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פרוטוקול ישיבת ועד -ארגון מנת"ה
ישיבה שנייה לועד הנבחר לשנת 2017-2018
נוכחים :פרופ' עמוס רולידר ,יהל ברזני ,גילי יהב ,סימונה לוי -פדידה ,יהוטל קון ,אורלי רובין ,טלי שבת ,אלית
בריל ,ד"ר סיגל תדהר-פז ,דיטה הוד.
עיקרי הישיבה:
 .1כללי:
א .איתור תחומי הפעילות של כל ועדה כאשר על כל ועדה להכין מסמך עבודה הכולל את מטרות הועדה
ולוח זמנים ברור להשגת המטרות .בנוסף ,במסגרת ישיבות הועד הבאות נערוך בדיקות מצב הכוללות
עדכון לגבי השגת המטרות ,רעיונות וקשיים העולים במהלך הדרך.
ב .כל נציג ועדה יגייס לשורותיו אנשים נוספים חיצוניים לועד :סטודנטים או מוסמכים חברי מנת"ה אשר
יסייעו בפעילויות הועדה.
ג .שיתוף מוסמכים ותיקים בפעילות הארגון
ד .חזון הארגון -יש לעדכן את חזון הארגון .אורלי רובין תכין מסמך שמשלב את הרעיונות שהועלו בישיבות
האחרונות שעסקו בנושא זה.
 .2הגדרת תחומי הפעילות של הועדות השונות-
א .ועדת השתלמויות – תחומי האחריות שנכללים תחת ועדת השתלמויות פוצלו בין נציגת הועדה -אלית
בריל שאחראית על פורומים והשתלמויות שוטפות לבין ד"ר אליען אלחדף אברג'ל ונטלי רולידר
שלקחו על עצמן את ארגון הכנס השנתי.
השתלמויות שוטפות:


הפצה של סקר בדף הפייסבוק של הארגון על מנת לאתר את הצרכים ,נושאים חשובים
ורלוונטיים למנתחי ההתנהגות המוסמכים.



הוצאת חוברת מסודרת שתכלול את כל ההשתלמויות והפעילויות השנתיות שיוצעו מטעם
הארגון במהלך השנה .החוברת תכיל מידע הנוגע ל :נושאי ההרצאות ,תקצירי ההרצאות
ונקודות .CE



גיוון בפורמט של הפורומים -הועלה רעיון לפורום בפורמט של דיון והתייעצויות .את הפורום
יעביר מנתח התנהגות עם הרצאות פתיחה וסיכום קצרות ולאחר מכן המשתתפים יוכלו
להעלות תיאורי מקרה ודילמות בהם תדון הקבוצה.



רעיון ליישום בעתיד :פורום מתוקשב -קיום של פורומים שמועברים באמצעות האינטרנט,
כאשר אותן הרצאות יוכלו להישמר במאגר סגור באתר שהכניסה אליהן לאחר מכן תהייה
בתשלום.



עלה קושי בגיוס מנתחי התנהגות  BCBAאשר מעוניינים ומסכימים להעביר פורומים.
הועלה רעיון להפיק סרטוני הדרכה וחומרי הדרכה אחרים המסבירים כיצד מציגים
פוסטרים ,כיצד מציגים גרפים ובאופן כללי כיצד מעבירים הרצאות.



רעיון נוסף -קיום ימי עיון לקהל הרחב על מנת להפיץ את המקצוע ולהגביר הכרה במקצוע.

ב.

ג.

ד.

ה.

ועדת אתיקה-


המטרה העיקרית של ועדה זו היא מתן מענה בנושאים אתיים לציבור הלקוחות שלנו .בנוסף,
ועדת אתיקה צריכה לתת מענה גם למנתחי ההתנהגות המוסמכים בסוגיות אתיות המלוות
את עבודתם.



גילי יהב תהיה אחראית למנגנון שיכלול אנשים חיצוניים לועד (ליאת דוד ,אייל כהן ואליען
אחלדף אברג'ל ) אשר ישמשו כיועצי אתיקה ויתנו מענה לדילמות אתיות מטעם המוסמכים
ומענה בנושאים אתיים לציבור הלקוחות.



בניית טופס פנייה באתר שיקל על ההתקשרות עם ועדת אתיקה ויעודד פניות (בטיפול של
יהוטל וגילי) והפצת הקישור לטופס בדף הפייסבוק של הארגון בפינת אתיקה קבועה.

גזברות-


טלי סקרה את מצב קופת הארגון



יש לבדוק אופציה של גיוס רואה חשבון שיטפל בתיקון הסעיף הרלוונטי לרשם העמותות על
מנת שהארגון יוכל לגייס ולקבל תרומות.

מדיה-


אנו מוקירים ומעריכים את העבודה ששרון ארבל ואורלי מן עשו ועדיין עושות במסגרת
תפעול דף הפייסבוק והאתר .עמוס מבקש ששרון תגיע לישיבת הועד הבאה ,ויחד עם סימונה
יציגו פרזנטציה של כל הדרוש בתפעול דף הפייסבוק.



מאגר חומרים -קיים קושי בגיוס חומרים למאגר החומרים באתר .הוחלט כי תחילה חברי
הועד יתרמו חומרים למאגר החומרים כמודל

 סימונה ציינה כי בהמשך היא תזדקק לעזרה של אנשים נוספים (סטודנטים) על מנת שתצליח
לתפעל את דף הפייסבוק ברמה היומיומית.
ועדת רגולציה וועדת קשרי הורים-


הפעילות של ועדות משולבת וקשורה זו בזו .מעבר לצעדים שנעשו ונעשים במסגרת הרגולציה
והגדרת הקריטריונים לרישיון ישראלי חשוב מאוד לגייס הורים לתהליך .להורים יש את
הכוח להניע את תהליך הרגולציה (כפי שהתרחש בארה"ב) .גיוס הורים יהיה בתחום
אחריותה של גילי יהב בסיוע של מיכאל בן צבי.



ועדת רגולציה תגייס עו"ד שיסייע בתהליך.

