
 עליונההמועצה הישיבת  סיכום

 בקמפוס אמנויות של סמינר הקיבוצים. 201711.16.-נערכה ביום חמישי ה

, ד"ר דליה מררי מכללה לחברה ואמנויות , פרופ'ד"ר הוד אורקיבי אוניברסיטת חיפה:  נכחו
פנדזיק "ר סוזאנה עדנה ניסימוב נחום מכללת דוד ילין, ד"ר אופירה הוניג מכללת בית ברל, ד

ד"ר אילנה לח המכללה לחברה ואמנויות, ענת מרנין מדריכה ארצית משרד מכללת תל חי, 
ד"ר אבי גלבוע אוניברסיטת  ,ת"יההחינוך, ענת מנדלסון משרד החינוך, תמי ירמיהו  יו"ר 

מחליפה יברסיטת חיפה ), גלית וינר אונהמכללה האקדמית תל חיר שרון שניר "ד אילן,-בר
חיפה, ג'ו  אוניברסיטת "ר דפנה רגבד, מכללת לוינסקי יאיר מאיה ד"ר( ,ן ששוןנגה בד"ר  את
לימור גולדנר, סיגל פריד מהאיגוד לפסיכודרמה, יפתח מרכזת חיפה במכללה חרדית,  כהן

 )מחליף את ד"ר נעמה לב ארי(. סמינר הקיבוצים ראש תכנית הפסיכודרמה

, ד"ר דנה אמיר אוניברסיטת ת"יהיו"ר  סגניתד"ר עפרה קמר מכללת דוד ילין, מזל לוי : נעדרו
 .חיפה, ד"ר עינת שופר סמינר הקיבוצים , פרופ' כוכבית אלפנט אוניברסיטת חיפה

 :שעלו לדיוןנושאים 

  הקהועדה בנושא תהליך החקיתת דיווח של .  1נושא 
על מנת לקדם את משרד הבריאות, לשכת המנכ"ל והשר ליצמן  פגישות עםמספר התקיימו 
ברגע  ניתן לראות באתר הכנסת, ,ודכע"י ח"כ נורית קורן מהלי החוק הוגש החקיקה.

 -וכוח אדם במשרד הבריאות בחוק תצטרך להיות הסדרה של תקניםקצוע יוסדר מהש
לשאילתא בכנסת באשר בימים האחרונים  ליצמן ענה שר הבריאות. המשרד לא ממהר לסייע

שכרגע צריך לתת עליהן את הדעת לפני סיום  נקודות מרכזיות 4-חס ליהוא התי  -חוק ל
החקיקה. תת הועדה שלחה תגובה במכתב לשר הבריאות. הנקודות שהשר העלה ותגובת 

 תת הועדה: 
מי יכול להשלים ומי פטור את המל"ג הסדיר ששלנו  תגובה - מעמד המטפלים הותיקים .1

 . רוןלפתהגדרות הניתנות מזה, 
במקצוע שהובהר מטעם הארגון  -  חדשים שעסקו בתחום בארץ מוצאםעולים  מעמד .2

  .ההכשרה ברוב המקומות בחו"ל היא ברמת תואר שני גם כן שלנו
מיצג  ארגון קול דודיתגובה שלנו ש –( חרדים םדתיי) אוכלוסיות שאינן נגישות לאקדמיה .3

צורך שותפות בות שעומדות בסטנדרטים, למדו במסגרשמטפלות בחברה החרדית  300
  .תואר שנילבהכרת המקצוע 

ל הזה "חוזר המנכ ,2010קיים חוזר מנכ"ל בתחום שנכתב בשנת ל, "עדכון חוזר מנכ .4
 תגובה שלנו יש צורך  – תכניות תעודה להעסקה במשרד הבריאותקיום עדיין מאפשר 

ואת הצורך בתואר שני כתנאי להעסקה  'כדי שיסדיר את שנה גל "מנכלעדכן את חוזר 
 במערכות הבריאות. 

