
 
 

 

 פעילות ארגון יה"ת לקידום

 הסדרת הטיפול באמצעות אמנויות במסגרת חוק מקצועות הבריאות

 סיכום תהליכי העבודה שנוהלו בכהונת הכנסת ה-23

 

ניהל תהליך עבודה מקצועי לקידום הסדרת הטיפול באמצעות אמנויות  ארגון יה"תמזה למעלה מעשור, 

ונמשך כחמישה חודשים,  2020התהליך החל באוגוסט במסגרת חוק מקצועות הבריאות. במתכונתו הנוכחית, 

והיציאה לבחירות כלליות.  23-עד להתפזרות הכנסת ה  

 

הביאה לחיזוק מעמדו של הטיפול  במהלך תקופה זו, חלה התקדמות משמעותית בתהליך העבודה, אשר

באמצעות אמנויות וזאת מעצם היותו חלק ממערך בריאות הנפש. להערכתנו, הישגי הפעילות של תקופה 

והממשלה הבאה. 24-קצרה זו, מחזקים את סיכויי ההסדרה במהלך הכנסת ה  

 

 להלן תמצית התהליכים והפעילויות שנערכו בתקופה האמורה:

 

  טיפול באמצעות אמנויות(,  –הוגשה הצעת חוק פרטית להסדרת העיסוק במקצועות הבריאות )תיקון

וביוזמת חברי הכנסת קרן  22/9/2020-[. הצעת החוק הונחה על שולחן הכנסת ב2135/23]פ/ 2020התשפ"א 

 ברק )הליכוד(, יעקב מרגי )ש"ס(, קטי שטרית )הליכוד( ושלמה קרעי )הליכוד(. 

 

 דיונים ערים במליאת הכנסת אודות הצורך בהסדרת מקצוע הטיפול באמצעות אמנויות וזאת,  התקיימו

לצורך מתן מענה למטופלים במהלך תקופות הסגר. דיונים אלה זכו לחשיפות ציבוריות ותקשורתיות 

 נרחבות. 

 
  הצורך ר בדבבריאות חדש בעקבות הדיונים האמורים לעיל, התקיים, לראשונה, שיח פנימי בסביבת שר

 בהסדרת הטיפול באמצעות אמנויות במסגרת חוק מקצועות הבריאות. 

 

  רוכזו מכתבי תמיכה מגורמים רפואיים ובריאותיים משמעותיים הקוראים להסדרת תחום הטיפול

 באמצעות אמנויות. 

 
 

 
 



 

 
  ח"כ קרן ברק הגישה שאילתה ישירה לשר החינוך בדבר הצורך בהסדרת 2020במהלך חודש נובמבר ,

 התחום לטובת ילדי מערכת החינוך המסתייעים בטיפול באמצעות אמנויות. תשובתו הרשמית של שר 

מטפלים ויש  3,500-, קובעת באופן חד משמעי: משרד החינוך מעסיק כ14/12/2020-החינוך ניתנה ב

 להסדיר את ההכרה בטיפול באמצעות אמנויות במסגרת החוק!

 
  ארגון יה"ת פנה במכתב למנכ"ל משרד הבריאות, הפרופ' חזי לוי. בעקבות הפנייה, המנכ"ל הנחה את ראש

פרופ' שאול יציב, לקיים פגישה  –ד"ר ורד עזרא וראש אגף מקצועות הבריאות  –חטיבת הרפואה 

הגב' תמי ירמיהו,  –בהשתתפות יו"ר יה"ת  4/1/2021-תקיימה בתאריך המקצועית עם הארגון. הפגישה ה

ד"ר הוד אורקיבי. הפגישה   –וראש צוות החקיקה של המועצה העליונה לטיפול באמנויות בישראל 

 הסתיימה עם שני סיכומים עיקריים:

 
o שבר הסדרת המקצוע אכן חשובה, אך הדבר ייעשה בהתאם לסדרי העדיפויות של המשרד לאור מ

 הקורונה. 

o  ד"ר ורד עזרא פותחת קו ישיר עם יו"ר יה"ת לצורך טיפול ממוקד בכל בעיה שתעלה בנוגע

למטפלים ולטיפולים, בעיקר נוכח משבר הקורונה וההחלטות על הטלת סגרים וקביעת 

 קריטריונים ל'תו סגול'. 

 

 לפגישה זו צפוי תהליך המשך גם ע"י גורמים השותפים למאבק. 

 

  חמשת החודשים האחרונים, ארגון יה"ת הסתייע בשירותיה המקצועיים של חברת 'הקבינט' במהלך

, סוכם על 23-נוכח פיזור הכנסת הבהובלת צח בורוביץ, אשר ליווה את הארגון עד לפיזורה של הכנסת.  

 .6/4/2021-אמונים בתאריך האשר עתידה להצהיר  24-יד עם כינון הכנסת ההאצת הפעילות המקצועית מ

 

  ,יש בנו אופטימיות לאור ההתקדמות המשמעותית בתקופה קצרה שנמשכה בסה"כ חמישה חודשים

 לגבי יכולתנו להביא, סופסוף, להסדרת המקצוע כפי שצריך להיות. זהירה 

 

 

 

 


