פרוטוקול ישיבת המועצה העליונה 27/4/2017
ישיבה שנייה תשע"ז
נערכה ביום חמישי ה 27.4.2017-בקמפוס אמנויות של סמינר הקיבוצים.
נכחו  :ד"ר נגה בן שושן אוניברסיטת חיפה (פקולטה לחינוך ,ביבליותרפיה) ,ד"ר מרים
דרוקס מכללת לוינסקי ,ד"ר עדנה ניסימוב נחום מכללת דוד ילין ,ד"ר סוזאנה פנדזיק מכללת
תל חי ,ד"ר היילי רוזנבלום המכללה האקדמית וינגייט  ,ד"ר אילנה לח המכללה לחברה
ואמנויות ,נחמה יהודה אוניברסיטת בר אילן ומכללת לוינסקי ,ענת מרנין מדריכה ארצית
משרד החינוך ,ד"ר נעמה לב ארי סמינר הקיבוצים ,תמי ירמיהו יו"ר י.ה.ת  ,מזל לוי ס .יו"ר
י.ה.ת , .עדנה לשם יו"ר זמני מועצה ,ד"ר כוכבית אלפנט וד"ר הוד אורקיבי אוניברסיטת
חיפה (ביה"ס לטיפול באמצעות אמנויות) ,ד"ר אבי גלבוע ראש המסלול למוסיקה , ,פרופ'
דליה מררי מכללה לחברה ואמנויות ,ענת מנדלסון מדריכה ארצית מטפלים באומנויות משרד
החינוך ,רינה בובר לרנר סמינר הקיבוצים ,ד"ר שרון שניר המכללה האקדמית תל חי.
נעדרו  ,:ד"ר עינת שופר סמינר הקיבוצים ,ד"ר עפרה קמר מכללת דוד ילין ,ד"ר דנה אמיר
אוניברסיטת חיפה ,ד"ר בלה נוביצקי מכללת ביטוי ,ד"ר אופירה הוניג מכללת בית ברל
נושאים שעלו לדיון :
פתיחה :עדנה לשם :נעשה מאמץ לקרב בין הכניסה של יהת והמעורבות בתוך המוסדות.
ישנה חשיבות רבה בהכנסת יהת למוסדות על מנת שסטודנטים יכירו את הארגון .בשנה
האחרונה התקבלו פחות פניות להזמנתם של נציגים מטעם הארגון למוסדות האקדמיים.
דיווח של תת ועדת החקיקה בתהליך
תמי ירמיהו :בחודשים האחרונים התקיימה פגישה עם מנכ"ל משרד הבריאות ,עוזר מנכ"ל,
עו"ד וכו' .עלתה הבעתיות של שנת  -2018במידה ולא יאושר החוק החשש שכל מוסד/גוף
יוכל לפתוח תכנית הסמכה למטפלים ללא אישור .כמו כן עלה הנושא שאנשים פרטיים
מעניקים טיפול ללא הסמכה מוכרת ,אלא רק הסמכה מינימלית של כ 300שעות.
פנינו לחברי הכנסת נורית קורן ואיציק שמולי ,כרגע הוגש החוק כחוק פרטי .ארגון המטפלות
באמנויות החרדיות קול דודי הביעה הסכמה ,הן כתבו מכתב לשר הבריאות ליצמן שהן
תומכות בתוכנית החקיקה -אכיפה ומחויבות לתואר שני .כרגע אנחנו בהמתנה ,חברת
הכנסת נורית קורן תומכת באקדמיה ובקידום החוק .נבדקה אופציה לבדוק קשר עם חברת
לוביסטים .בארגון הוקמה ועדת תעסוקה שהתחיל ב"מבצע" מפגשים עם ראשי קופות חולים
וראשי השב"ן .השבוע התקיימה פגישה ראשונה עם שרותי בריאות כללית ,הפגישה הייתה
טעונה .הצענו שאנחנו מוכנים להגיע להיפגש עם הצוות ולהסביר מהו טיפול באמצעות
אמנויות .
ב 9למאי יש בכנסת ישיבה בנושא הכשרה מעשית במקצועות הבריאות , ,יהת יהיה נוכח
במפגש.
יש צורך בהפקת מטה אנליזה מחקרית (עלה גם בפגישה עם ראשי שירותי בריאות כללית)
גם בעמותת אלו"ט היתה פגישה יחד עם טלי גוטפריד גם במקרה זה התחושה שהתקבלה
היא שהם מחזקים את העבודה ההתנהגותית.

