 17באוקטובר 2021
י"א חשון תשפ"ב
סיכום ישיבת ועד 15.10.21
השתתפו :דר' גלית לזר ,סביונה קרמר ,דר' דוד מלהאוזן-חסון ,טובה קזורר
התנצלו  :דר' חגית ירניצקי ,רחל בר
נוספים :חדוה מונטיאס ,לאה שריבקר
נושאים על סדר היום :
•

רעיונות ומחשבות לתוכנית עבודה 2022

•

אישור מינויים חדשים

•

עדכונים שוטפים

ישיבה זו הינה למעשה ישיבת הוועד הראשונה מאז כניסתה של דר' גלית לזר לתפקיד יו"ר האגודה .הישיבה תוקדש
לשיח על יעדים וציפיות הוועד מתקופת כהונה זו.
ציפיות לעתיד:
 .1שהטיפול הזוגי יוכר כמשהו ייחודי ,זוהי נקודה בה אנו עוסקים כל השנים וחשוב שנמשיך איתה.
 .2שנתמקד בדברים שהופכים את החברות באגודה לכדאית.
 .3להמשיך עם ההשתלמויות המקוונות ,זוהי יוזמה חשובה ומשמעותית מאד.
 .4שנקפיד על רמה מקצועית גבוהה ,ושזו תהיה אחת הנקודות בגללה לאנשים שווה להצטרף לאגודה (חברות באגודה
הינה כתו תקן של איכות ומקצועיות).
דיון :איך מעודדים הצטרפות לאגודה בלי לוותר על רמה מקצועית?
 .1אפשרות אחת – מסלול שיאפשר למטפלים ותיקים ממקצועות טיפוליים מגוונים להגיע למעמד של מטפל זוגי
ומשפחתי מוסמך ,מסלול שיהיה קצר יותר ,תוך מתן משקל לרקע ולניסיון המקצועי.
 .2אפשרות נוספת – הרחבת התארים המוכרים ע"י האגודה כתארים טיפוליים כתנאי סף להסמכה בטיפול זוגי
ומשפחתי ,למשל – מגמות מסוימות בסיעוד או קלינאות תקשורת .הרחבת טווח התארים ,תרחיב את היריעה של
המועמדים ללימודי טיפול זוגי ומשפחתי ולהסמכה בסופו של דבר.
החלטה – נושא זה הינו מורכב אך בהחלט נמשיך ונדון בו בתקופה הקרובה.
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נושאים נוספים שיובאו לדיון בהמשך – מלגות לימודים ומלגות מחקר ,קידום אתר האגודה בגוגל באופן ממומן ולא רק
באופן אורגני.
אישור מינויים חדשים:
 .1הוועד אישר את מינויה הזמני של דליה חרובי ,חברת וועדת אתיקה כיו"ר זמני של הוועדה עד שנצא לבחירות
לתפקיד זה.
 .2הוועד אישר את מינויה של דר' רות לירון כיו"ר וועדת חריגים.
 .3הוועד אישר את מינויה של אורה שטרית אהרון כחברה בוועדת חריגים.
עדכונים שוטפים ואישורים:
 .1גלית וחדוה קיימו פגישת הכרות עם דר' אריאל ארקין כהן ,יו"ר איט"ם .מטרת הפגישה בנוסף להכרות היתה
חשיבה משותפת על שיתופי פעולה בין הארגונים ,בנושאים שונים .כגון ,הנחות הדדיות בימי עיון והשתלמויות,
תכנון ימי עיון והשתלמויות משותפות ,הקלות הדדיות בתחום ההסמכה וההכרה המקצועית ,שיתופי פעולה בתחום
שמירת הרמה המקצועית של תחומי העיסוק שלנו.
בנוסף ,הוועד אישר שליחת מכתב משותף לאוניברסיטת בר-אילן בנושא תוכניות לימוד במסגרת היחידה לפיתוח
מקצועי שעושות עוול הן ללימודי הטיפול הזוגי והמשפחתי והן ללימוד הטיפול המיני.
 .2היוזמה החדשה בתחום ההטבות לחברים – צילומי תדמית במחיר משתלם במיוחד .יום הצילומים כבר התמלא
כמעט כולו.
 .3השתלמויות – יום העיון שיתקיים בתאריך  27.10.21זוכה להתעניינות והרשמה יפה ,כך גם יתר חוברת
ההשתלמויות המקוונות ,אך בהחלט ניכר כי ישנה ירידה מסוימת ביחס לתוכניות הקודמות ,נצטרך לבחון את
העניין ככל שתתקדם התוכנית ,אנו רק בשלבים ראשונים שלה.
 .4תקציב האגודה וסעיפים שלא תוכננו במקור – לאור ירידה בהרשמות לתוכנית ההשתלמויות הקרובה ,ישנו צפי
כרגע לסיום שנת  2021עם גרעון גדול מעט יותר מהמתוכנן ,יחד עם זאת ,חשוב להמשיך ולקדם מספר נושאים
שנמצאים על הפרק.
 .5הוועד אישר הקמת מערכת טפסים מקוונים לטובת שיפור הגשת טופסי הסמכה.
 .6הוועד אישר להתקדם עם מוקד הפרסום הארצי בבחינת מתן חסות לתוכנית בערוץ כאן  11בנושא טיפול זוגי.
כתבה :לאה שריבקר
אישרו  :דר' גלית לזר וסביונה קרמר.
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