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המועצה העליונה לטיפול באמצעות אמנויות בישראל
אמנות חזותית ,ביבליותרפיה ,דרמה ,מוסיקה ,פסיכודרמה ,תנועה ומחול
מסמך נהלי עבודה
סימן א' :המועצה
הגדרה :המועצה העליונה לטיפול באמצעות אמנויות בישראל (להלן ,המועצה) הנה גוף התנדבותי
המורכב מנציגים של מוסדות מוכרים המכשירים ומעסיקים מטפלים באמצעות אמנויות בישראל.
המועצה פועלת מתוך תחושת אחריות ומחויבות למקצוע.
מטרה :לקדם תפיסה מקצועית אחידה לטיפול באמצעות אמנויות בישראל.

סימן ב' :חברות
.1

חברי המועצה
(א) נציג תוכנית לטיפול באמצעות אמנויות במוסד המוכר ע"י המל"ג .נציג יהיה ראש
תוכנית או חבר סגל סדיר– בהתאם למספר מסלולי ההתמחות בכל תוכנית.
(ב) נציגי האיגוד המקצועי י.ה.ת – שני נציגים :יו"ר וחבר הנהלה.
(ג) נציג האיגוד הישראלי לפסיכודרמה – נציג אחד.
(ד) נציגי המשרדים הממשלתיים הרלוונטיים כגון ,משרד הבריאות ,משרד החינוך,
משרד הרווחה – נציג לכל משרד.
(ה) כלל מספר חברי המועצה לא יפחת מחמישה.

.2

זכויות וחובות של חבר מועצה
(א) חבר המועצה זכאי להשתתף בכל דיון או אסיפה של המועצה.
לכל גוף המיוצג במועצה (תוכנית הכשרה ,איגוד ,משרד וכדומה) יש קול אחד בלבד
(ב)
בכל הצבעה ,ללא קשר למספר הנציגים.
חבר המועצה זכאי לבחור ולהיבחר לתפקידים במועצה.
(ג)

.3

פקיעת חברות
החברות במועצה תפקע בהתקיים אחד מהבאים:
(א) במות החבר.
(ב) בפרישתו מן המועצה; הודעת פרישה בכתב תינתן ליו"ר המועצה שלושים יום מראש.
בהפסקת תפקידו בגוף אותו מייצג החבר.
(ג)
(ד) בהוצאתו מן העמותה בגין פעולה בניגוד למטרות והחלטות המועצה או בגין הרשעתו
בעבירה שיש עמה קלון.
(ה) לא יוצא חבר מן המועצה אלא לאחר שניתנה לו הזדמנות נאותה להשמיע טענותיו או
אלא לאחר שניתנה לחבר התראה וזמן סביר לתיקון המעוות.

סימן ג' :אסיפות המועצה
.4
.5
.6
.7

אסיפת מועצה תתקיים לפחות פעמיים בכל שנה אקדמית (מספטמבר עד יוני).
מועדה ומיקומה של אסיפת המועצה ייקבעו בידי היו"ר.
אסיפת המועצה תכונס על ידי הודעה בדואר אלקטרוני לכל חבר ,לפחות עשרה ימים מראש
ותציין יום ,שעה ,מקום וסדר יום לאסיפה.
תפקידיה של אסיפת המועצה:
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.8

.9
.10

אסיפת מועצה תשמע דין וחשבון על פעולות הוועדות השונות ,תדון בהן ,תחליט על אישורן,
ותבחר נציגים לוועדות או יו"ר.
(א) אסיפת מועצה לא תיפתח אם לא נכחו לפחות רבע ממספר בעלי זכות ההצבעה; היה
מנין זה נוכח בפתיחת האסיפה ,רשאית היא להמשיך בדיוניה ולקבל החלטות אף אם
פחת מספר הנוכחים במהלך האסיפה.
(ב) לא נתכנס המניין האמור תוך חצי שעה מהזמן הנקוב בהזמנה ,יהיו הנוכחים רשאים
לדון ולהחליט ,יהיה מספרם אשר יהיה.
כל החלטות המועצה יתקבלו ברוב קולות של בעלי זכות ההצבעה הנוכחים בהצבעה (קול אחד
לכל גוף מיוצג) .היו הקולות שקולים ,יחליטו בעלי זכות ההצבעה אם לאפשר ליו"ר להכריע
או לדחות את ההצבעה למועד אחר.
בכל אסיפת מועצה יבחר אדם שיכתוב את פרוטוקול האסיפה .הפרוטוקול יוקלד וישלח
בדואר אלקטרוני לאישור כל חברי המועצה .ככלל ,הפרוטוקול ייכתב על ידי נציג מטעם יה"ת.
הפרוטוקול יפורסם באתר יה"ת.

סימן ד' :בחירות לתפקידים
 .11זכות להיבחר
(א) למועצה ייבחרו שני יו"ר ,האחד מתוכנית הכשרה והשני מיה"ת  -שהם נציגים לפי
סעיף (1א) למסמך זה.
לכל ועדה ייבחרו יו"ר ועדה וחברי ועדה  -שהם נציגים לפי סעיף (1א) למסמך זה.
(ב)
.12

תקופת הכהונה
(א) יו"ר המועצה יכהנו מהיבחרם לתקופה של שנתיים .יו"ר יוצא יכול להיבחר לתקופה של
שנתיים נוספות ולא יותר מארבע שנים ברצף.
(ב) יו"ר מועצה רשאי לפרוש בכל עת מכהונתו על ידי הודעה בכתב למועצה  30יום מראש;
יו"ר יחדל לכהן אם הוכרז פסול דין.
יו"ר ועדה ו/או חבר ועדה יכהנו מהיבחרם למשך תקופת פעולתה של הוועדה למען
(ג)
המטרות שלשמן הוקמה.

.13

השלמת יו"ר מועצה ,יו"ר ועדה ,או חבר ועדה
(א) נתפנה מקום של יו"ר מועצה לפני סיום כהונתו הרשמי ,ימשיך היו"ר הנותר בתפקידו
עד לאסיפת המועצה הבאה בה יבחר יו"ר שיחל כהונה חדשה.
(ב) נתפנה מקומו של יו"ר ועדה ו/או חבר ועדה ,רשאים הנותרים או הנותר למנות חבר אחר
של המועצה לכהן כחבר ועדה; הנותר או הנותרים רשאים להמשיך לפעול כוועדה עד
לאסיפת המועצה הבאה.

סימן ה' :סדרי עבודה
.14
.15
.16
.17
.18

המועצה תבחר ועדות לטיפול בנושאים אד הוק .לכל ועדה יבחר יו"ר ולפחות שני חברים
נוספים.
כל ועדה רשאית להסדיר בעצמה את מועדי ישיבותיה ,ההזמנה להן ,המנין הדרוש בהן ודרך
ניהולן לרבות בצורה אינטרנטית או טלפונית.
החלטות ועדה יתקבלו ברוב קולות המצביעים של חברי הועדה הנוכחים בהצבעה .היו הקולות
שקולים ,לא נתקבלה ההצעה והסוגיה תובא להצבעה באסיפת המועצה.
ועדה תגיש למועצה דו"ח מסכם והמלצות שיובאו להצבעה ואישור באסיפת המועצה.
ארגון יה"ת לקח על עצמו לתת את השירותים הארגוניים-מנהלתיים למועצה העליונה.
סעיף זה יבחן מחדש אם וכאשר יוסדר המקצוע בחוק או על פי הצורך.

הנוהל אושר באספת המועצה שהתקיימה בתל אביב בתאריך  27.4.2017כמתועד בפרוטוקול
האספה.

