
הישיבה התקיימה בתאריך 12.12.2016.

נוכחות: בתאל זמורה – מנכלי"ת העמותה, חן כהן, מיכל אורפז ציפריס, תאיר שיתיאת, לילא עיסא, נוגה זיו, דפנה 
ארדיטי, רוני עזר, שני שפע, פזית בר חי, בתיה מרום.

הנושאים שנידונו בישיבה:

– ijotבתיה מרום הצטרפה לוועד ותחליף את אסנת ארז בר חיים כעורכת ראשית של גיליונות ה •

• ניתנה סקירה על ימי העיון שנערכו לאחרונה:

• יום עיון לקויות ראיה ועיוורון שזכה למשובים טובים –התקיים בתאריך 30.11.2016 בשיתוף עם מרכז ההכשרות 
למעגלים תומכים של עמותת מגדל אורה בבית שיתופים שבמושב בית יהושע ובנוכחותם של 40 משתתפים.

• הקורס לטיפול בילדים עם תסמונת ASD מתקיים בשיתוף עם מ. הבריאות –בקורס יהיו 8 מפגשים והוא מתקיים במרכז 
הירש לגיל הרך ברח' הערמון ביפו. הקורס מאושר ללימודים במסלול אישי באופק חדש ) משרד החינוך( וכולל 60 שעות 

לימוד. מספר המשתתפים 32.

• מתע"מ החוברת החדשה – הוחלט כי החוברת תימכר בסכום של 45 ₪ לחבר עמותה
• ו- 80 ₪ למי שאינו חבר. עד כה נמכרו כל הגיליונות שהוזמנו והזמנה נוספת יצאה לדרך.

• הטמעת החוברת – הוועדה המקצועית העליונה דנה בדרכים להטמעת השימוש במושגים החדשים המופיעים בחוברת 
– עדיין לא התקבלה החלטה בנושא והאפשרויות העומדות על הפרק הן: העברת החומר בימי עיון וקורסים למדריכים 

קליניים, העברת החומר בהרצאות בימי העיון בכנסים הבאים של העמותה, הכשרת צוות שיילמד איך להטמיע את הנושא 
והגוף שהזמין את ההדרכה ישלם עבורה.

• שאלון הסימולטור – התקבלה החלטה פה אחד להוזיל באופן משמעותי את עלויות הסימולטור לסטודנטים והועלתה 
הצעה לשלוח משוב לסטודנטים לצורך שיווק ולמידה עתידית של צרכיהם.

• נבחרו תאריכים בהם תוצג העמותה בפני הסטודנטים באקדמיות.

• עיגול לטובה – פרויקט שיווקי של עמותה שמקבלת תרומות מעיגול סכום החיוב בכרטיס האשראי של הקונה. לשם כך 
יש לעמוד בקריטריונים של חברת מידות שתבדוק את התאמתה העמותה לפרויקט.

• כנס שנתי – יתקיים באמצע ספטמבר 2017 בשיתוף קמפוס אונו. הכנס יתקיים במשך יומיים: יום הסדנאות יתקיים 
בקריאת אונו והכנס עצמו כפי הנראה במלון כפר המכביה.

נושא הכנס: הועלו 2 שמות אפשריים: 70 שנות ריפוי בעיסוק- עבר הווה ועתיד או 100 שנה לרב"ע העולמי.
לוועדת הכנס נבחרו: אסנת ארז, המנכ"לית בתאל זמורה, מיכל ציפריס, נוגה זיו, דפנה ארדיטי, חן כהן.

• טרם נבחר יו"ר חדש לעמותה וחברות הוועד התבקשו לקחת תפקיד פעיל בנושא האיתור.

• אתר קליניקות ומרפאים באתר העמותה יעודכן עם חידוש ההרשמה לשנת 2017.


