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 2020דצמבר  27  

 "ב טבת תשפ"אי                                                                                                     
 22.12.20פרוטוקול אסיפה שלא מן המניין מתאריך 

 
 משתתפים.  40, ומספר המשתתפים עמד על התקיימה במפגש זום האסיפה 

  האסיפה ם של סדר היו         
 הצבעה על הסעיפים החדשים בקריטריונים להסמכת מטפלים .          

 האסיפה כולה הוקלטה .  .1

 הקריטריונים החדשים הוצגו בטבלה לכל המשתתפים וכל סעיף עלה להצבעה .  .2

 הצעה לתיקון / ניסוח חדש

יות על המועמדת להסמכה כמטפלת זוגית ומשפחתית חייבת לה –הקדמה  –סעיף א' 

בעלת תואר שני טיפולי אשר נלמד במוסד אקדמי ומוכר על ידי המל"ג, או תואר שני 

טיפולי ממוסד אקדמי מחו"ל שהוכר על ידי הגף להערכת תארים אקדמיים מחו"ל 

תואר שני 'טיפולי' הוא תואר שני במשרד החינוך כשווה ערך לתואר שני בארץ. 

ת הדרכה מקצועית כחלק מחייב מן הכולל עבודה מעשית טיפולית עם מטופלים תח

 הלימודים. 

 השכלה אקדמית  –סעיף א' 

, חברתית-תעסוקתית-שיקומית, ארגונית-פסיכולוגיה קלינית, חינוכית, רפואית .1

 או פסיכולוגיה התפתחותית

 טיפול באומנויות בהבעה ויצירה .2

 בהתמחות ברפואת משפחה או בפסיכיאטריה( MD)רפואה  .3

 וסד אקדמי מוכר בחו"ל( ממMFTטיפול משפחתי ) .4

 סעיף זה בוטל לחלוטין 
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 לתיקון / ניסוח חדש / תוספות הצעה

  –סעיף ב' טבלת הקורסים 
  5 -ו 4 סעיף ד' פוצל לסעיפים

)מבוססות על מיומנויות וטכניקות בהתערבות טיפולית זוגית ומשפחתית  – 4סעיף 
שעות לימוד  56או  מסטריםסישני  –דלעיל(  3עד ב  1התיאוריות שנלמדו בסעיפים ב 

 אקדמיות.
מיומנויות וטכניקות בהתערבות טיפולית משפחתית בנוכחות ילדים  -5סעיף 

שעות  28אחד או  סימסטר –דלעיל(  3עד ב  1)מבוססות על התיאוריות שנלמדו בסעיפים ב 
 לימוד אקדמיות.

 

 לתיקון / ניסוח חדש / תוספות הצעה

 רכה בטיפול זוגי ומשפחתי טיפולי והד  ניסיון –סעיף ג' 
הסעיף עצמו נשאר זהה במהותו אך מנוסח באופן  -ניסיון בטיפול זוגי ומשפחתי  1ג.

 מפורט יותר.
  –חדש  –.ד 1סעיף ג.

 רכיבי הניסיון הטיפולי:
 רבע מסך שעות ההתנסות חייבים להיות טיפולים משפחתיים רב דוריים. .1
ל חמישה עשר אחוזים מסך שיעור המפגשים האינדיבידואליים לא יעלה ע .2

 כל שעות ההתנסות.
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  –הדרכות  

לשנות את המושג הדרכה פרטנית להדרכה  –הוצעה הצעה כללית שהתקבלה ע"י המשתתפים 

 אישית. 

 שינוי מהותי רק הנוסח ורמת הפירוט שונה(. )אין –רכיבי ההדרכה  –. 2ג.
 נדרשות מאה ושישים שעות הדרכה לפחות.  –אישית פרטניתא. הדרכה 

 להינתן על ידי שתי מדריכות לפחות. אישית הפרטניתעל ההדרכה  .1
תהליך ההדרכה עם כל מדריכה חייב להימשך למשך עשרים וחמש שעות  .2

  הדרכה לכל הפחות. 
עד מאה שעות הדרכה יכולות להינתן על ידי מטפלת מוסמכת שנמצאת  .3

יפול זוגי ומשפחתי. זאת בתנאי שהיא בתהליך ההסמכה להדרכה בט
עצמה מודרכת על ידי מדריכה מוסמכת על אותה ההדרכה שהיא נותנת 

 למועמדת. שאר שעות ההדרכה חייב להינתן על ידי מדריכה מוסמכת.
 

 נדרשות שישים שעות לפחות.  –ב. הדרכה קבוצתית 

ל אחד , במשך שנתיים על ההדרכה הקבוצתית להתקיים בשני מחזורים בני שלושים שעות כ .1

 לפחות.

 על ההדרכה הקבוצתית להינתן על ידי מדריכה מוסמכת. .2

 גודל קבוצת הדרכה לא יעלה על שמונה מודרכות.  .3

 

 נדרשות שלושים שעות לפחות.  –הדרכה חיה  .ג

הדרכה חיה מוגדרת כהדרכה פרטנית שמתקיימת תוך כדי טיפול שהמועמדת מקיימת עם זוג או עם 

כיוונית -או נוכחת בחדר בזמן הטיפול, או צופה בו בזמן אמת, מעבר למראה חד משפחה. המדריכה

או באמצעות טלוויזיה במעגל סגור. למדריכה צריכה להיות אפשרות להתערב ישירות בטיפול, או 

 לתקשר עם המועמדת באמצעות מערכת שמע. 
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 לתיקון / ניסוח חדש / תוספות הצעה

 המלצות  –סעיף ד' 
כה כמטפלת זוגית ומשפחתית חייבת להציג שתי המלצות מועמדת להסמ .1

 לפחות, משתיים ממדריכותיה בטיפול זוגי ומשפחתי.
.ההמלצה תקפה רק אם ניתנה על ידי מדריכה מוסמכת בטיפול זוגי ומשפחתי,  .2

 חברת אגודה, בתקופת מתן ההדרכה  היתהאשר 
המלצה תינתן רק ממדריכה אשר הדריכה את המועמדת בהדרכה  .3

נית ו/או בהדרכה חיה במשך עשרים וחמש שעות הדרכה לכל פרט
 הפחות. 

מועד הנפקת ההמלצה לא יהיה מאוחר מחמש שנים לאחר סיום  .4
 ההדרכה. 

ההמלצה תוגש על גבי טופס המלצה ייעודי של האגודה ובהתאם להנחיות  .5
 המפורטות שם.

 

  –החלטות האסיפה 

 

 כל הסעיפים אושרו ברוב קולות .  .1

ויהיו רלוונטים לכל מי שיתחיל את לימודי  1.1.21 -ם החדשים יכנסו לתוקף החל מהקריטריוני .2

 הטיפול הזוגי והמשפחתי החל מתאריך זה. 

 הקריטריונים הקודמים ממשיכים להיות בתוקף לכל מי שנמצא בתהליך לימודים והתמחות.  .3

 

 

 טיקוצקי וסביונה קרמר-משה אלמגור –אישרו 
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