
 31.8.20רגולציה  –פרוטוקול פגישה 

 

 .ZOOMהפגישה התקיימה באמצעות 

, קרין שטרן, קרן אנגלנדרד"ר שירי אייבזו, ד"ר ולידר, פרופ' עמוס ר : יו"ר הוועדהמשתתפים

 ד"ר מיכל הירשמן, מורן ווייס, גילי יהב, ד"ר ג'ודי לזר רוזנצוויג, רחלי מזור, ד"ר נתלי רולידר

עינב אליען אלחדף אברג'יל,  , ד"ר דגנית איתן, ד"רדהר פז, ד"ר איתן אלדרתד"ר סיגל  אגילה,

 רכזות הוועדה.  –כהן, אורלי רובין ועו"ד מיכל סגור 

  .בהקלטה הפגישהבתוכן  עודכנואשר  ,דודטלי וולף וליאת  :א נכחו והתנצלול

עם רחלי  שהתקיימהפגישה על  עדכן את חברי הועדה: יו"ר –דברי פתיחה פרופ' עמוס רולידר 

פנינה אלתר, מפקחת על פיתוח מקצועי באגף , המפקחת הארצית על החינוך המיוחד, אברמזון

 .דנית בן עמר שכטמן, מפקחת ארצית, הפרעות התנהגות, הפרעות נפשיות ואוטיזםו לחינוך מיוחד

את  : סיוע של משרד החינוך בלחץ על משרד הבריאות להסדיר שאים שעלו בפגישה כללונוה

)בדומה  , מחוון לקליטת מנתחי התנהגותחוק, מנתחי התנהגות ותעודת הוראההמקצוע שלנו ב

בכל הקשור להגדרת בפגישה הושגו הבנות והסכמות עקרוניות  .למטפלים באמצעות האומנות(

נוך יונכונות של האחראים על הח למנתחי התנהגות, הפרדה מתעודת הוראה יםהכישורים הנחוצ

יאות לקדם את נושא בתמיכה ובלחץ על משרד הבריוחד במשרד החינוך להצטרף אלינו המ

דבר שיסייע  ,. פנינה הציעה/ביקשה שנכין מחוון דומה לזה שיש למטפלים באומנותההכרה

שלהם בכל הקשור להכשרה, תנאי קבלה  יותר טובה יחות עם משרד הבריאות והבנה בקידום הש

עם קים בתחום. מחוון כזה יכול לסייע לדעתה גם בקידום המגעים וכישורים של הלומדים והעוס

בהמשך לבקשתה של מיכל הירשמן הסכימו אנשי המשרד )שהשתתפו  ,בנוסף .משרד הבריאות

בפגישה( כי ניתן יהיה לאפשר לסטודנטים הנמצאים בתוכניות להכשרת מנתחי התנהגות ועושים 

     . ח התנהגותהסבה להוראה לבצע את הפרקטיקום שלהם בניתו

מגעים עם העמותה  נםישו עם מלי דנינונערכה שיחה , מכתב מניצןצריך להגיע עמוס הוסיף כי 

 הבריאות. פגישות במשרד  קיום יהיה עדכון לגבי בקרובש . יש לפעול במרץ על מנתלילדים בסיכון

 . : בינתיים הגיע מכתב התמיכה של "ניצן" ראו מצורףהערה

 

 תציג את המסמך שלה ובישיבה הבאה תיערך הצבעה. ועדת הקריטריונים :ישיבה הערבב

לה לראשי התכניות במוסדות השונים להשכהוא יועבר החלטה לגבי המסמך  תתקבללאחר ש

 על מנת שיוכלו להתייחס ולהעיר הערות.  הגבוה

 

מתייחסת למסמך ועוברת על הסעיפים )המסמך הועלה לתיקייה המשותפת( עיקרי הדברים  :קרין

 ודיון: 

 ס'  שקילות גירוייםG  הס' היחיד שיש בו סטייה מה :במקורTask List. הועדה מצאה 

 עביר לידע בסיסי ולא כידע בעבודה. לנכון לה

 מעירה כי יש עוד ס' ב :נתליG  שכדאי להתייחס כמו כאלה שתלויים באיזה סביבה אתה

 .DTTעובד למשל מנתחי התנהגות שלא ישתמשו ב



 ס 'C7, C9 :  לא די באיסוף נתונים עבור ש " מכיווןעבור יחידים ועבור קבוצות"נוסף

 יחיד. 

