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פרוטוקול ישיבת ועד מתאריך 62-26-71
בית גומא
נוכחים :זהר לרר פטקין ,ד"ר נעמה שחר ,מיכאל פינקלשטיין ,עדנה אתרוג ,מיכל פרבר ,ד"ר
עמליה בר און ,ד"ר אריאלה יוקל ,ד"ר לימור לביא ,טלי בר משה ,ד"ר אסנת סגל ,ד"ר דבורה
בראנד(-בסקייפ)
סדר היום:
 .1בחירת יו"ר וסיו"ר
 .2בחירת ראשי ועדות וחברי ועדות
 .3פרידה מנעמה
 .4סיכום הכנס השנתי
הוסכם שדבורה תשלח את הצבעותיה בסמס לזהר.
.1
אסנת מועמדת יחידה .נבחרה פה אחד.
בחירות סיו״ר -טלי מועמדת יחידה .נבחרה פה אחד.
( .2ציטוט בפורמט חופשי)
אסנת -יש לבחור ועדות ואח״כ יו״רים וחברים לועדות .נציג תחילה את הועדות הקיימות.
לימור -צריך שיהיו גם חברים מחוץ לועד שיהיו חלק מהועדות .לאחר שחברי הועד יתחלקו
בין הועדות ,ניתן ורצוי לגייס חברים נוספים מחוץ לוועד.
הצעה לחבר בין ועדת חברות וועדת קשרי עמיתים.
דבורה :לדעתי יש הרבה עבודה לועדת חברות ,והרבה עבודה לועדת עמיתים .אך אין לי
התנגדות לאיחוד הועדות.
אסנת -הצגת שאר הועדות:
ועדת כינוס
ועדת כינוס עובדת מול "דד ליין" ויש לה נראות גדולה מאד סביב תוצר .צריך שחברי הועד
יובילו ושחברי אגודה נוספים שיכולים לעבוד בקצב הנדרש ,יצטרפו.
דבורה :צריך שיהיו נציגים מהתחומים השונים של המקצוע בתחום האקדמי ,בתחום
הארגוני.
ועדת אתיקה
נעמה -ועדה שישבה ארוכות על כתיבת הקוד האתי .עובדים עכשיו על הטמעת הקוד
בארגונים ובחוגים השונים .נילי לוי ורחל יפעת חברות בועדה.
מיכאל :הועדה עוסקת בבעיות אתיות של קלינאים ,צריך שהועדה תתעסק גם באתיקה של
חברי הועד .שהועדה תתכנס ותחשוב איך היא תתמודד עם בעיות כאלה אם יובאו לפיתחה.
ועדת מדיה
ועדה שתפקידה לתחזק את הפייסבוק ואת האתר.
זהר :צריך שיהיה מי שיתן תגובות .ישנה חברה שנותנת את הפלטפורמה הטכנית.
מיכאל -אולי אפשר לגייס סטודנט על מנת להעלות תכנים.
טלי -צריך חברי ועד שיתגייסו מעבר להעלאת תכנים .שיעקבו אחרי הנעשה באתר
ובפייסבוק.
אסנת -ועדת הדרכה והשתלמויות (גם איחוד של שתי ועדות שהיו בעבר)
נעמה -היתה ועדת הדרכה שקיבלנו מהתקופה שהיה צריך למלא טפסים בנושא ,היה צורך
להעלות את המודעות לנושא .בשנים האחרונות נושא ההדרכה כבר מושרש בקרב הבוגרים
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והקלינאים הצעירים .כיום יש קורס עומק שנתי בנושא ההדרכה ,לכן זה יכול להיכנס לועדת
ההשתלמויות
אסנת -נשאלת השאלה לגבי ועדת אודיולוגיה?
זהר :למה צריך ועדת אודיולוגיה ולא ועדת שפה או קול?
לימור -היתה ועדת אודיולוגיה כי היה משבר בתחום .לא בטוחה שכרגע צריך ועדה ספציפית
בתחום.
דבורה -אני למשל רוצה לקדם את נושא האחידות בבדיקה .תחת איזה נושא זה יהיה?
אסנת -זה יכול להיות כנייר עמדה .את יכולה להרים את זה.
דבורה -כרגע הוראות משרד הבריאות לא ברורות בכוונה ,זה תפקיד האגודה להחליט
בתחום.
עמליה -נראה שדבורה מעלה נושא שהוא "אד הוק" .כמו שהיתה בעייה עם לקויות הלמידה
והתגייסו לנושא.
דבורה :אני רוצה לאסוף אנשים מהחוגים ומבתי החולים השונים ולהגיע לנייר עמדה בנושא
האחדת הבדיקות.
.
אסנת :שתי ועדות נוספות-
ועדת מומחיות והוועדה המייעצת.
