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סיכום ישיבת ועד 24-06-2018
נוכחים :זהר לרר פטקין ,ד"ר לימור לביא ,עדנה אתרוג ,טלי בר משה ,ד"ר נעמה שחר ,ד"ר אסנת
סגל ,מיכאל פינקלשטיין וד"ר דבורה בראנד (דרך המחשב)
 .1עדכוני הנהלה ומטה
 .1.1הסגת גבול מקצועי-בעקבות פרויקט מימון המונים לטובת הפיזיוטרפיסט ד"ר אלעד ושדי
הוצע לקיים עצומה נגד פעילות זו .ישנן קלינאיות שתומכות בו .הפעילות שלו כוללת
טיפולים ,הדרכות צוות והורים בתחומי ההיגוי והתת״ח .יש לפרסם את עמדת האגודה
ולהראות שהשטח איתנו.
אסנת הזכירה שמשרד הבריאות כבר קיים איתו שיחה על כך שאינו עוסק בתחום הנוגע
לעיסוקו בלימודי הליבה שלו.
נעמה שאלה אם אולי יש מקום לשיתוף פעולה עם תחומים אחרים.
טלי הציעה להוריד משפטים כדי שזה לא יכווין לאדם ספציפי ולנסח שאת באופן כללי
מיכאל ציין אם כבר להרחיב ולתת דוגמאות נוספות .תוהה אם יש צורך בעצומה ,נכון יותר
להוציא את עמדת האגודה.
זהר הקריאה מכתב שנכתב למשרד הבריאות (נוסח ע"י היועמ"שית שלנו) ומדבר על
חשיבות הייחודיות במקצוע על ידי חקיקה.
לימור אמרה שהעצומה צריכה להיות מנוסחת כמו המכתב הזה שהוקרא.
הוסכם שהעצומה תנוסח מחדש ללא שמות אבל עם דוגמאות ספציפיות ועם הפנייה למכתב
שנשלח למשרד הבריאות.
 .1.2תרומות-זהר שיתפה שקיבלנו תרומה מתורם חדש על סך  6000דולר חדשים .מחר תדבר
עם מל״כ ותעביר פרטים נוספים לטובת איזה פרויקט.
 .1.3יום עיון חדש-זהר שיתפה בכוונה לערוך ערב עיון בערד -נציגה בארץ של תורמים מחו"ל
עדכנה שתורם עקבי שלנו מאנגליה שיש לו משפחה בערד ואולי כדאי לקיים יום עיון שם על
מנת לקדם פרויקטים נוספים .יום עיון שמיועד להורים בקהילה בערד .בין התלמידים יש
כאלו עם קשיי שפה שונים ועוד.
הוסכם שחשוב להתאים את האירוע שלא יראה פוליטי.
 .1.4תקרת פטור מאישור חתימה
זהר :אני מוגדרת כמורשית חתימה עד  .₪1000כיום זה לא מעשי ,אני מבקשת להגדיל
את התקרה בכדי להתאים לענייני היומיום.
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.1.4.1

הצבעה :אישור הגדלת התקרה להוצאה ע"י המנכלית ללא צורך במורשי חתימה,

עד  5000שח
הצבעה אושרה פה אחד 6 ,מצביעים
 .1.5ת"ע דו שנתית -עברנו על מרבית תכנית העבודה הדו שנתית שהוכנה מראש לראות מה
הספקנו ,מה לא .נראה שעמדנו ביעדים היטב ל .2018-2019זהר תשלח עדכון סטטוס
במייל ,לבקרה.
 .1.6דש ברשת  -אסנת העלתה קושי שדש ברשת לא יוצא בתדירות מספקת .הרבה מאמרים
נפסלים מקצועית .לימור הציעה לחלק את הדש לשתי הרמות אקדמי וקליני .הרעיון להוריד
את רמת הדרישה לחלק הקליני בלבד .דבורה אמרה שמעדיפה להוריד תדירות ולא להוריד
את הרמה .אסנת אמרה שאם רוצים שנופיע בפאב מד צריך לעלות בתדירות .מיכאל הציע
להפיק סרטון בהשקעה לא גבוהה המציג בצורה ידידותית לעין כל מאמר.
עוד בהקשר זה :להזמין את עורכות דש לארוחת בוקר .תיבדק האפשרות לעבד מאמרים
לסרטונים.
 .2ועדת השתלמויות :נעמה שיתפה שהקורס באפאזיה מצליח .בעניין מבחן מתוקנן פלפה :אין
כמעט מבחנים בתחום אפאזיה בישראל .יש אפשרות להפיק אבחון בעברית עם בית לוינשטיין.
(שהפיקו כזה בעבר ,אך המלאי נגמר) עלות האבחון לפי לוינשטיין כ  ₪80,000ויש אפשרות
שהאגודה תשתתף בחלק ממנו .סוכם שסכום זה גבוה ושנעמה תברר יותר לעומק מול לוינשטיין
את סכום ההשקעה ופרטיה.
אסנת אמרה שהאגודה יכולה להוציא קול קורא לתמיכה בתיקנון והתאמת אבחונים ושאלונים
בעברית.

סיכם :מיכאל פינקלשטיין ,חבר ועד
ערכה :זהר לרר פטקין ,מנכלית
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