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פרוטוקול ישיבת ועד האגודה 77.71.
נוכחים:
ד"ר דבורה בראנד ,מיכאל פינקלשטיין ,ד"ר אסנת סגל ,ד"ר עמליה בר און ,מיכל פרבר,
עדנה אתרוג ,טלי בר משה ,ד"ר לימור לביא ,זהר לרר פטקין (נעדרו :ד"ר נעמה שחר  ,ד"ר
אריאלה יוקל)
 .1דיון בלוגו החדש של האגודה -ועדת מדיה (עדנה ומיכאל)
 .1עדנה -הצגת הלוגויים ,את הצבעים אפשר לגוון בהמשך
 .2אסנת -מציעה להתמקד בשלושה ולהעביר להחלטת חברי האגודה ,להצבעה
אלקטרונית דרך מישאל/סקר
. .3הצבעה:
 .iאופציה ( 1כד)3-
 .iiאופציה ( 2ציפור)2-
 .iiiאופציה ( 3בועות דיבור)( 5 -כולל אריאלה)
 .4הוחלט שנשאיר גם את האופציה של השארת הלוגו הקיים ולגוון בצבעים.
 .5מיכאל -אפשר לעשות הצבעה על ארבע האפשרויות ,נישאר עם שניים,
המעצבת תעבוד עליהם ונעלה להצבעה סופית.
 .2דו״ח ועדת חברות
 .1מיכל :בועדה חברים :דבורה ,מיכאל ודבית (שאינה חברת ועד) .נפגשנו
לשתי פגישות ארוכות .דנו בצורך הבוער להגדיל את כמות החברים ולהקל
על תהליך ההצטרפות לאגודה ,מול החשיבות של שמירה על דברים
עקרוניים כמו הדרכה בשנה הראשונה .כמו כן ברור לנו שהנושא הכספי אינו
עומד בפני קלינאים שאינם מצטרפים לכן אנחנו נגד הורדת מחירים.
 .2הצעות הועדה:
 .iריענון הנוהל להצטרפות לאגודה באתר( .יועבר לזוהר ע"י חברי
הועדה).
 .iiחשיבות בשקיפות לקלינאים בשטח :פרסום פעילות ,הגברת
הסברה ,תחושת שייכות ,הזמנה להצטרף לועדות קיימות ,ועוד.
" .iiiחבר מודרך" בשנה הראשונה ,העברת טופס הדרכה מקוצר לקראת
השנה השנייה.
חודש גיוס -להכריז על חודש מה( 18.7יום הבחינה הממשלתית).
.iv
בוגרים טריים יקבלו  13חודש .וותיקים ובוגרים -הגרלת יום בכינוס.
"חבר מביא חבר" -וובינר חינם ופרסום על "מצטייני השיווק".
ההצעה התקבלה.
 .vביום הבחינה -חיבוק לבוגרים .מיכל תהיה שם עם באנר של
האגודה ,שוקולדים או בקבוקי מים קטנים עם מדבקה של האגודה.
 .3חברי הועד יוזמנו להצטרף לאייש לשולחן האגודה בביניני האגודה
 .4לבדוק בקבוקי מים קטנים עם מדבקות – אחריות דבורה ומיכל
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 .3אסנת -דיווח על פגישה של אסנת וזהר עם העמותות האחיות ונציגי מקצועות
הבריאות בהסתדרות (אלי גבאי עם צוותו) ,לגבי שיתוף פעולה בין האיגוד
בהסתדרות והאגודה.
הזמנו את כל העמותות האחיות לפגישה עימנו בגומא ,לצורך יצירת תיאום ושת"פ.
אנו נציע (נסכים להצעה) לייצר כנס מקצועי משותף לכל מקצועות הבריאות.
זהר -הוא מארגן כנס מקצועי באילת ,ומעוניין שנשתתף במימון של הכנס .אנחנו
מוכנים בתנאי שנהיה חלק מהועדה המקצועית ,להיות שותפים בתכנון הכנס ,בהיגוי,
בתכנים וכו'.
