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 מטפלים ומטפלות יקרים,
שולחנות מפגש יצרנו לראשונה, במהלכו, י.ה.ת, של החברים מפגש את קיימנו שעבר החודש               בראשית
שיותר כמה להעלות הייתה המפגש מטרת הארגון. לחברי רק ולא באמנויות המטפלים לכלל הפתוח                עגולים

 נושאים, המטרידים אותנו כמטפלים, לדיון, ולגבש דרכי פעילות על מנת להתמודד איתם.
שיתוף של בתחילתו מדובר כי ומקווים במפגש שעלו ותשובות שאלות של מגוון מצרפים אנו                לנוחיותכם

 פעולה פורה אשר יתבטא גם באירועים הבאים.
 

  הדרכה – אי עמידה של מוסדות המעסיקים מטפלים במחוייבות להעניק להם הדרכה
במועצה בהרחבה שנידון נושא הינו המטפל של עבודתו לאורך מקצועית בהדרכה והצורך החובה               נושא
של מעבודתו נפרד בלתי כחלק הוגדר הדרכה בתהליכי השתתפות י.ה.ת. נציגי גם חברים בה                העליונה
בחוברת (מופיע הזו התפיסה את אימץ החינוך במשרד מיוחד לחינוך והאגף אמנויות, באמצעות               המטפל
הם מטפלים מועסקים בו מקום בכל שלא היא המציאות אולם, .(2016-17 הבריאות למקצועות מנחים                קווים
על להתעקש המטפל על לכן המעסיק. המקום של כלכלים שיקולים בשל בעיקר זאת הדרכות, לקבל                 זוכים
להציגו וניתן העליונה המועצה ידי על שפורסם להדרכה, המתווה במסמך מגובה והדבר להדרכה               זכאותו

  במקומות עבודה. (ניתן לראות ולהוריד את המסמך מאתר יהת)
  

 מקומות תעסוקה – קידום תעסוקת מטפלים במקומות  נוספים, פרט למשרד החינוך.
  התאגדות של מקומות תעסוקה נוספים. מה ניתן לעשות?

המקצוע את ולהציג עבודה קשרי ליצור מנת על החולים קופות כל עם נפגשת י.ה.ת של התעסוקה ועדת                   כיום
הסדרת שתהליך מכיוון מורכבת החולים קופות מול העבודה הנפש. בריאות ממקצועות כאחד שילובו               ואת
המיוחד: החינוך חוק מתוקף מועסקים החינוך במשרד העובדים מטפלים נגמר. טרם בחוק              המקצוע
דרך מועסק שאינו מי כל אולם, טיפולים, מרכזים מיוחד לחינוך ספר בתי חולים, בבתי ספר בתי                  מתי"אות,

 החינוך המיוחד זוכה לתנאי העסקה אחרים.
לכלל הוגנים העסקה תנאי לקדם במטרה י.ה.ת לצד הפועלת מטפלים התאגדות קמה האחרונה               בשנה
המטרה השונים. התעסוקה במקומות אותם שייצג עובדים ארגון להקמת התשתיות את ולהניח              המטפלים
בנוסף, החינוך). במשרד רק (ולא השונים התעסוקה במקומות המטפלים כלל את לאגד דבר של בסופו                 היא
בנוסף עובדים לארגון י.ה.ת הפיכת של הרעיון את לבדוק החלטה התקבלה י.ה.ת של החברים                באספת
בנושא עמדה שתהייה ברגע והשלכות. המשמעות של הבנה הדורש ארוך תהליך זהו מקצועי, ארגון                להיותו

 היא תפורסם ברבים.
 

 



 

מי שאין כך על מתלוננים במתי"א: אינם אך החינוך משרד דרך שעובדים מטפלים בקרב בעיה                 מסתמנת
מטופלים, מס עבודה, שעות מס בתורנויות, שיבוצים הדרכות, מתן כמו: בנושאים עליהם              שישמור

 פגישות עם הורים וכו'...
 מבקשים שייצא מסמך אחיד ומחייב לכלל המטפלים במערכת החינוך - שיופץ למנהליי בתיה"ס.

העסקת לגבי במשרד אחידה תפיסה ליצור החינוך במשרד הארציות המדריכות ידי על בעבר ניסיונות                נעשו
שונים פרויקטים או אגפים דרך העובדים ואלה המיוחד החינוך במסגרת העובדים אמנויות באמצעות               מטפלים
חלק רק אך התפיסה, ואחדות לחשיבות הבנה הייתה לכך. חלקית הענות הייתה לצערנו החינוך.                במשרד
היא הבריאות למקצועות מנחים קווים חוברת מנחים. קווים חוברת את עצמם על קיבלו               מהפרויקטים
את לאחד אמורים בה ההגדרות פי ועל אמנויות באמצעות המטפל של תפקידו את המגדירה                החוברת
שיהיו ברגע הסוגיה על לעבוד ולהמשיך לבדוק מנת על החינוך למשרד יפנה מקצועי כארגון י.ה.ת                 התפיסה.