דיון על מסמכים
 .1דיון במסמך מתווה להדרכה תיקונים אחרונים
לשמור על סדר קבוע במודאליטי ,כותרת אחידה -סדר קבוע בתחומי טיפול.
לשנות -על החתום -המכללה האקדמית תל חי ולא מכללת תל חי .דוד ילין לא צריך עוד י'
במילה דוד .חשוב להעלות שנציג מהמכללה בתחום ההדרכה יכנס לפגש כזה (אילנה
העלתה).
תיקונים -לעביר לאופירה -1.2 -חשיבות לפני המילה עבור.
סעיף  1.2א' -למחוק את הסוגריים .ד' למידה במקום התחדשות.
הצעה -תכנית עתידית
יש לשקול לשנות ולהוסיף -תנאי כשירות להכשרת מטפלים באומנויות (כך סטודנטים הם לא
מטפלים)
לחדד את  2א' שיהיה תואם ל 3ג' יש צורך לחדד את העניין שקיימת העדפה.
הכותרת של  3צריך לשנות ולהפריד בין סטודנטים למטפלים.
להוסיף שמדובר בהדרכה קבוצתית במוסד
 .2מסמך כתבי העת -כדאי לציין על אופן התהליך.
צריך לתקן את הכותרת ולהוסיף את תאריך ההצבעה
בעוד  3שנים או אם יש צורך אקדמי אחר -הקודם בינהם .תתכנס הוועדה שוב ותבדוק
מחדש את הקריטריונים
 .3נהלי עבודה של המועצה העליונה
חשבנו על שני יו"רים של המועצה אחד של יהת ואחד יו"ר אקדמי -שניים יכולים להוביל זאת
טוב יותר ,נציגים ממסלולי ההכשרה.
בסימן ב' להוריד במשרה במלאה.
סימן ב -ב'-יו"ר וחבר הנהלה .ג' -עלתה לדיון אפשרות של הוספת נציג אפשר להוסיף גם
נציג של הארגון החרדי.
הערה נוספת -הפרוטוקול יהיה בשקיפות
האם להוריד את נציג הפסיכודרמה בחברי המועצה? עלתה הצעה להזמין בישיבה הבאה
נציג של איגוד הפסיכודרמה .כרגע הוחלט שנשאיר את זה אך לא נאייש .לישיבה הבאה
יוזמן נציג מטעמם.
ב2ב' לתקן את המילה מעוצה למועצה

 -3פקיעת חברות -עלתה הערה לבדוק מבחינה משפטית -להעביר את המסמך לבדיקה אצל
העו"ד של יהת( .לאחר מכן יועבר באמצעות המייל לאישור)
סימן ג' -5 -לשנות למועד התכנסותה ולא יומה.
 -7דין וחשבון ולא דינים וחשבונות
 -10הפרוטוקול יופץ לכלל החברים ויפורסם באתר יהת.
סימן ד'-12 -שני יו"רים -אחד מהם יהיה נציג אקדמיה ואחד נציג יה"ת
הצבעות סופיות על שני המסמכים
ה"מתווה להדרכה עבור מטפלים באמצעות אמנויות" .המסמך נשלח לכל
חברי המועצה במייל .הובא להצבעה סופית ואושר לאחר שינויים הנ"ל
בניסוח .יו"ר הוועדה ד"ר אופירה הוניג.
הצבעה-כל הנוכחים בעד
"רשימת דרוג כתבי-עת מובילים בתחום הטיפול באמצעות אמנויות" .המסמך
נשלח לכל חברי המועצה במייל .הובא להצבעה סופית ואושר לאחר שינוי
הנ"ל בניסוח .יו"ר הוועדה ד"ר הוד אורקיבי.
הצבעה -כל הנוכחים בעד
דיון בנהלי עבודה של המועצה העליונה
המסמך נשלח לכל חברי המועצה במייל .הובא להצבעה סופית ואושר לאחר שינויים הנ"ל
בניסוח .ישלח לבדיקה על ידי העורך דין וישלח לכל החברים במועצה.
דיון בנושא אתיקה
במפגש המועצה הראשון השנה הוחלט על הקמת ועדה אשר תתמקד בנושא אתיקה של
המקצוע לאור שאלות רבות שעלו מהשטח .יו"ר הועדה ד"ר סוזאנה פנדזיק חברות בועדה
דד"ר עדנה נחום ניסימוב ,אילנה לח .לצערנו המסמך נשלח לכל החברים לא הספקנו לדון
עליו .הוחלט שהדיון על הקוד האתי יהיה המסמך הראשון לדיון בשנת תשע"ח.
בחירת יו"ר למועצה העליונה לשנתיים הקרובות
ההצעה שיהיו  2יו"רים אחד מטעם י.ה.ת .והשני מטעם האקדמיה
תמי ירמיהו הציעה את דר הוד אורקיבי בשל עבודתו השוטפת מול הגורמים השונים.
בנוסף ,תמי מציעה את עצמה ,לעבוד עם הוד שנה נוספת כדי לקדם את הפעילות שהחלו.
הצבעה -בנושא יו"ר נוסף מטעם יה"ת :כולם מאשרים שתמי ירמיהו תישאר לקדנציה של
שנה ושד"ר הוד אורקיבי לקדנציה של שנתיים.
הצבעה בעד ,פה אחד

משרד החינוך:
ענת מרנין וענת מנדלסון –מחפשות מרחב חדש לקורסים של התפתחות מקצועית
במקצועות בריאות אחרים יש שיתוף עם האקדמיה .רוצות לפתוח כאן את הנושא ,להעלות
את הנושא של שת"פ רלוונטי בנושא -בתחום התאוריה ,התמחויות ,באוכלוסיות מסוימות .
תודה לסמינר הקיבוצים על האירוח של המועצה העליונה.

