
 המועצה העליונה לטיפול באמצעות אמנויות בישראל

טיפול באמנות חזותית, ביבליותרפיה, דרמה תרפיה, טיפול במוסיקה, פסיכודרמה, 
 טיפול בתנועה ומחול

   10/05/2018פרוטוקול ישיבת המועצה העליונה 

 , תל אביב. קמפוס אמנויות של סמינר הקיבוציםב 10.05.2018-נערכה ביום חמישי ה

, ד"ר עדנה ניסימוב נחום מכללת דוד ילין,  תמי ר הוד אורקיבי אוניברסיטת חיפה : ד" נכחו
מכללת תל חי,  , ד"ר סוזאנה פנדזיק ראש המסלול לתנועה -ד"ר אורית סוניה וייסמן ירמיהו , 

ענת מרנין מדריכה ארצית משרד החינוך, פרופ' דליה מררי מכללה לחברה ואמנויות, ד"ר אילנה 
ענת  אונ' חיפה, -דפנה רגב לח המכללה לחברה ואמנויות, ד"ר נגה בן ששון אוניברסיטת חיפה ,

 .דסההאיילת , ליבן, יפית איתן
 

ד"ר נעמה לב ארי ד"ר עפרה קמר מכללת דוד ילין, אבי גלבוע אוניברסיטת בר אילן,  ,  ד"רנעדרו
סמינר הקיבוצים, ד"ר דנה אמיר אוניברסיטת חיפה, , ד"ר עינת שופר סמינר, פרופ' כוכבית 

ר "ד, ד"ר אופירה הוניג מכללת בית ברל, ענת מנדלסון משרד החינוך,  אלפנט אוניברסיטת חיפה
מרכזת חיפה  -מכללת לוינסקי , ג'ו כהן יאיר מאיה ד"ר, המכללה האקדמית תל חי -שרון שניר 

סמינר  -מהאיגוד לפסיכודרמה, ד"ר יפתח רון  -פלינטבמכללה חרדית, לימור גולדנר, סיגל 
ד"ר ביבליותרפיה סמינר הקיבוצים ,  -הקיבוצים ראש תכנית הפסיכודרמה , ד"ר אורלי וקנין 

 -רינה בובראוגלו לרנר אונ' חיפה ,  -פלג  טיפול בתנועה סמינר הקיבוצים , מירי -מאיה וולקן
ראש  -ד"ר דיתה פדרמן , ,  ראש המסלול למוסיקה -ד"ר חוה וייס , ,  אמנות סימינר הקיבוצים

  מסלול תנועה

 נושאים שעלו לדיון : 
 ל משרד הבריאות"עדכון בנושא חוזר מנכ

 
חוק שהוא  -הוגשה הצעת חוק בכנסת הצעה של האיגוד -נבחרה ועדה שעובדת על נושא החקיקה

 בנוסח הדברים של מתווה המל"ג. 
 ץ. "בדיקת דיני עבודה, תעסוקה ובגבנושאים:  פנייה משפטית נבדק הנושא של

 .המביע את עמדתה בנושא מה העמדה של המועצה שייצא מכתב למשרד הבריאות -נבדק באסיפה

תכתוב מכתב בנושא חשיבות חוזר מנכל וסיום החקיקה והנזק הנגרם  המועצה העליונה -הוחלט
יישלח ובהמשך ת המכתב ישלח לכל חברי המועצה לאישור טיוט .כתוצאה מאי סיום התהליך

 ורית קורן. חברת הכנסת נמשרד הבריאות ול מנכ"ל ל וסגן"למנכ המכתב

 

.)המסמך מצורף( 2018תוכניות הכשרה והקוד המעודכן של יהת   הדיון המרכזי בנושאי אתיקה,
  יו״ר ועדת האתיקה גב׳ גלילה אור בהשתתפות 

 
למפגש המועצה בשנת הלימודים האקדמית  הדיון בנושא נדחה -הקוד האתי הוא בחסות י.ה.ת

 הבאה מכיוון  שגלילה אורן יו"ר הועדה של יהת היתה חולה. 

 היו הבהרות בנושא:
 

לא מעודכן, אמור להיות מאושר קוד חדש שיאושר ע"י אסיפת נכון להיום נמצא באתר הקוד ש
  .צפוי להתקיים ביוני -החברים ולאחר האישור יעודכן באתר

הקיימת האתית  שתכלול גם את הועדהתוקם ועדה -באתרהקוד הצעה להמשך אחרי שיעודכן 
 נציגים מהמועצה העליונה.וגם 

גם משפטנית וגם מלמדת  שהיא מטפלתלועדה המשותפת שתוקם הצעה לצרף  -דליה מררי
 אתיקה.