טלי -נתנה הסבר על שתי הועדות.
ועדת מומחיות -אורלי הרצברג כינסה את הועדה על רקע הכוונה של משרד הבריאות
לשנות את החוק :להסדיר את נושא המומחיות .בועדה יושבים נציגי החוגים ,נציגי האגודה
(נעמה ,טלי ו ד"ר גילה טובול) ונציגת משרד החינוך .הכוונה ליישר קו עם המקצועות
השונים .המטרה היא לקדם מקצועיות ,לגרום לאנשים ללמוד יוותר ,להשתכר יותר ,לפתח
את המקצועיות.
דבורה  -רוצה להוסיף שגם להסתדרות יש עניין בתחום מבחינת ההיבטים של התנאים
וההשתכרות.
עמליה -איך הועד מקבל עדכונים על פעילות הועדה?
טלי -אנחנו נותנים עדכונים מפגישות הועדה ,כשהיו ניירות העברנו כטיוטה לחברי הועד.
טלי -הועדה המייעצת :שר הבריאות ממנה נציג שהינו ד״ר שאנון שתפקידו לכנס את הועדה
המייעצת ולדון בנושאים הקשורים למקצוע בהיבט של החוק .בפועל הועדה דנה בעיקר
בקלינאים מחו״ל ויכולתם להיבחן .מסורתית מי שיושב בועדה זה היו״ר והסיו״ר .נעמה ואני
מנסות להרחיב את פעילות הועדה להצעות והמלצות למנהל כדי שימליץ לשר הבריאות
לקדם נושאים חשובים לנו .זו ועדה בה השר מבקש לייעץ לו בנושאים שהוא בוחר.
טלי -הקריאה ציטוט מהחוק לגבי תפקיד הועדה המייעצת.
הנציגים מהאקדמיה הם ד״ר מוצ׳ניק וכהתיה אדלמן .הן המנוסות ביותר בהבנת הסילבוס
של התארים השונים .יש בעייתיות גדולה מאד כרגע עם הקלינאים שמגיעים מצרפת.
זהר -משרד הקליטה היה אמור להוציא בקיץ שעבר מכרז לגבי קורסים להכשרת עולים .זה
לא קרה בינתיים למיטב ידיעתנו.
עמליה -אפשר ליידע אותנו לגבי כל פגישה בכנסת מהסוג הזה? כדי שנלמד את הנושא
זהר -אנחנו מקבלים לו״ז של דיונים לעיתים שבוע קדימה .לכל נושא צריך להירשם להיכנס
לחדר הועדה .אם רוצים לדבר בועדה ,צריך להירשם ולדבר .הסיכוי להצליח לדבר בועדה
הוא קטן מאד.
דבורה -יצא לי לדבר לא מעט.
עמליה -בתחום לקויות הלמידה רגע לפני סגירת החוק ,נכנסנו ברגל גסה והתייצבנו שם
ומאז אנחנו חלק מהנושא.
מיכאל :צריך גם ועדת חוקה וועדת ערר לפי התקנון שלנו.
אסנת -נעמה היתה הגזברית שלנו והחליטה לא להמשיך בתפקידה .אני מבקשת ללמוד את
הנושא ורק עוד חודשיים לבחור גזבר.
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נעמה -תפקיד הגזבר לשמור על התקציב ,להיות עם יד על הדופק.
מיכאל -תפקיד הגזבר זה לשקף לועד מה קורה מבחינה תקציבית.
אסנת -אני רוצה ללמוד את הנושא מנעמה .היא תמשיך את התפקיד בחודשיים הקרובים.
ועדת מדיה -ועדה חשובה מאד לנראות .היא צריכה להגיב בפייסבוק ובאתר.
אסנת -נראה שאנחנו לא מספיק מגיבים ולא מספיק פרואקטיביים בפייסבוק .צריך להיות עם
יד על הדופק לגבי מה שמתנהל.
עמליה -צריך אולי ועדה שתתכנס ותחליט לגבי תכנים באתר וכדומה .לגבי הפייסבוק -האם
הציפייה שכולנו נענה כל יום לפניות בפייסבוק?
אריאלה -יש לנו מגוון דיעות פה בינינו .אולי צריך לתייג את היו״ר.
זהר -המודל הזה לא עבד מספיק טוב .לא מתנדב מחוץ לועד ,ולא תיוג היו״ר.
מיכאל -צריך מישהו פאסיבי שיהיה שם אחת ליום יומיים .לגבי תגובות לנושאים בוערים,
צריך להשתמש בקבוצת הואטסאפ של הועד ולגבש תגובה .צריך שכולנו נהייה יותר
אקטיביים בפייסבוק.
