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פרוטוקול ישיבת ועד 52-25-21

נוכחים :ד"ר אסנת סגל ,מיכאל פינקלשטיין ,ד"ר אריאלה יוקל ,עדנה אתרוג ,ד"ר נעמה שחר ,זהר
לרר פטקין ,מיכל פרבר.
נעדרו :ד"ר עמליה בר און ,ד"ר לימור לביא ,ד"ר דבורה בראנד ,טלי בר משה.
עדכוני ודיווחי יו"ר והנהלה
 .1אסנת דיווחה שיום קודם נערכה פגישה עם סונובה.
הם לקחו על עצמם לתת חסות זהב בכנס( .הם יזמו את הפגישה) עובדים שם כ  80קלינאי
תקשורת ,רובם אודיולוגים .המנכל דיבר על מצוקתם הקשורה בחוזים של קופות החולים,
מולם ואל מול המכונים למכשירי שמיעה .הסברנו לו שאנחנו כאגודה לא יכולים להתערב
בנוגע לחוזים.
נעמה הזכירה שבעבר פרסמנו כבר את עמדת האגודה בנוגע לתחום מכשירי השמיעה.
אסנת ציינה שנשלח לו את המסמך .כמו כן הוא ביקש שנכנס שולחן עגול של כל הנוגעים
בדבר כדי לדון בנושא.
הנגיעה שלנו לנושא ,היא סביב השחיקה במעמד של הקלינאיות ובשכרן.
זהר ציינה שאנחנו יכולים להיות המגשרים בין הגורמים.
נעמה הוסיפה ש אנחנו צריכים להתייחס לפגיעה במקצועיות ,שלא ניתן להפריד את עניין
ההתאמה ללא שיקום שמיעתי בראייה המקצועית .אולי כדאי לזמן ״מגשר״.
אריאלה הוסיפה שזה קונפליקט אמיתי בתוך המקצוע שלנו .היא יודעת שהוא קיים גם
בארה״ב ובקנדה .לא יודעת אם הוא פתיר .היא יודעת שבקופ״ח הגישה בעייתית.
 .2זהר ציינה שבעקבות הקמפיין ומאמצים נקודתיים מול שירותי בריאות כללית ,יש לנו למעלה
מ  120חברים משירותי בריאות כללית מהם  58חדשים.
 .3אסנת יידעה בנוגע ליסוד הפורומים המקצועיים .פורום אפרקסיה ,פורום אוטיזם ,פורום
אודיולוגיה .כולם כבר נפגשו .הועדה שכתבה את נייר העמדה בתחום הבליעה תהפוך
לפורום בליעה .יש קבוצה שכותבת נייר עמדה על שפה בגיל הרך.
כל פורום יפרסם באתר מידע בתחום.
זהר ציינה שהיתה פנייה של קלינאית שביקשה להיות צופה בפורום גיל הרך .האם ישנה
מדיניות לגבי נוכחות בפורומים?
מיכל הדגישה שזה מחדד את הצורך בדיון בהגדרות חברי הפורום והנהלים.
אסנת אמרה שהיא חושבת שפורום צריך להיות מורכב מחברי אגודה ,נבחרים .לא רוצה
שיגיעו צופים .זה נושא למומחים.
מיכאל הוסיף שצריך להפריד בין צופים לבין חברי פורום.
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זהר שאלה אם חברות בפורום פתוחה רק לקלינאי תקשורת חברי אגודה.
אסנת הסבירה שאנשי מקצוע אחרים יכולים להיות מוזמנים כאורחים.
נעמה הוסיפה שיש בכך ניצול ,לשבת רק לצפות.
מיכאל הציע שאולי כדאי להשאיר את הנושא ללא החלטה ,שכל ועדה תחליט..
אסנת הזכירה שבינתיים לא אמרנו לא לאף אחד.
עדנה הזכירה שאנחנו מובילים את עניין השקיפות בעבודת האגודה.
