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 האגודה הישראלית לטיפול זוגי ומשפחתי ע"ר 

 580006476  -מס' עמותה 

 

 פרוטוקול 
 ישיבת הוועד המנהל של העמותה 

 4ישיבה מספר 
 9:30, בשעה 13.5.22שהתקיימה ביום שישי,  

 ה בחיפ

 

  :נוכחים

 סון,  האוזן ח: גלית לזר, חגית ירניצקי, סביונה קרמר, טובה קזורר , דליה חרובי, דוד מלחברי הוועד

 :, רחל בר, סיגל רצין, הילה ריטר ויידנפלד מוזמנות

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

 

 

 על סדר היום: 

 בחינת חזון ומטרות האגודה. .1

 לחשיבה  –בחינת אבני דרך להשגת המטרות  .2

 לות האגודה למען חבריה הרחבת פעי .3

 שוטף עדכון  .4

 

 חזון ומטרות האגודהבחינת  – 1נושא מס' 

 

לם כדאי לבדוק  נקבעו מטרות, או  לאגודה.ומרים ומידע על האגודה עולה כי לא נקבע חזון מסודר ת ח מבדיק

 של המאה הקודמת.  70אם אלה תואמות את מה שנקבע בשנות ה 

הגוף  , בית המקצועי של המטפליםהלהוות : ובמטרותיה  חזון האגודהב , שיכולים להשתלבונותהועלו רעי

גוף ידע מקצועי שמתפתח   אוצר הידע הייחודי של הטיפול המשפחתי.  מור עלהאגודה תש,  המקצועי בתחום

גוף שמקנה  י. מקום, מאפשר התפתחות מקצועית ומסייע לביטחון המקצוע שר להתקדם. מקנה שייכות ל פומא

ה  לפתח ולפקח, כדי להבטיח רמ  ,לקבוע. ביטחון ותמיכה ע"מ לספק טיפול משפחתי מקצועי לקהל הרחב

בזוג   להיות הגוף העיקרי, המרכזי והמשמעותי בתחום הטיפול פול המשפחתי. נדרטים של הטימקצועית וסט

 רגל פנימה למטפלים ורגל לציבור הרחב.   –גוף שעומד על שתי רגליים ובמשפחה.  
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 לחשיבה  -בני דרך להשגת המטרות אבחינת  – 2נושא מס' 

 

 . דרישות סף הכנסה של מקצועות נוספים והצבת 

משמעותית על תהליך  יש השפעה  ה עם משפחות וזוגות דעבובהם קצועות נוספים מילוב ת שושראפבחון ל

ציונל לבחינת האפשרות היא  הר. , קלינאי תקשורתריפוי בעיסוקברה"נ, מתחום מקצועות    לדוגמא:הטיפול. 

  יטיפול זוגב ושההסמכה  ונפגשים עם משפחות,ים והבנה מערכתית עם אנשי מקצוע שעובדכלים  ידע, מתן 

 ומשפחתי תוכל להרחיב את היכולות המקצועיות שלהם. 

כלומר מטפלים   עבור מטפלים בעלי הסמכה מוכרת.ומשפחתי רת מסלול לטיפול זוגי  צייבנוסף עלה הצורך 

של האיגוד הישראלי לפסיכותרפיה,  ם, ט"הסמכה של אי ים בעלי גמת מטפלשמגיעים עם רקע טיפול מוכר כדו

 וכד' 

בד. להצעה זו עלו הסתייגויות רבות שכן  בלאגודה, לבחון בניית מסלול לטיפול זוגי שה שהוגשה לה בקנדונ, כן

רבים   יהיה חלקית ובנוסף,תית של הסטודנטים ת ההבנה המערכמסלול לטיפול זוגי,   יוצעשאם עלה החשש 

 טיפול משפחתי.  לא ירצו ללמוד ויעדיפו את המסלול הקצר של הטיפול הזוגי מהם 

 לו: שהתקב טותהחל

הכנסה של מקצועות  . תישקל כניות הלימוד, ותהליך ההכשרהויונים, ת לאחר בדיקה ובחינה של הקריטר

 ה אחד.  הסכמה פ  – טיפוליים נוספים לסף הדרישות של האגודה

לבחינת אפשרות לבניית מסלולים מקוצרים עבור    יוקם צוות עבודה קצור לטיפול זוגי ומשפחתי:מסלול מ 

