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30-01-17
פרוטוקול ישיבת ועד האגודה 29/01/2017
גומא הכפר הירוק
נוכחים :אסנת סגל ,לימור לביא ,עופר אמיר ,נעמה שחר ,זהר לרר ,טלי בר משה ,בהאא
אלדין אגבריה ,מיכל פרבר ,אריאלה יוקל ,סמר מואסי ,צאלה אדלשטיין ,חגית מידן ,דבורה
בראנד,
אורחים :חברי הועד הנבחר – עדנה אתרוג ,מיכאל פינקלשטיין ,עמליה בר-און
נושאי הישיבה:
 .1פרידה מהועד היוצא וקבלת פנים לועד החדש
 .2דיווח :סטטוס הכנס השנתי
 .3הצבעות:
 .aכרטיס אשראי לאגודה
 .bעלות תרגום נייר עמדה לערבית

 .4דיווח :תקציב – הצגת סיכום מגמות תקציב  ,2016ומגמות תכנון תקציב 2017
 .5דיון מקדים :ועדות האגודה
 .6דיווח שוטף  -משרד הבריאות ,ועדות הכנסת ,פרויקטים ותוכניות 2017
.1
.2

סבב היכרות והצגת סדר היום
מילות סיכום ופרידה מהועד הקודם.

נעמה סיפרה על ההתחלה וציינה שבדיוק לפני  4שנים התקיימה ישיבת הועד הראשונה
של הועד הקודם .לא כל כך ידענו למה אנחנו נכנסים ,היום אנחנו על דרך יציבה
ובטוחה .הרבה עשייה ואינטנסיביות .תודה לכולם.
בהאא סיפר על רצון לעשייה רבה בתחילת הועד ,המאמץ הכרוך בכך ועל האכזבה
מההשפעה המועטה .הוא ציין שהוא נהנה מאד להכיר את כולם ולעבוד איתם.
זה ראוי להערכה שכל כך הרבה אנשים רוצים להתנדב ולהשפיע .מודה לכולם.
זהר סיפרה שבתור מי שהגיעה מבחוץ ופחות מכירה את הכיוונים ,היעדים וכדומה-
הופתעתי לטובה מכך שהעבודה היא לא מגזרית :מעולם לא נאמר לי
פרטי/ציבורי ,אקדמי/מחקרי/קליני ,שמיעה/דיבור וכדומה .כולם עבדו בכל
התחומים ואני מקווה שזה יישאר ככה.
בהאא ציין שאפשר וחשוב שהפעולה ההתנדבותית תהייה בועדות ובישיבות הכלליות
יהיו סיכומים
כתובת :האגודה הישראלית של קלינאי התקשורת ,בית גומא ,מתחם הכפר הירוק רמת השרון
חשבוניות  /קבלות  /תשלומים ל :ת.ד 1067 .סניף כצנלסון ,גבעתיים 5311001

האגודה הישראלית של קלינאי התקשורת

The Israeli Speech Hearing and Language Association
 ishla@017.net.il www.ishla.org.ilטלפקס03-9075373 :
דבורה הביעה אכזבה מכך שהועד הצטמצם מבחינה מספרית וגם ייצוגית .היא ציינה
שאין מספיק ייצוג לשטח .לדעתה צריך להיות יותר קשובים למגזרים שאינם
מיוצגים פה.
סמאר הציעה לפעול באופן שבו חברי אגודה מצטרפים לעשייה בפרוייקטים ספציפיים
לזמן מוגבל.
היא ציינה שרואים שינויים בשטח בתפיסה של הועד והאגודהוכן אמרה שגם
בעתיד מוכנה לתרום ולהיות חלק מהעשייה הזו.
לימור ציינה שהייתה מוטרדת ממספר המועמדים הנמוך וגם ממספר המצביעים
בבחירות .אנחנו עושים הרבה באגודה לקרב אותה לציבור הקלינאים ,ועושה
רושם שאנחנו לא מצליחים בזה מספיק .אנחנו מתעסקים הרבה בועד במחשבה
על הרחבת הפעילות של האגודה בקרב חבריה והנוכחות הנמוכה בבחירות
הציבה בפניי מראה על כך שאנחנו לא מספיק מצליחים בזה.
סמאר הדגישה כי מה שבוער לקלינאים הצעירים זה כסף .כל עוד האגודה לא מתעסקת
בזה ,לא מעניין את הצעירים להצביע .האם נעשה ניתוח סטטיסטי של המצביעים
מבחינה מגזרית :גיל ,תחומי עיסוק ,דוברי ערבית/עברית ,וכדומה.
זהר ציינה שאין לנו את הנתונים האלה .זה רעיון טוב לפלח את האוכלוסיה .מציעה
שועדת חברות תדון בהמשך באפשרות לשמור במאגר החברים גם מידע שכזה,
לצורך פילוח ,מבחינת חסיון מידע ומבחינת הערכות טכנית וכספית.
בהמשך נעמה קראה בקול מכתב פרידה לבקשתה של רותי לוינסון ,שלא הגיעה
לישיבה.
 .3הכינוס השנתי
זוהר ציינה שכרגע כמות הנרשמים היא בשיא 729 .כרגע! עמדנו ביעד של הכנסות
פוטנציאליות מהתערוכה ,התמלאו כל הסדנאות.
אסנת הוסיפה שאנחנו משקיעים הרבה בפיענוח התוצאות והמשובים אחרי כל כינוס על
מנת להגדיל את כמות הנרשמים בכנס הבא .גם הבאת הועד של יאל״פ לארץ,
גם הסדנאות והסימפוזיונים וגם ניסיון ההיענות לכל הבקשות של המשתלמים
(אוכל בעמידה/ישיבה ,וכדומה -)..כל אלה כנראה הצליחו להביא עוד נרשמים.
 .4הצבעות


