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חוסר בתקנים בדרום  -דיון לבקשתה של עדנה
חזון ויעדי האגודה לשנים הקרובות
גיוס כספים (תרומות) מחו"ל לפרויקטים ,פניה למל"כ
הרחבת שירותי שעות משרד נוספות לתקופה מוגבלת.
עדכונים מפעילויות ועדות האגודה (כל ראש(ת) ועדה ,בבקשה להכין סקירה קצרה)
נוהל תשלום להפצת פרסום על כנסים  -וספציפית של אאג בחינם( .על איזה פרסום
משלמים ועל איזה לא) – דיון לבקשת עופר אמיר
שיתופי פעולה אגודת הלהט״בים  -דיון לבקשת מיכאל
קביעת יום לישיבות ועד ברבעון האחרון – ברבעון האחרון של  2017לא יהיה לנו חדר
ישיבות זמין בימי א' בגומא.
חוסר בתקנים בדרום
.1
עדנה הציגה את הנושא בהמשך לדיון קודם ואמרה שבהמשך לדבריו של עופר אמיר לגבי
הצורך בחוג נוסף בדרום .היא ערכה סקר קטן לגבי תקנים של קלינאיות בדרום .מציגה
נתונים על תקנים חסרים (משרד החינוך ,14 -קופ״ח מכבי5 -וחצי תקנים ועוד סהכ בגופים
מוסדיים כ  40תקנים אינם מאוישים בשל מחסור).
לימור הסבירה שזה שיש תקנים לא מאויישים לא אומר שחוג חדש יגרום לאנשים לעבוד
דווקא בדרום .דבר נוסף -קושי גדול בהכשרה מעשית בחוגים הקיימים .להוסיף עוד כ 50
סטודנטים ללא מקומות הכשרה מאד בעייתי .זו עלולה להיות קטסטרופה התנסותית.
סטודנטים מסיימים התנסות קלינית ללא שעשו בדיקות שמיעה ,וכדומה
טלי הוסיפה שבתחום האודיו המצב חמור יותר .אנחנו מוכנים לתת תקנים כולל הדרכה
וקורס וכדומה .אין מועמדים .הבעיה העיקרית היא שמשרד הבריאות מאפשר קליניקה
פרטית ללא ניסיון .בתחום הדיבור .בתחום השמיעה -קופות חולים לקחו את בדיקות
השמיעה אליהן.
לימור הוסיפה שמשלמים באודיו פחות מתחום הדיבור ,לכן גם בתחום האודיו בו אין שוק
פרטי של מתחילות עדיין אין קלינאיות.
זהר הבהירה שזה עניין של היצע וביקוש .אם ישלמו יותר -יהיו קלינאים.
עדנה אני מוחה נגד האמירה שאין קלינאים בדרום כי כולן עובדות פרטי .ממילא אנשים
עובדים גם וגם ,ועובדה שחסרים תקנים גם בשוק הציבורי( .הערה – לא חסרים תקנים .יש
תקנים אך אינם מאוישים)
אסנת הוסיפה שההחלטה על הקמת חוג נוסף היא לא שלנו .אנחנו יכולים לחזק את
ההדרכה.
טלי הגיבה שאין חוסר בהדרכה.
עדנה סיכמה כולם מקבלים הדרכה ,והדרכה טובה .יש קלינאים מעולים ומדריכים טובים
אבל חסרים קלינאים.
נעמה וזוהר הזכירו שזה לא מה ששמענו בכנסת .הם הראו שם חוסר בקלינאים וגם
במדריכים.
מיכל אמרה שלדעתה אין וויכוח על מחסור בקלינאים ,אלא אם פתיחת חוג נוסף יפתור את
הבעייה.
נעמה הציגה את העמדה שאנחנו כועד לא נגד פתיחת חוג ,אנחנו בעד תשתית הדרכתית
ותשתית אקדמית כשפותחים חוג.
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חזון ויעדי האגודה לשנים הקרובות
.3
אסנת ביקשה שכל אחד יגיד מה המטרות שלו לשלוש שנים הקרובות ,מה החזון( .לפני
ה.)doing
תמימות דעים בכך שצריך להגדיל את מס .החברים ואת הנראות שלנו בפני החברים כדי
שנגיע להיות קבוצה משמעותית.
צוין שעשינו המון אבל יש תחושה שלא ראו אותנו ולא הבינו מה אנחנו עושים.