ההצעה התקבלה ברוב    פסיכותרפיסטים, מטפלים מיניים, וכד'. –ה מוכרת בטיפול עלי הסמכע באנשי מקצו 

 .  1מול  6של 

עם כל   יתקיים לגביהן שיח פתוחמכן  , ולאחר  בהיבצוותי חש יעברו תהליך מסודר של בחינהאלו כאמור  הצעות

   , על מנת לגבש המלצות שיובאו בפני האסיפה הכלליתיטול בכך חלקחברי האגודה שיהיו מעונינים ל

 

  וחברותיה פעילות האגודה למען חבריההרחבת  – 3ושא מס' נ

 רעיונות שהועלו: 

 הקמת קבוצות הדרכה לפי אזורים 

 השתלמויות לתחנות.  

שפחתי  מקצועי בטיפול המחיזוק הידע והמיומנויות הטיפוליות כדי לעודד ולאפשר ביטחון  – עבודה עם ילדים

 עם ילדים.  

בכך דריסת רגל  שרואים   ,המכוניםיש לקחת בחשבון את התנגדויות   –בניית השתלמויות בנות מספר מפגשים 

 של האגודה בתחום בו הם פועלים.  

 בים. כניות לטיפול מתנד ובניית ת

, שכבר  כדוגמת צוות תגובות ברשתות החברתיות –עורבים בחיי הקהילה האגודה לשגרירים המ  הפיכת חברי

 .החל להתארגן
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פנייה לסטודנטים בשלבים הראשונים של הלימודים, ובעיקר בצומת שבין התואר הראשון לשני, בניית מערך  

ראה באקדמיה, כדי שיסייעו  ממלאים תפקידי הועזר בחברי האגודה היהסברה שיגיע לימים הפתוחים. ניתן לה 

 טים למסלול המשפחתי.  בהכוונת סטודנ

 נת להיות מוכרים על ידי האגוד, כפסיכותרפיה משפחתית וזוגית.  ראלי לפסיכותרפיה על מפנייה לאגוד היש

 עסקית.  חשיבה על הטבות נוספות לחברי האגודה, כדוגמת הוזלת ביטוחים שונים, המשך ימי צילום, הדרכה  

 ציבורי:  -קהילתי במישור ה

   בארגונים ציבוריים, ממשלתיים ופרטיים.כניסה למאגר המטפלים 

ועדת קשרי  ומחלוקת בין החברים עד כמה הרעיון ישים, ועד כמה הוא תורם לנו.   – כניסה לוועדות הכנסת

 ף בוועד המנהל.  קהילה, תגבש המלצות ודרכי פעולה שיובאו לדיון נוס

 ףשוטון עדכ – 4נושא מס' 

יים  דאגה לנוכח השינו  מביעיםה , אפסבוצת ווטבק  גודהחברי אמספר  התארגנות של על חברי הוועד עודכנו  

ר ועדת השתלמויות,   "מ יו"חודשים האחרונים, עם עזיבת חדווה, פיטורי לאה, החלפת מ של הוהמהלכים 

 והחלפת היועץ המשפטי ורו"ח.

 ה שהתקבלה: החלט

עצת  הציבה היוולנוכח המגבלות המשפטיות ש בבקשה לקבל מידע,  ה פנייה רשמית לוועדתשטרם נעש למרות

סוכם   ,םות שהובילו לפיטוריבאשר לאפשרות לפרסם ברבים את הנסיבות והסיבגודה, המשפטית של הא

בשנה  הם הגענו אליגים מו גם ההישכבה תוצג התייחסות לשינויים שחלו, האגודה שתשלח אגרת לכל חברי 

אם  המשפטיות,  לותמגבבכפוף ל שבה יוצגו התהליכים  ,הכלליתלאחר האסיפה  גם אם ן  כמו כ   .אחרונהה

הדבר   – האחרונהבשנה ים שהתחוללו באגודה שינוילהבין את ה ת נוסף על מנ  שיח לקיים   ובקשיש  מי  ויהי 

 .  כמובן יתאפשר

הישיבה ננעלה.  

 מזכ"לית וחברת ועד  –סביונה קרמר  יו"ר וחברת ועד   –ר גלית לז

 __________________    ___________________   ____

ד"ר 
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