  'סC11: כדי לפרש צריך  ולא רק מתן פרשנות לנתונים גרפיים "ניתוח" נוספה המילה

 ניתוח והסבר, סיכום, פירוש נתונים.  – לגבי "פרשנות" הועלו הצעות לניסוח אחר. לנתח

  'סD4 :ור במקום תיא " כלומר יתרונות וחסרונותעריכת השוואה" -תיאור ניטרלי יותר

תיאור יתרונות  . הצעות של החברים לניסוח:מחקר היחידהשל שיטת  בלבד יתרונות

תי וחסרונות, תיאור וזיהוי מאפיינים של מתודולוגיית מחקר יחיד מול קבוצתי, לדעת מ

 להשתמש בכל אחד ממערכי המחקר. 

  'סD5: כדי לכתוב את תתי האפשרויות. וריאציות של מערכים אלהוב"מילים ה נוספו "

 (ים ועובדים על זה)הועדה בתקשורת עם ועדת אתיקה שמעוניינים להוסיף נושאים נוספ

    הראשונים שכבר נשלחו לקריטריונים ובהמשך  'הס 9 את כרגע להכניסמציעה  :ןאליע              

  ם. עדכונייהיו               

 לנסח כפעולות שצריך ולא כדברים שצריך לדעת לבחון אפשרות באתיקה : מציעה קרין              

 הקוד.  'בהתאם לס לפעול/להתנהג –מציינת כי במקור מופיע : נתלי              

 החלק הזה יש לדון עליו ולחזור עם המסמך הסופי שוועדת הקריטריונים תגיש עמוס :

 עם הנושאים האלה כדי לסכם באופן סופי את המסמך. 

                  .. השינויים הם: הוספת המילים "ניתוח ופרשנות"הערכת התנהגות :F2,F1 ס'               

 הצעה לניסוח במקום קביעת הצורך: בחינת הצורך              

 : לא ראוי לבקש ממנתח התנהגות לנתח ולפרש מסמכים רפואיים. מבקש לקחת  עמוס              

 חלק  במיוחד בך ליישם צריו להכיר אותו מלמדיםשריון אם מכניסים קריטבחשבון ש              

 . מחקריתספרותית תמיכה  שתהיה תיאורטיה              

    , כרקע בזמן פתיחת התיק הטיפולי, סקירהאיתור מידע התנהגותיהצעות החברים:               

 יש לחשוב על המילה    . לראות ולקרוא מסמכים רפואיים של המטופל הכוונה התעדכנות.ו              

 "היסטוריים".               

 מה ההבדל בין אינטנסיביות להיקף? - מעלה שאלה סיגל:              

    חושב אינו  לחשוב על זה. וישנכנסים לסוגיות אתיות   F2חלק מהדברים בס'  :עמוס              

   ה כי אין על זה תמיכ בתהליך הכשרה תיאורטי כקריטריון היכנסיכול ל F2 'סש              

  שוב.  לחשוב על זה מבקש ספרותית              

  'סF4:  מיומנות רלוונטית נחיצות של  –" התפתחותיביחס לגיל ושלב "המילים נוספו

 .מטופל ספציפישל בהקשר היא 

 :מעלה שאלה מה אם הסביבה היא ארגונית? )לחשוב להוריד(  נתלי 

  '5סF:  על ההבדל בין סקר מחזקים לסקר העדפות הועדה עמדה . סקר מחזקיםנוסף 

 הקיים ולהחליט האם           להיוועץ במילון רצוי  הטרמינולוגיים דיון על כשיתקי :שירי              

 . האם פועלים על פיורלוונטי ו              

 על בעורכת לשונית מקצועית  תיבחן האפשרות להיעזר בהמשךמסכים ומוסיף ש :עמוס              

 מנת להציע שיפורים               

   מילון  תיבחן האפשרות ליצורה ללשון הביעו נכונות לעזור והאקדמימעדכן כי  :יתןא              

 האקדמיה ללשון. שתוציא  מונחים התנהגותיים              



  'סF7, F8 : המילים  נוספושתהיה בהירות כדי ם למקור ונאמניהרציונל היה להישאר

יש . ין הערכה תפקודית לניתוח תפקודיהבדל באת הדגיש לה " כדיישירה ובלתי ישירה"

כדי להדגיש  "ניתוח תפקודי על סוגיו השוניםנוסף "ולכן  על איווטה מחקרים נוספים

 שיש יותר מסוג אחד. 