נעמה ציינה יש לזה גם משמעות פוליטית ,האגודה הגדולה יותר היא המייצגת את החברים
מיכאל הוסיף שחושב שצריך להוביל לבלעדיות של תחומי המקצוע .שרק קלינאים יכולים
לבצע בדיקות שמיעה ,לטפל בשפה וכדומה .מאמין שצריך ללמוד את הנושא ,צריך כנראה
לקדם חקיקה .חייבים להרחיב את מעגל החברים ,את הנראות ,שאנשים יידעו מה האגודה
עושה ,שישתפר האתר שלנו ,שבבחירות הבאות יהיו  30-40מועמדים לועד כי זה ייראה
חשוב ואטרקטיבי.
עדנה הדגישה אני רוצה להגיע למצב שנגיע לכל קלינאי ונסביר את החשיבות של החברות
באגודה ושיבינו שזה לא פריווילגיה ,זו "חובה".
לימור הרחיבה אני אחרי  5שנים בועד שבהם עברנו הרבה ניסיונות להגדיל את מס.
החברים ולהגדיל את הנראות שלנו .לא הצלחנו למרות ריבוי הניסיונות .אם לא נהיה
 ,ashaשום דבר לא ישתנה משמעותית .המטרה היא לא רק כמות האנשים ,אלא להיות
האגודה שדואגת למקצועיות ולפיתוח המקצועי של חבריה .חושבת שצריך דרך משרד
עורכי הדין שלנו לבדוק איך אפשר להפוך את הארגון שלנו למשפיע.
טלי פירטה שהסיפור הוא שינוי החוק ,אנחנו מחוברים לעוד  6מקצועות הבריאות .צריך את
ההסכמה של כל מקצועות הבריאות .אם פותחים את החוק ,אתה מסתכן בשינויים שישפיעו
על גבולות המקצוע ,על ייחודיות המקצוע .ועוד.
לימור ציינה לא חייבים לפתוח את החוק.
טלי פירטה שיש תקנות ונהלים ללא פתיחת החוק ,אבל גם לזה צריך תמיכה של כל
המקצועות .עוד לא הגענו למצב בו משרד הבריאות רואה בנו גוף שמדברים איתו בגובה
העיניים .עוד ציינה שהמטרות שלי -הנושא של היותנו גוף שמשרד הבריאות יראה בו כלי
משמעותי במשחק .מטרידה אותי גם השאלה :האם האודיולוגים הם לא זן נכחד? זו בעייה
בכל העולם ,בארץ זה נושא יותר חמור .פרקטיקום באודיו הוא כל כך בעייתי שיוצאים
לשטח קלינאים שלא התנסו בבדיקות שמיעה .יתכן ועוד  3שנים לא יהיו בכלל אודיולוגיה?
האם המקצוע בזמן החדש הוא אחר? צריך למפות את בטח ולשאול את השאלות האלה.
האם השינוי בשטח יצר עיוות ופגע במקצועיות של האודיולוג .צריך לבדוק את ההכשרה,
לבדוק את השטח .בהצעת החוק -הסעיף היחידי שהוא ייחודי לקלינאים הוא תחום
השמיעה .העיוות שנוצר במקצוע האודיו -עלול לקרות גם בתחום השפה והדיבור .אסור
שזה יירד מסדר היום .חייבים שתהיה ועדת אודיולוגיה שתשקף את המצב .ב 2011היתה
רגולציה בתחום האודיולוגיה .צריך לבדוק מה הרגולציה הזו עשתה למצב בשטח.
נעמה הזכירה שחשוב לזכור מה המחוייבות שלנו כלפי האוכלוסייה .עוד ציינה שההרגשה
שלה שכל הזמן אנחנו עסוקים בלדאוג לקלינאי תקשורת ולמקצוע ,ופחות מטפלים ודואגים
למטופלים שלנו .הדבר השני הוא בנושא ההשתלמויות -אנחנו צריכים להיות שומרי הסף
של המקצועיות .ליצור את התשתית ההדרכתית.
עמליה ציינה שהיא נוחתת פה בהדרגה .אולי בגלל שאני באה מבחוץ ,היא רואה את
מעמדנו הנמוך בקרב אנשי המקצוע המקבילים שלנו .למשל בתחום שלי -הפסיכולוגיים,
המאבחנים וכדומה ..זה התחיל בשולחנות העגולים ונעצר .היא חושבת שחיזוק תחום
האבחונים :פיתוח כלי אבחון ,וכדומה .היא לא חושבת שהמודל שצריך להיות הוא שיש
מאבחנים ויש מטפלים ,אבל צריך לפתח כלי אבחון ולחדד את המקצועיות לנו .בשולחן
העגול זה עלה .באקדמיה לבנות כלי אבחוני צריך שאלה מחקרית .את האקדמיה לא מעניין
לפתח כלי אבחון ,זה לא אקדמי..
