדרכה מתקדם שייועד למנהלות בכירות .ועדת השתלמויות צריכה להחליט על
קריטריונים להגדרת קהל יעד.
.1.2

אתיקה :נעמה הציגה עמדה המשותפת לה לפרופ' רחל יפעת וד"ר לנילי לוי,

באשר "לפתיחה" של הקוד האתי ולעדכנו מעת לעת ,כמו גם להכניס לתוכו
כללים נוספים המושתתים על אירועים אתים שהעלו קלינאי תקשורת.
אסנת העלתה את המחשבה לצרף לועדת האתיקה אדם מדיסציפלינה שונה ,כיון
שיש מגוון אסכולות בתחום וצריך גיוון דעות .לדעת חלק מהנוכחים ישנה בעיית
תעסוקת סטודנטים בצורה לא חוקית .נעמה ציינה שהתופעה הינה בשוליים.
המרכזים הציבוריים ,עמותות והמכונים הפרטיים הגדולים והמבוקרים אינם
מעסיקים בוגרים .ההדרכה הפכה לחלק מתהליך החניכה של קלינאים בתחילת
דרכם.
רותי ציינה שהאגודה צריכה לנקוט עמדה בנושא מחסור במקומות הדרכה
באודיו.
טלי ציינה שהמחסור נובע בין השאר מהקטנה משמעותית של מספר מכוני
השמיעה המבצעים בדיקות שמיעה באופן רוטיני וריכוז בדיקות השמיעה
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במכונים של הקופות .מהלך זה של הקופות הקטין באופן משמעותי את מספר
מקומות העבודה באודיו וכתוצאה מכך גם את מקומות ההתנסות.
.1.3

כללי :צוין שיש ריבוי ועדות ויש לבצע חשיבה מחודשת לגבי תמהיל הוועדות

והנושאים לטיפול .סוכם שלקראת כינון הועד החדש אחרי הבחירות ,יעודכן
מערך הועדות ויועברו המלצות בנושא לוועד החדש.
.1.4

ועדת בחירות :עובדת במרץ .עוד צוין שחברי הועד מתבקשים להכין לישיבה

הבאה (ישיבה אחרונה לועד הנוכחי) בסוף ינואר ,סיכום שלהם בנושאי המלצות
על :שיטות עבודה ,סוגי ועדות ,דגשים והמלצות כלליות .את הסיכום יש לשלוח
לזהר לפני ישיבת הועד.
 .2וובינרים
 .2.1זהר סיכמה את  2הוובינרים שהיו בתחילת דצמבר כחלק ממבוא לקורס אוטיזם
בקליניקה ,והיו פתוחים לכולם .בראשון השתתפו כ  85ק"ת ובשני  .100היו משובים
מצוינים.
 .2.2הוצגו היתרונות והחסרונות של קיום וובינר:
יתרונות :חסכון בהשכרת אולם ,בעלויות כיבוד ,חסכון בלוגיסטיקה – נסיעות ,זמן,
זמינות גבוהה לקהל גדול יותר ,אפשרות להקמת ספריה אינטרנטית שתאפשר
שימוש חוזר בהקלטות ,תיעוד תוכן ,זמינות לרחוקים בפריפריה ,הרחבת קשר
למעגל "לא חברים".
חסרונות :אינטראקטיבי רק בחלק ה"חי" ,אין אפשרות לשאלות ,חשש מהתיישנות
חומר שיושב בספריה ,אין זמינות לאוכלוסיות ללא אינטרנט.
 .2.3נערך דיון האם יש לגבות כסף על השתתפות בוובינר ו/או על גישה לחומרים של
וובינרים מוקלטים.
הועלו הצעות שונות בנוגע לסוגית התשלום :פתיחת השתתפות חופשית במספר
מצומצם של וובינרים על מנת להעלות את המודעות ,גביית תשלום על שימוש
בהקלטה ,העברת מבואות לקורסים בוובינר בחינם.
הוחלט שועדת השתלמויות תחליט לגבי כמה תשלום לגבות ,איך ,והאם לאפשר
גישה (בחינם  /בתשלום) לקהלים מחוץ לחברי האגודה.
 .2.4אסנת תבדוק אם יאלפ יירצו שנפעיל עבורם שירות כזה ,דרכנו.
 .2.5הצבעה :האם לרכוש זכויות שימוש בתכנת הוובינרים ,על בסיס תשלום דמי
שימוש חודשיים( .סכום שנתי של כ  4000שח).
 .2.5.1ההצעה נתקבלה פה אחד.
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 .3בחירות:
 .3.1הוצגה רשימת המועמדים המאושרת .ישנם  12מועמדים
 .3.2הוסבר שהבוחר בוחר ב  9מועמדים בדיוק .ישנם  900בעלי זכות בחירה.
 .3.3הוסבר שלפי נוהל בחירות והתקנון ,יבחרו  9המועמדים הראשונים ,ובנוסף ,כל מי
שעבר את  %החסימה לפי המוגדר בנוהל.
 .4העסקת עובדת זמנית לתקופה הקרובה
 .4.1הוצג הצורך בגיוס עובדת זמנית במשרה חלקית של כ  10-15שעות בשבוע
לחודשיים הקרובים.
 .4.1.1לעזרה ב"פיק" הצפוי לקראת "עונת" חידושי החברות ותיאומי הרישום
לכנס
 .4.1.2למתן מענה לחברים בימים בהם מזכירות האגודה (אריאלה פרץ) אינה
עובדת.
 .4.2הצבעה:
 .4.2.1ההצעה נתקבלה פה אחד.
 .5סטטוס הכנס
 .5.1אסנת דיווחה על סטטוס הכנס .ההתארגנות מתקדמת לפי הקצב .הכנס יערך
יומיים .חברי הנהלת יאלפ יהיו נוכחים .יהיה מסלול אחד שבו יתורגמו ההרצאות
עבור חברי הנהלת יאלפ ,לאנגלית .חלק מחברי ההנהלה ירצו במסלולים השונים,
ובאנגלית.
מתוכננים מגוון מסלולים ,סדנאות וסימפוזיונים.
 .6יום עיון יעל ילין :הוצג תוכן יום העיון הצפוי למחרת הישיבה.
 .7הישיבה הבאה תתקיים בתאריך  29/01/2017ויהיו נוכחים בה חברי הועד היוצא
וחברי הועד הנכנס
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