נעמה -התיוג שלי עלה באופן משמעותי .זה כשלעצמו טוב כי זה מראה שרואים בועד
האגודה סמכות .אם אני עונה בתשובה שקוראת לאנשים להצטרף ולעשות משהו -לרוב אין
תגובות.
שיבוץ חברי הועד (ומתנדבים) בועדות השונות:
ועדה מייעצת -אסנת סגל וטלי בר משה
ועדת מומחיות -נעמה ,טלי ,גילה טובול ואסנת
ועדת חברות וקשרי עמיתים -דבורה ,מיכל ,מיכאל
ועדת אתיקה -נעמה ,לימור ,נילי לוי ורחל יפעת.
ועדת השתלמויות -אריאלה עדנה ,נעמה
ועדת כינוס -דבורה ,עמליה ,לימור ,אריאלה ,מיכל ואסנת .בנוסף -ריקי טייטלבאום ,דפי ארי-
אבן.
ועדת מדיה -מיכאל ,עדנה.
ועדת ערר -טלי ,עמליה ועדנה
מורשי חתימה -כיום דבורה ,מיכל ונעמה .צריך שגם אסנת תהיה .דבורה מוותרת על הזכות.
לפיכך מורשי חתימה אסנת ,מיכל ,נעמה.
עדנה -מציעה לפרסם בפייסבוק פירוט הועדות ושמות חברי הועדה ,ולהזמין קלינאים
להצטרף.
מיכאל -יש לפנות באופן רשמי לחברי הועדות שמחוץ לועד לגבי המשך פעילותם בקדנציה
הזו .לא לקחת כמובן מאליו.
 .3נושאים נוספים:
פרידה מנעמה .ברכות ,הוקרה ושי צנוע וסמלי.
 .4סיכום הכינוס:
אסנת -נשלחו משובים והם טרם סוכמו .מה שאומר הוא בשמי וגם קולות מהשטח שהגיעו
אלי.
נקודת החוזק של הכינוס היתה בתחום התוכן .איזון בין התחומים ועוד
נקודת חולשה -הרצאת הפתיחה היתה נמוכה מדי.
אוכל -טענה לגבי הקפה ,כיבוד לא מספיק לצד הקפה ,היה חסר אוכל בבוקר .ארוחת
צהריים -תלונות לגבי התורים ולגבי המגוון .טענות לגבי הלאנצ׳בוקס -אולי להציע אפשרות
ללא אוכל בכלל .אסנת -זה בעייתי ,המקום לא מאשר ללא אוכל ,כלל .גם הלאנצ' בוקס זו
יוזמה שלנו.
לימור -שמעתי מאנשים שוויתרו על הארוחה בגלל התורים.
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מיקום -היינו שנתיים בירושלים והגיע הזמן לחזור לת״א .היתה תלונה של מציגי התערוכה
על נוכחות דלה.
זהר -הקרן לפיתוח ירושלים משתתפת ב  50אלף שקל
אסנת -היתה חלוקה ביני ובין נעמה וזהר .הן התעסקו בצד המנהלתי ואני עם ועדת כינוס
בצדדים האקדמיים.
ישנה גם חברת הפקה שמסייעת לנו.
כל ועדה צריכה לקבוע יעדים להשגה וכן לוח פגישות ולהגיש לזהר או לאסנת.
לימור -לגבי פגישות הועד .בעבר היתה פגישה אחת לחודש וחצי ,האם באמת צריכים
פגישה אחת לחודש?
אסנת -ועד חדש ,צריך להיפגש כדי לראות שהוודעות נכנסות לפעילות .אחרת תחושת
השקיפות נפגעת.
מיכל :מציעה שנשמור את לוח הפגישות בתדירות שנקבעה ונשקול בהמשך אם ניתן לצמצם
פגישות.
 .5נושאים לפגישה הבאה
עדנה -חוסר בתקנים בדרום
עופר ביקש להעלות את נושא התשלום להפצת כנסים של אאג בחינם( .על איזה פרסום
משלמים ועל איזה לא)
דבורה רוצה להעלות את נושא שינוי החלטות של ועד קודם
מיכאל -רוצה להעלות את נושא שיתוף הפעולה עם אגודות פארא רפואיות בהסתדרות
נושא שיתופי פעולה אגודת הלהט״בים
סיכום הכנס לאחר המשובים
קביעת יום לישיבות ועד ברבעון האחרון
אסנת  -לסיכום .מודה על ההתנדבות של כולנו לועד .מקווה שיהיה שיתוף פעולה חברי ועם
כבוד הדדי..

כתובת :האגודה הישראלית של קלינאי התקשורת ,בית גומא ,מתחם הכפר הירוק רמת השרון
חשבוניות  /קבלות  /תשלומים ל :ת.ד 1067 .סניף כצנלסון ,גבעתיים 5311001