אסנת סיכמה שכדאי שכל פגישת ועד צריכה להתחיל בסבב כזה .נאמרו פה דברים לגבי
הגדלת מס .החברים ,שיפור הנראות שלנו ויכול ההשפעה שלנו.
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 .2גיוס כספים (תרומות) מחו"ל לפרויקטים ,פניה למל"כ  -דיון והצבעה
אסנת הציגה את הנושא ,האגודה כיום מקבלת כספים מדמי החבר בלבד .מזה היא מממנת את
הכנס ,את הד״ש ,את הפרוייקטים .אני חשבתי עם זהר על גיוס כספים מחו״ל שיאפשר תזרים
מזומנים ,שיעלה את התקציב שלנו שיאפשר לנו לעשות יותר פרוייקטים למען הקהילה ,ישפר
את הנראות שלנו ,יאפשר לנו לקבל תו מידות () ISO
אנחנו יכולים לקבל כספים לפרוייקטים ולפעול למען הקהילה ,וכמו כן זה יאפשר לנו לקבל תו
תקן שיביא עוד תורמים .אנחנו יכולים לקבל כספים מחו״ל עבור פרוייקטים ״אטרקטיביים״.
חשבתי על פרוייקטים כמו :עזרה לפריפריה ,מלגות לדוקטורנטים בתחום ,תרגום ספרי ילדים
לערבית ,מקהלה של חולי פרקינסון או מגמגמים ,מוזיאון למקצוע ,ועוד.
פנינו למל״כ -מרכז לגיוס כספים ,חברה ישראלית מגייסת כספים בחו״ל לטובת תרומות .העבודה
שלהם היא ל 3שנים ,הם מסייעים בכתיבת התכנית והפרופיל .דיברנו עם עוד חברות ,מל״כ נראו
הכי מקצועיים ,הם עובדים עם מגוון עמותות.
זהר ציינה שהם נטעו בנו את התחושה שהסיכוי שלנו גדול מאד .אנחנו עמותה עם הסטוריה,
שהוכחנו עצמנו .הם מקבלים עמלה מהגיוס אז יש להם אינטרס.
אסנת פירטה שבתום  3שנים אנחנו מקבלים את התיק ויכולים להמשיך לבד .הם מקבלים גם
 20%מערך התרומה.
לימור אמרה שהשאלה היא אם יש אפשרות להשתמש בכסף גם עבור תקורה.
טלי ציינה שראשית ,זה מגדיל את תזרים המזומנים.
זהר אמרה שניתן להעמיס על פרוייקט כזה תקורה דרך ניהול הפרוייקטים.
אסנת המשיכה שהם טוענים שב 30%מהמקרים הם מצליחים להכניס הרבה כסף .תוך 3-4
חודשים מתחיל להיכנס כסף .יש משמעות גם לתזמון .דיברתי עם רואה החשבון והוא לא רואה
בזה שום בעייתיות.
מיכל ציינה שבכל מקרה יש בזה סיכון כספי ,אבל בהשוואה לכסף ששילמנו לפאר לוין למשל,
שם כולנו הצבענו בעד והתבדנו .כאן הסיכון קטן.
מיכאל ציין שכדאי שנדע מה תזרים המזומנים השנתי שלנו.
זהר הזכירה שהועד הקודם ,שהתחיל לפני  4שנים קיבל גרעון .ניהול קפדני ושמרני הביא את
התקציב לאיזון  .+התקציב הוא  .₪430,000בעניין מל"כ אני חברה בקבוצה של מנכ״לים של
עמותות ,קיבלתי מס' תגובות שמכירים את החברה והיא מומלצת ,אם כי אפשר לנסות להתמקח
על עמלות.
מיכל ציינה שחשוב להתייעץ גם עם היועצת המשפטית.
אסנת ציינה שדיברה עם יהודה רואה החשבון ,הוא גם עו״ד -אמר שיש לנו את התקציב וזה
מומלץ.
הצבעה :התקבל פה אחד.
אסנת סיכמה שהצעד הבא שלנו יהיה ללכת לעו״ד שלנו עם המסמכים כדי לחתום חוזה עם
מל״כ .אחר כך נפתח מסמך  .docשאפשר יהיה לחשוב על רעיונות לפרוייקטים.
זוהר הזכירה שהיא פתחה ספרייה משותפת ב , Dropboxצריך לעבוד עם שמור שינויים.
