סטודנטים יקרים שלום רב,
אנו מאוד שמחים לראות שיש התארגנויות של סטודנטים מול האתגר שמעורר תהליך ההכשרה ומצב
המקצוע .מרגש לראות את האכפתיות ,הדאגה והרצון לעשייה!
בדיוק מתוך תחושות אלו ,התגבשה בחודשים האחרונים ועדת הסטודנטים של י.ה.ת המורכבת מנציגות
שהן עצמן סטודנטיות ממוסדות לימוד ותחומי התמחות שונים.
מטרת הועדה היא יצירת קשר משמעותי בין הסטודנטים מכל התחומים והמוסדות ,וקידום נושאים
הרלוונטיים לסטודנטים דרך הארגון היציג – י.ה.ת.
נושאים שמצאנו כי דרוש לסטודנטים בו מידע נוסף:
שנה ג' – המועצה להשכלה גבוהה ,בשיתוף משרד הבריאות ,הגדירו מתווה להכשרת מטפלים באמצעות
אמנויות ,שכולל שעות הכשרה מעשית לאחר התואר .מוסדות הלימוד לקחו על עצמם האחריות
לניהול ופיקוח מקצועי על שנה זו הואיל ומשרד הבריאות סרב לעשות זאת.
ה"שכר" עליו שמעתם אותו מקבלים מתמחים בפסיכולוגיה במגזר הציבורי הוא למעשה מלגות המועברות
על ידי משרד הבריאות למקומות ההכשרה ולאחר מכן למתמחה .לכן ,משרד הבריאות ומשרד החינוך לא
ישלמו לתלמידי שנה שלישית בטיפול באמנויות .מוסדות ההכשרה מנועים מלתווך בין סטודנטים למקומות
תעסוקה פוטנציאליים ומשימה זו ,במידה ויבחרו ,נשארה בידי הסטודנטים.
ההיצע בשכר מוגבל אך כן קיים .אנו מעודדים סטודנטים לחפש מקומות הכשרה בשכר הכוללים הדרכות
במקום .חשוב לוודא מול מקום ההכשרה ומוסד הלימודים כי אתם מבוטחים ב"ביטוח הכשרה מקצועית"
במהלך כל שלוש שנות ההכשרה .למידע נוסף על ביטוח זה:
https://www.btl.gov.il/Insurance/National%20Insurance/type_list/vocational_training/Pages/default.aspx

התשלום למוסדות הלימוד בשנה ג' הינו תשלום עבור עלויות התפעול של התוכניות .יחד עם זאת ,ברוב
המוסדות תוכנית שנה ג' כוללת הדרכה קבוצתית וקורסים מתקדמים שנספרים במניין  690שעות
ההכשרה המעשית שיש להשלים.
חשוב לדעת כי משרד החינוך ומשרד הבריאות לא יעסיקו מטפלים באמצעות אמנויות ללא השלמת שעות
ההכשרה על פי המתווה להכשרת מטפלים באמצעות אמנויות.
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מה כבר נעשה במסגרת הועדה?
בחודשים הספורים שהועדה פועלת כבר יצרנו קשרים עם אירגוני סטודנטים ממקצועות טיפול אחרים,
קיימנו פגישות עם הנהלת י.ה.ת וקבענו יעדים לקידום ורווחת הסטודנטים לטיפול באמצעות אמנויות.
במסגרת התשלום המופחת משמעותית עבור סטודנט חבר באירגון י.ה.ת ( ₪ 00לשנה מינואר לינואר )
כל סטודנט שנרשם יקבל יומן לחברי י.ה.ת ,אפשרות להצטרף לועדות בארגון והנחה משמעותית או אף
כניסה חינם לכנסים ואירועים של הארגון.
באתר י.ה.ת ניתן למצוא טופס ( 19עבור לימודי  )MAוטופס ( 11עבור לימודי תעודה) אותם יש להחתים
על ידי מזכירות תוכנית ההכשרה והם מאשרים השלמת קורסי קדם עבור הלימודים .מסמך יחיד זה מחליף
את אגודת המסמכים הדרושים ממטפלים המעוניינים להתקבל למקומות עבודה וכחברים בארגון י.ה.ת
לאחר סיום שלוש שנות ההכשרה .את הטופס החתום על ידי תוכנית ההכשרה מומלץ לשמור אצלכם אין
לשלוח את המקור לי.ה.ת.
מה כל סטודנט/ית יכל/ה לעשות?
אנחנו ,כסטודנטים ,יכולים להתעקש מול תוכניות ההכשרה כי שנה ג' תכלול קורסים ברמה גבוהה
שיאפשרו העמקה בנושאים שבתואר לא מספיקים ,אנחנו יכולים להצטרף לארגון המקצועי כסטודנטים
בכל אחת משנות הלימוד ולעזור לו לצבור כוח פוליטי משמעותי כדי שנצליח להעביר את החוק ,ואנחנו
יכולים להצטרף בו לועדות ולעזור באופן פעיל לשנות את פני המקצוע!
מוזמנים לעקוב אחרי הפעילות שלנו בדף הפייסבוק "ועדת הסטודנטים בי.ה.ת" ולהיות איתנו בקשר לגבי
כל נושא הרלוונטי עבורכם – בשביל זה אנחנו פה.
בהצלחה לכולנו,
ועדת הסטודנטים של י.ה.ת
יו"ר הועדה אור שלו
חברות הועדה ליאור דרשן ,מיכל פייויליס ,נור חג יחיא ואורי הוד.
ניתן לפנות במייל orshalevz@gmail.com :
ולעקוב אחרינו בדף הפייסבוק של הועדה "ועדת הסטודנטים בי.ה.ת"
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