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 חזון  -יו"ר יה"ת 

 

 חברות, מטפלות, ומדריכות באמצעות אמנויות יקרות, 

 בהמשך להודעת עזיבתה של תמי ירמיהו ברצוני להגיש את מועמדותי לכהן כיו"ר יה"ת. 

 

ביומיים האחרונים, נחשפנו כולנו לעשייה רגישה, חכמה, ופורצת דרך של מטפלות באמנויות בכנס יה"ת.  

ליבי,  ה בגאווה שהרחיבה את  הקיים בקהילתנושהידע החשוב  מכך    תסכולנמהלה  לעיתים    והמשמעותי 

טלפון מקולגה,    הבוקר קיבלתי תחושות החמצה אלו,    לחיזוק   ואינו הופך לנחלת הכלל.  , נשאר ונשמר בקרבנו

מפאת היעדר רישוי נמנעה  אשר    , אמנות, ד"ר לפסיכולוגיה וקלינאי בחסדאמצעות  בומדריך רשום  מטפל  

נתקל בתקרת הזכוכית הפרוסה מעל  ממנו האפשרות לכהן כראש תחנה ציבורית להתפתחות הילד. גם הוא  

 .  ראשינו

מקבילות    באמנויות  אך  מוסמכות  למטפלות  בהכשרתן  מטפלות  הנפש,  בבריאות  ברבים  אחרות 

הרשימה המקצועית נותרות  מהמקרים   ציבוריות,  המטפלת באמנות במסגרות  כבתחילת דרכי  .  בתחתית 

התחום    עםהיכרותי  מלמדת.    ועודני חשתי מבוכה שמהדהדת גם בקרב רבות מהסטודנטיות אותן לימדתי  

אחר.    הלימד  ,בעולם גם  להיות  יכול  שהמצב  שאפתניות  אותי  מטפלות,  אלפי  המונה  בארגון  בורכנו 

דימוי המקצוע  את    ות העלל  יש לנו אחריות.  קידום המקצוע שלנוומוכשרות, אשר פועלות במסירות ובמרץ ל

הקיימים באמתחתה של כל אחת    , על ידי חשיפה של גישות טיפוליות, סיפורי הצלחה . נעשה זאת יחד שלנו

 . מקצועיות חסרת פשרותבתווך שפתנו לעולם בריאות הנפש בשקיפות ווכן על ידי  , מאתנו

  לה כיעד ליישם   שמהאשר  חדשה,    הממשלאנחנו נמצאות בתחילתו של עידן חדש, בראשיתה של   

ולהביא את    ,במשרד הבריאות התקינה והרישוי  הסדרתהזדמנות חדשה ל  בארץ. עבורנו, זוהי שינוי חברתי

לא בזמנים של משבר, פונה האנושות כולה אל האמונה  -אם-שפת האמנות לקדמת הבמה החברתית. מתי

לרווחת    ת חיוני  ובשל כך  , ?  אני מאמינה בשפת האמנות כהוליסטית מטבעהאחר תשובותוהאמנות, בחיפוש  

  והחברה.הפרט  

,  לצדן.  יםואיכותי  יםומוסר עבודה חדשני הותיר בי שיטות  טק -כמנהלת בחברות הייבעבר ניסיוני   

ומייסדות התחום   הטיפול ממייסדי  יסודות  אלו  ינקתי את  כל  כי  ו לימדבעולם.  דומה  האמנויות  עולם  ני 

להכיל    יש לנו את היכולת    כאמניות  לרבגוניות תרבותית ומקצועית. מזמנים    שהם  מרחבב  ,לעולם הארגונים

  היצירתי לסמוך על התהליך    -יו של מורי וידידי פרופ' שון מקניף  וכמילותמורכבות, לשהות בתוך העמימות,  

 תוך מיקוד במטרה הגדולה מאתנו. 

אלו,    הקיים    החיבור   את   יםמחזקכל  לזה    , השונים  בין תחומי האמנות הטבעי  זה  כפי  ותרומתם 

חלקיו.  כל  מסכום  גדול  חלק    שהשלם  הנם  כי  לזכור  עלינו  בפנינו  העומדים  האתגרים  עם  בהתמודדות 

ומתחברות אל  ,  מתוך הבידוד המקצועי  את עצמנו  אנו משגרות כאשר והפתרונות מצויים ממערכת שלמה, 

הנפש בבריאות  המטפלות  ולל  תמודע  אני  .קהילת  תחוםקיימים  הגבולות  אתיקה    אותם   מכבדת ,  בכל 

   .נקודות מבט אחרותובברכה הזדמנויות   מקבלתו

פעם ועוד פעם את כוחה המרפא של האמנות,    חוויתי בעבודתי הקלינית עם ילדים, משפחות, וזוגות   

נבעה מהכרתי בחשיבות הארגון לקידום המקצוע  ה  .  משמעותה ועצמתה חלָטתי להצטרף כפעילה ביה"ת 

, אני מכהנת כראשת הועדה לרישום ומעבר בחטיבת האמנות ופועלת בהתנדבות לסייע  2016  אזמומעמדו. 

  )IACAETישראל בארגון הבינלאומי )  השנה נבחרתי לייצג אתלמטפלות ומדריכות להסדיר את מעמדן.  

עבודתי כחברת סגל  .  ולקדם שיתופי פעולה בתחום  בעולםשקורה  את מה    ליה"ת  העביר אדאג לבמסגרתו  



מטפלים    , מאות סטודנטיות  לי להכיר מקרוב  האפשר ה בתכנית הלימודים לתואר שני בטיפול באמנות  ומרצ

מעורבותי בעולם האקדמי  באחריות ובמסירות אין קץ.   להוביל אותןוהמקצועית,    ן מטפלות בתחילת דרכו

  ות מודעיחד עם   ,שונותנקודות מבט    מזמןהיכולת להחזיק מרחב ו דיאלקטית  והטיפולי הקנתה לי חשיבה 

 . הטיות שליול שבי  נקודות העוורות ל תרבות,  י להבדל

יעודנו.   בכולנו בחר המקצוע,   בחרתי ביצירה האמנותית כדרך    .יצירתיותהטמונה  גם  בכולנו    זהו 

   .חייםמחשבה, כגישה, וכדרך 

 

אותנו   אני מתחייבת להוביל  היקרות  ומייסדות האגודה  עדנה  ותרומתן הענפה של תמי,  פועלן  בסיס  על 

 קדימה ברוח החזון.  

 

 

 בברכה, 

 

 

 ד"ר מיכל לב 

 (1143מטפלת ומדריכה רשומה באמצעות אמנויות )
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