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פרוטוקול ישיבת ועד האגודה 40-40-812
נוכחים :ד"ר אוסנת סגל ,ד"ר אריאלה יוקל ,עדנה אתרוג ,טלי בר משה ,ד"ר לימור לביא ,ד"ר עמליה
בראון ,מיכאל פינקלשטיין ,זהר לרר פטקין ,מיכל פרבר ,ד"ר דבורה בראנד.
 .1סיכום הכינוס השנתי  -דיון
אוסנת העירה שהיו יציאות וכניסות בלתי נפסקות לאולמות ההרצאות ויש לתת על כך את
הדעת.
לימור ציינה שהכנס היה מעולה ,המקום היה בעייתי הן מבחינת חדרי ההרצאות והן מבחינת
התערוכה .צריך לחזור לדייויד אינטרקונטיננטל.
טלי הגיבה לגבי התערוכה :התערוכה מבוססת על דוכנים של מכשירי שמיעה ומשחקים.
עלות כל דוכן למציגים היא גבוהה .לדעתה היתה תערוכה גרועה :השרטוט שניתן למציגים
לא שיקף את האולם והיתה גם בעייתיות של פיזור התערוכה בשלושה חדרים אליהם לא כל
באי הכנס הגיעו ולפיכך החשיפה של המציגים לא היתה שווה .בתחום של מכשירי שמיעה
לקיחת דוכן מהווה בעצם רק תרומה לאגודה בניגוד לדוכני המשחקים שמרוויחים ממכירתם.
צריך לתת את הדעת על ייצוג הולם לכל המציגים שישקף את עלות הדוכן שלקחו – אולי
דרוג עלות בהתאם למיקומים מועדפים
עמליה ציינה שצריך קודם כל להחליט על מיקום ברמה עירונית :ת״א ,ירושלים ,חיפה
וכדומה .ההחלטה על עיר מכתיבה את המיקום עקב גודלו של הכנס והצורך במספר גדול
של אולמות הרצאה במקביל והסעדה של מאות אנשים למשל בת"א המקומות הרלוונטים
הם :דן פנורמה ,דייויד אינטר׳ ,גני התערוכה .בדייויד אינטר׳ הפסיקו להגיש ארוחת צהריים
באולם בישיבה ,אלא רק בעמידה.
אסנת אמרה שבכל העולם עוברים לכנס עם קופסאות לאכילה בעמידה .רק בארץ ,הכיבוד
נשאר משהו חשוב .בירושלים אנשים מאד קיטרו על דברים אחרים.
עמליה אמרה שדן כנסים ביררו והתמקדו במקומות הנ״ל .טענו שבמקומות אחרים האולמות
היו קטנים מדי .או שאין מספיק פיצולים לרמת דרישתנו
אסנת הוסיפה שבסה״כ היו משובים טובים מאד.
עדנה ציינה שהיו יותר מדי הרצאות מעניינות במקביל.
טלי ציינה לגבי התערוכה ,שאם התערוכה משמעותית לנו בגודל הזה צריך להיערך בהתאם.
מיכאל הזכיר שיש הרבה פרמטרים חוץ מהתערוכה!
לימור ציינה שמבחינת התערוכה הכי טוב היה בדייויד אינטר׳.
זהר חידדה שבדן פנורמה היתה נדיבות יוצאת דופן של אוכל בארוחה ובכיבוד שחולק בין
המושבים .לגבי האולמות -את אולם המליאה ניתן היה לחלק אחרת.
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אסנת אמרה שהיתה דלת חורקת באולם  Dוהכניסות והיציאות מאד הפריעו.
לימור אמרה שפנתה לדיילת שתווסת כניסות ויציאות באולם הגדול ,והיא לא סייעה בכך.
עמליה הגיבה שבעניין המעבר מהרצאה להרצאה -זה מקובל בכנסים ,אפשר לבקש להימנע
מלצאת בזמן הרצאה.
אסנת הוסיפה שהיו טענות על החלפת זמנים של הרצאות ע״י יו״רים של המושב.
לימור הציעה -שאולי אפשר לארגן לוח אלקטרוני שידווח על שינויים בלתי צפויים
אסנת -מציעה שתהיה סדנא ליו״רים לגבי ההנחייה .זה משמעותי שניהול מושב או ניהול
פאנל ייעשה באופן מקצועי ,ברמה המקובלת בכנסים בינלאומיים.
לימור -אפשר לבקש מכל מרצה שיכתוב על עצמו כמה שורות ,היו״ר יקרא ויידע מה להציג.
עמליה -בעד להציע סדנא כזו ליו"רים ,מעבר לזה -נכתוב בצורה מסודרת מה הציפיות
מהיו״ר.
מיכל -ציינה שלא קיבלה משובים למילוי.
עמליה -נשלחו משובים .יתכן ולא הגיעו ולפיכך נשלח את המשובים שוב.
 .8תגובות ושת"פ עם משהב"ר – דיווח
אסנת -פנינו למשרד הבריאות בשני נושאים.
.a

בנוגע לאלעד ושדי ,פיזיוטרפיסט שמטפל כקלינאי בכל הנושאים המקצועיים שלנו.
הוא פיזיותרפיסט שעובד בתחומים שאינם בליבת המקצוע של פזיוטרפיסטים .יש
לבקש מאורלי הרצברג שתוציא מכתב רשמי של משרד הבריאות לגבי החלטות
שהתקבלו בשיחה שהיתה עימו.
זהר -פנינו גם לאגודת הפיזיותרפיסטים .הם הסבירו שנפנה למשרד הבריאות.
אסנת -טלי ואני חשבנו לפנות למקצועות הבריאות האחרים ולהקים פורום משותף
לאתיקה מקצועית וגבולות המקצוע.

