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 עיקרי הישיבה:

  -דברי פתיחה ובחירות. 1

 הציגה ובירכה את הועד החדש.  דוד, מזכירת הארגון היוצאת, ליאת .א

מזכירת הארגון  -יו"ר הארגון החדש, אורלי רובין -בעלי התפקידים הבאים: פרופ' רולידרהועד בחר ב .ב

 גזברית הארגון.  -וטלי שבת

 את מתווה האתגרים והפעולות העומדים בפני הועד החדש: ספרופ' רולידר פר .ג

 בנדון על ידי הועד הקודם שהתקבלו אלי בהתאם להחלטות מבנה הרישיון הישר 

 פירוט הפעולות שנעשו והפעולות העומדות לפנינו -קידום הרגולציה של המקצוע 

  הציבור בהקשר לחשיבות ההסמכה בניתוח התנהגות עות מודפעולות למען הגברת 

 הקשר של ועד מנת"ה עם תכניות ההכשרה ועם ארגון היל"ה 

 דתו של הועד הנוכחי שינוי בדרכי עבו 

 

 -דיון על הסוגיות השונות. 2

 זכאי לרישיון ישראלי אדם אשר: -מבנה הרישיון הישראלי א.     

 הינו בוגר תוכנית הסמכה מוכרת ומאושרת על ידי ה-BACB 

 ( עבר בהצלחה את מבחן ההסמכה הבינלאומי ברמת תואר ראשון(BCaBA( תואר שני ,BCBA או )

 (D-BCBAתואר שלישי )

 עבר בהצלחה מבחן אתיקה ייחודי למדינת ישראל 

 סיים בהצלחה שנת התמחות בהנחיה של מנתח התנהגות בעל רישיון ישראלי 

  שימור הרישיון הישראלי מותנה בלקיחת הרצאות ולימודי המשך בהובלת ארגון המוסמכים

 הישראלי

 

ליאת דוד, פעלו בתקופה ו ורלי רוביןרולידר, יהל ברזני, אפרופ'  -קידום הרגולציה והרישיון הישראליב. 

של ח"כ ד"ר יפעת שאשא ביטון, למען קידום הרגולציה. דיווח נוסף על  תההאחרונה בשיתוף פעולה ובהכוונ

 נתן בהתאם לאירועים שיתרחשו. יכל התקדמות י

 

 -שינוי בדרכי העבודה של הועדג. 

  על פי הועדות שיפורטו בהמשך. לוועדות יצורפו חברי ועמיתי  אחראים על תחומי פעולהיהיו חברי הועד

 )צוות משימה(. הארגון, בעלי מוטיבציה לסיוע, השתתפות ואף הובלה של נושאים בתחום הועדה



 

 על פי תאריכים  ,ודיווח ביניים על התקדמות הועדות השונות וצוותי המשימה ביצוע פעולותהגדרת יעד ל

 שיוגדרו מראש. 
 

  -ועדותוהפעילות בתחומי ד. 

 השתלמויות  

  הכנס השנתי 

 אתיקה 

 ישראלי ורישיון  רגולציה 

 הורים, ארגונים מקצועיים וממשלתיים, קופות חולים וביטוחי בריאות לסוגיהן  -הכרה בציבור 

  קשר עם סטודנטים 

 ( הוצאת ידיעון מקצועיכולל מדיה\)כתב עת 

  ביקורת 

 

 

 -משימות לביצוע ותאריכי יעד. 3

  לדרג את העדפותיהם לפעילות בוועדה על פי הפירוט הנ"ל )להוציא ועדת ביקורת(. חברי הועד מתבקשים 

   .חברי הועד מתבקשים להציע חברים ועמיתי ארגון המעוניינים לתרום בפעילות הוועדה 

  ות לתיאום הפגיש בלתי אפשרייםלטובת תיאום לו"ז פגישות קבוע לשנה הקרובה, יש להעביר ימים שהם

 לתיאום הפגישות.  מועדפיםוימים 

  ,23.05.17עד תאריך יש לשלוח לאורלי רובין, את דירוג ההעדפות, הצעות למתנדבים וזמינות לפגישות.   

 

 

  -שונות. 4

  הוגדר טיב המעורבות של ועדת השתלמויות בכנסOBM בארגונה של ד"ר המתקיים במכללת כנרת ,

  אליען אלחדף אברג'ל.

 בשיתוף פעולה עם הרווחה. "פרו בונו" שירותי ניתוח התנהגות עניקי הקמת גוף אשר 

  דיטה הוד הודיעה שלא תוכל להשתתף בועד, אך תמשיך בתפקידה כמתאמת נקודותCE . החברים

 הראוי לדעתם. מתבקשים להציע חבר ועד נוסף 

 

 

 

 

 

 !!בהצלחה!


