פרוטוקול אספת חברים כללית י.ה.ת 8 .יוני 2018
נערכה ב :תיכונט תל אביב
נוכחים  31:משתתפים בתוכם  26חברי י.ה.ת 5 .סטודנטים .
סדר היום :
תמי ירמיהו – פתיחת האסיפה
ליעד וקנין מלניאדו – סקירה כללית של מצב י.ה.ת .בנושא חקיקה  ,תקשורת פנים ,שיפור שירות לחבר.
גיטל וולף פופקו – דבר ועדת הביקורת .
רו"ח לורין אבו ורדה – הצגת דו"ח הכספי  2017ותקציב . 2018
הצבעות  -לאישור דו"ח כספי  , 2017לאישור תקציב  , 2018לאישור שינוי שם האגודה ולאישור מינויים חדשים
בהנהלה ובועדות.
נוכחים בעלי זכות הצבעה  26 -חברים
הצבעה אישור הדוח המילולי והדוח הכספי לשנת 2017
דו"ח כספי 2017
הוצג ע"י רו"ח לורין אבו ורדה  :מצב העמותה כיום מבחינת מזומנים טוב  .סקירה של הסעיפים השונים של
הדו"ח שתי הוצאות גדולות העסקתו של איש יחץ מלניאדו תיקשורת ,פרויקט גדול היה בנית האתר החדש.
בשנת  2017היה גידול בהכנסות לעומת  2016בעיקר בגלל הקדמת גבית דמי חבר  2018החל מחודש נובמבר
 .2018י.ה.ת .קיבלה 'אישור ניהול תקין' לשנת .2018
.
הצבעה לאישור הדו"ח הכספי והדוח המילולי :
בעד23 :
נגד 0 :
נמנע 3 :
תקציב 2018
תקציב  2018מחולק מודפס לעיון המצביעים (מצ"ב) נשלח לכל חברי יהת שלושה שבועות לפני האספה.
גיטל פופקו יו"ר ועדת ביקורת  -מקריאה את דו"ח ועדת ביקורת ( מצ"ב)  .לאחר בחינת התקציב שאלות הועברו
למשרד רו"ח  .התשובות מבהירות ומספקות את חברי ועדת ביקורת.
שאלות מהחברים לגבי סעיף לוביסטים :הסבר על בדיקת התקשרות עם חברת פוליסי ,חברת לוביסטים,
ההתקשרות איתם תהייה רק במידה ויהיה צורך להגברת תהליך החקיקה בכנסת .נכון להיום היו שיחות בדיקה
בלבד,עדיין לא נחתם שום חוזה איתם .נשאלה שאלה לגבי סעיף שונות הוצאות לא צפויות :מקובל תמיד להשאיר
מכיוון שישנן הוצאות נדרשות במהלך קידום נושאים שלא תוכננו מראש ויש צורך לתת להם מענה ( .לדוגמא:
פרסומים לעיתונות ,ארגון מפגש דחוף וכו)
הצבעות לאישור תקציב 2018
בעד 17 -
נגד2 -
נמנע 7 -
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שינוי שם האגודה
הדיון בהחלפת שם האגודה עלה לאור השינוים שהמקצוע עבר בעשר השניים האחרונות.
החל משנת  2010המקצוע עבר תהליך של אקדמיזציה לתואר שני והוגדר על ידי המל"ג
כטיפול באמצעות אמנויות הכולל בתוכו שישה תחומים :אמנות חזותית ,תנועה ,מוסיקה ,פסיכודרמה ,דרמה,
וביבליותרפיה.
לאור כך הבקשה לשנות את שם האגודה ולהתאימו להגדרה האקדמית של המקצוע .כיום  8מוסדות אקדמיים
שקיבלו את אישור המל"ג המעניקים תואר שני בטיפול באמצעות אמנויות.
על מנת ששם המקצוע יהיה אחיד .נוצר בילבול בשטח .היתה בקשה לשמור על המסורת רבת השנים של האגודה
ולחשוב איך משמרים את השם יהת בתוך השם של האגודה.
