ישיבת וועד החברה 15.5.2019
נוכחים :בתאל זמורה ,אילנית באום כהן ,דנית לנגר ,שני שפע קוגן ,דורית רדליך ,איה חסדאי ,נעמה כץ,
בתיה מרום ,יוכי ביטן.
דיווח על מפגש ראשות קבוצות העניין אשר היה לפני ישיבת הוועד ובו הודגשו התוצרים מיום המאה שנערך
בחודש פברואר .כמו כן ,נבנה מתווה ליום הסדנאות השני של הכנס.
בתאל מעדכנת שהייתה היענות מצוינת להגשת התקצירים .התקבלו תקצירים רבים ועל הוועדה המדעית
יהיה לעודד חלק מההגשות למעבר לפוסטר .לא הוגשו תקצירים בתחום הפיזיקלי וכף יד ליום הסדנאות השני
של הכנס .הוחלט לפנות נקודתית למרפאות בעיסוק בתחום ולבקש שתגשנה תקצירים.
חלק מהסדנאות שיתקיימו ביום הכנס השני הן סדנאות חסות
נושא ההדרכה -ביום המאה הוחלט לקדם את הנושא הזה ,הופנה קול קורא לוועדת היגוי על מנת לקדם את
הנושא .ישנו רצון לצמצם את קבוצת העבודה ל  10אנשים ,וכן ליצור קבוצה רחבה יותר ,בה חשוב שתהיינה
נציגות מכל המעסיקים .הסיבה לכך היא שדרוש קונצנזוס על המסמך שיגובש מכיוון שיהיו לו משמעויות
ארגוניות וכלכליות רבות .המפגש הראשון של קבוצת העבודה יהיה ב .17/06
ביקורת משרד הכלכלה -נקראנו לביקורת רוטינית (כפי שנקרא כל האגודות המקצועיות המקבילות לנו) .כעת
נעשית עבודה של משרד הרו"ח והנהלת החברה הישראלית עמ"נ להציג את כל האישורים הנדרשים .לא צפוי
קשוי.
עדכון לגבי המאבק בבריאות הנפש -בהמלצת העו"ד הוחלט בשלב זה שלא לגשת לבגצ ובמקום זאת
להמתין באופן פרואקטיבי לתוצאות שיוכיחו את הפגיעה בסקטור הריפוי בעיסוק .נשלח מכתב תגובה למשרד
הבריאות שבו העמותה שומרת לעצמה את הזכות לפנות לעליון.
עדכון מקבוצת עניין לקויות למידה ולקויות נלוות -בפרסום חדש של משרד החינוך בשפי"נט ישנה הדרה
נוספת של מרפאות בעיסוק ,בתחום אבחון לקויות למידה .ככל הנראה המסמך יוחל משנה"ל הבאה .צוות
היו"ריות והמנכלית יערכו פגישה עם המרפאה בעיסוק הראשית במשרד החינוך בעניין זה עמ"נ להבין לעומק
ולבחון את הצורך בשיתוף פעולה וסיוע לתיקון הלקונות שנתגלו לכאורה.
בפגישה של המנכלית עם הגב' חנה יעקובוביץ -אראלה טל ז"ל ,שתרמה רבות לחברה הישראלית לריפוי
בעיסוק,כתבה ספר ילדים .מציעה להקדיש ביום הכנס פינה להצגת הספרים כתרומה לחברה הישראלית
לריפוי בעיסוק .חברי הוועד מברכים על היוזמה.
תקציר על מפגש הועד הקודם שבו נערך דיון על מבנה העבודה בוועד החברה הישראלית -בדגש על
קבוצת העניין שלנו ,בכל קבוצת עניין ישנה חברת ועד העמותה ובכך ניתן לשמור על קשר בין החברה
הישראלית לקבוצות העניין .לאחר דיון הוחלט כי בנוסף להשתתפות פעילה בקבוצות העניין ,ישמרו תפקידים
רוחביים בוועד וינתנו משימות קונקרטיות ליישום בין אסיפה לאסיפה על מנת שהעשייה לא תתמוסס.
סימולטור לבחינת רישוי -ישנו צורך לרענן את השאלות עד ל  .30/05נשלחה בקשה למספר מרפאות בעיסוק
ותיקות ממגוון תחומים והשאלות יתקבלו בחזרה בהקדם.
חסויות לכנס החברה -קיים צורך בנותני חסות גדולים .שני תנסח פניה לקהילה בסיוע לגיוס חסויות .בתאל
כבר ערכה מפגש פגישות (אלין ,קרן שלם) וכבר גויסו חסויות ראשונות.
אתר האינטרנט -קיבלנו  3הצעות מחיר 2 .הצעות מחיר של חברות מנוסות .הצעת מחיר שלישית כוללת
הליך איפיון בלבד בשלב זה והיא עושה רושם כרצינית ביותר .עלות האפיון היא  ₪ 15,000נערכה הצבעה
והוחלט על פנייה לאפיון לצורך בניית אתר חדש לחברה הישראלית.

