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יעל ויסוצקי, יערה ליפשיץ, שיר אולסון, שני שפע קוגן, איה, חסדאי, נוכחים: רביטל גל, ענת אלבז, 

 יפעת נוריאל.וכנרת סבן, נטע כץ, אפרת פרי 

 )נציגות קב' עניין: איה חסדאי, רונית דורות, צורית גוטפריד, רותי טראוב(

 נושאים שנידונו:

 עדכונים שוטפים: .1

  הגשת מסמך אתגרים והצעות לפתרונות לצוות משרד ראש הממשלה הכותב את דו"ח

 פערי כוח האדם ופתרונות במקצועות הבריאות בשירות הציבורי.

  והבריאות בכנסתישיבות בוועדות החינוך 

 טיוטת תקנות נגישות לקליניקות עצמאיותהגשת הערות ל 

 פגישה עם סגל החוג לריפוי בעיסוק באוניברסיטה העברית 

  פרסום נייר העמדה בנושא הפרעות נוירוהתפתחותיות בכתב העתIJOT 

 מדורים חדשים במידעון: שווה קריאה, מדור חדשנות 

  יוצא לדרך 2מפגש יו"ריות מקשיבות 

  פתיחת גוגל גרופ של החברה הישראלית לריפוי בעיסוק והנגשת מידע למרב"ע

 חרדיות

 קול קורא לכתיבת מאמרים לגיליון ייעודי בנושא השתתפות בעבודה בIJOT 

 

 עדכונים מראשות קב' ענין: .2

  ריכוז מאמצים בעקבות דיון בכנסת בוועדת החינוך לכתיבת  –קב' ענין לקויות למידה

מענים בחינוך הרגיל לתלמידים עם לקויות למידה, הפרעה בנושא  מסמך

בשילוב עם מסמך העמדה החדש בנושא , התפתחותית בקואורדינציה והפרעת קשב

 הפרעות נוירוהתפתחותיות; שיתוף פעולה עם עמותת קווים ומחשבות 

  התקיים יום עיון בשיתוף צבר רפואה. תתקיים חשיבה משותפת  –קב' ענין טיפולי בית

 עם קבוצת לקויות למידה על שיתוף פעולה.

 לסטודנטים לתחום בריאות התקיים אירוע מוצלח של חשיפה  -קב' ענין בריאות נפש

הנפש  ובתכנית אירוע חשיפה נוסף בנושא בריאות נפש של ילדים ונוער. בנוסף יש 

 התארגנות לגיבוש קבוצת הדרכת עמיתות.

   בתכנית כתיבת נייר עמדה מהו ריפוי בעיסוק בעולם העבודה -קב' ענין עולם העבודה 

 

 מתכנית העבודה  דיון וקידוםנושאים ל .3

 ברה, גיוס וחיבור הסטודנטיות לעמותהגיבוש קב' עבודה להס 

 סיוע בשדרוג הסימולטור 

 בהובלת רביטל גל, נטע כץ וכנרת סבןהתנעת קב' ענין אוטיזם , 

  שיתוף פעולה של הועד בחיזוק מערך הקורסים. יצירת קשר עם מרצים ואיתור קורסים

 חדשים לתחומים נוספים בריפוי בעיסוק ולעצמאיות.

 הצעות מחיר לשדרוג האתר 

  להמשך דיון –בחירת יו"ר, פורמט, נושא  – 2022כנס 

 
 

 


