
 

  איגוד ישראלי לפסיכותרפיה 

Israeli Association for Psychotherapy    

  
27.10.08  

  
  , שלום רבאל חברי האיגוד הישראלי לפסיכותרפיה

  
  8200 לשנת אסיפה כללית  הודעה על :הנדון

  
, חברי האיגוד הישראלי לפסיכותרפיהשל  ,2008האסיפה הכללית לשנת כינוסה של  לע להודיעך מבקשיםאנו 
   תתקייםאשר  ,580170397 'ותה מסעמ
   

  .ש"תה, ש שיבא"בבית סוראסקי במרכז הרפואי ע, 2008 נובמבר ב11 - השלישיביום          
  

 תידחה האסיפה ,י התקנון"רום הקובע עפבמידה ולא ימצא במקום הקוו. 11:45בשעה פה יהאסתחילת 
  . ותתקיים אז בכל מספר של משתתפים13:00לשעה 

  
  

  

  :ם של האסיפהסדר היו 

   )org.israpsych.wwwהמאזן יפורסם לעיון החברים באתר האיגוד  ( 2007אישור מאזן . 1

  ח ועדת הבקורת"דו.  2

  )פרוט בדף מצורף( לאיגוד שינוי קריטריוני הקבלהדיון והצבעה על ההצעה ל. 3

   שונות.  4

. 

  .תשמש כמזכירת  האסיפה מאיה לרמן' ר האסיפה  גב" ישמש כיושמואל פניג' פרופ
  

  2008הכניסה רק לחברים ששלמו דמי חבר לשנת 
  

 את תכנון שנת הפעילות להציג,  אירוע המאפשר לסכם את שנת הפעילות האחרונההאסיפה הכללית הינה
 -וה אסיפה דמוקרטיתהאסיפה אף מהו. העמותה של ה ולדון בנושאים שונים העומדים על סדר יומהבאה

לא פחות מכך מהווה האסיפה מפגש חברתי בין חברי .  תקנוןישינוילשונות מועלים לדיון ולהצבעה הצעות 
  . ותיקים וחדשים כאחד- העמותה 

  
  

  , לאיגודקריטריוני הקבלה נושא שינוי  במבקשים לדבר ולהציג את עמדתם חברים ה

   ר האיגוד" להודיע על כך ליוקשיםבתמ

    09:00  בשעה 11.11.08 -ה, פהייום האס עד

  .די שנוכל לתת ייצוג לכל הדעותכ,  את הנקודות המרכזיות שברצונם להעלותולציין

  
  

. איגודל למשרדי ה"דואר או דוא, פקס, בטלפון, הכלליתבאסיפה או /ביום העיון ואנא אשרו השתתפותכם 
  .  וכן לשם עדכון פרטים במידה וחלו בהם שינויים ,לנוחיותכם מצורף טופס לשם כך

  
  

  ,ה לראותכםובתקו
   ר"יו, פי רולניקצי

  האיגוד הישראלי לפסיכותרפיה
  

  
  השתתפותכם חשובה ביותר



  

  לשינוי בקריטריוני הקבלה לאיגוד הישראלי לפסיכותרפיה, הצעת הועד

ההנחה הבסיסית שביסוד הקריטריונים המוצעים להלן הנה כי האיגוד לפסיכותרפיה אמור לשמש ארגון גג לעוסקים 
  .יון קליני מתאימיםבפסיכותרפיה בעלי הכשרה וניס

הקריטריונים לקבלה נקבעו באופן עקרוני על פי המציאות אשר שררה בארץ עם הקמת האיגוד לפני למעלה משלושים 
 התנסות קלינית במוסדותאין ספק שמציאות זאת השתנתה ללא היכר וקיימים כיום מטפלים רבים בעלי הכשרה ו. שנה

 ברמה גבוהה אשר אינם זכאים להתקבל כחברים באיגוד על פי הנפשי משרד הבריאות בתחום בריאות "המוכרים ע
אנחנו , דווקא מתוך דאגה ואמונה בצורך לשמור על סטנדרטים גבוהים של העיסוק בפסיכותרפיה .הקריטריונים הקיימים

ולות ואינה מגדירה היטב את גב" שטח פרוץ"גורסים כי גישה נוקשה ומצמצמת של הקריטריונים לקבלה מותירה את ה
לכן מתבקש מהאיגוד להכיר במציאות ולקבוע קריטריונים שמתבססים כאמור על הכשרה מתאימה וניסיון  .המקצוע

  .קליני
אחריותו של כל מטפל היא לטפל בתחומים שבשדה , אנו מבקשים להדגיש כי גם אם יתקבלו השינויים המוצעים

  .הכשרתו הבסיסית
  .ג"י המל"ממוסד המוכר ע, לתואר שני לפחות הדרישה היא ,ות המפורטים מטהבכל מקצוע

   השינוי המוצע–תנאי הקבלה לאיגוד   תנאי הקבלה לאיגוד כיו�  מקצועה

פסיכולוג בעל אישור   י�יפסיכולוגי� קלינ
  מומחיות כפסיכולוג קליני

  ללא שינוי

  
פסיכולוגי� מומחי� 

  לא קליניי�

  
  כיו� לא מתקבלי� לאיגוד

  

והתפתחותיי� , שיקומיי�, �רפואיי, חינוכיי� יתקבלו 
   האיגודי"ע מוכר ,בעלי תעודה מבית ספר לפסיכותרפיה