  התפתחויות נדווח.
 

  יצירת מאגר של מקומות תעסוקה על סוגיהם והצמדתו למאגר המטפלים בי.ה.ת
המקום פוטנציאלים. תעסוקה מקומות של מאגר לבנית ראשוני פיילוט בי.ה.ת החל בשטח רב צורך                מתוך
האם ונחליט מייזם של האפקטיביות תבחן הפיילוט סיום לאחר ירושלים. הוא המיזם יפעל בו                הראשון
גיגי בן מיטל עם קשר ליצור מוזמן הפרויקט לקידום להתנדב שמוכן מי כל בארץ. נוספים למקומות                  להרחיבו

depnina@gmail.com או עם פנינה בכתובת meitalartt@gmail.com :בכתובת מייל 
 

  פעילות מול קופות החולים – הרחבת האוכלוסיות המטופלות
בקופות נוסף) בריאות (שרות השב"ן וראשי הנפש בריאות אחראי כל עם נפגשת י.ה.ת של התעסוקה                 ועדת
לאיטה מתקדמת הפעילות אמנויות. באמצעות המטפל של עבודתו הגדרת את להרחיב מנת על               החולים
שישנה מרגישים פגישה כל ועם מחלחלת, שההבנה מקומות יש כי ניכר לעת. מעת פירות                ונושאת

 התקדמות.
עם בקשר הפעילות את המרכזת איתן ליפית מהשטח באירועים לשתף או ,ברעיונות בשאלות לפנות                ניתן

yafiteytan@gmail.com : קופות החולים במייל  
 

אותה המדיה של במקצוע הדרכה מקבלים לא שהם טוענים סטודנטים - הסטודנטים לאוכלוסיית               פעילות
  הם למדו, וכן, כי ישנה בעיה בהיבטי תשלום בעבור ההתנסות בשנה ג'

ההכשרה. בתהליך ומשמעותי חשוב וכחלק לימודים כשנת מוגדרת ג', שנה מתקדמת, מעשית הכשרה               שנת
 שנת הלימודים  היא באחריות ובפיקוח מלא של תוכנית ההכשרה בו לומד הסטודנט,

נעשית ג' בשנה והתמחות העמקה קורסי ההדרכה, סוג ההדרכה, מתן לאופן הקשורה בנושא בקשה כל                 לכן,
 מול גוף הלימוד, ול י.ה.ת כארגון מקצועי אין יכולת להתערב.

המועצה במסגרת מהשטח אליו המופנות סוגיות או שאלות לעלות יכול העליונה למועצה כשותף               י.ה.ת.
  העליונה בה משתתפים כל ראשי תוכניות ההכשרה.
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את לסיים הבוגרים יכולים ג' שנה - המתקדמת המעשית ההכשרה שנת של המבנה שבזכות לציין                 חשוב
העליונה המועצה ידי על שנכתב המסמך את למצוא ניתן י.ה.ת. באתר העבודה. בשוק ולהשתלב                לימודיהם

  בנושא זה.
לכלל הדואגת בארגון סטודנטים ועדת הוקמה אף ולאחרונה לסטודנטים גם ודואג קשוב י.ה.ת כי לציין                 חשוב
במייל: אליה לפנות וניתן שלו אור היא הועדה יו"ר הסטודנטים. מול הארגון של והפעילות                הקשר

orshalevz@gmail.com 
 

 מדוע במערכות בריאות הנפש אין  תקנים למטפלים באומנויות?
תקנים ניתנים לא נסתיים טרם אמנות באמצעות הטיפול מעמד בדבר החקיקה הסדרת ותהליך               היות
מקצועות של תקנים על לעבוד לרוב נאלצים ומטפלים הנפש לבריאות במרכזים לעבוד בכדי               למטפלים
עבודה של התופעה ולהכחדת הנושא להצלחת תביא וסיומו החקיקה תהליך שהאצת בשאיפה אנו               אחרים.

  ללא תקנים.
 

טיפול של 'שבוע יוזמה וקיום בקהילה התנדבות ידי על והן בקמפיין הן – המקצוע                קידום/שיווק
 באמנויות' כאשר כל מטפל יבצע פעילות הסברתית על הנושא במקום עבודתו

בי.ה.ת המקצוע זוכה לה החשיפה את להגדיל במטרה בקהילה התנדבות של פרויקט כל מברכים                אנו
raydes5@gmail.com :אחראית על הנושא מירב ריידס וניתן לפנות אליה ולהציע רעיונות במייל  

