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פרוטוקול ישיבת ועד -ארגון מנת"ה

נוכחים :פרופ' עמוס רולידר ,יהל ברזני ,גילי יהב ,יהוטל קון ,אורלי רובין ,טלי שבת ,אלית בריל ,ד"ר סיגל
תדהר-פז ,דיטה הוד ,ואודליה ריימנוך -מיחנובסקי ,מאיה קריב -נציגת ועדת ביקורת.
פניה כללית לחברי הועד:
על אף שנעשו דברים בוועדות השונות יש עוד הרבה דברים שאנחנו כוועד לא מצליחים להניע או לא מצליחים
לעמוד בלוח זמנים שהצבנו .העבודה מרובה ולכן יש הרבה אנשים חיצוניים שרוצים לעזור אבל קודם כל חשוב
שאנחנו כוועד נעשה את המקסימום ונהווה דוגמא.
עדכוני הועדות לגבי מטרות שהושגו ומטרות עתידיות:
 .1ועדת רגולציה (רישוי):
עיקר הפעילות של ועדת רישוי (רגולציה) התמקדה בשני תחומים:
א .הגדרת הקריטריונים לרישיון ישראלי -הגדרה זו נעשתה על סמך הסטנדרטים המקצועיים המקובלים בעולם,
בהתאמה לסיטואציה של ישראל ששונה במהותה ממקומות אחרים בעולם .לדוגמא :בישראל ,לא ראינו שוני
מבחינת ההבדלים בין  BCBAאו .BCaBA
ב .פעילות בכנסת -בעזרת הירתמותה של ח"כ יפעת ששא ביטון שהסתיימה בהצעת חוק בתיאום עם הועדה.
הכנסת מבקשת ממשרד הבריאות להסדיר את נושא הרגולציה בחוק .הצעת חוק זו עוברת לוועדת שרים מיוחדת
בכנסת לפני ההגעה לקריאות ראשונה ,שנייה ושלישית בכנסת .השר ליצמן הביע נכונות לעזור בתהליך זה תוך
בקשה להתייחס למגזר החרדי (מוסדות אקדמיים ייחודיים) .נבדקו מספר אפשרויות בדומה לנעשה במקצועות
אחרים (למשל קלינאות תקשורת).
ועדת רגולציה בתמיכה של יפעת נפגשו עם השר ליצמן .לקראת הפגישה התקיימה התייעצות עם עו"ד נעמה כהן
ועו"ד אמיר ברק .שניהם המליצו לפעול לכך שניתוח התנהגות יכנס לחוק המקצועות הפרא רפואיים במקום
לפעול לחוק נפרד עבור מנתחי התנהגות .גם יפעת חשבה שזה כיוון רצוי.
בפגישה במשרדו של השר נכחה גם האחראית על תחום האוטיזם במשרד הבריאות ,הגב' בלה בן -גרשון .הפגישה
הייתה מאוד חיובית והם מאוד רוצים לקדם את הסדרת ניתוח התנהגות במסגרת חוק מקצועות הבריאות.
נראה כי הם בקיאים מאוד בסטנדרטים של הבורד ומעוניינים להסדיר את המקצוע בישראל על סמך
הסטנדרטים המקצועיים ביותר .היה משמח מאוד לשמוע שהחשיבה שלהם הייתה מתקדמת וחיובית .ביום
ראשון הקרוב ה 22.10 -נקבעה פגישת המשך .אפשר להגיד שאנחנו בהחלט צועדים קדימה בדרך חיובית.
 .2ועדת מדיה /אתר:
א .עיצוב ופיתוח עמוד בית חדש וידידותי למשתמש -בימים אלו ,לאחר שחברי הועד אישרו את התקציב פה אחד,
גיא (טכנאי המחשבים של הארגון) עובד על שינוי דף הבית של אתר הארגון במטרה שהנושאים החשובים כגון:
אתיקה וקשרי הורים יהיו נגישים ויעודדו שימוש.
ב .הכנסת טפסים מקוונים -תחת לשונית "אתיקה" יוכנסו שני טפסי פנייה שונים .האחד ,טופס שפונה למנתחי
התנה גות ,באמצעותו יוכלו מנתחי התנהגות שונים להתייעץ בנוגע לדילמות אתיות .השני ,טופס דיווח על מקרים
אתיים עבור קליינטים .שני טפסים אלו יועברו במייל באופן אוטומטי לגילי .גילי תשלח את הטפסים ליועצים

שלנו ,ליאת דוד ,אייל כהן וד"ר אליען אלחדף-אברג'ל אשר ידונו בנושא ויחזירו תשובה תוך ימים ספורים
בהתאם לנוהל שגילי כתבה בעבר.
