71.21.3
פרוטוקול האסיפה כללית שלא מן המניין – האגודה הישראלית לטיפול זוגי ומשפחתי
מזכירת האסיפה – אסנת קושניר
 1.הצבעה על שינוי בקריטריונים להסמכת מטפלים זוגיים ומשפחתיים -הנוסח עליו נערכה ההצבעה:
סעיף א' – דרישות השכלה אקדמית וניסיון טיפולי בטרם התחלת לימודי טיפול משפחתי.
א  . 1דרישות השכלה אקדמית-
תואר שני טיפולי (תואר הכולל עבודה מעשית תחת הדרכה) אשר נלמד במוסד אקדמי המוכר ע"י המל"ג או הגף להערכת
תארים אקדמיים מחו"ל באחד המקצועות הבאים:
א 1פסיכולוגיה -קלינית/חינוכית/רפואית-שיקומית/ארגונית-תעסוקתית או התפתחותית
ב 1עבודה סוציאלית
ג 1יעוץ חינוכי
ד 1קרימינולוגיה
ה 1טיפול בהבעה ויצירה או טיפול באמצעות אומנויות
ו 1תואר ברפואה ( )MDאשר מבטל את הדרישה לתואר ראשון ושני טיפולי
ז 1טיפול משפחתי ממוסד אקדמי מוכר מחו"ל1
*** הערה :ניתן להתחיל בלימודי טיפול משפחתי במקביל ללימודי התואר השני.
תוצאות ההצבעה – מתנגדים – ; 0נמנעים –  ; 0בעד – 72
 12שינוי בתקנון האגודה המתייחס לחברות באגודה – הנוסח עליו נערכה ההצבעה :
עמית/ת אגודה:
אדם שתוארו השני או סטודנט/ית לתואר שני באחד המקצועות הטיפוליים המוכרים לצורך הסמכה ע"י האגודה
(פסיכולוגיה -הרשומה בפנקס הפסיכולוגים-קלינית ,חינוכית ,רפואית-שיקומית ,ארגונית-תעסוקתית והתפתחותית; עבודה
סוציאלית; ייעוץ חינוכי; קרימינולוגיה; טיפול בהבעה ויצירה או טיפול באמצעות אומנויות; תואר ברפואה  MDאשר מבטל
את הדרישה לתואר ראשון ושני טיפולי ; טיפול משפחתי ממוסד אקדמי מוכר מחו"ל;.עמית/ת האגודה אינם רשאים לבחור
ולהיבחר לתפקיד במוסדות האגודה1
תוצאות ההצבעה – מתנגדים –  ; 0נמנעים –  ; 0בעד – 72
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 17משה הציג את אחד הנושאים המרכזיים שמעסיקים אותו כיו"ר האגודה  -הרפורמה בבריאות הנפש למעשה
הוציאה את הטיפולים הנפשיים מהמדינה אל קופות החולים 1זה מחייב הגדרה של חולי נפש עפ"י ה 1DSM -זה
לא כולל את המצבים "הרגשיים הרכים" ; מצבי חיים; יחסי הורים -ילדים ועוד 111זה למעשה צמצם בצורה
משמעותית את המענה 1לקופות החולים עשרות מרפאות שתוך תקופה קצרה מאד מתחילתה של הרפורמה כבר
לא עמדו בקצב וכמות הדרישה לטיפול ונוצרו תורים אף ארוכים יותר ממה שהיה קודם לרפורמה 1מספר הפונים
עלה  ,אך מספר הפסיכיאטרים והפסיכולוגים נשאר זהה ,והחמור מכל ,מבחינתנו  ,שבתוך תהליך זה  ,המטפלים
המשפחתיים פשוט נעלמו ממגוון הטיפולים האפשריים1
תחומי העשייה בהם משה בוחר להתמקד כחלק מהפתרון לסוגייה הם:
 1.להגדיל את מספר החברים כדי להפוך ולהיות מסה קריטית מול משרד הבריאות1
 12לפעול דרך אמצעי התקשורת ,להביא את הטיפול המשפחתי למרכז הבמה הטיפולית1
 17לפעול מול משרד הבריאות וקופות החולים בכדי להחזיר את הטיפול המשפחתי אל מגוון הטיפולים המוכרים
והזמינים למבוטחים1
 14שיח חברים פתוח – הנושאים המרכזים שעלו ונידונו במהלך השיח:
א1

הכרת האגודה /אי הכרה בתוכניות ומסלולי לימוד  -האגודה אינה מוסמכת להתנגד למסלולי לימוד 1אם
כבר זוהי התנגדות מטעם המל"ג ולהם יש קריטריונים משלהם 1האגודה יכולה להתייחס למסלולי לימוד
שונים ולבחון אותם לאור הקריטריונים להסמכה של האגודה 1המסלול המדובר (לימודי משפחה במכללה
למנהל ) נבחן באגודה ולא התקבל כתואר שני טיפולי 1אחד הסעיפים המשמעותיים על פיהם נבחן מסלול/
תוכנית לימודים הוא תנאי הקבלה למסלול 1אילו השלמות ומאילו רקעים אקדמים מתקבלים הסטודנטים
לתוכנית זו 1זוהי אחת הסיבות שתוכנית הלימוד של המכללה לא אושרה באגודה שכן ,לא התקיים מיון
משמעותי לקבלה למסלול1

