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 האגודה הישראלית לטיפול זוגי ומשפחתי ע"ר  

 580006476 -מס' עמותה 
 

 פרוטוקול 
 ישיבת הוועד המנהל של העמותה 

 3ישיבה מספר 

     13:30, בשעה 25.3.22שהתקיימה ביום שישי,  

 באמצעות זום  
 

  :נוכחים

 וד מלהאוזן חסון,  : גלית לזר, חגית ירניצקי, סביונה קרמר, טובה קזורר , דליה חרובי, דחברי הוועד

 : רחל בר, סיגל רצין, הילה ריטר ויידנפלד מוזמנות  

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

   על סדר היום:

 דיון וקבלת החלטה   –.  דרישותיה של לאה 1

 דיון וקבלת החלטות. –להסמכה באמצעות הזום .  המשך איפשור טיפולים והדרכות 2

 . 2022ים לאסיפה הכללית ביוני .  קביעת תאריכים אפשרי3 

 

 דיון וקבלת החלטה –דרישותיה של לאה  – 1נושא מספר 

 ברגע שחדווה הודיעה על עזיבתה ביקשה לאה לפתוח מחדש את חוזה ההעסקה שלה. 

רו אלינו באמצעות עורכת הדין שלה, ושנשלחו לחברות ולחבר  כרגע מועלים לדיון דרישותיה של לאה, שהועב
 ישיבה. הוועד טרם ה 

הוועד המנהל דן בכובד ראש בסעיפי הדרישות, מתוך הבנת משמעות אישור או אי אישור של כל אחד מהם,  
 . יבל החלטות פה אחד אילו סעיפים לאשר ואילו לאוק

 
 . גלית תעביר לעורכת הדין של האגודה את החלטת הוועד המנהל
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 דיון וקבלת החלטות  –יפשור טיפולים והדרכות להסמכה באמצעות הזום המשך א: 2נושא מספר 

גיים  בעקבות הקורונה והעברת חלק ניכר מהפעילויות במשק לזום, מועמדים להסמכה כמטפלים זו
ומשפחתיים, קיבלו אישור חריג שהטיפולים וההדרכות לקראת הסמכה יוכלו להתקיים בזום, והחלטה זו  

 . 2022תקפה עד יוני 

הסמכה, ומסלולי ההסמכה  ב זה של השנה, רבים מבקשים להירשם למכונים ולאוניברסיטאות לקראת בשל
 והסטודנטים מבקשים להבין האם אישור זה יהיה בתוקף גם בשנת הלימודים הבאה.

מחד, הקורונה עוד לא חלפה לחלוטין, ועדיין יכולה לשבש מפגשים טיפוליים ומפגשי הדרכה. מאידך רוב  
פן מקוון, על מנת שלא ייוצר  א מהזום, ולא ניתן להמשיך ולאפשר באופן גורף טיפולים והדרכות באוהעולם יוצ

 מצב, שמטפלים יקבלו הסמכה לאחר שלוש שנים, מבלי שיפגשו פנים אל פנים אף מטופל או משפחה.  

 החלטה שהתקבלה: 

 קורסי הלימודים עצמם יוכלו כולם להתקיים בזום. 

ים, ולא יותר  טיפולים מקוונ  50%  -אי אפשר לצבור יותר מ -פ"ג: טיפולים והדרכות  נכון לשנת הלימודים תש 
הדרכות מקוונות. כל השאר יצטרכו להיות פנים אל פנים. הנושא ייבחן מחדש לקראת שנת הלימודים   50% -מ

 תשפ"ד בהתאם למצב.

 2022: קביעת תאריכים אפשריים לאסיפה הכללית ביוני 3נושא מספר 

סגור תאריך  נש יוני, ו הזמן, הוחלט שסיגל תעביר לחברות ולחבר מס' תאריכים אפשריים בחוד  מפאת קוצר
 וזו החדשה) יצטרכו להשתתף בישיבה.  2021כמה שיותר מהר. יש לקחת בחשבון שגם שני רו"ח (משנת 

 הישיבה ננעלה. 

 ___________                                                            ____________ 

חברת ועד  לית ומזכ" –סביונה קרמר   יו"ר  –גלית לזר  ד"ר 
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