
אסיפה כללית שנתית
2022

החברה הישראלית לריפוי בעיסוק

 31.7.22 בשעה 20:00 בזום



חזון
בית לכלל המרפאים בעיסוק  לשם קידומם

וקידום המקצוע. זאת נעשה באמצעות

שותפות בהשקעה בקידום הריפוי בעיסוק

בישראל, העצמת חברי העמותה בסביבות

העבודה השונות והקפדה על אוניברסליות

השירות לכלל החברים

 



יעוד
גוף מייצג – כלל המרפאים בעסוק

גוף מכשיר –התמקצעות וצבירה לקראת מסלולי התמחות 

גוף מוליך ידע – העברת ידע שנוצר באקדמיות ובקליניקות,            

ריכוז, ארגון, זיהוי פערים, הכוונה וקידום מחקרים

 גוף מייעץ ומסייע - בתחום המשפטי, השיווקי ואחר

גוף מתכנן וממליץ - תכנון ארוך טווח של התפתחות המקצוע 

 

 



חזון ויעדים זה אחלה ומה בפועל?

 מייצגת את האינטרסים של מקצוע הריפוי בעיסוק

והעוסקים בו בכל פורום, כולל רגולטורים וקובעי מדיניות

מפעילה קבוצות עניין בתחומי העיסוק השונים, הפועולות

לקידום והעשרה מקצועיים ומפרסמות ניירות עמדה

ופרוטוקולי עבודה והתערבות

מפרסמת את כתב העת המקצועי IJOT ואת המתע"מ

מפיקה ימי עיון, קורסים, וובינרים והשתלמויות 

מפיקה כנס מקצועי שנתי לכל הקהילה

מייצרת שיתופי פעולה עם ארגונים נוספים, בינלאומיים

ומקומיים, לטובת קידום ומיצוב המקצוע בישראל

ü
 

 

 



 מעניקה מלגות לקידום מחקר ופיתוח המיושמים לרווחת

אוכלוסיות מטופלות

מעניקה אותות שנתיים למצוינות ומופת, לקידום ופיתוח

המקצועיות

 מפעילה סימולטור לסייע לסטודנטים להתכונן למבחני

הרישוי

 ייסדה חממה שהיא בית ספר למנהיגות ומקדמת פרויקטים

ויוזמות לטובת המקצוע

מתפעלת אתר אינטרנט עשיר במידע מתחדש ורלבנטי

ובשקיפות מלאה 

  

 

ü
 



 מדוורת מידעון אלקטרוני דו חודשי עם כל החדשות בתחום 

מתחזקת דף פייסבוק פתוח לקהילה, קבוצת פייסבוק

סגורה, דף אינסטגרם וקבוצת גוגל גרופ

 

 

 

 



 בשנת 2021 פורסמו מסמך הנחיות עבודה ו - 3 ניירות עמדה

מקצועיים, שחברות מהחברה הישראלית לריפוי בעיסוק (בקב'

העניין) היו שותפות לכתיבתם.

 

 

 

 

 

 

ניירות עמדה

IJOT כתב העת

 בשנת 2021 התפרסמו 4 גליונות, מתוכם גליון שהוקדש

כולו לקורונה

 

 

 

 



אסטרטגיה ולובי
 -תכנון והוצאה לפועל של החממה למנהיגות במקצועות

הבריאות

-התנגדות בכנסת להצעות חוק "פינדרוס"

-למידת דו"ח פערי כח אדם במקצועות הבריאות

והתנגדות לחלק מהנתונים בו, תוך הצגת עמדה מנומקת

לצוות כותב הדו"ח

-הפצת עמדה מנומקת בכנסת ובכלל המתנגדת

לקביעת מחסור לכאורה של מרפאים בעיסוק ומיקוד

בפתרונות שאינם כוללים שיפור מיידי של שכר ותנאים 

 

 

 



אסטרטגיה ולובי
 -ייצוג בכנסת בנושא הסכנה שבאישור לימודי תעודה

במקצועות הבריאות

-ייצוג בכנסת בנושא קיצור תורים בקהילה

-ייצוג בכנסת בנושא מצוקת שכר המטפלים

הפרא-רפואיים בחינוך המיוחד

-ייצוג בכנסת בנושא תעסוקת עולים

   

 

 

 

 



כנס שנתי 2021- סיבה לסביבה

 הפקנו כנס מקצועי וירטואלי שכלל:

2 רבי שיח

8 פאנלים מקצועיים

2 הרצאות מוקלטות 

הרצאת פוטותרפיה והבעה עצמית בעזרת המצלמה

סדנת שיווק עצמית ייעודית לסטודנטים

חלוקת אותות הצטיינות ומופת

 

 

 

 



 קיימנו בשנת 2021 :