לשם כך הוצעו  3שמות:
.1יה"ת – יצירה הבעה תרפיה  -האגודה לטיפול באמנויות בישראל
.2יה"ת – האגודה לטיפול באמצעות אמנויות בישראל
 .3יה"ת -האגודה הישראלית לתרפיה באמנויות
מצביעים על שינוי השם ל:
יה"ת  -האגודה לטיפול באמצעות אמנויות בישראל
בעד 19 -
נגד 4 -
נמנע 3 -
מורשה חתימה י.ה.ת.
ס .יו"ר מזל לוי מסיימת את תפקידה  .עדיין אין מועמד לתפקיד ס .יו"ר שנייה .
תפקיד מורשה חתימה י.ה.ת.יועבר ל ס .יו"ר נוכחי – הלן טבקמן
הצבעה להעברת סמכות מורשה חתימה להלן טבקמן
בעד26 -
נגד0 -
נמנע 0 -
יו"ר חטיבת הדרמה  -יש שתי מועמדות פזית אילן ברקוביץ ואורנית חורש מעונינות לרכז את החטיבה יחד .
טל מימוני פורש – זכות להיות חלק מהמקום הזה  .אחרי  4שנים י.ה.ת .מקום שאנשים צריכים להרגיש שזה בית
.
פזית אילן ברקוביץ  -מאמינה בטיפול באמצעים הבעתיים השייכות לארגון מאוד חשובה בעיניה .שיתוף פעולה עם
אורנית.
אורנית חורש – מאמינה ביכולת לשתף פעולה  .תמיד עובדת בצוות מאמינה בתאטרון כדרך  ,כשפה שצריך
להנגיש אותה לכולם וללמוד מהותיקים  .קיים בסיס ידע רחב שאפשר להשתמש בו .
שואפות להגדיל את מספר הדרמהתרפיסטים בי.ה.ת .ליצור פורומים מקצועיים  ,עובדות טוב יחד  .החיבור בין
שתיהן מצויין .
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הצבעה לבחירת אורנית חורש ופזית אילן ברקוביץ'  -יו"ר חטיבת הדרמה
בעד26 -
נגד 0 -
נמנע 0 -
חברת ועדת ביקורת סיום קדנציה
נועה רבס שנהב מבקשת להאריך את חברותה בועדת האתיקה לקדנציה נוספת
הצבעה לבחירת נועה רבס שנהב לקדנציה נוספת
בעד – 26
נגד – 0
נמנע 0 -
יעלה שקד מבקשת להאריך את חברותה בועדת האתיקה לקדנציה נוספת
הצבעה לבחירה של יעלה שקד לקדנציה נוספת
בעד – 26
נגד – 0
נמנע – 0
חבר בועדת האתיקה
שמוליק גרופר הגיש מועמדותו להצטרף כחבר לועדת האתיקה
בועדת האתיקה צריכים להיות בין  3-5אנשים .שמוליק נבחר לועדת אתיקה בהצבעה אינטרנטית לאחר שאספת
החברים בשנת  2017העבירה את סמכות הבחירה להנהלת י.ה.ת.
החלטה זו מאושררת בהצבעת אספת החברים .
הצבעה לבחירתו של שרוליק גרופר
בעד26 -
נגד0 -
נמנע –0
בחירת סגן יו"ר יהת שני
מזל לוי סימה את תפקידה כסגנית יור יהת ,יצא קול קורא להגשת מועמדים להחליף אותה לצערינו שבוע לפני
אספת החברים המועמדת שהיתה אמורה להחליף את מזל ביקשה להוריד את מועמדתה  ,לא נמצאו בשלב זה
חברים המוכנים לקבל את התפקיד ,לכן האספה מינתה את הנהלת יהת להצביע ולאשר מועמד לתפקיד .עד
לאישור סופי באספת החברים הבאה.
