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 2022 גוסטאו 2
 ב תשפ"  אב' ו

 
 האגודה הישראלית לטיפול זוגי ומשפחתי ע"ר 

 580006476  -מס' עמותה 

 

 פרוטוקול 
 ישיבת הוועד המנהל של העמותה 

 5ישיבה מספר 
 בזום  21:00, בשעה 2.8.22, לישישהתקיימה ביום ש

 
  :נוכחים

 סון,  האוזן חורר , דליה חרובי, דוד מל: גלית לזר, חגית ירניצקי, סביונה קרמר, טובה קזחברי הוועד

 :, רחל בר, סיגל רציןמוזמנות

 יו"ר האגודה, גלית לזר    יו"ר הישיבה:

 

 הנושאים על סדר היום:

 .  ל הפרקשאים שעמצב ונוהצגת  –וחברות הוועדות השונות  חבר .1

 . 2022שונה ל תקציב מחצית ראוצח נידו" הצגת  .2

 ק והרחוקרוב  ה על יעדים ומשימות לטווח החשיב .3

 

 ל הפרק ים שעמצב ונושאהצגת  –וועדות  .1

 

יש  קיים סעיף לפיו וח המקצועי יטבב  הביטוח. ים אנו עדות לגל גדול של פניות סביב נושארונ בחודשים האח וועדת אתיקה:

יים  פי ההסכם הקלמכוסות ע"י הביטוח. ות שאינן לאחרונה עלו שאלות באשר לפרקטיק ו קצועי, נכללות ביטוח המש ,קותפרקטי

מתמחים   בנוגע להכללתעלה כל הזמן שאלות הביטוח מ בנוסף, חברת   בסוגיות אלו.הכריע מתפקידה של ועדת האתיקה להיה זה 

 . ל בביטוח ומה לאולהגדיר באופן מפורט מה כלו הביטוח,  עם סוכן התדיין  נו צריכות לאנח, וחוטבבי

סיגל ודליה  בנוסף,  .חים לפי הגדרות האגודהתוך זה גם מתמ מי כלול בביטוח, וב יישלח לסוכן הביטוח מכתב המפרט החלטה:

 . מערכתיתברמה ה לצורך הסדרת הנושא ייפגשו עם סוכן הביטוח

והתאמת   קיצור תקופת ההסמכה  אבנושהתכנסה חרובי,  ה של דליה בראשות ,בודה' עקב כה:הסמתקופת ה ושא ה בנודקב' עב

 עם  . בקבוצה חברים דליה חרובי, יעל גירון, ננולשורותיפם לצר טרהמ ב ,לים מוסמכים וותיקיםמטפ למקוצר הכשרה מסלול  
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שיבה על הגדלת האגודה באופן  ביב נושא ההסמכה, והחס תושעול  ,ין, והיא החלה פעילותה עקב שאלות רבותישראלי ועמית ימ 

 . תםכשרועל תהליך ה ל רמת המטפליםשרות עלא התפמושכל ול

, לחשיבה  להנטיים, תגבש המלצות ותביא אותן בפני הוועד המנ ל כל החומרים הרלוולאחר שקבוצת העבודה תעבור ע החלטה:

 . אגודה בתהליךה  כן לשיתוף חבריו

 

 בפני הוועדה: עומדים כרגע   רוחבייםשני נושאים  :והכשרהניות לימוד דה לאישור תוכהוע

כולל עויות הנובעות מכך: שמהמ על כל  חמש שנים, אחרי "י האגודה  ע  וף שהוסמךמכון או גל בדיקה מחודשת של כ  •

רם ם טנקבע עם הקמת הוועדה, אול  המחודשת  נושא הבדיקההסמכה שוב.   בדיקה יסודית שעומד בתנאים ותשלום דמי

 .ל מכוןל כה ש סמכור ההך אישבנוגע לתארי ימות מסודרותשרבאגודה ערכו שלא נש לקחת בחשבון יבוצע. כמו כן, 