 
בשני ים פועלוהועדה שנבחרה מתוך המועצה העליונה לנושא החקיקה ת "יה  -סיכום נושא 

  והמשך תהליך החקיקה.  עדכון חוזר המנכ"ל -ערוצים
 

א חברי מועצה: "נציג תוכנית לטיפול באמצעות אמנויות לתואר שני 1ף יעס תיקון. 2נושא 
 גבמוסד המוכר ע"י המל"

ים לימודי תעודה ישאומר שמי שיסבמתווה לתואר שני למטפלים מנוסים לפי המל"ג יש סעיף 
אלא יצטרך להתחיל את לימודי התואר השני  ללימודי המשךלא יוכל להתקבל  2018אחרי 

 . מההתחלה
 נציגי המועצה לכך שהחל משנת הלימודים האקדמית הנוכחיתעמדה של התקיים דיון ב

 ככל שידוע( יהיו חברים במועצה העליונה רק נציגי תוכניות לתואר שני. 2017-18)תשע"ח 
. עד ווינגייטומכללת ביטוי מכללת  :שלא נסגרוללימודי תעודה נשארו שתי תכניות כיום 

  .היו חלק מהמועצה העליונה אלו תוכניותחית נציגי דים הנוכלתחילת שנת הלימו



יהיו רק מתוכניות התקיימה הצבעה על הסוגיה שנציגי תוכניות הכשרה במועצה העליונה 
 .פה אחד -צבעה: בעד. תוצאות ההלתואר שני

 
 'מעשית מתקדמת שנה ג הכשרה. 3נושא 

בחלק מהתכניות בנושא ביטוח הסטודנטים בשנה ג'. התברר ש בשאילתה שהופנתה ליה"ת
שבו בנויה תוכנית אופן ב. מתקדמתהמעשית הסטודנטים אינם מבוטחים בשנת ההכשרה ה

ולכן הביטוח אינו מובנה כחלק מהתואר האקדמי.  -MAלא חלק מה שנה ג' היא ההכשרה
ביטוח  שקיים פתרון לביטוח הסטודנטים דרך צויין .הסטודנט חייב להיות מבוטחלמרות זאת 
 . "עבודה מעשית" לאומי תחת

 
 'למל"ג בנושא התניית אישור זכאות לתואר בהשלמת שעות שנה ג פנייה. 4נושא 

למל"ג שתתנה את קבלת ' ע"י פניה אכוף את הדרישה לשנה גהתקיים דיון בנושא האם ל
 מתקדמת.  מעשיתשעות הכשרה  960הזכאות לתואר בסיום 

 הצבעה האם לפנות למל"ג בבקשה להתניית קבלת התואר?
  נגד. יתר הנוכחיםדוד ילין ובית ברל בעד וכל נציגי הצבעה: תוצאות ה

 הנושא ירד מהפרק ולא תהיה פניה למל"ג בנושא.
 

בנושא עדכון דרישות שעות קדם באמנות כך שיתאפשר להכיר בשעות  "גפנייה למל. 5נושא 
 פורמליות שנלמדו אצל מורה שסיים לימודיו במוסד מוכר

כיום, ניתן להכיר בשעות פורמליות רק אם נלמדו במוסד מוכר ע"י משרד החינוך או התרבות. 
חייבות  שעות 300 .בפועל, קיים ספק אם דרישות אלו תואמות את המציאות הנוכחית

. בהכנת המתווה של ינוך/תרבות או המל"גשנתמך על ידי משרד הח במקום מוסדר הלמדל
 200את היה ברור שאחרת תהיה פריצות בנושא ולכן כך הוגדר.  2010-בלתואר שני המל"ג 

  לא פורמליות. ניתן ללמוד במסגרות  הלימוד הנוספות הנדרשות  שעות
 בדרישה לשינוי המצב הקיים?  האם לפנות למל"גהצבעה 

 לא לשנות את הדרישות הקיימות, לא לפנות למל"ג.  -פה אחד  תוצאות ההצבעה: 
 

 ם המועצהדיון בש. 6נושא 
השם "מועצה עליונה" בעייתי ויכול ליצור התנגדות. התקיים דיון על מקור הועלתה טענה ש

 שם חלופי.לא הוצע . ממקצועות בריאות אחריםהשם. צויין שהשם אומץ 
 הצבעה האם להשאיר את השם?

