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פרוטוקול לסיכום ישיבה שניה לוועד הנבחר
נכחו:
אליען אלחדף-אברג'ל ,טלי שבת ,אורלי מן ,שרון ארבל ,אלית בריל ,יהל ברזני ,ליאת דוד ,אורלי רובין ,סנדרה
קרוק ונועה ספרבר.
נעדרו מהישיבה:
אייל כהן ,נטע בנימינוביץ ,דיטה הוד ,גילי יהב ומיה קריב.
נושאים שעלו בישיבה:


פעילות יו"ר הועד
 oניתן עדכון בנוגע לישיבה שהתקיימה במשרד החינוך בנוכחות :פרופ' עמוס רולידר ,אליען ,נציגי
בית ברל ,מיכל סגור ,מרב עוזיאל ,רחל אברמזון ונציגים נוספים ממשרד החינוך.
 oמאז הפגישה האחרונה נפגשה אליען עם מרבית חברי הועדות ובחנה את המבנה הארגוני של
מנת"ה על פי מודל של ה –  .OBMהמודל שבנתה מבהיר מה אופן הפעולה והתפקיד של כל ועדה,
מהם התוצרים של כל ועדה ,אילו שיתופי פעולה קיימים בין הועדות השונות ,מי הלקוחות של כל
ועדה ומסייע במניעת מצבי כפילות תפקיד (לגבי תחומי עיסוק משיקים) .תפיסה זו באה לידי
ביטוי גם בחזון הארגון (מטרותיו).



צרכי ותפקידי הועדות
 oועדת השתלמויות צריכה לקבל מחברי הועד מידע לגבי תחומי העניין של קהל החברים והעמיתים
בארגון.
 oועדת אתיקה – תפקידה :טיפול בפניות בסוגיות אתיות ומתן הרצאות בנושא אתיקה (גם לצורך
צבירת נקודות  CEספציפיות בתחום זה) .ועדת אתיקה תרכז ותפרסם באמצעות ועדת מדיה
סוגיות אתיות העולות מן השטח ואופן טיפול מומלץ בהן (מתן הכוונה וייעוץ).
 oועדת מדיה  -אחראית על הפעילות באתר ובפייסבוק.
 oועדת קשר  -אחראית על גיוס מוסמכים .חברי הועד צריכים לקבל מיהל את המידע לגבי שביעות
רצון החברים והעמיתים מהארגון ,כמה חברים נרשמו.

 oועדת ביקורת אחראית להעביר משוב על תפקוד הארגון.
נושאים ספציפיים לועדות השונות:


ועדת השתלמויות -אלית בריל וגילי יהב:
 oנערכת לקיום הכנס במרץ במכללת בית ברל .נשלח קול קורא לשליחת תקצירים ופוסטרים
 oהכנס במכללת כנרת יערך ביולי ויוגדר ככנס של ארגון מנת"ה בשיתוף מכללת כנרת .כנס
בנושא .OBM



בעניין ההסמכה:
 oתתבצע פנייה אל הבורד במטרה לבדוק התאמת הדרישות למציאות הישראלית.



ועדת מדיה -אורלי מן ושרון ארבל:
 oקיימות אפשרויות פרסום שונות – פרסום בפייסבוק ,פרסום לרשימות תפוצה ופרסום באתר.
לא יתאפשר פרסום של אדם מסוים או עסק מסוים.
 oניתן לפרסם רק השתלמויות וכנסים העוסקים בניתוח התנהגות או שמרצה בהם לפחות
מרצה אחד מתחום ניתוח התנהגות .לא יתפרסמו כנסים שמציגים התערבויות שאינן
מבוססות מחקר .פרסום של כנסים אחרים יתבצע במידה ומארגני הכנס יסכימו לתת לחברי
ועמיתי הארגון הטבה מסוימת בהשתתפות בכנס.
 oיתווסף לאתר הארגון דף פתיחה שמתאר את מטרות הארגון באנגלית.

