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 סיכום שנה -14.12.20ד ישיבת וע

 

 .  עקב מצב רפואי שבת נעדרה טלי 

 עדכון בנושאים שוטפים:  

 

: בכל מה שקשור לפעילות מנת"ה בתחום המקצועי מדעי ושמירה על איכות חבריו על ידי השתלמויות. 1

קבועה ומקצועית בעזרת ועדת מדיה אשר משווקת  אות רנ וברמה גבוה.  מקצועיהשתלמויות נעשה באופן 

עמוס העלה הצעה לסוג של  ומפרסמת ברשתות השונות. שנמשיך להיות חלון ראווה שאנחנו גאים בו. 

, ידברו הייאחד את השנ הות בה מנתחי התנהגות יתייעצו עם עמיתים. יספרו על מקרים שפגשו וישמעו השתלמ

 על מחקרים, על תוכניות שונות וכו. 

 

עתיד קהילת מנתחי התנהגות בארץ כמקצוע. עדכון: הצלחנו להגיע לשיתוף פעולה עם  -ועדת הרגולציה . 2

העבודה נעשית וועדה. החברי   19לידי ביטוי בעבודה קשה של  עמותת היל"ה. היום יש עבודה משותפת וזה בא

כאשר ועדת העובדה היא נכונה ופרודוקטיבית. לטובת מנתחי התנהגות בקהילה. ברוח טובה ומקצועיות. 

הרגולציה תסיים את עבודה ותאושר ע"י ועדת הרגולציה שכוללת חברים משני הארגונים ומהאקדמיה נפנה 

 .  הבריאות. במקביל מנסים לעבוד על רגולציה פנימית שרד מל

 

באופן עקרוני ניתן לראות כי האגפים שקשורים בחינוך מיוחד אגפים שונים,  נם מספרמשרד בריאות ישב** גם 

יחד עם זאת עלינו  , והעבודה היא בכל החזיתות. על מנת לקדם זאת ניתוח התנהגות מקצוע ב רואים  ואוטיזם 

וכרגע זה לא אפשרי, יש קורונה וממשלה שכנראה מתפזרת ובחירות  פוליטי שיתמוך ויעזור לנולחפש את הלובי ה

 בעוד כמה חודשים. לובי יעשה עבודה טובה אבל כרגע זה לא מתאפשר. כדאי לחכות.  

 כל זאת בתיאום עם עמוס.  מהו התזמון הנכון. לברר התנדבה להביא הצעה ללובינג למנת"ה ו – סיגל 

 

תכלול  עם עמותה ש מנתחי התנהגות מאות בעוד תקופה מסוימת יהיו בשטח  .הקמת ארגון מקצועי אחד: 3

לא ניתן להימנע מאיחוד וחיבור שני  –בתוכה את כל מנתחי ההתנהגות על פי הקריטריונים שדוברו. ולכן 

נתחי ההתנהגות המורשים בישראל. וזו התחלה . לצורך  הארגונים יחד. ארגון מקצועי אחד וחזק שמייצג את כל מ

פה ומתוך ארגון מנת"ה: ליאת, שרון, יהל ודיטה. בתק 4חברים:  8גיבוש מתווה לארגון אחד הוקמה ועדה של 

מי הוא חבר, מי  איך ניתן לאחד את שני הארגונים, . במתווה ישוחחו על  הקרובה הקבוצה תיפגש והתהליך יתחיל

לדחייה.  \ההמלצות שלהם יוגשו לוועד ואחר כך לבחרי מנת"ה לאישור  וכו.  מים , מהן ההטבות עמית, כמה משל

 עמוס מסביר כי אין אפשרות אחרת כי לאחר שמשרד הבריאות יכיר בחוזה המנהל נהיה חייבים להיות יחידה  
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לא במקום  היאפרד עמוס מבקש מהועדה להעביר את המסר כי העבודה שנעשית בכל אחד מהארגונים בנ אחת. 