נפגעי באזורי המצויות בעולם שונות לאוכלוסיות בסיוע העוסק 'ישראייד', ארגון עם קשר יצר י.ה.ת                בנוסף,
קורס נפתח אלה ובימים להתנדבות נסיעה לקראת מטפלים של ראשונה השתלמות קיימנו היום עד                אסון.
במייל: אליהם לפנות וניתן קאולי ולקובי נוימן אורלי הם ישראייד ארגון עם הקשר על האחראים                 נוסף.

no.n@bezeqint.net 
התדמית והעלאת המקצוע ופרסום מיתוג בנושא לעסוק שנרתמה מטפלים של קבוצה התארגנה כן,               כמו
ניתן החשובה לעשיה לתרום שמוכנים מטפלים יש אם הנפש, בריאות ממקצועות וכחלק בציבור               ומעמדו

tamiyer@gmail.com לפנות לתמי ירמיהו במייל 
 

 קיום יום חשיפה לקהל הרחב של המקצוע בדומה לאירועי: "פרויד על הבר.."
מטפלים של נמוכה היענות ישנה לרוב לצערנו הארץ. בכל למטפלים ומפגשים עיון ימי מקיים                י.ה.ת
על תחשיבה ולקדם מקצועית עצירה לקיים מאפשרים העיון ימי כי סבורים אנו העיון. בימי                להשתתפות
ככל עיון וימי מפגשים לקיים נמשיך זאת לאור העמוס, יום ביום מתאפשרים שאינם טיפול ודרכי                 תהליכים
במייל: ורעיונות בשאלות אליה לפנות וניתן ירום מיקי ד"ר היא בי.ה.ת הנושא מרכזת               שניתן.

mickeyyarom@gmail.com  
ההתנהגותית הגישה יהיה ונושאו ב-16.2.2018 השנה יתקיים י.ה.ת של המרכזי העיון יום כי לציין                חשוב

  קוגניטיבית בטיפול באמצעות אמנויות.
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  נקודות להמשך עבודה. לכל אחד מהנושאים דרושים מתנדבים (ניתן להציע תחומים נוספים):
  

להסברה יותר להיכנס עצמם. והסטודנטים תכניות ראשי עם צפופה תקשורת י.ה.ת"- של "שגרירים               א.
י.ה.ת על להסבר אחראים שיהיו ואלו י.ה.ת של הקשר אנשי מוסד. בכל נציגות לייצר הוצע ג'. שנה                   עבור

  וחשיבותו עבורנו. קשר יותר עמוק ומחייב עם תכניות ההכשרה ותכניות הלימודים שלהם.
ומקומות .3 השונות המתיאות .2 הלימוד, מוסדות .1 בתוך שעובדים אנשים י.ה.ת". של "שגרירים                לייצר

 התעסוקה למינהם.
הסטודנטים ועדת כיו"ר אור הנושא את מרכזת ההכשרה תוכניות במסגרת י.ה.ת עם הקשר של                בנושא

  בי.ה.ת וענת ליבן מהנהלת י.ה.ת. כל מי שמוכן לתרום להיות שותף אנא לפנות לאחת מהן.
 

של בניסוחים לסייע שיוכל כתיבה כישורי בעל למטפל/ים, בדחיפות זקוקים המקצוע"- של -"הפנים מיתוג                ב.
  מסמכים היוצאים החוצה לקהל המטפלים, מקומות תעסוקה, וגורמים חיצוניים נוספים.

 
מבין אותך ומבדיל מקצועית אותך שמזהה מרחב להיות אמור י.ה.ת תקן". כ"תו בי.ה.ת חברות תקן- תו                  ג.

 השאר.
  הכרטיס המגנטי-
  שיהיה ניוזלטר של י.ה.ת.-
  העדפה של חברי י.ה.ת במקומות תעסוקה.-

 
וקורת ההכוונה תחת מטפלים של וחושבת מאוחדת כקבוצה ביחד הישיבה השבט- ומדורת אור מגדל                ה.
יתאחדו המטפלים אם המטפלים- כלל את לאחד המשותפת. הזהות וחווית המספרי הכוח י.ה.ת. של                הגג

 ויפעלו ביחד למען המטרות שלהם הם יהוו כח פוליטי שיאפשר לנו לקדם את המקצוע.
 

 ו. בירוקרטיה- להקל בבירוקרטיה של תהליכיי ההכשרה וההצטרפות
 

אינפורמטיבים ומסמכים טפסים עם ונגישים זמינים לינקים יצירת לאינפורמציה- ונגישות מטפלים זכויות               ז.
מטפלים לזכויות וידוע נגיש זמין, קשר איש להדרכה…). הנחיות מנחים, קווים חוברת הרשמה,               (טפסי

  והגדרת הזהות המקצועית.
לינקים עם התוכן כל את במקום מפתות כותרות לשלוח והוצע מאוד עמוסים שהם נאמר י.ה.ת, של                   המיילים

 לאתר או לדף של י.ה.ת.
  
 
 
 
 

 



 

 
 
 

 


