
 
 

 

 25.6.19פרוטוקול 

 ישיבת וועד החברה הישראלית לריפוי בעיסוק

 נוכחים: אביבית יוחנן, לילא עיסא, דורית רדליך, איה חסדאי, נעמה כץ, מיכל כהן סדיקלר, בתאל זמורה

 

 הוצג הליך האפיון לאתר החדש ע"י ניסן מלכיאל. –עדכון תהליך אפיון האתר 

 הוצגה התוכנית המדעית וסטטוס ההתקדמות מבחינת ההפקה ושליחת תשובות למגישי התקצירים.  -כנס

מהלך העבודה על הכנס נעשתה בשני מישורים: היום הראשון בהובלת ד"ר עינת גל, ויום הסדנאות בהובלת 

 .להציג בכנסתקצירים ראןיים שו יגשה מה שיותר מציגיםלכלאפשר  כדיבתאל. נעשו חיבורים בין הימים 

 .והוועדה המדעית של הכנסנבנתה במשותף עם ראשי קבוצות העניין כנית והת

בדיקה של סבסוד לתושבי אילת מול הרשות תערך הוחלט על תעריף מסובסד לסטודנטים וגמלאים בכנס . 

 לפיתוח הנגב באחריות בתאל.

יווח על המפגש הראשון ועל מתווה עדכון לגבי קבוצת העבודה בנושא ההדרכה שהחלה לפעול. דנמסר 

המפגשים. בקבוצה נכחו נציגים מכל הארגונים  הפעולה עליו הוחלט: מפגשים אחת לחודשיים עם עבודה בין

 הגדולים המעסיקים מרפאים בעיסוק כולל נציגות מסקטור הפרטי.

 .וועדותלווה את הקבוצה עם ליאת גפני מטעם ה אביבית מבקשת להצטרף לקבוצת ההדרכה

  דים רוחביים.יכל רבעון. בוועד זה יהיו תפק המנהל איה מציעה לכנס את הוועד

 סטודנטים והחדרת המודעות לעשייה.בק ודורית מציעה  להיות בוועדה שתעס

 .ולכן צריך יהיה לבנות פורמט של השיתוף בין קבוצות העניין לוועד המנהל קידום הידע נעשה בקבוצות העניין

קט הדרכה, פייסבוק ושיווק, סימולטור, אתר מתחדש, כנסים ואירועים, לתפקידי רוחב: פרויחלוקת אחריות 

אל מול ארגונים מקצועיים לצורך הפנייה לריפוי של עבודת הריפוי בעיסוק ו guidelinesפרוטוקולים/ סטודנטים, 

 בעיסוק.

 יעל ניסן מהשירות הארצי לריפוי בעיסוק. חייתנהקרובה בה הנושא יידון גם בישיבת ראשי קבוצות העניין

 נה הקרובה יקבע יום קבועשה בהגעה רציפה לישיבות הוועד המנהל, הוחלט שבנר השבשל הקושי שנוצ

לאחר שיקבע היום  .ות הועד המנהל החל מספטמברישיבליום הקבוע קביעת הדודל  ל ישלח. לישיבות

 משתתפי הועד להגיע לישיבות באופן רציף.  יתחייבו

היקף הפעילות ב מעותיתה משבחהרהודות לנה וניתנה סקירה על הרחבת תפקיד המנכ"לית בשנה האחרו

חדשות, הסדרת תהליכי עבודה מול  רשויות ,חדשיםשיתופי פעולה עם ארגונים )קורסים והשתלמויות, 

ריכוז תהליכים רוחביים כגון קבוצות עניין,  ריכוז ,במשרד הבריאות, איגוד מקצועות הבריאותהשירות הארצי 

 .כיוב'(יום המאה, הסדרת הדרכה בריפוי בעיסוק, קידום אתר אינטרנט ו

 לא היו מתנגדים. .אחוזים. התקבלה ע"י כל הנוכחים 75ת משרת מנכ"ל לרחבנערכה הצבעה בדבר ה

של יושבות ראש הוועד נערך דיון בבקשה להעלאת שכר המנכ"לית. הוחלט שיבוצע הליך הסדרת נהלי שכר 

 עיסוק ותיערך הצבעה בישיבת הועד הבאה.בשיתוף היועץ המשפטי של החברה הישראלית לריפוי ב



 
 

 

עדכון על אסיפה כללית, אישור הדוחות הכספיים והדוח המילולי הנלווה המופיעים באתר, אשרור חברי ועד 

הביקורת, המשך  עדתומכהנים, צירוף נגה זיו לחברת ביקורת, המשך כהונת מיכל הראל ואיילת רייזברג לו

 העסקת ירון רותם כרו"ח החברה הישראלית לריפוי בעיסוק. אשרור חברי ועד מכהנים.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


