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 25/3/2014ישיבת מועצת מחוז הדרום מיום                           

 איה לוצקי, עידו זולטי, הילה חורש, לאה שקל,  חני קאופר, גידי פרץ,  השתתפו:

 אסף טמיר, דיויד וולפסון, ציפי אפרתי, דליה אהוד, שמחה קמרי, אסתר סלמה

 אודליה כרמי, : שירה שכטמן, ענבל שלוסברג, דר' מג'יד אלעטאונה, אסתי כהן,התנצלו על העדרם

 גושן  רחל

 גיל אוחיון, אורנה אלימלך, עמית הוכמן, איה פטרמן , אודליה כרמי : נעדרו

 מנהלת השרות הסוציאלי , ביה"ח "ברזילי"  : עו"ס רות נתנאל /אורחת

 המפגש התקיים בשרות הסוציאלי בבית החולים "ברזילי" –מקום המפגש

 הנושאים שנקבעו לסדר היום:

 בה.  אופי העבודה והקשיים היחודיים הכרוכים  -נושא מרכזי: העו"ס בתחום הבריאות

 אשכול הבריאות במחוז  צירי -חני קאופר וגידי פרץ בהכנת והנחיית 

 הצירים שנבחרו ליצג במזכירות הארצית  . בקשה לבחון מחדש את הרוטציה בין1:   -שונות

 יו"ר המחוז –וז בהקשר לתשומות כוח אדם לצרכי המח  באי ההתיחסות  לדון  . בקשה2

 כזה. לא תיקח חלק בדיון   שמטעמים מובנים  ציינה

 יו"ר האגוד  בקשת צירי המחוז לפגישה עם . 3

 

 . עבודה סוציאלית במערכות הבריאותא

)מצ"ב ( המשקפת את התוקף החוקי לקיומם של מערכות   הוצגה על ידי המנחים מצגת
ני של מערכות הבריאות ) משרד הבריאות ומערכת בריאות המבנה הארגו  הבריאות, 

הנפש,לשכת הבריאות וקופות החולים השונות(. מיקומם של השרותים הסוציאליים במערכות אלו 
כולל אוכלוסיות חסרות ישע ובסיכון ונפגעי טרור.   תחומי ההתערבות הרחבים כשרות משני להן, 

של העבודה הסוציאלית  המשמעותית   תרומתה ומטרותיה,  הרפורמה בבריאות הנפש
.)מצ"ב המצגת הרפואית להטמעת הגישה הביו פסיכו סוציאלית בעשייה הרפואית הבריאותית

 במלואה(

 בדילמות ובקשיים של העו"ס בסקטור זה:  עיקר הדיון התמקד

ההשלכות הנובעות מן העובדה  -.מיקום העבודה הסוציאלית במערכת מולטי דיספלינארית1
 שהשרות

 לשרותי הרפואה.  הסוציאלי )בהבדל ,למשל, משרותי הרווחה העירוניים( הינו מערכת משנית

 למשל,אחיות עוסקות בעבודה-מקצועות אחרים נכנסים למקומות שהיו רק ע"ס -ייחוד העיסוק  .2

 קבוצתית

 הגדרת מכסת העבודה של העו"ס. בכמה עו"ס יכול לטפל תוך שמירה על –היעדר תקינה  .3

 דרטים שחוק העובדים הסוציאליים דורשהסטנ

 בעיקר בבתי החולים. –העדר אפשרויות קידום  .4

 בהתאם למבוצע בפועל אי תשלום כוננויות  .5

 הגורמים בין השאר להבדלי שכר ותנאי העסקה ההפרטה של השרותים הרפואיים  העמקת  .6



 ס(בקרב העו"ס ) רק קופ"ח כללית חתומה על ההסכם הקיבוצי של העו"

 מחסור בהשתלמויות לעובדים סוציאליים במערכת הבריאות.  .7

 המשתתפים ציינו כי רמת הידע שלהם באשר לתחום הבריאות התרחבה הודות לדברים שהוצגו.

 החלטה.

 שההיערכות אליהם מתחילה בימים אלה.  פרוטוקול המפגש ישמש בסיס נוסף לדיוני השכר

 שונות ב.

)פרישת  יצוג המחוז במזכירות לאור השינויים שחלו חורש מעלה לדיון את נושא הילה  .1
הנושא עלה על  ג'ניה שהיתה אמורה לכהן במזכירות במחצית השנייה של הקדנציה(. 

 4למציאות שנוצרה שלפיה היה תיקו בין   סיפק מענה  רקע העובדה שהתקנון לא
 ה מעוגן בומועמדים ופתרון הרוטציה לא הי

 ציר במוסדות  שביטא את הצורך בהגדרת קריטריונים להערכה תפקודית של  התפתח דיון

 השונים של האגוד ואשר צריך למצוא את ביטויו בתקנון החדש המתגבש.

 שמחה קמרי שבחה את תפקודה של הילה כנציגתנו במזכירות/מרכז.

 נושא תפקוד הצירים לא היה על סדר היום ולכן לא התקיים דיון ממצה.

 החלטות

 במזכירות במקום ג'ניה שכן יש למחוז רק שני מושבים  לנציג  אין מקום לבחירות      א.

 במזכירות

 אם לא יגיעו להסכמות יחזרו למועצת  הנבחרים ישבו ביניהם ויגבשו הצעה  שלושת      ב.

 המחוז הקרובה

 וקריטריונים לתפקודו  לדון בפירוט תחומי אחריותו של הציר  המחוז יציע לועדת תקנון       ג.

 אחידים  על מנת שניתן להעריך זאת במדדים

הובא לידיעת הצירים כי צפרא אמורה  –בקשה למפגש של צירי המחוז עם יו"ר האגוד .2
פגישה אם רוב הצירים יאשרו לאוניברסיטת בן גוריון וניתן יהיה לקיים עמה  30/4-להגיע ב

מאחר וזו שעת סיום ההרצאה של  14.15השתתפותם. הכוונה לפגישה שתחל בשעה 
 צפרא. לחילופין תבדק אפשרות למפגש עו"ס הבריאות עם צפרא

 החלטה

גידי   צירי המחוז יודיעו בהקדם האפשרי על הערכותם להשתתף בפגישה עם צפרא ,לחילופין
 ובשעות האמורות.  א עם סקטור הבריאות במועדיערך לקיים מפגש של צפר

 רשמו: איה לוצקי ודליה אהוד

 


