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פרוטוקול ישיבת ועד 71.4.32
בית גומא
נוכחים :ד"ר אסנת סגל ,יו"ר ,עדנה אתרוג ,מיכאל פינקלשטיין  ,ד"ר דבורה בראנד ,ד"ר נעמה שחר ,מיכל
פרבר ,ד"ר עמליה בר און ,זהר לרר פטקין ,מנכ"לית
סדר היום:
 .1חזון יעדים ומטרות האגודה
 .2דיווחי יו"ר האגודה – פגישות עם קל"ת ראשית משהב"ר ,רו"ח האגודה ,יועמ"ש האגודה
 .3דיווחי ועדות
 .4האם וכיצד לציין ימים מיוחדים הקשורים למקצוע (יום הקול ,יום מודעות לאוטיזם) – דיון
 .5מדיניות ונוהל פרסום
דיון:
 .3חזון יעדים ומטרות האגודה
אסנת הסבירה שנושא החזון ,יעדים ומטרות האגודה אינו מיועד לשינוי החזון כפי שמופיע באתר ובתקנון
האגודה .אלא עבודה על מסמך משותף .כשהמטרה -בניית תכנית עבודה ל  3השנים הקרובות.
דיון בטיוטת המסמך .ייעוד /מטרות /יעדים
דבורה שאלה אם נאמר לנו שאין סיכוי שתהיה התניה על חידוש רישיון למה כדאי להכניס את זה
למטרות?
אסנת השיבה ש חשוב לנו לתעד שזו עמדותינו המקצועית .בשיחה עם יהודה גברה נאמר שצריך שגם
בקוד האתי יהיה משפט או פסקה שמתעדת את החשיבה המקצועית שלנו לגבי חשיבות ההשתלמות
המקצועית והמשך פיתוח הידע לאורך כל החיים המקצועיים.
נעמה ציינה שבועדת אתיקה הוחלט שאת הקוד האתי לא משנים עקב התנהלות נקודתית ,אבל השנה
נקיים פגישות לשם עידכון הקוד האתי.
דבורה הוסיפה שחידוש רישיון יאפשר כמו ב ASHAפיקוח על התקדמות ופיתוח מקצועי של קלינאים.
למעשה במשרד החינוך מחוייבים להתפתח וללמוד ,במשרד הבריאות רשמית גם ,במגזר הפרטי אין לכך
פיקוח.
אסנת הוסיפה בנושא המומחיות .במקצוע שלנו לעובד אין אופק מקצועי גם אם הוא לומד ומשתלם.
מומחיות מייצרת אופק כזה .במסגרת ה זו התקבל מייל מאורלי שמדבר על הרחבת סמכויות .כתבנו עבור
אורלי מסמך ראשוני שמדבר על הסמכויות שיהיו למומחה.
הנושאים שאנחנו כאגודה רוצים להוביל בנושא המומחיות.
דבורה הוסיפה שלדעתה חשוב שנהיה שותפים בחתימה על מומחיות כאמצעי ולא כמטרה.
אסנת המשיכה בדיון על ייעוד האגודה :קידום מנהיגות אקדמית .כיום בשניים משלושת החוגים
האוניברסיטאיים אין ראשי חוגים שהינם קלינאי תקשורת.
עמליה פירשה שמדובר על קידום מנהיגות קלינית ואקדמית
אסנת המשיכה ,קידום מנהיגות אקדמית :בקליניקה ובמחקר( .הסכמה)
נעמה הוסיפה ש כדאי להכניס משפטים שמדברים על המחוייבות לשיפור איכות חיי המטופל ומשפחתו.
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עמליה הוסיפה שכדאי להוסיף משפט מקדים .בתחילת המסמך -שמתייחס למחוייבות המקצועית שלנו
למטופלים שלנו.
נושאים נוספים במטרות לת"ע :הנגשת ספרים ומשחקים לאוכלוסיות מוחלשות.
פעילויות בקהילה לשילוב אוכלוסיות מיוחדות בתחום השמיעה ,הדיבור והתקשורת.
 .7דיווחי תוכן פגישות:
 .7.3אסנת על פגישה עם אורלי הרצברג -יצא מסמך מנהל רפואה על הפג בקהילה ,נוספו משפטים לגבי
עבודת קלינאי התקשורת בתחום .גם לגבי מסמך הדרכה שנמצא עדיין בבנייה ,לדברי אורלי הוא
ייצא כשתהיה הסכמה בין המל״ג להסתדרות .לגבי גמול שכר תואר שני -הוגשו רשימת תחומים
כאלה לועדה שבה משתתף האיגוד המקצועי וקופות החולים ,וזה בטיפול .אורלי רואה באגודה
שותפים לתהליך המומחיות .העבירה מס .קבצים בנושא שמהווים את המסמך בהתהוותו.
