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 ' חשון תשפ"אב    

 202010.15.סיכום ישיבת ועד מתאריך 

 בצורה מקוונתהישיבה התקיימה 

 רחל.  – התנצלה. טובה, חדוה ולאה – נוספים ., גליתמשה, סביונה, דוד, חגית – נוכחים

 הנושאים על סדר היום:

 פל זוגי ומשפחתי . מעבר והצבעה על הצעות השינויים לקריטריונים להסמכת מטהשלמת ה .1

 הרשקוביץ ודיון לגבי המשך העבודה איתם.  -סיכום תקופת עבודה עם המשרד גרייבר .2

 קטגוריה ד'  –דיון בנושא הקריטריונים להכרה במסלולי לימוד והכשרה  .3

 

  :דיון והחלטות 

ת הכשרה שלא ישנה בעייתיות עם מקומו –קטגוריה ד'  –בנושא הקריטריונים להכרה במסלולי לימוד והכשרה  .1

ברור לגמרי מתוך המסמכים עד כמה מתבצעים במקום ,למרות שאינו פרטי, טיפולים זוגיים ומשפחתיים. מדובר 

במקומות שאינם מקומות טיפול מובהקים וגם אינם מקומות ציבוריים מובהקים מהבחינה שהם אכן מכשירים את 

ה השאלה האם יש דרך להגדיר בצורה טובה יותר המטפלים. יחד עם זאת, בהחלט נעשים במקום טיפולים . נשאל

 את הקריטריון במסמכים . 

הבעיה היא איננה הקריטריון אלא נדרשת במקרים כאלו שיחת בירור עם המקום בכדי להבין טוב יותר בטרם  –ההחלטה 

 רכי ההתמחות . מאשרים , מהו אופי המקום ועד כמה אכן מתקיימים במקום טיפולים זוגיים ומשפחתיים התואמים את צ

 

  –המשך דיון בקריטריונים  .2

  –החלטות הוועד לפי הסעיפים שנידונו 

  כל הסעיפים בחלק זה נשארים עם הנוסח הקיים המוצע , לא התקבלו ההערות שהוצגו.  –הדרכה חיה 

  המלצות–  

o  'אגודה,  ההמלצה תקפה רק אם ניתנה על ידי מדריכה מוסמכת בטיפול זוגי ומשפחתי, חברת - 2סעיף ד

 הן בתקופת מתן ההדרכה והן בעת מתן ההמלצה.

  אושר ונשאר.  –המלצה תינתן אך ורק על ידי מדריך מוסמך 

 אושר  -המדריך חייב להיות חבר אגודה בתקופת מתן ההדרכה  . 

  ולא יכנס לנוסח החדש. נמחק  -לא אושר  –המדריך חייב להיות חבר אגודה בעת מתן ההמלצה 

o  'ונשאר כפי שהוא.  אושר – 3סעיף ד 
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o  'אושר ונשאר כפי שהוא.  – 4סעיף ד 

o  'לאור  -טופס ההמלצה המלא והחתום יועבר ישירות על ידי הממליצה אל משרדי האגודה - 6סעיף ד

הוחלט להוריד סעיף זה מהקריטריונים  -העובדה כי האגודה מאמינה בשקיפות מלאה בין מדריך למודרך

 לגמרי. 

 

 סעיפי הקריטריונים, חלק זה כלל שיתוף מלא של כלל חברי האגודה . בזה תם חלק הדיון על 

השלב הבא הוא לקבוע מועד לאסיפה כללית שלא מן המניין בכדי להצביע באופן סופי על הנוסח הרשמי שנדון ואושר על 

 ידי הוועד . 

 בהתאם להחלטת האסיפה הכללית יכנסו הקריטריונים החדשים לתוקף . 

 

הוועד הצעה לתאריך לאסיפה כללית שלא מן המניין לעוד כחודש ימים ותאריך זה יחד עם נוסח  חדוה תשלח לחברי

 הקריטריונים הסופי ישלח לכלל חברי האגודה. 

 

 הרשקוביץ ודיון לגבי המשך העבודה איתם. -סיכום תקופת עבודה עם המשרד גרייבר .3

 ם פגישת הנהלה עם נציגות המשרד : הוצג לוועד סיכו

 חלקם הצליחו יותר וחלקם הצליחו פחות.  –ם המשרד במהלך החצי שנה האחרונה חולקה לארבעה תחומים העבודה ע

נעשו במהלך התקופה מהלכים מול שלושה משרדי ממשלה שונים חלקם מתחילים לשאת פרי וחלקם לא. יחד עם  -פוליטי

 נחנו רוצים להיות בהם? זאת נשאלת השאלה האם הכיוונים אליהם המשרד מפנה אותנו הם הכיוונים שא

פודקאסטים, סרטוני הכר את המטפל, התוויית מסלול פנייה לקהלים  –בתחום זה נעשו לא מעט דברים, כגון  -פנים ארגוני

בתחום זה החשיבות העיקרית היא להביא את כל הדברים לכדי מימוש  -צעירים וחדשים לחברות לאגודה, תו המטפל

 והטמעה בארגון. 

הותווה פיתוח קשר עם התחנות הציבוריות , המכונים שמטרתו נגיעה בשטח והנכחת האגודה באופן  –שטח חוץ ארגוני/ 

 בולט יותר באפיקים השונים . 

זהו החלק המאתגר שגם לא כל כך קודם במהלך התקופה . נציגות המשרד ציינו כי חסר להם חומר לעבוד איתו  -תקשורת

 . 

צעת העבודה והמחיר של המשרד והתאם לכך תתקבל ההחלטה לגבי המשך להמתין ולקבל את ה –החלטת הוועד 

 העבודה. 

 חדוה מונטיאס :סיכמה

 טיקוצקי וסביונה קרמר-משה אלמגור :אישרו
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