ב1

מדוע אין גזירה שווה לניסיון בייעוץ חינוכי בקריטריונים להסמכה בקבלת ההקלה על צבירת שעות
הטיפול? התשובה נעוצה בתהליך ההכשרה הארוך והמפוקח של המקצועות האחרים לעומת הייעוץ
החינוכי שהוא פתוח וללא הכוונה טיפולית ספציפית 1יש פערים משמעותיים בצורת ההכשרה של העו"סים
והפסיכולוגיים לאורך שנות העבודה שלהם  ,לעומת היועצים הטיפוליים שהכשרתם אינה טיפולית בעיקרה1

ג1

מדוע בעצם קידום החוק לא רלוונטי? הסבר  :נעשה תהליך בירור מעמיק בליווי יועץ משפטי שהוא גם
לוביסט ,בתהליך שנמשך כשנתיים ,בחן הוועד את כל האפשרויות העומדות בפנינו  1הממצא המרכזי –
אנחנו לא מקצוע אלא התמחות 1היריעה שהתמחות זו כוללת היא רחבה מדי אל מול החוק 1ההבנה היא
שהסיכונים עולים על הסיכויים 1הושם דגש על נושא חוק חופש העיסוק – האומר למעשה כי כל אחד יכול
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לעסוק בכל תחום עיסוק ובתנאי שהמחוקק לא אסר או הגביל זאת 1בכל מקצוע צצים "יועצים" לכן ,גם אם
יהיה חוק שיגדיר מיהו מטפל משפחתי ,זה לא יעלים את זכותם של היועצים לעסוק בייעוץ 1לעומת זאת-
זה ייאלץ את האגודה להוציא מקצועות שהיום מוכרים מחוץ לאגודה1
ד1

מדוע לא לקדם ולקחת חלק בחוק הפסיכותרפיה? מדובר בחוק שמעולם לא נחקק 1ההגדרות של מהי
פסיכותרפיה ואילו מקצועות  /עיסוקים נכללים תחת הגדרה זו שונות ביותר בין ישראל למקומות אחרים
בעולם 1בארץ ,אנו עדים לכך שפסיכותרפיה ממותגת גבוה יותר לעומת המטפלים הזוגיים והמשפחתיים1
יש מקום וצורך לבחון את האפשרות  /צורך /רצון לשת"פ 1או לחילופין לבחון את הדרך שלנו למתג טוב
יותר את המטפלים המשפחתיים1

ה1

חברות באגודה  ,למה זה כדאי ? הועלו כמה נקודות בעייתיות :
א 1האגודה מאבדת אנשים בגלל שהיא לא קיימת ברשתות החברתיות – הרשת החברתית היא כוח1
אפשר לאחד מסרים 1להתחבר לקמפיין ולשתף 1זה בחינם  1לאגד מסרים 1הפניות משותפות כדי
לקדם אנשי מקצוע מוסמכים לעומת היועצים " 1הקבוצה שהקמנו – השפה המיוחדת של הראיה
המערכתית" הוקמה למטרה זו בדיוק1
ב 1יש הבדל בין הכרה מוסדית לבין הכרה ציבורית 1צריך לעבוד מול קופות החולים ,שרותי הבריאות
שיכירו במקצוע שלנו 1כנ"ל מול חברות הביטוח אשר מממנות את הטיפולים ,להציף את פעילות
האגודה בדף הפייסבוק 1בצורה כזו הרבה אנשים אשר יושבים על הגדר ולא מחדשים את
החברות ,אולי ישתכנעו ויבינו יותר על פעילות האגודה 1חשוב שישמעו יותר מה נעשה ואז אולי
יחזרו לאגודה1
ג 1הכנסת הטיפול המשפחתי דרך בתי הספר ,כדי להכנס ולהגיע אל משפחות 1שת"פ עם שפ"י שכבר
נמצאים בתוך בתי הספר 1יש רצון לקיים שיתופי פעולה בימי העיון וההשתלמויות עם אנשי מקצוע
שונים ונשמח לשמוע עוד1
ד 1אנשים יחזרו להיות חברים באגודה במידה וניתן להם ערך מוסף לחברותם  ,למשל להחזיר את
הפרסום שייתן יתרון לחברי האגודה ,וכן ,בזמנו היה ניסיון להביא ביטוח מקצועי קולקטיבי מוזל
והיוזמה נגנזה ולא ברור למה – רווח כספי גם הוא יהווה טריגר לחברות באגודה1
ה 1תהליכי ההסמכה במגזר הערבי הם מורכבים יותר ,יש תחושת זרות ,יש חוסר במקומות הכשרה
ובמדריכים מתאימים 1ישנה התארגנות להקמת עמותה של המטפלים הערביים בראשות פרופ'
חאולה אבו בקר ,יש חשיבות לא להשאיר את המגזר הערבי תחת הכותרת "רגיש תרבות" אלא
להכיר במקצועיות ,ותחומים הייחודיים עימם אנשי המקצוע מהמגזר הערבי מתמודדים איתם1
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ו 1ניסיון לבניית שיתוף פעולה בין הקבוצות ברשתות החברתיות ועם ארגונים אחרים במטרה למתג
והנכיח את הטיפול המשפחתי והאגודה בציבור1
ז 1הקמת וועדת הסברה אשר תרכז ותתמקד בנושא המיתוג וההנכחה של הטיפול המשפחתי
והאגודה1
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