
 
 

 

 

 19.5.2020פרוטוקול ישיבת ועד 

 נוכחים: 

בתאל זמורה, טל דגן, איה חסדאי, ד"ר נעמה כץ, ד"ר דורית רדליך, ד"ר עדי שטרן, ד"ר בתיה מרום, עדי  

, עומרי גולד, אביבית  תאיר שבת שיתיאתשני שפע קוגן, מעוז, יעל זילברלשג, ליאורה פלג, אילנית באום,  

 יוחנן, שירה אופיר, שאדא אבו ראס. 

 ענת אלבז, רביטל גל ד"ר  אורחות: 

 לא עיסא, אביה אודלסמן עלפי יהתנצלו: ל 

 .   ענת אלבז ורביטל גלד"ר הכרות  עם   •

ענת ורביטל הציגו את מועמדותן לתפקיד יו"ר משותף לחברה הישראלית לריפוי בעיסוק וחברות  

 ועד החברה. וב

 - הצבעה על הצטרפות לוועד החברה הישראליתנערכה 

 בעלי זכות הצבעה.  15מתוך  15 -הצביעו בעד 

 - נערכה הצבעה על מינוי תפקיד יו"ר החברה הישראלית 

 בעלי זכות התבעה.  15מתוך  15 -הצביעו בעד 

 עדכונים שוטפים:  •

י.  פתיחת הסימולטור לסטודנטים בתחילת חודש יוני כשירות הכנה לקראת המבחן הממשלת •

 על ידי מומחיות תחום שאינן מעורבות בכתיבת המבחן  . ענון של השאלותי בימים אלו נעשה ר

שהופסקו בשל הקורונה, סטטוס תכנית קורסים מחודשת לאחר    קורסיםעדכון בדבר ה •

וחידוש שת"פ עם הרשות לפיתוח הנגב הודות להרכבת הממשלה החדשה ואישור   הקורונה

 . התקציב 

שניתנו ללא עלות לחברי החברה הישראלית הביאו איתם נרשמים רבים    וובינרים מקצועיים •

 לחברה, משובים מצוינים. חשיבה על המשך העשייה הזו גם מעבר לתקופת הקורונה.  

קורונה. חלקם ביוזמת והובלת קבוצות העניין. נערכו גם  בזמן ה  מפגשי עמיתיםנערכו הרבה  •

מרפאות בעיסוק מהשטח  ם מפגשי מנהלות עמיתות. המפגשים הניבו תקשורת ישירה ע 

וקרובן לפעילות והעשייה בחברה הישראלית. המשובים מעידים על שביעות רצון גבוהה  

 מאוד מהמפגשים. 

פוי בעיסוק. את התהליך מובילה מטעם  ברי  נייר עמדה התערבות מרחוקהחל תהליך כתיבת  •

  40החברה הישראלית נעמי גפן, סמנכל"ית בית החולין אלי"ן. בקבוצת העבודה חברים כ

מרפאים בעיסוק ובתוכה נציגות ממשרד הבריאות האקדמיות, קופות החולים, החינוך. הנייר  

 נמצא כעת בעיצומו של התהליך. 

טיפול בקבוצות העניין. ערכו מיפוי של צרכים  ליאורה ותאיר מרכזות את ה - קבוצות עניין •

 וכעת בשלב תכנון תכנית עבודה. 

. מטרת המאבק הראשית הייתה שינוי התודעה של המרפאות  סיום המאבקהודעה על  •

בעיסוק בנוגע לזכותן להתפרנס בכבוד. פרנסה מכבדת כעצמאית מאפשרת למרפאות  

רסים, ימי עיון, כנסים ולהביא לידי  בעיסוק להמשיך להתמקצע, לרכוש הדרכה מקצועית, קו

המטרה הושגה אך התהליך עוד ימשך. החברה תמשיך לתת ייעוץ   ביטוי את מקצועיותן. 

משפטי מסובסד לכל חבר/ה שכיר/עצמאי/פרילנס בנושאי חוזי עבודה כפי שהוחלט בישיבות  

עיסוק בכל  קודמות. יימשכו הדרכות והן יורחבו לנושאים נוספים הנוגעים לכלל המרפאים ב 

צורות ההעסקה. מטרה משנית של המאבק הייתה דחייה או שינוי הרפורמה עצמה. מייד  



 
 

 

לאחר פרוץ הקורונה, הוציאה החברה הישראלית מכתב לשר הבריאות בבקשה לדחיית  

בשלושה   הרפורמה. למחרת יצאה הודעה מטעם משרד הבריאות על דחיית הרפורמה

 .  נה רק קשורה לקורונה"סיבתה "אינולצורך התארגנות    חודשים

 

 2020כנס  •

 .  2020נערך דיון בדבר צורת הכנס לשנת 

הוחלט פה אחד לקיים כנס במתכונת של יום אחד מלא, שלו יצורפו ימים צמודים של קבוצות העניין שירצו  

נת  לשלהוביל. את הכנס תוביל החברה הישראלית. המועדים האפשריים מבחינת לוחות זמנים והתאמה  

בימים הקרובים ישלח קול קורא לוועדה מדעית שיופץ  .  11-16.10.2020ם באקדמיות הם הלימודי

לאקדמיות, לארגוני המעסיקים הגדולים ולעצמאיים מובילים. הכנס יתקיים במליאה אחת היות ולוחות  

 הזמנים אינם מאפשרים בניית מושבים מפוצלים. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 כתבה: בתאל זמורה 

 החברה הישראלית לריפוי בעיסוק מנכ"לית 


