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 825.6.1פרוטוקול ישיבת וועד 
 נוכחות: בתאל, נעמה, איה, דנה, אסנת, ליאת, בתיה, אדוה, שירה, עדי, רוני, שירי, תאיר, יוכי.

 

אופיר  שירהבד ביטן חברי וועד חדשים: נערכה הצבעה על הצטרפותן לוועד של יוכ •
 . אושר פה אחד.ואביבית יוחנן

שכל מי שנכנס מסמך מחויבות : ינוסח מסמך בשיתוף היועמ"ש אוסי  בתאל מעדכנת •
החוברת שמסבירה  ; החתימה על המסמך תהיה אחרי קריאת יצטרך לחתום עליו לוועד

 -מה זה אומר להיות חבר בוועד העמותה ומהי פעילותה של עמותה בכלל. כללי בסיס
 הגעה לישיבות באופן רציף.כגון 

דנה הגזברית מבקשת לסיים תפקידה כגזברית ומורשית  -החלפת מורשי חתימה •
חתימה. נערכה הצבעה להחלפתה של דנה לוין באיה חסדאי כמורשית חתימה. ההצבעה 

 .11.7.18אושרה פה אחד. ההחלפה תכנס לתוקף לאחר הכנס הקרוב ב

יתוג שנעשה, בחירת שם העמותה החדש תהליך מיתוג: נעמה מעדכנת על הליך המ •
 והלוגו החדש.

ניקרא "החברה הישראלית לריפוי בעיסוק". השם החדש יאושר באסיפה  11.7-החל מה •
 הכללית ואז תשלח בקשה לרשם העמותות לאשרו.

יוצא -IJOT בתיה מבקשת לשנות את הלוגו בהתאם גם באייג'וט. הגיליון הקרוב של ה •
 עה על השינוי הצפוי. אחרי הכנס, תופיע בו מוד

 אפשר להוסיף בצד את האותיות ע"ר.בכל מקרה בתאל: יש סיכוי שהרשם לא יאשר.  •

וועדת פייסבוק, אתר: הועלתה הצעה לפתוח לעמותה אינסטגרם בסימן שאלה. העניין  •
 ייבדק לעומק בוועדה. 

 עדכון על ימי עיון וקורסים: 

הביעו עניין בסדנאות המשך. לימדו קצת החברתיות היה מוצלח,  ברשתותיום עיון שיווק  •
 כתיבה שיווקית אפקטיבית, וגם צילום. המשובים ייבדקו

, באיכילוב. אירוח נעים, 100יום עיון כתיבת חוות דעת תפקודיות השתתפו סביב  •
 ביקורות טובות. המרצות הוזמנו לכתוב לאייג'וט. 

פתח: קורס יזמות בשיתוף אוניברסיטת חיפה, סדנת אכילה בנהרייה, קורס יעומדים לה •
ASD .בבאר שבע, קורס בבריאות הנפש בבאר שבע, קורס פואט נוסף 

 
 פרויקטים 5 חברה לגיוס כספים מקרנות בחו"ל: -עדכון מל"כ

 בתאל מעדכנת שנחתם החוזה וכעת צריך יש למקד ולהגדיר את הפרויקטים:
1. IJOT: עה לכתוב תרגום בערבית לתקצירים, ותרגום מאמרים. זה עלה בישיבה בתיה מצי

בדרום אפריקה של כתבי העת, שאם אנחנו רוצים לפנות גם למדינות ערב ולאוכ' הערבית 
קורס מתוקשב  -תהיה דרך אתר ייעודי. מחשבה נוספת IJOTכדאי. בנוסף, כדאי שההגשה ל

 ות, תרגומים, וקידום ושיווק של כתב העת.לכתיבה. בנוסף, מערכות אונליין, קורס מעריכ
מקצועיים בפריפריה, קורסים מתוקשבים  קורסיםנגישות מקצועית בפריפריה:  קידום .2

 אינטרנטיים. 
התחלנו לקבל הצעות מחיר. אפשר לבקש לעשות  :בעיסוק לריפוי הישראלית החברה אתר .3

ו מרפאים בשטח. אלף שקל. ישנם חיבורים עם אתרים שהקימ 200אתר בסדר גודל של 
 החיבורים יכולים להיות ברמת תוכן, שפה ושיתופי פעולה.