אריאלה הוסיפה שב  ashaיש קבוצות עניין .אפשר להציע קבוצות כאלו.
מיכל סיכמה שניתן לחזור לקלינאית שמבקשת להיות צופה ולומר לה שכרגע מדובר
בכתיבת מסמך ולכן זה לא מתאים להצטרף ,בהמשך כשהקבוצה תהפוך לפורום ,היא תוכל
להצטרף לצפות.
 .4אסנת שיתפה מיזם חדש -״שבוע המודעות להפרעות בתקשורת״.
נפגשנו עם ד"ר אורלי הרצברג (משהב"ר) ,לאה מרום (שב"כ) וד"ר ריקי טייטלבאום סוויד
(מאוחדת).
זהר הוסיפה ששיתפנו בהמשך ,גם את המדריכות הארציות של משרד החינוך .המדריכות
הארציות הסכימו ,אך השאלה מי יבצע ואיך .בניית מאגר של חומרים ,מי בודק את איכותם,
איך מעדכנים...
אריאלה אמרה שזה חלום שמתגשם .לא הכל נבנה ביום אחד .אפשר להתחיל ואז ייבנה
מאגר לאורך שנים .יש ב  ashaהרבה חומר.
אסנת הדגישה שהן ביקשו מאתנו רק שנפרסם בפייסבוק את ה"שבוע" .איננו מהווים תו
איכות לחומרים.
אריאלה אמרה שבבי״ח למשל כשיש פעילות של מקצוע מסוים העובדות בתחום בונות
למחלקה את הפעילויות
נעמה הוסיפה שאפשר אולי לגייס מישהי לעבודה זמנית ,כמו רותם ,לצורך הפרויקט.
אסנת סיכמה שאפשר להחליט שהשנה שמתחילים באופן מינורי .שאנחנו נהיה רק הצינור.
נפרסם עוד לפני הכינוס!
התאריך שנקבע לשבוע ההפרעות בתקשורת הוא השבוע שמתחיל 6.5
זהר שאלה אם יש לועד רעיונות איך ומה לפרסם .הוחלט לפרסם באופן כללי ללא דוגמאות,
בשלב הראשון ולבקש חומרים מסוגים שונים ורעיונות מחברי האגודה.
 .5אסנת דיווחה וסיכמה את נושא קבלת תו מידות .קיבלנו הרבה מחמאות,
בהמשך פירטה שקיבלנו ציונים טובים מתו המידות .אנחנו צריכים להשתפר בנושא תכניות
עבודה ותכנון תקציבי של כל ועדה .מדידת תוצאות גם היא טעונה שיפור .הציעו לנו לעשות
קבוצת מיקוד ב  2019כדי לבדוק עצמנו.
נעמה ציינה שאנחנו נעשה אירוע לכבוד קבלת התו ,במתחם ״ארץ ישראל יפה״ ,זה יציין גם
 50שנה למקצוע בישראל.
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 .6זהר הציגה בקשה של פורומים היוצרת צורך לשינוי באתר -שיהיה אזור סגור ,שיהיה ייעודי
אך ורק לחברי אגודה ,שם יפורסמו חומרים מהפורומים .עלות פיתוח לא גבוהה .בנוסף ,אם
אנחנו פונים לתורמים צריך כמה דפים באנגלית.
נעמה ,בעניין אזור מידע סגור אמרה שהיא נגד ,בטענה שהמדיניות היום היא של שקיפות
והנגשת מידע.
אסנת חידדה שאנחנו רוצים לתת בונוס לחברי אגודה ,שיש להם ייחוד בתוך האתר.
הוחלט שהאיזור המדובר באתר ,יהיה פתוח לחברי האגודה בלבד.
 .7אסנת דיווחה על התקדמות בגיוס כספי תרומות.
אנחנו נפגשים עם קרן גורה לדיון בתרומת כסף להקמת מרכז הדרכה בפריפריה.