, סמינר הקיבוצים, לוינסקי, בר אילן, נמנעים: נציגי תל חינגד: נציגת : תוצאות ההצבעה 
 , בעד: שאר הנציגים.איגוד הפסיכודרמה

 
זהותה ון שהשם נשאר עלתה בקשה להוציא הסבר לכלל המטפלים על מנת להבהיר את וכי

 ן חוזר בנושא בעוד שנתיים.של המועצה העליונה ולקיים דיו
 

  ת"ביההקמה של ועדת סטודנטים . 7נושא 
. חברי הועדה הינם נציגים מתוכניות ההכשרה. 2017ביוני דווח למועצה על הקמת הועדה 

לתאם מפגש עם  בועדה. הועדה מבקשתת "נציגת הנהלת יהענת ליבן . אור שליויו"ר הועדה 
 בתוכניות השונות. הסטודנטים

 
 שת"פ עם משרד החינוך .8נושא 

קורת קשה על ב בו ישנה ח מבקר המדינה"דו דווחה על ענת מרנין, נציגת משרד החינוך
ויות. הטענה של באמנ ההתנהלות בחסר גדול של מקצועות הבריאות ועודף של מטפלים

לאור  .נוטים לשלב מטפלים באומנות במקום מטפלים במקצועות הבריאותש המבקר
ת. יולעצור גיוס של מטפלים באומנו ה מהאגף לחינוך מיוחד למנהלותהביקורת נעשתה פני

צריכה להיות סביב מטפל ממקצועות הבריאות היתה ששיבוץ של האגף למבקר התשובה 
פורום של שולחנות עגולים שיהיו שותפים לו  נרקם רעיון ליצור. והתאמת טיפול לקויותסוגי 

והאקדמיה, על מנת לשבת ביחד  ההכשרהמשרד החינוך גם אנשים מגופי  בנוסף לנציגי



המדריכות הארציות של משרד החינוך  ב על סדר עדיפויות למתן טיפול לפי לקויות.ושולח
 פונות לחברי המועצה מכל התחומים בבקשה להצטרף לשולחנות העגולים. 

 . פיתוח התמחויות בטיפול באומנויות9נושא 
עם התקדמות המקצוע עולה צורך לצור התמחויות בתחומים כדוגמא בתחום האוטיזם. הוצג 

רעיון להקמת תת ועדה שתבנה גוף ידע בסיסי שידרש בכל תחום כאשר יה"ת כאיגוד מקצועי 
ייתן את התעודה המתאימה. נערך דיון האם נושא זה הינו בתחום סמכותה של המועצה 

 לא התקבלה החלטה בנושא.הנושא נשאר פתוח.  העליונה או בסמכות של יה"ת.
 

 שונות:
לדיון תוזמן  אתיקה. דיון בנושא של שעה לתוקדש מאי שתתקיים בחודש בישיבה הבאה  -

 גלילה אורן יו"ר ועדת אתיקה ביה"ת.
צריך להראות אליה בדוא"ל הנחיות לאיך שישלחו מחברי המועצה מבקשת  ענת מנדלסון -

 .חדר של מטפל באומנות
סיון מטעם השגרירות יהיה נלקראת פגישת הגברת השניה של ארה"ב,  קארן פנס,  -

עם תוכניות הכשרה, מטפלים העוסקים בתחומים  האמריקאית ליצור מפגש הכרות 
שונים. היה מפגש של נציגי השגרירות האמריקאית עם מסגרות ומטפלים הם ממשיכים 

הם איך? מתי? ובמי?  ?שיחליטו מהברגע  "ת ועם המועצה העליונה.להיות בקשר עם יה
 מעונינים נעדכן את כולם. 

 
 בסימינר הקיבוצים. 10.5.2018ועצה נתראה בישיבה הבאה של המ

 
  זיגלר צוות מזכירות יה"ת  עדי –סיכמה 

 
 

 

  

                      

 


