
 

 

 
           

 

 184.24.סיכום ישיבת ועד מנת"ה מתאריך 

  :לעמוד בראשות מועצה שתכלול התנדב תום גומפל  פרופ'עדכון פגישת המועצה

נציגים מכל ראשי התכניות, מועצה זו תדון בנושאי המחלוקת השונים הקשורים 

במועצה.   ויתר על זכות ההצבעה הוא. של מקצוע ניתוח התנהגות ברגולציה

ירושלים. בישיבה ביקשו שייצא ב ה העבריתהתקיימה פגישה ראשונה באוניברסיט

היחידי שמנהל משא ומתן בנושא הגוף מכתב למשרד הבריאות שמודיע שמהיום 

ה והבהרנו כי התנגדות למכתב כז . כנציגי מנת"ה, הבענוהרגולציה זו המועצה

לקדם רגולציה למקצוע ולתת נת ימשיך לפעול ולעשות כל מה שניתן על מ הארגון

רצה  פרופ' גומפל כך. בעקבות מענה לציבור מנתחי התנהגות ומשפחות המטופלים

את המועצה ליידע  ואנו הבענו נכונותהמועצה. בסופו של דבר חזר בו  קיוםלבטל את 

להרחיב את חברי עלתה הצעה ע"י היל"ה . להמשיך לפעול כארגוןעדיין  ךבכל צעד א

אות, תום לא אפשר זאת. הנושא שעתיד לעמוד על הפרק "שי מתיהמועצה לרא

נושא הבקשה להוציא מכתב לרגולטור הוא  3.5בישיבה הבאה של המועצה ב

 שמגדיר אך ורק את נציג המועצה לפעול מול הרגולטור משרד הבריאות. 

  :ה "מנתארגון חברי ועד הסכימו פה אחד כי החלטת הועד לגבי מכתב לרגולטור

וותר על הזכות להמשיך לפעול מול הרגולטור, איננו מסכימים שייצא מכתב אינו מ

רק מול אך ושכל התהליכים הבאים מתנהלים המחייב מטעם המועצה לרגולטור 

, לקידום רגולציה לפני מספר שנים כבר תהליך הארגון החלהסיבות:  .המועצה

את אשר נעשה ואיננו אין לנו את היכולת "למחוק" התהליך נושא פירות בימים אלה. 

להכרה . חלון ההזדמנויות פעילות כל עוד המקצוע אינו מוכרמעוניינים להפסיק את ה

 הארגון מעוניין להמשיך ולקחת חלקקצר ואין זמן, אסור לנו לפספס זאת. במקצוע 

התהליכים  שקיפות מלאה מצדנו ונעדכן לגבימועצה, כמובן שתהייה בפגישות ה

  המקצועיים.על הסטנדרטים ורים על הזכות לפעול מוות נוהשונים, אך אינ

 :לטנר, סגן מנהלת המחלקה לאוטיזם במשרד הבריאות  רפי עדכון משרד הבריאות

להסדרת ניתוח התנהגות מטעמים  להוציא חוזר מנהל לאכי החליטו יצר קשר ועדכן 

מטפלים בהבעה ויצירה. בזמנו  הגישובג"ץ שמשפטיים. ציין בהקשר זה את ה

למעשה אנחנו חוזרים למצב ההתחלתי שהוא ניסיון ולפעול נו עדכון למועצה. העבר

מבחינת משרד הבריאות המטרה הנה להגיע להסכמות על מנת למען העברת חוק. 

 לקדם את הנושא.  


