 19ינואר 2021
ו' שבט תשפ"א
סיכום ישיבת ועד 15.1.21
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 .
נושאים על סדר היום :
 .1שאלה לדיון – האם עבור אוכלוסיות ייחודיות (ערבים /חרדים וכו') ניתן לעשות טרייד אוף בין ניסיון קליני לרקע
אקדמי?
 .2הצבעה על נוסח התוספת לקריטריונים לאישור תוכניות לימוד והכשרה .
 .3עדכונים שוטפים – חידושי חברות ,חידושי ביטוח ,עליית האתר לאוויר ,צילומי סרטונים וכו'.

דיונים והחלטות
 .1נוסח תוספת לקריטריונים לאישור תוכניות לימוד והכשרה –
 .aדיון -
 .iיש מקום לדון ולבדוק את כל הקריטריונים של הוועדה ולא רק על סעיף אחד בלבד.
 .iiיכול להיות שיהיה נכון יותר להמתין עם דיון זה לאחרי הבחירות אז תהפוך הוועדה באופן רשמי
לוועדה קבועה ,זו תהיה הזדמנות מצויינת לבחון מחדש את כלל הקריטריונים.
 .iiiהקושי עם ההפרדה של הגדרת מקום הכשרה לתקופת ההתמחות האחרונה הוא בעיקר מבחינת
הקושי במעקב והפיקוח .
 .bהצבעה  -בהצבעה על נוסח הקריטריון כפי שהוצג לוועד לפני הישיבה  2בעד ו 3 -נגד .
 .cהחלטה – הוועדה תמשיך לפעול בהתאם לשיקול דעתה ובהתאם לקריטיונים הקיימים .הנושא יועלה לדיון
פעם נוספת במועד אחר שיכלול דיון מקיף על כלל הקריטריונים.
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 .2האם עבור אוכלוסיות ייחודיות פריבילגיות (ערבים /חרדים וכו') ניתן לעשות טרייד אוף בין ניסיון קליני לרקע
אקדמי?
 .aדיון-
 .iאחת הדעות שהוצגה היתה – התנגדות עקרונית להקלה וויתור על תואר שני טיפולי דווקא על רקע
של אוכלוסיות ייחודיות  .הקלה מסוג זה אמורה להיות שמורה לקהל יעד מבוגר יותר שבא עם
הרבה מאד ניסיון מעשי.
 .iiהובעה גם דעה שבמקרה של אדם מקהילה כזאת עם תואר שני קרוב-לטיפולי ,ראוי לתת משקל
לניסיון רלוונטי ולקורסים טיפוליים שלמד שלא במסגרת התואר השני ,ובמקרה של ספק – להחליט
לקולא .וזאת ,כדי להרחיב את החדירה של טיפול משפחתי גם לקהילות שלא נמצאות בזרם
המרכזי של החברה.
 .iiiבאופן כללי הוסכם כי לוועדת חריגים יש את הסמכות להחליט כראות עיניה ודעת הוועד אינה
מחייבת.
 .3עדכונים שוטפים –
 .aחידושי חברות לשנת  – 2021הענות החברים לחידושים טובה ונעשית בקצב טוב.
 .bחידושי ביטוח אחריות מקצועית לשנת  -2021התחלנו לפני פחות משבוע וכבר למעלה משליש
מהמבוטחים חידשו את הביטוח ,סה"כ קצב טוב.
 .cתוכנית השתלמויות  – 2021ההרשמה נפתחה לפני כשבועיים וגם כאן התגובות ,ההיענות וההרשמה
התחילו בקצב טוב .חשוב לזכור שהפעם מדובר על תקופה ארוכה יותר ולכן קצב ההרשמה יתפרס לאורך
כל התקופה.
 .dהתחלנו לקדם בפייסבוק בצורה ממומנת גם את הפודקאסטים וגם את חוברת ההשתלמויות במטרה להגיע
לקהלים רחבים יותר .
 .eבהמשך – נבנה קמפיין פייסבוק גם לתו המטפל המוסמך.
 .fפיילוט סרטוני התדמית – הסתיים בהצלחה  ,ממתינים לסרטונים הסופיים ולהצעת מחיר מעודכנת בכדי
לצאת לדרך מול החברים  .המטרה היא לצאת עם פרסום של פרויקט זה עד סוף החודש.

אישרו – משה אלמגור-טיקוצקי וסביונה קרמר

היצירה 11ב' ,א.ת רעננה  ,4366358ת.ד 2628 .טל' 09-7467064 :פקס09-7467065:
אתרE-Mail – office@mishpaha.org.il www.mishpaha.org.i -