דבורה -אנחנו לא צריכים ללכת ראש בראש נגד ההסתדרות.
אסנת -בנוסף ,היתה לנו בשבוע שעבר פגישה עם תמר גלפנד ,נציגת הקלינאיות
באיגוד.
דבורה -גם אני חברת ועדת האיגוד .גם מיכאל.
אסנת -הבעייה שלנו היא שגם הנציגים שלנו באיגוד לא בעדנו .תמר היא לא חברת
אגודה למרות שהיתה חברת ועד בעבר .אני מציעה שבאתר שלנו תהיה פינה של
עדכונים של האיגוד .צריך גם למצוא דרך להיות בקשר עם חברי איגוד שהם חברי
אגודה ולתת להם הנחות.
טלי  -אני מתנגדת להקל כספית על חברי איגוד .אני עובדת במקום פרטי ולא מוכנה
שאני לא איהנה מאותם תנאים כמו הנחה בקורסי עומק.
אסנת -אנחנו צריכים לחשוב על רעיונות לשיתוף פעולה .1 .מקום באתר
 .2כנס משותף
 .3הצעות נוספות?
לימור -אולי אפשר לפנות לחברות פרטיות גדולות שיסבסדו את דמי החבר של
הקלינאיות שלו.
 .4עדכונים נוספים:
 .1תכנית עבודה רב שנתית -תישלח שוב במייל לחברי הועד ,להערות לפני
העלאה לאתר.
 .2אסנת -גיוס תרומות  -שלחנו למל״כ מסמכים נדרשים לצורך גיוס התרומות.
יצאו מכתבי פניה ראשונים .ברגע שתהיה פנייה של תורם נעבד תכנית ,ברמת
פירוט גבוהה יותר
 .3אסנת -ועדה אקדמית שכוללת את חברי ועדת השתלמויות וחברים נוספים
כמו נעמה קינן ,דפנה ארי אבן רוט ,ועוד .לקראת אישור נושא המומחיות יש
צורך לבנות קורסי עומק שיתאימו לתהליך המומחיות .אנחנו רוצים להיות
מוכנים עם מגוון קורסים בתחומי המקצוע השונים.
 .4טלי -שת"פ בדיקות שמיעה  -יש קבוצה שרוצה לפתח אפליקציה לכיוון של
מכשירי שמיעה .אני לא יודעת עד כמה זה רלוונטי לנו כאגודה .הם פנו לאגודה
והם רוצים שיתוף פעולה .הם מפתחי תוכנה כשאחת מהם לקויות שמיעה ,עוד
לא ברור מה הם רוצים .כשאבין יותר -אדווח.
 .5טלי -המכון לקידום החרש מנסה לקדם פתיחת מסמכים של ביטוח לאומי
להגדרת קריטריונים לנכות .היתה קבוצה שעבדה מול ביטוח לאומי בנושא.
רופאי אא״ג טירפדו את התהליך .עכשיו המכון לקידום החירש מנסה שוב
להרים את העניין .בעיקר הכרה בחרשים חד צדדיים לצורך תמיכה בלימודים
ועוד .אני רוצה שיפתחו את כל המסמכים .יש התנעה של התהליך ,כרגע לימור
ואני בקשר איתם ,אולי ייכתב דף עמדה משותף עם רופא אא״ג.
המכון רוצה להציע לנו קורסים בשפת סימנים בחינם.
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 76עדכון פעולות האגודה
 .iאסנת -אנחנו מנסות לעדכן לגבי כל פעילות שלנו .דוגלות בשקיפות.
 .iiעדנה -כדאי לעדכן גם פעילות של ועדות גם באופן שוטף .נרגיש
יותר בעניינים.
 .iiiזהר -אנא העבירו פרוטוקולים של ועדות .ותודה למיכאל ועדנה
שעונים בפייסבוק.
 .ivמיכאל -עלה נושא אלעד ושדי בפייסבוק .מציע שיהיה מכתב פנייה
מעו״ד.
 .vלימור -צריך לחדש את מבצע:״אין תעודה -לא תודה״.

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

