 27דצמבר 2020
י"ב טבת תשפ"א
סיכום ישיבת ועד 25.12.20
השתתפו :פרופ' משה אלמגור ,קרמר סביונה  ,דר' ירניצקי חגית ,דר' דוד מלהאוזן-חסון ,דר' גלית לזר
נוספים :רחל בר ,קזורר טובה  ,חדוה מונטיאס ,שריבקר לאה .
הישיבה התקיימה במפגש זום .
סדר היום של הישיבה
 .1הערכות לבחירות  – 2021סטטוס תפקידים וקריטריונים לתפקידים השונים.
 .2עדכון קטגוריה ד' בקריטריונים של הוועדה לאישור תוכניות לימוד והכשרה.
 .3סיכום האסיפה שלא מן המניין.
 .4כנס שנתי 2021
 .5עדכונים שוטפים

דיונים והחלטות
הערכות לבחירות – 2021
 .1הוצגו לוועד סטטוס המתנדבים בוועדות השונות וכן הקריטריונים לבעלי התפקידים השונים כפי שפורסמו עד היום.
יו"ר כל וועדה התבקש לבדוק את הקריטריונים לבעלי התפקידים בוועדה שלו וכן לבדוק מול חברי הוועדה מי
מעוניין להמשיך ומי מסיים .בהתאם לעדכון היו"ר יפורסם קול קורא לקראת סוף ינואר לכלל התפקידים שידרשו
וחברי האגודה יוזמנו להציג מועמדות.
 .2פרופ' משה אלמגור-טיקוצקי הודיע לוועד כי קיבל החלטה לא להמשיך בתפקידו לשנה נוספת וכי הוא מבקש
לפתוח את תפקידו לבחירות.
 .3בהתאם להחלטה שהתקבלה באסיפה השנתית ביוני  2020הוועדה לאישור תוכניות לימוד והכשרה הופכת לוועדה
קבועה וגם היא תפתח לבחירות .הקריטריונים ליו"ר הוועדה וחברי הוועדה יפורסמו גם הם במסגרת הקול קורא.
 .4בבסיס הקריטריונים לוועדה זו נקבע כדלקמן:
א .יו"ר הוועדה –
 .aחבר מועצת הסמכה בעבר או בהווה שסיים לפחות קדנציה אחת מלאה במועצה.
 .bמדריך מוסמך חבר אגודה  5שנים לפחות.
ב .חבר בוועדה –
 .aמדריך מוסמך חבר אגודה שלוש שנים לפחות.
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עדכון קטגוריה ד' בקריטריונים של הוועדה לאישור תוכניות לימוד והכשרה –
הוועדה לאישור תוכניות לימוד והכשרה נפגשה בתאריך  6.12.20לדון בבעייתיות שנוצרה בנוסח הכללי הקיים כרגע
בקריטריונים וניסחה הצעה לנוסח חדש :
מקום יוכל להיות מוכר כמקום הכשרה חלקית בתנאי ש-
במקום מועסקים לפחות  2מטפלים זוגיים ומשפחתיים מוסמכים חברי אגודה שלפחות אחד מהם הוא גם מדריך
מוסמך .
בנוסף ,מתנהל במקום הליך מיון והפנייה של מטופלים באופן מסודר ומפוקח ע"י אנשי הצוות.





הדרכה אינדיווידואלית תוכל להתקיים ע"י המדריך המוסמך המועסק במקום  /המטפל המוסמך אם הוא
בתהליך הסמכה להדרכה  /מדריך חיצוני שאושר ע"י צוות המקום.
הדרכה קבוצתית תוכל להתקיים בהתאם לכל ההגדרות של הדרכה קבוצתית המופיעה בקריטריונים
להסמכת מטפלים  ,לצורך ההבהרה – המדריך את הקבוצה חייב להיות מדריך מוסמך חבר אגודה  ,כל חברי
הקבוצה המודרכים הינם מתמחים בטיפול זוגי ומשפחתי המביאים מקרים מתוך המקום המאושר.
הדרכה חיה תוכל להתקיים בתנאי שהיא עומדת בכל התנאים המופיעים בקריטריונים להסמכת מטפלים.

התקיים דיון בוועד אך טרם התקבלה החלטה סופית .
ההתלבטות המרכזית של הוועד היא האם הדרישה כי מקום המבקש אישור נדרש ל 2 -אנשי צוות  ,הינה דרישה מחמירה
מדי או לא.
הוח לט כי חברי הוועד יחזרו ויעיינו בהצעה וישלחו הצעות לתיקון ושינוי  .דיון נוסף יתקיים בישיבה הבאה.
לאור העובדה כי נושאים נוספים נשארו פתוחים הוחלט לזמן ישיבת ועד נוספת במועד קרוב יותר מהישיבה המתוכננת
הבאה.
אישרו – משה אלמגור-טיקוצקי וסביונה קרמר
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