 .4הרחבת שירותי שעות משרד נוספות לתקופה מוגבלת .דיון והצבעה
אסנת הציגה את הנושא  -ההצעה הבאה שלנו היא הגדלת שעות משרד .זהר זקוקה לעזרה של
פעמיים בשבוע .בטווח הרחוק צריך לבדוק את היקף העבודה והשכר.
מיכל הזכירה צריך לזכור שהדיון הוא חלק מתהליך ארוך :החלפת המנכ״ל ממלי לזהר ,שינוי
במהות התפקידים (החלפת רואה החשבון והתעסקותו בתחומי הכספים ,רישום לאגודה
ולהשתלמויות באופן מקוון ,שינוי מהות התפקיד של זהר ועוד)..
אסנת אמרה שהיא מציעה שניקח עזרה לזהר ל 3-חודשים ובמהלך הזמן נבדוק את הנושא.
ועדה תבחן את נושא השכר והעבודה .מציעה את חברי הועדה -מיכל ,טלי ,מיכאל
 10שעות עבודה  ,יומיים בשבוע ,אפשר מהבית .הצענו שאם זה יהיה סטודנט להפרעות
בתקשורת ,נציע דמי חבר או סדנא בחינם .נוציא קול קורא ,נחפש בוגרים לפני הבחינה.
הצבעה :התקבל פה אחד
נעמה הזכירה שגם חברי הועד יכולים לקבל השתתפות חינם בסדנא ברמה של יום אחד.
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האגודה הישראלית של קלינאי התקשורת

The Israeli Speech Hearing and Language Association
 ishla@017.net.il www.ishla.org.ilטלפקס03-9075373 :
 .5נוהל תשלום להפצת פרסום על כנסים
אסנת פתחה והסבירה שנושא הפרסום אצלנו .המדיניות שלנו אומרת שאם רוצים דיוור ישיר-
זה עולה  ,₪700אם רוצים שורה באתר/פייסבוק -זה חינם .השאלה אם ממשיכים בזה.
לימור הגיבה שפרסום של כנסים מקצועיים הוא שירות לחברים שלנו .יכול להיות שצריך להחליט
על  10גופים שאותם נפרסם בחינם.
משתתפים – אי אפשר להחליט על גופים כאלו ,זה דינאמי ולא לוקח בחשבון את כולם
זהר אמרה שיש מספר פניות ביום.
נעמה אמרה שצריך לזכור שרב המסר שלנו עולה כסף .אפשר לעשות סוג של שיתופי פעולה:
אנחנו נפרסם את איגוד האורטודנטים ,והם את שלנו.
אסנת ציינה שפגשה היום את מנכ״ל מיח״א .הוא הציע שנרים ימי עיון משותפים ונפרסם יחד.
זהר הוסיפה שלדוגמה ,אגודת הפיזיו החליטו שלא מפרסמים אף אחד .אחרים גובים מחירים
דומים והקריאה את הנוהל לגבי פרסום דרך האגודה.
עמליה אמרה שזה הרבה כסף .פעם ראשונה  ,₪700פעם שנייה ,₪700-פעם שלישית₪500 -
נעמה הסבירה שפרסום של קורסים חינמיים היה בחינם.
עמליה אמרה שאנחנו (אונ' ת"א( ,זל"פ)) הפסקנו לפרסם דרך האגודה כי זה יקר ומשתמשים
בשירותי הפייסבוק.
מיכל ציינה שמאידך זו הכנסה חשובה לנו .המדרוג הזה בין אגודות ועמותות מורכב.
אסנת הציעה שנמשיך את הדיון הזה בפעם הבאה .נבדוק את הנתונים .בכל מקרה נעודד שיתוף
פעולה.
טלי הוסיפה שלה חסרים פרטים .אולי כדאי שנבדוק את הנתונים של מי מפרסם ,מה גובה
הסכום ,וכדומה.
 .6שיתופי פעולה אגודת הלהט״בים  -דיון לבקשת מיכאל
מיכאל ביקש להעלות נושא .קמה אגודה של רפואה להט״בית .הוא מציע ללמוד את הנושא
ולהיפגש איתם .הוא מוכן להיפגש איתם וללמוד את הנושא ולהציג לועד.
טלי הציעה שתציע  2תאריכים ונראה מי מחברי הועד יוכל להצטרף אליך.
 .7קביעת יום לישיבה ברבעון האחרון ,יתואם בהמשך.
 .8זהר ביקשה שכל ראש ועדה ישלח לה את מועדי ישיבות הועדות.
רשמה מיכל פרבר
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