 :המון שאלות, והחשש שיהיו גם אי דיוקים, למשל בתחום זה יש ומצמות: וריות מצקטגל –פנייה להסמכה חלקית  •

ד  או: האם מי שמלמ  ת דעתה של הוועדה לא.עניול  ?יכולים לקבל מטופלים בביתם  יבורשאלה האם מטפלים במקום צי

    עתה של הוועדה כן. ? לעניות דמוסמך משפחתיומטפל זוגי  ריך להיות צ תמיומנויו

  .ריםבחבפני כל החברות והתציג נתונים מדויקים ודה  ה בנושא והאגיקבל החלטעד המנהל וב שהווחש

, כדי שיוכלו להתרשם ריונים העדכניריטל את נוסח הקהנברי הוועד המ שלוח לחל, וםעל הוועדה להוציא קריטריוני .1

 ערות. ולהעיר ה 

תיאורטית ומעשית תוכנית  – אריאל יש הרבה פניות לוועדת הסמכת מטפלות ומטפלים מסטודנטים באוניברסיטת  .2

אילו מקומות הכשרה  ו קורסים מוכרים, אה אינם ברורים: איל רוק נושאים, שכפי הנמלאה, אשר מבקשים לבד

בעת מתן    , שסוכמוהכלליםמכאן עולה החשש, שהתוכנית המאושרת לא יודעת / לא מקפידה על  וכיו"ב.  םמתאמי

 לדרישות במהלך חמש השנים של האישור. מת ותא ומ  מאושרת תוכניכל תחשוב לוודא ש  כןהאישור. על 

  :ותטהחל

 הסמכתם. לה מיום נים ומעש  5, ותפנה לכל אלה שעברו מכון או תוכנית לימודאתר את זמן ההסמכה של כל ל  נסהת יפית 

 את תהליך הבדיקה להסמכה.  לעבור שובובו יתבקשו  מכתב יקבלו   –שרתם שנים מהכ 5מכונים ותוכניות שעברו 

 ת. מות והערו צורך התרשאת נוסח הקריטריונים העדכני, לברי הוועד המנהל תשלח לחהוועדה 

שא יעלה לדיון בישיבת הוועד  ץ לחברי הוועד, והנותפיקשר לפניות להסמכה חלקית, הבות כל השאלכז את יו"ר הוועדה תר

 ובה. הקר

 

סוגיות    מקבלים תשובות בעיכוב.הוועדה מנסה להתגבר ולתת מענה לכל התיקים שהצטברו, גם אם חלק  וועדת הסמכה:

  במיילים באופן שוטף ומתלבטת יחדדה ועהו כב תיקים, עובדתאבל, על מנת לא לע , בישיבות הוועדהעקרוניות מועלות 

 לישיבה.  בין ישיבהבמטרה להשיב לפונים גם ,  בכל נושא ובוואטסאפ

 

השתלמויות בתחום עיסוק האגודה ובתחומים משיקים  הד התפטרה מראשות הוועדה.  הילה ריטר ויידנפל דת השתלמויות:ווע

  ורלא פתחנו בתחום זה עצום. לכן,העומד להאתגר , ובשנה וחצי האחרונות מוצף אירועים, כנסים וימי עיון פיזיים ומקוונים

 יו"רית זמנית של    לשמשם ההשתלמויות, היא התבקשה לקחת על עצמה ניצקי בתחושל ד"ר חגית ירוהצלחתה ניסיונה הרב  
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יו"ר הוועדה לקשרי    התזאת במקביל להיו .2023תוכנן לשנת יל את הכנס הגדול המות הקרובות, וכן להוב בחיר עד ל הוועדה

 ילה. קה

ה  וועד מוד השימה. לקחת על עצמה את המחזרה עם תשובה חיובית והסכימה לאחר שחגית שקלה את הבקשה היא  החלטה:

 ומעריך את ההתגייסות והנכונות למלא את תפקיד היו"ר. 