 , קבוצות עניין. interest groups-יכול להיות חלק מה :נגישות פרויקט .4
: מציינת שיש לתת לחברים בעמותה שירות. חלק מהשירות יכול להיות עזרה תאלב

קליניקות, ייעוץ נגישות. כמו ייעוץ משפטי במחיר סמלי שממש כדאי שיהיה, כך  בהנגשת
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אפשר ייעוץ נגישות. גם באגודות סטודנטים עושים את זה. אסנת: יש בעיה לתת  גם
 ייעוץ נגישות, כי מורשי נגישות שירותי הם לא רק מרב"עים. 

ים ווידאו קונפרנס אופציה נוספת לפרוייקט  היא העלאת תשתית לקורסים אינטרנטי .5
 לעמותה.

 .בעיסוק למרפאים משפטי סיוע תןישת משפטית מחלקה .6

 
דוקס עם הפרויקטים כדי שכל אחד מחברי הוועד יוכל להוסיף ולהגיב, עד סוף יוני -יפתח גוגל

 .צריך להגיש את הפרויקטים
 

ממש כעת חלק קטן מהירושה ולוותר על כל קבלת החלטה האם ל -ז"ל אראלה טל עזבון המנוחה
בהמלצת עו"ד או להגיע להסכמה כתובה שנמתין עד שיהיה ניתן לממש את המכירה: השאר 

 התקבלה החלטה בהצבעה פה אחד לחכות.אוהד שני, מנהל העיזבון מטעם העמותה, 
 

 כנס סטודנטים:
 רוצים לקיים אותו בדצמבר

 
EBSCO: 

Ebsco  .ספריות שמנויות אליהם יכולות להיכנס למאמרים, בשביל זה חתמנו איתם על חוזה
. כרגע ניתן 2019למרות זאת כרגע אי אפשר להיכנס אפילו לתקצירים. תשובתם: יתאפשר רק ב

 שזמין במוסדות ספציפיים. ebsco discoveryלמצוא את כתב העת באתר בשם 
 ?ebscoטים גישה לאיך ניתן לאפשר לחברות עמותה ולסטודנ

 בתאל ובתיה יקבעו פגישה עם קסי.
 

 11.7כנס מיניות 
 נרשמים. בסוף השבוע מסתיים הרישום המוקדם לכנס. 150 -כרגע

בתל השומר, המטרה לתרגל לקראת ההצגות בכנס.  28.6יום אוריינטציה ביום חמישי הקרוב ה
 .18:00עד  14:00יחד עם ועדת ההיגוי. בשעות 

סדנת בוקר מעניינת, לאחריה יש "מסיבת השקה", כלומר הצבעת האסיפה הכללית. נעמה: נתחיל 
 במקום יהיו דוכנים ואביזרי עזר.

נעמה  -לחלק תגי שם מוכנים מראש, סדרנים )סטודנטים -עזרה בנושאים הבאים: רישום בבוקר
 .  IJOT-רוני. דוכן רכישת מתע"מ ו -פרסמה באונו, יפורסם גם בעוד מוסדות(. עזרה למפיקה

אלדד ורוני, לומדים עם קרן ג'ייקובס, עושים פרויקטים על  -סטודנטים מאונ' בוסטון 2
לעמותה וכו'...אלדד יעשה מקצועית עליונה,  הלוועדהעמותה: רוני תסביר מה ההבדל בין איגוד 

 סקר צרכים לעצמאיים ופרטיים. 
לעצמן תכנית  כדי שמרפאים בעיסוק יוכלו ליצור פרויקט ריכוז קורסים וימי עיון בלוח שנה:

 לימוד שנתית.  
 
 
 

 
 

              _____________________     ___________________ 
 בתאל זמורה, מנכ"לית  העמותה                        איה חסאי, ד"ר נעמה כץ, יו"ר משותף לעמותה
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