 ב :נתליTask list   התייחסו רק להערכה ישירה. מסכימה כי צריך להתייחס גם להערכה

 בלתי ישירה. 

יקבל ביטוי זה מגוון מתודות מקדימות למניפולציה וראוי ש יש בקופר: מציינת כי שירי

 כי משתמשים בזה. 

  'סF9: פירוש נתוני ההערכה התפקודית. נוסף שיש -המקורי  משפט נעשתה הרחבה ל

השלב בו יושבים מול ממצאים משאלון, תצפית וצריך לארגן  – לסכם ולנתח. סיכום

 ולסכם. )המסמך המסכם, גרף( ולעשות ניתוח ופרשנות של מה שמופיע.  

  'השלמה לסH3 ההערכה לא תסתפק ב המשפט הורחב.: המקוריABC תכל להס יש אלא

קיימים? איזה סיכונים העדפות שיש ללקוח,  ,לראות מעברחשוב על ההקשר היותר רחב. 

  ?מי מעוניין בה ?איזה תוקף יהיה להתערבות

 כי חלק מהשיקולים אין     עקרונותל ולהיצמד לשמור יששואל האם יש לכך ספרות? : עמוס             

 עליהם ספרות.              

  '1סG1: כללי יותר שאינו מגביל שהועדה בחרה בו הוא  וסחנהליכים לשינוי התנהגות. ה

  . רק לסקינר

למענה  Verbal behaviorלהעביר למי בארץ שעוסק ב ו אפשר לבדוקמוסיף כי  :מוסע

 צריך לבדוק שיש גם את המקורות ללמד. לגבי כל מה שמוסיפים נוסף. 

  'סG14,G15: וגם נוסף ס' אחרי  שימוש בעזרי הוראהG22  על שימוש בהליכי ניהול

  התנהגות.  

      מעלה את השאלה האם זה לא קשור גם בתמיכה בגירוי? כדאי להשתדל להיות  :נתלי             

 מהימנים להליכים שעשרות שנים בספרות.              

 מעלה את השאלה מה הקו המבחין בין שימוש בחיזוק חיובי לבין ניהול עצמי,  :שירי

 בסיסיות.  תרואיפה עובר הקו? אלה לא פרוצדו -כלכלת אסימונים, חוזה התנהגותי 

 :לפעול    כרגע – כתנאי דרישות משלהן יציבו הלימוד בעתיד תכניותחשוב לזכור כי  עמוס 

 . גנרי באופן Task Listעל פי ה

  'סH2, H3: ניסוח ותכנון התערבות חסכונית"ס'  ביניהם נוסף"..  

 .כנס באתיקהיצריך להזה : עמוס

  'סH5: הועדה רצתה על תכנון השפעות בלתי רצויות בהכחדה וענישה במקור נכתב .

 התמודדות. הדרכי גם את לתכנן  להגדיר ספציפית שיש

  'סI5:  שימוש  - חהמונ " נוסף..וחיזוק על ביצוע שימוש בשיטות ניטור משוב"במקור היה

 בניהול ביצועים. 

  'סI6:  צוות יש כל מיני שותפיםלא תמיד וון שכי "שותפים לתכניות התנהגותיות" נוסף 

  בתכנית. 

 



 

 סיכום: 

 

שכל חברי הוועדה  ביומיים הקרובים לאחרמברך על עבודת הוועדה. מדגיש כי  :עמוס

 תגבש הוועדה – לוועדת קריטריונים עם נימוקיםמסמך ויעבירו הערות יעיינו שוב ב

  הישיבה הבאה. יומיים לפנילפחות  לעיוןלהעביר לחברים  אותו יש מסמך סופי

 

על הצבעה  נקייםבאם יהיה ניתן ובה  21:00בשעה  14.9: תתקיים בהפגישה הבאה

של ועדת המסמך בהרחבה הסופי של ועדת קריטריונים. בנוסף, יוצג  מסמךה

   הפרקטיקום ויערך דיון בנדון.

 

 

 

 

 