 בנובמבר תהיה ישיבה יחד עם ועדת האתיקה של יהת.
  ישלחו למועצה תשובותיה של גלילה. הערות מחברי המועצה,ישלחו לגלילה 



  בנושא ביחד עם גלילה.תייצג את המועצה  בן שושן המועצה ממליצה שנוגה

 הפועלות לפיתוח מקצועיעדכון בנושא הועדות 

 הוקמו שתי ועדות:
 . בנושא אוטיזם.1

 .בנושא של קורס הדרכה. 2 
 .ועדה בנושא הגיל השלישי -הועדה הבאה שמיועדת לקום

להתחיל לפרסם כל הזמן תיאורי מקרים של הצלחות.  -לעבוד על ההכרה של הציבור במקצוע יש
 למה טיפול באמצעות אומנויות עובד??

  2019 -שונית לכנס הדו שנתי התארגנות רא

 .יו"ר הכנס הוניג אופירה ד"ר

  עלה שהנושא והשם מרתיעים ולכן כדאי להורידם.

כל תכנית תבחר שני בפעם הראשונה הוגדר ככנס משותף של יהת ותכניות ההכשרה. כנס ה
הגשת הפוסטרים הנבחרים על ידי התוכנית יהיו ללא שיפוט סטודנטים שיציגו בפוסטר. 

 התאריך האחרון להגשה הוא יולי.ובאחריות תוכנית ההכשרה. 

 לועדת סטודנטים קשר בין התוכניות 

  אור שלו  והמחליפה שלה לשנת הלימודים תשע"ט  מיכל  םהסטודנטיהשתתפו יו"ר ועדת 

 לארגון.  נטים במהלך ההכשרהבין הסטוד יצירת קשר -מטרת ועדת הסטודנטים

חשוב שיעשה קישור גם בסיוע של , כשרה. כדי להציג את יהת ופועלוגיוס נציגים מכל תכניות הה
 שיושבים באסיפה. -הנציגים במוסדות

 להיות חלק מהמקצוע. 

 מסמינר הקיבוצים ובר אילן.הסטודנטים נכון להיום אין נציגים בועדה 
 

יהיו תחתיו עוד נציגים שיהיו מכל  נציגים. ולכל נציג 8 בועדה, סה"כחשוב שלכל מוסד יהיה נציג 
 . ספציפיתכנית במוסד 

 :חברות הועדה שיתפו בנושאים בהם עסקה הועדה השנה

 מאגר של מטפלים המוכנים להעניק טיפול מוזל לסטודנטים.  -

 פרויקט קליניקה פתוחה המזמין קבוצה של סטודנטים לקליניקה הפרטית של מטפלים -
 . חווייתיתכמפגש לשיתוף במידע מענה לשאלות או התנסות בסדנא 

מפגש עם כל הסטודנטים במסגרת תוכניות ההכשרה והצגת האגודה, הפעילות והנעשה  -
 בשטח.

 תוכנית יום עיון יחודי לסטודנטים, בנושאי תעסוקה ב -

 :הן המסקנותמתוך המפגשים שנעשו בתוכניות ההכשרה 

 : על מנת שתהייה הכי אפקטיבית פרזנטציההזמון יתיש לחשוב ולתאם את 
 ב'. כנס בסמסטר ישנה א עדיף לה

 רכז את זמני הפרזנטציה לכל השכבהל אם ניתן
 יש צורך בשעה שתוקדש לנושא.  מתוך השאלות שעלו על מנת שניתן יהיה לתת מענה 

ועדת הסטודנטים מבקשת את עזרתם ושיתוף הפעולה של ראשי התוכניות לתאום המפגש עם        
על מנת לתת מקום לשאלות והצגת התכנים  דק( 45) של לפחות שיעור זמןהסטודנטים ולאפשר 

 בצורה מכבדת. 

  ועדת הסטודנטים תיצור קשר לתאום המפגשים לשנת הלימודים תשע"ט לסיכום : 

 לשדה קשר בין התוכניות



 כלליות: נקודות

  חברות הנהלה מסיימת את תפקידה כסגנית יו"ר יהת ויפית איתן וענת ליבן לוי מזל
 לאסיפה. מצטרפות

  מקצוע, התמחות, ולפי -חלוקה לפימאגר אקדמאי באתר ובו יופיעו תזות, תהיה פיתוח
 מי שמטפלת בנושא מטעם יהת זו הלן טבנקין סגנית יו"ר יהת.  .האוכלוסייה

  העבודה בשטח להעלאת המודעות וההכרות בציבור עם מקצוע הטיפול מכחלק
לציין שבוע ובו כל המטפלים מהקהילה יעלו רעיונות ויחגגו את הרעיון  ייבדק ,באמנויות

 תחום הטיפול והנושא בו הם פועלים בצורה שיבחרו.

 

לשני מפגשים הודעה על   2018-19 –המועצה העליונה תתכנס לקראת שנת הלימודים תשע"ט 
  .2018בספטמבר תאריכים ישלחו 


