
 
 

 

 31/3/2020ישיבה  – פרוטוקול 

 

איה חסדאי , נעמה כץ, בתאל זמורה, שירה אופיר, אילנית באום כהן, בתיה מרום, דורית רדליך,   – נוכחים 

, שאדה אבו ראס, אביה אודלסמן  שבת שיתיאת   לילא עיסא , ליאורה פלג, עדי שטרן, שני שפע קוגן, תאיר

 יוחנן, עומרי גולד. עלפי, אביבית 

 

באפריל היו    –המשך כהונה של איה ונעמה כיו"ר משותפות בחברה הישראלית לריפוי בעיסוק  - עדכון יו"ר

אמורות לסיים את תפקידן אך לאור המצב ומשבר הקורונה הן החליטו שממשיכות בתפקיד בשלב זה וישארו  

 בהתאם להתפתחויות הקורונה. לאחר פסח תיערך חשיבה נוספת. 

 צורך בוועדת חיפוש למציאת מחליפות שאיה ונעמה יחפפו כשבמקביל נשארות בתפקידי רוחב בחברה.  

 

התגייסו מרצות שונות ומגוונות למיזם. הנ"ל פתוחים רק לחברי עמותה והדבר גרם לעליה ברישום   –וובינרים 

 לחברה הישראלית ולשביעות רצון גבוהה של המשתתפים.  

 

 ת בתקופה זו: פעולות החברה הישראלי 

שיח עמיתים, מזמינים את כל מי שרוצה לעסוק   – באפריל מתוכננים המון וובינרים, מפגשי עבודה  -

בנושא של עבודה מרחוק ולייצר גוף ידע שעוסק בטיפול מרחוק. מטרה לטווח רחוק יותר היא להוציא  

 נייר עמדה בנושא התערבות מרחוק בריפוי בעיסוק.  

בריפוי   יתקיים מיני יום עיון שתרצה בו פרופ' קרן ג'ייקובס בנושא מנהיגות  23.4.2020בנוסף, ב -

 בעיסוק. איה ונעמה ירצו על המנהיגות בריפוי בעיסוק בארץ. 

כמו כן יתקיימו מפגשי מנהלים מרחוק למנהלי שירותים בריפוי בעיסוק. איה תנחה את המפגשים   -

 ומטרתם היא לשתף בידע ולאגם משאבים  
ה באמצעות  מפגש רחב בנושא עבודה בריפוי בעיסוק ביום שאחרי המשבר. המשך ליום המא - בתכנון -

ZOOM  . 

 

 קבוצות עניין: 

חלקן מאוד פעילות ויש קבוצות עניין הזקוקות לסיוע בבנייה של אסטרטגיית עבודה. על הוועד להיכנס לדפים  

 ולהכיר את קבוצות העניין.  

 לצורך כך התנדבה ליאורה פלג לסייע בריכוז קבוצות העניין ביחד עם תאיר שיתיאת. 

רשימת הקבוצות תפורסם בפייסבוק. פוסט  .  ZOOM-שי קבוצות העניין דרך ה אתגר נוסף הוא התנעה של מפג

 על כל קבוצה בפייסוק או פוסט אחת לתקופה מטעם כל קבוצה.  

 

 

   –מסמך עמדה טיפולים מרחוק בזמן קורונה 

כשהבנו שהטיפול מרחוק הולך להיות איתנו לתקופה הקרובה עלה הצורך בעיסוק בטיפול מרחוק בקבוצות  

 סאפ השונות.  הוואט

הגיע המון מידע על מעבר לטיפולים מרחוק והיתה הצפה של פניות לחברה הישראלית.  הצורך שעלה היה  

 "לעשות סדר".  

היה צורך לתת מענה בזמן חירום וגובש מסמך הנוגע להתערבות מרחוק בזמן משבר. המסמך גובש בעזרת  

 ות העניין. חלק מחברות ועד החברה ביחד עם חלק מחברות הנהגת קבוצ 

 

לאור האבטלה הגואה בעקבות משבר הקורונה עולה השאלה מה מקומו של המקצוע ביום שאחרי בסיוע  

 לאנשים לחזור לעולם התעסוקה. מה הסיוע שניתן להעניק למובטלים? 

 הנושא יבדק דרך קבוצות העניין "תעסוקה"  

 

הקורונה הציפה מאוד חזק את נושא הפרילנסרים והעצמאיים בכל המשק. להבנתנו גם שכירי נפגעו בארגונים  

שונים. כקבוצה חשוב שגם אנחנו נבין לאן מתקדמים מבחינה אסטרטגית. אנו בחברה הישראלית ממשיכים  



 
 

 

גיעה המקצועית ולהיבטים  לעקוב אחר הדברים, לרכז פניות המגיעות אלינו. בנוסף, יוזמים סקר שיתייחס לפ

 מקצועיים בנושא של המעבר לטיפולים מרחוק. 

 

 