  
פסיכולוגי� 
  תעסוקתיי�

  
 י"עיתקבלו בעלי תעודה מבית ספר לפסיכותרפיה מוכר   כיו� לא מתקבלי� לאיגוד

י משרד " המוכרי� עהתנסות קלינית במוסדות+ האיגוד 
  . שני� בהיק� של שלושהבריאות בתחו� בריאות הנפש

פסיכיאטר מומחה על פי הדרישות   פסיכיאטרי�
  ללא שינוי  למומחיות פסיכיאטריה

יתקבלו בעלי : עובדי� סוציאליי� בוגרי המגמה הטיפולית
   האיגודי"עתעודה מבית ספר לפסיכותרפיה מוכר 

  

  

  �יעובדי� סוציאלי
  בעלי תואר שני

  
� בעלי תואר שני ייעובדי� סוציאל

סיימו בית ספר מוכר : אשר
ועבדו שנתיי� , לפסיכותרפיה

תו� קבלת , במסגרת בריאות הנפש
, שבועית, ות הדרכה אישית שע160

או עבדו לפחות חמש שני� . לפחות
תו� קבלת , במסגרת בריאות הנפש

,  שעות הדרכה אישית שבועית250
  .לפחות

לו בעלי יתקב: עובדי� סוציאליי� בוגרי מגמות אחרות
התנסות +  האיגוד י"עתעודה מבית ספר לפסיכותרפיה מוכר 

י משרד הבריאות בתחו� " המוכרי� עקלינית במוסדות
  . בהיק� של שלוש שני�בריאות הנפש

  
קרימינולוגיי� 

 בעלי תואר , קליניי�
  שני

  

  כיו� לא מתקבלי� לאיגוד

 י"עיתקבלו בעלי תעודה מבית ספר לפסיכותרפיה מוכר 
י משרד " המוכרי� עהתנסות קלינית במוסדות + האיגוד

  . בהיק� של שלוש שני�הבריאות בתחו� בריאות הנפש

  
מטפלי� בהבעה 

  בעלי תואר שני, ויצירה

  
+  האיגוד י"ע  בעלי תעודה מבית ספר לפסיכותרפיה מוכר  כיו� לא מתקבלי� לאיגוד

י משרד הבריאות " המוכרי� עהתנסות קלינית במוסדות
  . בהיק� של שלוש שני�אות הנפשבתחו� ברי

 י"עיתקבלו בעלי תעודה מבית ספר לפסיכותרפיה מוכר   כיו� לא מתקבלי� לאיגוד  רופאי משפחה
  האיגוד

, סיעוד פסיכיאטרי
  בעלי תואר שני

  
 י"עלפסיכותרפיה מוכר  יתקבלו בעלי תעודה מבית ספר   כיו� לא מתקבלי� לאיגוד

י משרד "המוכרי� ע התנסות קלינית במוסדות+ האיגוד 
 בהיק� של שלוש שני� הבריאות בתחו� בריאות הנפש

  לפחות

הצבעה של חברי האיגוד קיום רוב בהשינויים המוצעים יתקבלו רק לאחר דיון ו

  ,  המשמעות של השינויבשל השלכותיו בעלות . 11.11.08 - הכללית באסיפהב

 השתתפותכם חשובה



  org.israpsych.wwwובת כנס לאתר האיגוד בכתיאתם מוזמנים לה

בכתובת כנס לפורום ולקבוצות הדיון של האיגוד ילה 

1=pli&iw=hl?israpsych/group/com.google.groups://http ולהשתתף בדיון המקדים  

  
___________________________________________________________________________  

  
  

   באסיפה הכלליתאישור השתתפות

  ) פרטים בשולי ההודעה -  בפקס או למסור טלפונית, ל"בדוא, ניתן לשלוח בדואר רגיל(

   11.11.08 – ב להשתתף באסיפה הכללית שתתקיים ת/אני מעוניין  �
  .  להציג את עמדתי בדיון בהצעה לשינוי קריטריוני הקבלה לאיגודת/אני מבקש  �
   ת להעלות הצעה לסדר היום/אני מבקש  �
  

  :ות שברצוני להעלותי/תקרייות הע/ההנקוד
  

____________________________________________________________________  
  

____________________________________________________________________  
  
____________________________________________________________________  
  

____________________________________________________________________  
  

____________________________________________________________________  
  
  . עדכון פרטים�
  

  ______________________________________:שם
  

  ___________________________________: כתובת
  

 ____________________________________: טלפון

  
ל וקיבלתם הודעה זו רק "במידה שיש לכם כתובת דוא  )באותיות לא מחוברות נא לכתוב בברור( : רוניטדואר אלק

  . הדבר חוסך משאבים לעמותה, ל שלכם"ו אותנו בכתובת הדוא נודה לכם מאד אם תעדכנ–בדואר רגיל 
  

______________________________________________  
  
  
    יש אפשרות לשלם–)  220₪פנסיונרים ( ₪ 295ס " ע 2008  לשנת ם דמי חברולתש ת/מצרפאני   �
  .או בכרטיס אשראיק 'צב    
  

למזכירת טלפונית להתקשר   מתבקשים -באתר האיגוד אלפון המטפלים ופיע בלההמעוניינים חברים 
  .האיגוד

      

  
 P.O.Box 926 Kiryat Ono 55108  ISRAEL   55108 קרית אונו 926. ד.ת

 :972-3-7369051Telfax   03-7369051: טלפקס
  :iapsych@zahav.net.il e-mail: ל"דוא

 :www.israpsych.org ::Websiteאתר אינטרנט