12 קורסים וסדנאות  

3 ימי עיון

23 וובינרים

בהשתתפות של כ- 1,500 מרפאות בעיסוק

 

 

 

 

 

קורסים, וובינרים, ימי עיון

         סימולטור
 152 בוגרות נעזרו בסימולטור בשנת 2021 להתכונן

למבחן הרישוי

 

 

 



 בשלב המאיץ של החממה לקחו חלק 24 מרפאות בעיסוק

שהשתתפו ב- 13 מפגשים, למעלה מ- 40 הרצאות

וסדנאות מ- 33 מומחי תוכן
לשלב החממה ויזום פרוייקטים המשיכו 6 מרפאים בעיסוק 

שהשתתפו ב- 4 מפגשים, 7 הרצאות וסדנאות מ- 7 מומחי

תוכן

2 פרוייקטים עדיין קורמים עור וגידים:

 יסוד פורטל עצמאים ועצמאיות בתחום ריפוי ועיסוק;

הכנסת ריפוי בעיסוק לפוליסות ביטוחי הבריאות הפרטיים  

 

 

 

החממה למנהיגות במקצועות הבריאות



 1. אשרור בחירת חברי הוועד הממשיכים בתפקידם;

2. אשור חברי ועד חדשים;

3. הודעה על חברי וועד שסיימו תפקידם;

4. ייפוי כוחם של חברי הוועד המנהל למנות חברי וועד נוספים או

מתחלפים עד המועד בו מתאפשר למנותם באספה כללית;

5. הארכת כהונת רו"ח ירון רותם, כרו"ח העמותה;

6.אישור דו"ח כספי ודוח מילולי נלווה לשנת 2021 כפי שהומלץ ע"י

ועדת הביקורת. 
 

 

 

ומה על סדר היום באסיפה:



 1.מחזור כספי של 757,626 ש"ח ;

לא התקבלו תרומות מחוץ לישראל, מרשויות המדינה או רשות

מקומית

דו"ח הפעילות הכספית מוצג בדו"ח הכספי

2. פעילות עיקרית: פעילויות לקידום המקצוע ומקצועיות

העוסקים בריפוי בעיסוק בישראל, ימי עיון, קורסים והרצאות, כנס

שנתי מרכזי, הפקת כתב עת מקצועי בעברית, מסמכי עמדה,

פעילות לובי ועוד
 
 

 

 

הדו"ח הכספי והמילולי 2021:



 

 

3. יעדים לשנת 2022: פעילות אקטיבית לקידום המקצוע מול

קובעי מדיניות, הנגשת קורסים ומידע מקצועי מגוון, קידום ניירות

עמדה, הפקת כתב עת וכנס שנתי

4. בעלי תפקידים: ד"ר ענת אלבז ורביטל גל - יו"ריות משותפות

5. בעלי זכויות חתימה: ד"ר ענת אלבז, רביטל גל ויפעת נוריאל

6.חברות ועדת הביקורת: רונית דורות ונעמי בועז 

7. רו"ח העמותה: ירון רותם
 

 
 

 

 

הדו"ח הכספי והמילולי 2021:



 2021

מנכ"ל 192,700.00 

אדמיניסטרציה 99,018

אתר אינטרנט 22,660

ניהול תוכן והפקה - כתב עת 9,167

 8. מקבלי שכר: 
 

 

 
 

 

 

הדו"ח הכספי והמילולי 2021:

כולל חפיפה בשל שינוי פרסונלי

כולל חפיפה בשל שינוי פרסונלי



חברי ועד שהצטרפו ואישורם:

כנרת סבן

אפרת פרי

נטע כץ

עומרי גולד

 



חברי ועד פורשים:

הילה כהן

שירה אופיר

בתיה מרום

דורית רדליך

שני שפע קוגן 

אביה עלפי



 

*ייפוי כוחם של חברי הוועד המנהל למנות חברי וועד נוספים או

מתחלפים עד המועד בו מתאפשר למנותם באספה כללית;

*הארכת כהונת רו"ח ירון רותם, כרו"ח העמותה;

*אישור דו"ח כספי ודוח מילולי נלווה לשנת 2021 כפי שהומלץ ע"י

ועדת הביקורת. 

 
 

 

 

מה עוד נשאר לנו:

DONE
DONE

DONE



 

*לחברי הועד המנהל:

 היו"ריות המשותפות - ענת אלבז ורביטל גל

איה חסדאי, יעל ויסוצקי, אביבית יוחנן, עומרי גולד, נטע כץ, יערה ליפשיץ,

כנרת סבן, אפרת פרי, מיכל דבדבני, שיר אלסון, ירדן ביבס, לילה עיסא

 

*לחברות ועדת הביקורת:

רונית דורות, נעמי בועז

 
 

 

 

והתודות: 



תודה רבה 
על השתתפותכן

תמה האסיפה הכללית לשנת 2022