 .bאודיולוגיה -כתבנו לדר' אורלי הרצברג בנוגע למכתב שיצא מטעם משרד הבריאות
הנותן אישור למי שאין רישיון של קלינאי תקשורת לעסוק בשיקום שמיעה כ״טכנאי
שמיעה .ד"ר הרצברג פנתה למי שאחראית במשרד הבריאות על הנפקת
האישורים הללו.
 .3הצעת ייעול של מיכאל :אני חושב שיש נושאים שצריך לדבר עליהם בוואטסאפ ובמייל ,כדי
שלא נגיע לתחושת חוסר זמן בישיבות.
 .4עבודת סטודנטים -דיון
מיכאל בנוגע לעבודת סטודנטים .היתה אמירה גורפת מהאגודה כנגד עבודת בוגרים שאינם
קלינאים .בארה״ב יש קורסים שמכשירים להיות אסיסטנטים של קלינאים .אולי אפשר
להגדיר מי הוא עוזר שכזה ומה הדרישות ממנו.
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מיכל -זו השאלה הכי שכיחה בקרב הבוגרים הטריים .אני חושבת שאם משרד הבריאות
יקדים את הבחינה לא תהיה שאלה בנושא .פער הזמן שנוצר בין סיום הלימודים וקבלת
תוצאות הבחינה מעלה את הצורך באסיסטנטים.
זהר -בפגישה עם נעמה שחר ואורלי הרצברג לפני למעלה משנה נאמר כי הבחינה נעשית
מוקדם ככל האפשר כשמסיימים אחרוני החוגים ,והאוניברסיטאות מעבירות רשימות בוגרים
שעמדו בכל החובות .כמו כן יש אילוצי תאריכים עקב חגים .משהב"ר נגד מיחשוב הבחינה
בשלב זה מטעמים טכניים.
דבורה -בארה״ב זה (האסיסטנטים) יצר בעיה מאד גדולה לקלינאים.
לימור -אולי נבנה תכנית סטאז׳ .שהבוגרים יהיו סטאז׳רים.
מספר דוברים טענו שכל עוד נותן השירות לא מציג עצמו כקלינאי ,ומקבל השירות (הטיפול)
או האפוטרופוסים יודעים באופן ברור ש'המטפל' אינו קלינאי ואינו עושה עבודות הייחודיות
לקלינאי מוסמך (כמו למשל חתימה על מסמכי אבחון) ,אין בעיה.
אסנת -אנחנו יכולים לפנות לראשי החוגים ולקבל את אישורם לתמיכה בכך שאנחנו רוצים
להקדים את הבחינה .נפנה גם לאורלי במקביל עם מכתב שמסביר את הצורך בהקדמת
המבחן.
מיכל -התנדבה לכתוב את הטיוטא ולהפיץ.
 .5עידוד למידה והשתלמות – קרדיטיזציה לקלינאים  -דיון
אסנת רוצה להעלות נושא חלוקת 'תו תקן' שניתן אותו לקלינאים לפי קריטריונים שיקבעו.
המטרה היא עידוד למידה והשתלמות.
מיכאל -אפשר לתת למי שעשה קורס עומק או נוכחות בכנס וכדומה
טלי ודבורה -עד שאין קורס עומק בכל אחד מתחומי המקצוע כל שנתיים  -אי אפשר לתת תו
תקן כי זה לא מאפשר הזדמנות שווה.
עמליה -אנחנו מעודדים לימודי תואר שני ,וצריך לחשוב גם על העומס של הקלינאים הללו
זהר :נקים ועדה שתבדוק את הנושא .תגדיר פרמטרים לזכאות ,קריטריונים ,בחינת
סילבוסים מחו"ל ועוד ליצירת הזדמנות שווה.
לימור ,אריאלה ונעמה ישקלו הצטרפות לועדה כזו שתבדוק את הנושא.
.6

נט.חבר -רשת חברתית ,שת"פ .דיון.
אסנת הציגה את הבקשה לשת"פ ואת הפרויקט.
זהר ציינה שיש לבדוק אם יש מישהו שיכול ללוות את הנושא מבחינתנו ,שלא לצאת לפרויקט
בלי נציג שיוביל מטעמנו.
סוכם שיש רצון לשת"פ ,ונבדוק מול קלינאים מסוימים אם ירצו להוביל את התהליך.

 .7תו תקן למשחקים  -דיון
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מיכאל הציג את הנושא של תו תקן למשחקים  -״מומלץ ע״י אגודת קלינאי התקשורת״ .
אפשר גם להוסיף  QR codeשיוביל לסרטונים בהן קלינאיות ידגימו עבודה עם המשחק.
עלו רעיונות שונים לגבי התחלת הפרוייקט.
הוחלט על הקמת ועדה שתגדיר את הקריטריונים לתקן ותבחן את הפניות לקבלתו.
ועדה :מיכאל ,עדנה ומיכל
הועדה תבחר קריטריונים ובהמשך תבחר חברי אגודה אחרים שיסייעו לנו.

כתבה -מיכל פרבר
ערכה -זהר לרר פטקין
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