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פרוטוקול ישיבת ועד האגודה

נוכחים :ד"ר אסנת סגל ,מיכאל פינקלשטיין ,ד"ר אריאלה יוקל ,ד"ר דבורה בראנד ,טלי בר משה,
מיכל פרבר ,זהר לרר פטקין ,סיוון קישוני (בפתיחה בלבד)
 .1בתחילת הישיבה הוצגה סיון קישוני ,עובדת חדשה באגודה כעוזרת המנכ״לית ,תעבוד
בשליש משרה ,בעיקר בנושא ההשתלמויות ,אתר ,ופרויקטים מיוחדים .הצגת אנשי הועד
לסיוון .יפורסם באתר לידיעת החברים .בסיום ההיכרות עזבה סיון את הישיבה.
 .2מיכאל העלה נושא שעלה ברשתות החברתיות :היה אירוע בו הציג עצמו איש הייטק מפתח
אפליקציות להיגוי ,כקרוב של המטופל (לאחר שלא הצליח לקבל שת"פ מקלינאיות) על מנת
להיכנס לצפות בטיפול תמורת כסף להורים ,ללא ידיעת הקלינאית .כנציג ועדת מדיה ,מיכאל
פנה אליו והציג את עמדות האגודה-בעיית אמון ואתיקה בין ההורים לקלינאית ובעבור כסף
בינו ובין ההורים כמו גם התחזות (חוק) .בשיחה הוצעו לו אפשרויות כיצד ניתן לקדם את
הרעיון שלו בצורה נכונה וראויה .לדברי מיכאל הוא הביע התנגדות נחרצת לכל הרעיונות
והביע את כוונתו להשאיר את היוזמה כפי שהיא היום למרות הבעיתיות שהוצגה.
סוכם שנחזור בפייסבוק עם תגובת עמדת האגודה כנגד התחזות .פנינו אישית לאדם
המסויים ,נפנה לועדת האתיקה שלנו וליועמ"שית ,על מנת לשמוע חוות דעת משפטית
למקרים מהסוג הזה.
 .3אסנת הציגה את תכנית העבודה .כינוס ,קורסי עומק ,הזמנת מרגרט פיש להשתלמות (ימי
עיון) בתחום האפרקסיה .מתוכננים יומיים בת״א ויום בצפון.
 .aב  2119יהיה יום נוסף של השתלמות באודיו בצפון.
 .bדיון נוסף על תכנית העבודה יתקיים בכך בפגישה הבאה.
 .4זהר הציגה את מהדורת התקציב המעודכנת .תוספת לכמה סעיפי הוצאות ותוספת
בהכנסות לפי עודפי תקציב מ 2117
הצבעה לאישור עדכון תקציב 2118
התקציב אושר פה אחד ( 6משתתפים)
 .5הועלה נושא המלגות תוך ציון שהזוכים במלגה לדוקטורנטים צריכים לתת את הוובינר עליו
התחייבו.
.6

אסנת העלתה לדיון את פניית יעל מנור ואשרת סלע במכתב לועד האגודה בעניין שכר
לקורסי הבליעה .הוחלט לקיים דיון מעמיק בישיבת הועד הבאה

 .7ישיבת הועד הבאה תתקיים ב 27-5-18
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רשמה :מיכל פרבר.
ערכה :זהר לרר פטקין
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