 

  ר.להתנהל באופן תקין ומסודר בנושא כספים, על מנת בין יותרת צריכה להיקונה שוועדת בהגענו למסק החלטה: ועדת ביקורת:ו

המלצות, וגם תעבור על  ומי של השל תישאר לעבוד על החלק הייר רחזוהי התמחותו, כאששקורת, יו"ר וועדת בי גוף / אנו נמנה  

 .התקנוןהתקנון ותבדוק היכן יש נקודות שכבר אינן רלוונטיות לאגודה, לקראת שינוי 

 

 2022שונה דו"ח ניצול תקציב מחצית רא .2

 

צאות שווה  סכום הו  ן:מאוזר להיות ואמובאים, שנת כספים לקראת שנת הכספים הוף ס שנתי אמור להיבנות בתקציב דו"ח 

היה ברור לנו שעלינו    .בשנים קודמותהוצאות והכנסות שדווחו  בהסתמך על לראשונה,  דו"ח כזה נבנה השנהסות. נסכום הכ ל

בחשבון  לקחנו יחד עם זאת,  ת במינוס. יפות לסיים זו השנה השלישית ברצרוצות ולנסות להגדיל הכנסות, אם איננו לקזז בהוצאו

 :  מס' דברים

    ת, שחלקן היו בלתי צפויות. וצאות מרובוהרישת עובדות האגודה נוצרו סביב פ •

יך חשיבה מחודשת על תחום זה  תצרריכת השתלמויות,  יים בשוק ובצנו, וכן השיבוועדת השתלמויות יםנויים הפנימי השי •

 כנסה. כמייצר ה

יב יומח ,  גוזל זמן רברים לנו, ולהשלים נתונים רבים שחס וכן לערוך סדר   שלא תועד, מידע חזרש העיסוק בניסיון ל •

 מקורות הכנסה נוספים / חדשים. מחוייבים לחשיבה ולפיתוח בים. עם זאת, אנחנו השקעת זמן ומשא

 

כך  , הוצאות הצלחנו לצמצם לא מעטהשתפר, לאחר ששונה של השנה צית הראי של האגודה במחמצבה הכספ בצד האמור, 

 זה.  בשלב אות נמוך יותר מהצפיניצול תקציב ההוצש

 

 וב והרחוקות לטווח הקרמה על יעדים ומשיחשיב .3

שיביאו  אסטרטגיים צמיחה ושינויים בתהליכי  האגודהיידי והרחוק יותר: יצירת שותפות עם חברי טיפול, בטווח המנושאים ל

ת המקצוע  ם שמכוונים להנכחבסיס לתהליכישהנה תנאי וכלכלית  תאיתנוהשגת האגודה, ויאפשרו לנו חברי  עמדם של לחיזוק מ

חברי האגודה שירצו ליטול חלק  הקמת צוותי חשיבה ופעולה בהם ישתתפו תיבחן תכנית לבקהילה.  םוהמטפלים המוסמכי

  ת הוועד הבאה.וה התכנית יוצג בישיבמתו. יכים הללובתהל
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שהתקבלו: החלטות

המידע על    ובדיוורד, שתיקבע על ידה, האגודה תשתתף בעלות כיבו .  קיים אירוע פרידה מחדווה ומלאהתי  19.9.22בתאריך 

 מהמארגנים.קבל נוסח האירוע לחברים, לאחר שת 

האגודה, וועדת הסמכה.   עם וועדש אינטימי  ומדריכים חדשים, במפגנקיים טכס הסמכת מטפלים  19:00בשעה  20.9.22בתאריך 

 פגש העשרה. , ומםצועית כמוסמכישהחלו את דרכם המק עם אלה, ודות חגיגי, שיחע טכס הענקת תכולל 

 עלה הישיבה ננ 

_____________________  _______________________ 

 לית וחברת וועד מזכ" –ביונה קרמר ס ר יו"  –ד"ר גלית לזר 
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