בעניין התלונות על כמה מרכזי ומכוני טיפול ,עם בעייתיות אתית ,ביקשנו שתהיה שם ביקורת של
משרד הבריאות.
לגבי פניות מהפורום של הקלינאיות לגבי טיפת חלב -העדר קריטריונים להפנייה .לדברי אורלי יש
קריטריונים כלליים מתוך כוונה שלא להפוך את עבודת אחות טיפת חלב למכאנית ללא שיקול דעת.
ושזה האחרון מופעל.
שאלנו לגבי בקרה על קלינאיות פרטיות .אין מידע ברור לגבי הנושא .אורלי רוצה לערוך סקר לגבי
קלינאים שעובדים ואין עליהם בקרה .לגבי הערכה -במשרד החינוך כבר קיים תהליך כזה.
אסנת ציינה בפני אורלי שאנו רוצים להיות שותפים לכל מסמך שיוצא.
 .7.7דיווחי ועדות-
 .7.7.3עדנה ומיכאל בועדת מדיה( .וכן נושא  4מסדר היום – ציון ימים מיוחדים)
אסנת מיקדה את הדיון ,האם אנחנו מעוניינים להכניס ימי עיון לפי לוח השנה של הימים העולמיים
כמו יום השמיעה ,יום המודעות לאוטיזם..
דבורה -הייתי בכנסת והיה יום השמיעה ולא היה שום ייצוג לאגודה.
מיכאל -אם זה ברמת פרסום זה בתפקיד ועדת מדיה ,אם רוצים להרים יום עיון זה ברמת הועד.
נעמה -היה לנו ניסיון לא מוצלח עם זה ,היה קשה להתחייב לימי עיון או פעילות אחרת בתחומי
הלקויות בכפוף ללוח זמנים חיצוני .עדנה -התחלנו לבנות את לוח השנה של ימי המודעות .אפשר
לנסות להגיע לתקשורת כדי לחבר את יום המודעות לקלינאי התקשורת.
מיכאל -העלינו לאתר גם את הפעילויות שנעשו בארץ ביום המודעות.
נושא אחר -אנחנו חושבים שיש בעייה בנראות של האגודה .צריך שתהיה שפה אחידה .צריך לוגו של
הועד הנוכחי ,צריך צבעים שילוו את השפה העיצובית של הועד ,צריך חתימות דיגיטליות ,צריך
תמונות שמועלות עם אותם צבעים או לוגו האגודה ,פונטים ,וכדומה.
אספנו הצעות מחיר -מצעירים זולים עד מקצועניים ויקרים .ניתן מבניית השפה העיצובית עד ליווי
חודשי לכל מסמך.
התכולה -תבנית של באנר ,תבנית לרב מסר ,חתימה דיגיטלית ,נייר מכתבים ,שדרוג הלוגו ,רול אפ.
במחירים הנעים בין  1500ללמעלה מ 3000
מבקש אישור על  ₪4000ונשתף בשלבים ,ההחלטה הסופית תובא לידיעת הועד
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הצבעה להקצאת  4444שח הוצאה על מיתוג מחדש -אישור פה אחד.
.7.7.7עדנה -ועדת השתלמויות:
סדרת וובינרים על הדרכת הורים ועבודת הקלינאיות עם ההורים .מתוכננים  4וובינרים.
האם נכון לקיים השתלמות אחת לשבוע? או להתחיל רק בשנה הבאה? (אחת לשבוע ביולי זה
עדיף) האם ניתן לשלם לאחת המרצות שעת הכנה? (לא .לא ניתן לפרוץ את ההסכם שלנו עם
שאר המרצים)
 .7.7.1מיכל ,מיכאל ודבורה -ועדת חברות וקשרי עמיתים -התקיימה פגישה אחת ארוכה ,פגישה
נוספת תתקיים ביום שישי הקרוב .מבקשים לדווח במפגש הועד הבא כי אין עדיין החלטות.
מתלבטים בנושאי הצורך בגיוס מקסימלי של חברים ,לשמירה על העקרונות שלנו לגבי
מקצועיות החברים ,תהליכי ההדרכה שלהם וכדומה.

שאר הנושאים נדחו לדיון בישיבה הבאה.
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