 .8בקשה להביא צלם לכנס השנתי:
זהר הביאה הצעה לצלם בכנס ,בעקבות בקשה של אריאלה ₪2,400 .לשני הימים ,לחצי יום
בכל פעם.
הצבעה 2 :בעד ,נגד  2ההצעה התקבלה
ועדות
 .9ועדת מידיה
מיכאל עדכן סטטוס ,בישיבה הקודמת ביקשנו תקציב של  .₪4,000ביצענו דברים שונים -
מיתוג מחודש (לוגו) ,שפה עיצובית ,עיצוב רולאפ ,וכיו"ב .צוין שהקטנו הרבה מהעלויות בכך
שזהר עיצבה את תבנית נייר המכתבים החדש ואת תבנית השקפים.
הועדה מבקשת תקצוב למס' דברים נוספים :סיכות כפתור/דש ,קידום ממומן של פרסומים
בפייסבוק .סה״כ .₪2,000
הצבעה :פה אחד 6 ,משתתפים ההצעה התקבלה
 .10מיכאל ביקש לדעת מראש על פגישות מתוכננות של חברי הועד.
זהר :אדווח
 .11מלגות ומענק:
אסנת דיווחה ,שבנושא המענק .יש  3פניות רשמיות .הגיעו עוד פניות לא מלאות .פתוח
להגשה עד ה31.12
בעצה אחת עם היועמ"שית הוחלט שהועדה תורכב מ  3נציגים .יו״ר  ,סיו״ר ומיכל פרבר.
כמו כן נדרשים גם משקיפים .מוצעים ד״ר רחל יפעת וד״ר עופר אמיר .
נעמה התנגדה וציינה שצריך לוודא שאין ייצוג של אותם מוסדות .לא שניים מת״א למשל.
זהר הוסיפה שלדעתה צריך לערב גם משקיפים שאינם מהמוסדות בהם עושים את התואר
עצמו ובכלל.
 .12כנס שנתי:
זהר מסרה עדכון מסטטוס הכנס :תכנית הכינוס עלתה היום לאתר.
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 .13ועדת חברות:
מיכל העלתה את נושא הצבעה על נושא שינוי השם מ"חבר נלווה" ל"חבר מודרך".
זהר הסבירה שהבעייתיות בזה ,קשורה לכך שזה כרוך בשינוי תקנון ,שמצריך פנייה לרשם
העמותות והעלאת הנושא באסיפת חברים ,כך שאם מבקשים לשנות תקנון ,זה כבר נושא
בהקשר רחב יותר ,ויש החלטה לצמצם את כמות המשימות והפרויקטים החדשים שאנחנו
לוקחים על עצמנו.
מיכאל אמר שהוא מוכן לקחת את נושא פתיחת התקנון כי יש עוד דברים שצריך לרענן.
אסנת אמרה שהיא חושבת שזה נושא שיגזול מאתנו הרבה אנרגיה מיותרת ,ושצריך
להתמקד בעשייה.
מיכל אמרה שנבדוק את משמעות שינוי השם .האם הדברים הללו מעוגנים בהנחיה של רשם
העמותות ממליצה לבדוק עם טלי ,שהיא מבינה בנושא.

סיכום החלטות והצבעות:

צלם בכנס ₪2,400 .לשני הימים ,לחצי יום בכל פעם.
הצבעה 2 :בעד ,נגד  6 .2משתתפים .ההצעה התקבלה
ועדת מדיה  -תקצוב למס' דברים נוספים :סיכות כפתור/דש ,עיצוב אחידות בחתימה
דיגיטלית ,קידום ממומן של פרסומים בפייסבוק .סה״כ .₪2000
הצבעה :פה אחד 6 .משתתפים .ההצעה התקבלה

רשמה :מיכל פרבר
ערכה :זהר לרר פטקין
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