כרטיס אשראי לאגודה
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ההצעה התקבלה
 10בעד 1 ,נמנע ,אין מתנגדים.


תרגום נייר עמדה לערבית :״רב לשוניות בקרב ילדים בישראל״ .פרופיל שפתי,
אבחון וטיפול₪ 1580 .
בהאא מציע שיישלחו אליו ואל סמאר את התרגומים של נייר העמדה ואת הד״ש
לבקרה.
בעד  9נגד  1נמנע

 1ההצעה התקבלה

 .5תקציב


סיכום מגמות תקציב 2016

זהר :קיבלנו מרשם העמותות אישור ניהול תקין .זה חשוב מאד גם כהטבות כלכליות
מעבר לחשיבות המוסרית /מקצועית.
רמת דיוק גבוהה של תכנון/ביצוע.
פחות הוצאות שכ״ד עקב ביטול המשרד ,פחות הוצאות שכר ,יותר הוצאות
הנה״ח וביקורת ,פחות הוצאות כנסים והשתלמויות ,יותר הוצאות משפטיות.
גרעון שנתי  ,)1.6%( 6900שכוסה ע"י יתרות מזומנים בחשבון.
דבורה :קיבלתי משובים שמרגישים את פעילות הועד דרך המיילים שנשלחים
מהאגודה.
נעמה הדגישה כי לאגודה יש הסכם קבוע עם החברה לשליחת מיילים .אשר גובה
תשלום עבור כמות המינויים וכמות המיילים .כמו כן למשרד יש הרבה עבודת
הכנה של פרסומים אילו.
במאגר של רב מסר יש מעל  2000נמענים ,חלקם אינם חברי אגודה .תכנון תקציב
2017
זהר הציגה את תכנון התקציב ל 2017
צפי הכנסות ללא שינוי מהותי.
צפי הוצאות:
עליה קלה בהוצאות תחזוקת האתר ופרסום
ירידה בהוצאות :שכ״ד ,משפטיות ,הנה״ח וביקורת
בעוגת התקציב :מעל חצי מההוצאות זה שכר לשני חצאי משרה :אריאלה פרץ
וזהר לרר-פטקין ,וכן המזכירה המתגברת לחודשיים.
 .6דיון מקדים ועדות אגודה
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ישנה רשימת ועדות שהיו בועד הקודם -יש לבדוק את הרכבן ופעילותן בועד הנכנס .יש
ועדות נוספות :ועדה מייעצת ,ועדת ביקורת ,ד״ש ברשת ,ועדת ניירות עמדה.
בנוסף יש פרוייקטים של מתנדבים ,צריך שיהיה נציג של הועד בפרוייקטים השונים.
בהאא הדגיש כי לא תמיד ידע על פרוייקטים שמתנהלים למרות שהייה בכל הישיבות
וקרא את כל הפרוטוקולים.
אסנת ציינה שהיא מסכימה עם ערך השקיפות .אך לעיתים תוך כדי עבודה קשה לערב
בכל פרט מהתהליך.
דבורה העלתה את מגבלת מרחק .ועל כך שצריך להקפיד על עדכונים לכל חברי הועדות
והועד כולו.
אחריות על חברי הועד להיות נוכחים בישיבות ו/או לעבור על הפרוטוקולים.
נעמה הציעה שנדבוק באמירה מאד משמעותית שתאפשר ביצוע מייזמים.
"הצעת – ביצעת"
 .7דיווח שוטף -משרד הבריאות ,ועדות הכנסת
נעמה דיווחה על נושא ההדרכה הקלינית באוניברסיטאות ,מומחיות והדיון שהיה בכנסת
באשר למחסור בקלינאי תקשורת בדרום.
טלי הדגישה שחוק הבריאות הוא חוק חסר שיניים .הדרך היחידה שיש לנו להגן על
המקצוע שלנו היא בקידום נושא המומחיות ,ההדרכה ,ניירות עמדה ,שיתופי
פעולה ועד -כדי לשמור על גבולות המקצוע.
 .8מה קורה בהמשך:
הצגת הועד ואשרור האסיפה הכללית 14.2.17 -
ישיבת ועד האגודה 26.2.17

רשמה ,מיכל פרבר
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