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גיוס כספים לצורך הגשת בג"צ
לאור המצב של המקצוע מבחינת תהליך החקיקה יתכן ולא תהייה ברירה מללכת לבגצ על מנת ליצור שינוי.
במידה וכן
י.ה.ת .לא יכול לממן את הבג"צ מכספי החברים בלבד .ולכן יהיה צורך לגייס מטפלים שאינם חברים בי.ה.ת
ומוכנים לתרום למאבק .החוקתי של המקצוע. .סוכם שבמידה ותהיה החלטה ללכת לבג"צ תהייה אספת חברים
מיוחדת לנושא להבנת ההשלכות והמשמעות של המהלך .עד אז הנהלת יהת תמשיך לבדוק את הנושא.

דיונים שנערכו באספת החברים :
האם נכון שיו"ר ועדת חריגים יכהן גם בראש חטיבה  .קובי קאולי  :יש בעיה של מתנדבים חשש שצוות קטן יעשה
את כל התפקידים  .מזל  :מציעה שמישהו מחברי הועדה יכהן כיו"ר יפה  :שמועמדי חטיבת הדרמה יטופלו ע"י
מישהו אחר  .אופירה  :חושבת שזה לא נכון הבעיה מתחילה כשמישהו נדחה.
בממוצע אין יותר מ  10פניות בשנה לועדת חריגים .
תמר חזות  ,טלי גוטפריד ושירלי זמיר אלבז נשאו דברים לזכרה של חוה סקלס .בגינה שלה הוקמה י.ה.ת , .אביה
(עו"ד) כתב את התקנון הראשון  ,החוזה הראשון  .חוה ז"ל ערכה את כתב העת .
ועדת הנצחה בי.ה.ת .תגבש נוהל .
גיטל וולף פופקו יו"ר ועדת ביקורת – מדגישה בפני החברים שהועדה קשובה לפניות חברים במהלך כל השנה.
ראש ועדת אתיקה גלילה אורן תוזמן למועצה העליונה .
סקירה כללית – ליעד וקנין לניאדו :
"חברת לניאדו תקשורת היא חברה בעלת ניסיון של כ 25-שנה בעולם יחסי הציבור והתקשורת השיווקית .התחלנו
את פעילותנו עם י.ה.ת בשנת  2011לצורך פרויקט כחלק מועדת אד-הוק ,וב 2016שבנו לפעילות ביוזמת יו"ר
י.ה.ת דאז ,עדנה לשם ,לצורך קידום נושא החקיקה.
מאז למעשה פעולתנו בי.ה.ת התרחבה ואנו מלווים את הארגון במספר עולמות תוכן:
 .1קידום החקיקה – יזמנו הצעת חוק בשיתוף חברת הכנסת נורית קורן ,הממתינה להצבעה בימים אלה
בועדת השרים לענייני חקיקה ,ובמקביל ,אנו פעילים מול אנשי משרד הבריאות על תיקון חוזר המנכ"ל כך
שיסדיר את סוגיית הפיקוח על שנה ג' במקצוע.
 .2תקשורת הפנים – מפעילים את הפייסבוק של הארגון ,ועוברים על כלל התכנים שמוציא הארגון באתר
האינטרנט וברב המסר.
 .3שיפור השירות לחברים – קידום יוזמות שמקדמת ההנהלה ,הקמת אתר האינטרנט ,כרטיסי ביקור
חדשים ,תעודות מדריך ועוד
 .4יחסי הציבור – קידום נושאים של האיגוד בתקשורת ,מתן תגובות מטעם האיגוד ,ייעוץ תקשורתי
לאירועים וכד'
 .5פיתוח ארגוני – לווי תהליכים שמקדמת ההנהלה וייזום תהליכים נוספים ,החל מקורסים של י.ה.ת
לגמו"ש ,לווי ועדות י.ה.ת ,נהלים וקשרים חדשים של האגודה.
על החתום :
תמי ירמיהו – יו"ר ______________________
מזל לוי – ס .יו"ר _______________________
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