
 
 

 

 2020יוני  12פרוטוקול אסיפת חברים כללית יה"ת 

 נערכה ב זום 

 באספה נוכחים : 

 פתיחת האסיפה הצגת שינויי התקנון –תמי ירמיהו 

 דבר ועדת הביקורת . –גיטל וולף פופקו        

 . 2020ותקציב  2019הצגת דו"ח הכספי  –רו"ח לורין אבו ורדה        

 לרישום הפרוטוקול מזכירות –טל גלבוע       

 הצגת סוגיית החקיקה  -ליעד וקנין, לניאדו תקשורת       

 חברים וסטודנטים . 53חברים סה"כ נכחו  47- -נוכחים בעלי זכות הצבעה בעת ההצבעות       

 :2020נתונים על יה"ת בשנת  

 2,047 -חברים רשומים  -

 1,309 - 20יוני  12שילמו דמי חבר עד  -

 5,175 –חברים בפייסבוק  -

 3,948 –ממוצע חודשי גולשים באתר  -

 3,350 –מכותבי דואר  -

 סקירה כללית של תמי ירמיהו יו"ר  :

 עיקרי הפעילות בשנה השוטפת

 פיתוח מקצועי -

 הכרה במקצוע -

 פעילות וועדות -

 התמודדות עם הקורונה -

 פעילות ייחודים בכל אחת מהחטיבות -

לתליה על קיר הקליניקה. הכנת התעודות וחלוקתן לראשונה מספרי חבר על התעודה  -תו התקן של יה"ת  -

 תלווה בקמפיין ארצי שייצר תהודה ציבורית ותהודה בקהילת המטפלים 

 

 

 



 עם הפנים קדימה 

 הגשת הצעות –כנס דו שנתי  -

 מיתוג התעודות -

 קורסים חדשים -

 כתב עת -

 סיום תהליך החקיקה -

 האקדמיה של יה"ת  

ניתן להגיש את  הקורסים מוכרים לגמול במסלול אישי לעובדים במשרד החינוך.  קורסים חדשים. הקורסים  6מתוכננים  

רק לאחר האישור של המפקחות האחראיית על והם יהיו מוכרים לגמול . כמובן שזה למסלול אישי במשרד החינוך 

 .הפיתוח המקצועי במחוזות השונים

הפיתוח המקצועי של כל לומד. ובאישור המפקחת  על פי זה אישור אישיהאישור לגמול במסלול אישי אינו אוטומטי 

 האחראית במחוז בו עובד המשתלם.

 עדכון התקנון 

 במקום הבעה ויצירה , טיפול באמצעות אמנויות –שינוי שם שלנו כמקצוע  -

 תנאי הקבלה לאגודה -

 חבר, מתמחה להדרכה, מדריך, מדריך מומחה –סטטוסים של החברות  -

 את כהונתם : בעלי תפקידים שמוכנים להאריך 

 שנה נוספת  -תמי ירמיהו יו"ר 

 קדנציה נוספת  -יפית איתן ביבליותרפיה 

 קדנציה נוספת -ורד שמחון מוסיקה 

 קדנציה נוספת  -שירלי זמיר אלבז מוסיקה 

 קדנציה נוספת -הילדה ונגרובר תנועה 

 קדנציה נוספת  -יפה אדרי מור פסיכודרמה 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 מסלול החקיקה

 או פרטיממשלתי  -

 משרד הביראות או דרכים אחרות -

 גיוס לובינג -

  

 

  

הצבעות נערכו לאחר שכל המסמכים הרלוונטיים נשלחו במייל לכל הנרשמים ולכל חברי יה"ת במייל. הנושאים הוצגו  

 וחברות ההנהלה החדשות הציגו עצמן למשתתפים  

 2019הצבעה אישור הדו"ח המילולי והדוח הכספי לשנת  

 י רו"ח לורין אבו ורדה : מצב העמותה כיום מבחינת  מזומנים טוב . סקירה של הסעיפים השונים של הדו"ח . הוצג ע" 

 .2020יה"ת קיבלה 'אישור ניהול תקין' לשנת 

  40----בעד: 

 0נגד : 

 2נמנע :

 2020הצבעות לאישור תקציב 

 נשלח לכל חברי יהת ומכותבי יהת במייל. 2020תקציב 

מקריאה את דו"ח ועדת ביקורת. לאחר בחינת התקציב שאלות הועברו למשרד יה"ת  -ר ועדת ביקורת גיטל פופקו  יו"

 חלק מההשגות יושמו מיידית תשובות הועברו לועדת ביקורת .

 

 בסה"כ שביעות רצון מהעשיה בזמן הקורונה ומהעשיה של יה"ת במהלך השנה האחרונה  



 מועדי הגשת התקציב והדוח הכספי.השגה מלוח הזמנים הצפוף שנדרש מהועדה עקב 

 39-בעד 

 0-נגד

  3-נמנע 

 הצבעות לאישור דו"ח ועדת ביקורת

 39 -בעד

 0 -נגד

 3 –נמנע 

 הצבעה לאישור השינויים בתקנון 

 הוצגו ע"י תמי ירמיהו יו"ר יה"ת  

 36-בעד 

 1-נגד 

 5 -נמנע 

 הצבעה למינויה של אפרת ורדי כחברת הנהלה . ס. יו"ר יה"ת  

 נשלחו קו"ח לכל החברים , אפרת ורדי הציגה עצמה בפני הנוכחים באסיפת החברים .

 40-בעד 

 0-נגד 

 1 -נמנע 

 הצבעה למינויה של נירה שחף כחברת הנהלה ראש חטיבת תנועה ומחול 

 נשלחו קו"ח לכל החברים, נירה שחף הציגה עצמה בפני הנוכחים באסיפת החברים ץ

 36-בעד 

 0-נגד 

 5 -נמנע 

 צבעה להארכת מינויה של תמי ירמיהו ליו"ר יה"ת לשנה נוספת ה

 42-בעד  

 0-נגד 

 0 -נמנע 

 הצבעה להארכת קדנציה של יפית איתן כראש חטיבת הביבליותרפיה לקדנציה נוספת 



 38-בעד 

 0-נגד 

 4 -נמנע 

  הצבעה להארכת קדנציה של ורד שמחון כראש חטיבת המוסיקה לקדנציה נוספת

 35- בעד

 1-נגד 

 5 -נמנע 

 הצבעה להארכת קדנציה של שירלי זמיר אלבז כראש חטיבת המוסיקה לקדנציה נוספת

 38-בעד 

 1-נגד 

 2 -נמנע 

 הצבעה להארכת קדנציה של יפה אדרי מור כראש חטיבת הפסיכודרמה לקדנציה נוספת

 36 -בעד 

 0-נגד 

 5 -נמנע 

 חטיבת התנועה ומחול  לקדנציה נוספתהצבעה להארכת קדנציה של הילדה ונגרובר כראש 

 36-בעד 

 1-נגד 

 4 -נמנע 

       

 על החתום :

    

      

 ס. יו"ר  -יו"ר                                  מיטל בן גיגי  -תמי ירמיהו 

 