ג .שינוי מערכת הסליקה באתר -חברי הועד אישרו הצטרפות לחברת סליקה חדשה (קארד-קום) בעלות חד
פעמית של  ₪ 250ותשלום חודשי של  ₪ 120עבור  0-200פעולות .מערכת הסליקה החדשה תקל על ההרשמה
לארגון ולכנסים כי וון שלא יהיה צורך להוריד ולהדפיס טפסים ובנוסף תאפשר מחזור חברות אינדיבידואלי של
שנה .המערכת הינה מערכת חכמה ומתקדמת ותשלח באופן אוטומטי הודעת ברכה על ההצטרפות לארגון והודעה
חודש לפני מועד סיום החברות.
ד .על מנת לתמוך בשינויים ולהתקדם בעבודה יעילה יותר ,יש לקדם את הצטרפות לשירותי הבנק באינטרנט.
ההחלטה התקבלה בשנה שעברה על ידי חברי הועד הקודם .חברי הועד אישרו את ההחלטה להצטרפות לשירות.
באחריות אורלי להחתים עו"ד על הטפסים הרלוונטיים וטלי תטפל בכך מול הבנק
 .3פייסבוק -כרגע אין צוות ואין אחראי מטעם הועד על העבודה בפייסבוק .שרון ארבל מוכנה לנהל ולפקח על
העבודה בפייסבוק אך היא זקוקה לצוות שיכול להיות מורכב מסטודנטים לניתוח התנהגות ,חברי ועד שיכולים
לתרום לנושא או חברי הארגון שמעוניינים לקחת חלק בכך .חברי הועד ,בייחוד אלו שעובדים באקדמיה ,ינסו
לגייס סטודנטים מתאימים אשר יוכ לו לקבל על עבודתם שעות פרקטיקום ובנוסף ,אחראי כל אחד מחברי הועד
להעביר תכנים הנוגעים לתחום פעילותו.
 .4השתלמויות -המטרה שלנו הייתה להוציא לו"ז עד דצמבר  ,2017מטרה זו הושגה והלו"ז פורסם בתחילת
חודש אוקטובר .מטרה נוספת הייתה לשת"פ עם ועדת השתלמויות של עמותה היל"ה.
אלית ואורלי נפגשו עם קארין שטרן ועינב מעמותת היל"ה .הפגישה התנהלה ברוח טובה ונקבעה פגישה נוספת
לסוף נובמבר  .כרגע המטרה היא להוציא לו"ז השתלמויות משותף עם היל"ה ,יתכן שחלק מהפורמים יהיו
משותפים ובעיקר נפעל לבניית לוח משותף לשנת  2018על מנת למנוע כפילויות בתוכן והתנגשויות בתאריכים.
 .5ועדת קשר עם הורים -גילי בנתה סקר הפונה להורים ,הסקר פורסם בקבוצות הפייסבוק והוואט אפ
הרלוונטיות .בנוסף ,אודליה הצטרפה לפעילות הועדה ולכן גילי ואודליה יפגשו בנפרד על מנת שאודליה תוכל
להתעדכן במה שמצופה ממנה בתפקידה שיתמקד בבניית מאגר הטיפים .במקביל בקשה לחברי הועד להעביר
כמה שיותר טיפים שיכנסו למאגר חומרים להורים.
 .6ועדת תיאום נקודות והשכלת המשך( -)CEדיטה התחייבה להוציא מסמך חדש של שאלות ותשובות נפוצות,
ומסמך עם הקריטריונים הנדרשים לחידוש הסמכה .יש הרבה מנתחי התנהגות שעתידים לחדש את ההסמכה
שלהם בנובמבר ובשל כך מתעוררות שאלות רבות שיש לתת עליהן מענה.
 .7ועדת קשר וגיוס מוסמכים -יהל תעביר את המצגת לסטודנטים בכל המוסדות האקדמיים בהם מלמדים
ניתוח התנהגות ,עם פרסום לוז ההשתלמויות לשנת  .2018המצגת וההסברה בנוגע לארגון היתה משמעותית
מאוד בשנה שעברה.

