הישיבה נפתחה בהודעה של מיכל הראל כי היא החליטה לפרוש מתפקידה בוועד העמותה לאחר כשנתיים וחצי של
עשייה .מיכל סיפרה על החוויה הטובה שלה לאורך התקופה .חברות הוועד נפרדו ממנה במילים חמות.
נע'ם ג'השאן הציגה את שני ימי העיון שהתקיימו לאחרונה במגזר הערבי .יום העיון הראשון התקיים במתנ"ס כפר מנדא
ב 2.6.14 -ופנה לאוכלוסיית ההורים של ילדים עם צרכים מיוחדים .יום העיון הותאם תרבותית ונערך בשפה הערבית .הוא
כלל שלוש הרצאות שהתייחסו להיבטים שונים של הנושא והתגובות היו חיוביות .נע'ם הציעה לערוך יום עיון בפורמט
דומה גם לאוכלוסיה הערבית בדרום .יום העיון השני ,בנושא כתיבה ,התקיים בחיפה ב 20.6.14 -והשתתפו בו 220
מרפאים בעיסוק ואנשי מקצוע!! יום העיון הוא פרי עבודה מאומצת של נע'ם ואורגן בשיתוף פעולה עם גורמים ואנשי
מקצוע נוספים .יום העיון היה מקיף ,מעניין ועמוס והמשובים בכללם היו טובים .שאלון של איתור בעיות בכתיבה הערבית
שהוצג ביום העיון יופץ באתר העמותה לשימוש הקהל הרחב .חברות הוועד התרשמו מאוד מאופן הארגון של ימי העיון
ומהצורך שיש לקיים ימי עיון נוספים למגזר הערבי .כל הכבוד לנע'ם ג'השאן על הארגון היוצא מהכלל של ימי העיון!
בהקשר זה ,הציעה נע'ם גם לייחד בעתיד גיליון של ה IJOT -למחקרים באוכלוסיה הערבית וכן כי יש לחשוב כיצד ניתן
לשלב הרצאה ו/או פנל בערבית גם בכנס השנתי.
ניתן עדכון נוסף בנוגע לכנס השנתי .לאור השינויים בעמותה וכן בעקבות המצב של "הדסה" והשפעתו על בית הספר
לריפוי בעיסוק באוניברסיטה העברית בירושלים הוחלט כי הכנס השנתי ידחה לאמצע  .2015עם זאת ,קיימת חובה לקיים
אסיפה כללית שנתית של העמותה .על כן ,הוחלט לארגן יום עיון בנושא קבוצות ,שיפנה למרפאים בעיסוק מתחומי
התמחות שונים ,ויתקיים לקראת סוף שנת  .2014בסוף יום העיון תתקיים אסיפה כללית.
בעקבות תגובות של סטודנטים ב"פייסבוק" הוצג ונידון נושא סימולטור ההכנה למבחן הרישוי .מהשנה הקודמת נערך
שדרוג משמעותי לשאלות ולתפעול הסימולטור וכן בוצעה עבודה משמעותית ,בסיוע מומחים ,להוסיף נימוקים לרב
השאלות המופיעות בו .הוחלט כי באתר העמותה יתפרם הסבר נוסף בנוגע למהות הסימולטור.
ועדת ימי עיון הציגה בהרחבה את העבודה שנעשית ,בשיתוף עם גורמים נוספים ,על מנת לבנות קורס הכשרה למרפאים
בעיסוק לטיפול בחולים עם פרקינסון .נראה כי הצורך בכך הוא גדול וישנה חשיבה גם על הבאת מומחים מחו"ל .כמו כן
הוזכר יום העיון בתחום הגריאטרי שעתיד להתקיים ב 7.7.14-ודובר על כך שיש להמשיך ולפרסם אותו .ועדת הדרכה
הציגה את ה"רולאפ" שהוכן על מנת לגייס מודרכים לקבוצות הדרכה ושיוצג בימי עיון ובכנסים שונים .כמו כן ,בימים
הקרובים תועלה לאתר רשימת המדריכים המעודכנת.