 . או על מנת לפגע אלא בינתיים צריך להמשיך את הפעילות 

 

 :עדכון מהוועדות מה נעשה בשנה האחרונה ולאן פנינו בשנה הבאה

פניות   15יש כ . רשומים למנתה/חברי ארגון  300מעל להסתיימה עם  2020שנת  :שנה במנת"הסיכום מזכירות  ❖

נושאים, כמו תמיכה בהרשמה לאתר , המלצות לספרים, בקשות לאישורים  למייל של מנת"ה , במגוון ביום 

הארגון נתפס בפני אנשים   ונראה כי, המלצות להשתלמויות וכו.   CE, פניות מתעניינים, רכישת נקודות חיוניים

 כארגון מקצועי לכל דבר.  

 נה ועובד נהדר! כל זאת ממשיך כל הש   ניוזליטר, אינסטרגם , יוטיוב, אתר, –  שרוןמדיה וועדת  ❖

פת מלבד פניה אחת שנעשתה בתוך הועדה. העבודה  טלא היו פניות ולא היתה עבודה שו - אתיקה ליאת וועדת  ❖

עריכה לשונית והצצה של אנשים מומחים לכתיבת קוד  -מתבצעת בוועדת רגולציה, על הקוד האתי. השלב הבא

 אתי. 

להמשיך בפורמט המוכר   שלאחריה החליטו בשיתוף עם שרון ואורלי בעיקר, נעשתה חשיבה   –  וועדת חברות גילי ❖

מה בדומה לשנה שעברה. גילי עבדה על התוכן שיפורסם בכל ערוצי המדיה לקראת ולפתוח הרש של מנת"ה

ואז נתחיל עם   1.1נכון לעכשיו ההרשמה תיפתח בוגם ביקשה מעמוס סרטון הסברה.  2021ההרשמה בשנת 

 הפרסום.  

נה. יש לנו  חושבות על סופ"ש ראשון של יולי. ונתחיל לעבוד על זה בחודש הבא בתחילת הש  –וועדת הכנס אודליה  ❖

 זכות לעשות באולפן של החברה בה עשינו את הכנס הקודם.  

הוחלט לפרק את ההרצאות להשתלמויות שיהיו לאורך כל השנה. יום העיון האחרון  –  יהל וועדת השתלמויות  ❖

 לוח ההשתלמויות השנתי.  ובקרוב נוציא את 

להצטרף סטודנטים שיהיו חברים בוועדה, ושירכזו כמה דברים בתוך הוועדה, להעניק  –  וועדת סטודנטים מורן ❖

 מלגה לסטודנטים, ותקציב. לשוחח עם שרון על ההרשמה הקרבה. 

להיערך נכון, לעבור  מבחינה מקצועית .   הבאות השתלמויותלרוצה להתארגן בצורה נכונה יותר וטובה יותר   –  דיטה ❖

 וכן.  על המצגות, לקרוא את הת

, מסכמת מאמרים לניוזליטר ותומכת בוועדות השונות  מעדכנת שהיא עושה עבודה מאחורי הקלעים – איילת  ❖

 בסיוע של אורלי. 

מעדכנת שהיא נהנת מוועדת הרגולציה ומשיתוף הפעולה עם היל"ה . ושהיא מרגישה שכולם עובדים   – סיגל ❖

 בשביל מטרה אחת.  

 ר את חברי הועד בנעשה בוועדות השונות.  עלתה בקשה לעדכן בתדירות גבוהה יות •

 עלתה בקשה לפרסם בקבוצות השונות את לוח ההשתלמויות ולעזור בפרסום .   •

עלתה בקשה מחברי הועד שכשהם מגיבים ברשתות המדיה השונות לחתום כחבר ועד מנת"ה , דבר אשר יעלה את   •

 המודעות לארגון ואולי יעזור בגיוס .

   8.12.2021, 11.8.2021, 7.4.2021רובה: פגישות ועד מנת"ה לשנה הק


