
 
 

 24.2.19ד ישיבת וענושאים ל

 

 דק'(  30)מקס'  עדכון בנושאים שוטפים:

  52סטודנטים ו 18עמיתים,   14נרשמו עד כה )   84  עם פתיחת ההרשמה למנתה  -מצב ההרשמה לארגון

  חברים(. עם החזרה מחופשת הסמסטר, נציג מצגת הסבר בפני סטודנטים בתוכניות הלימוד בארץ

 .  דרוש מתנדב להצגה בדוד ילין בירושלים. )יהל/ עמוס בבית ברל ובכנרת, דיטה באוניברסיטה העברית(

 

של כניסה לכל ההשתלמויות של מנת"ה ללא עלות, בדומה   המתנדבים יקבלו הטבות   -מתנדבי הארגון

   לחברי הועד.

 

עיצוב האתר החדש הסתיים, כרגע עובדים על תכנות, כולל מערכות חכמות, סיסמאות    -חדש האתר ה

חודשיים. עד אז נצטרך להתאזר בסבלנות מבחינת  - בעוד כחודש - ועוד. הצפי לעליית האתר לאוויר

חברי ועד שיכולים להעביר מכתבים לגבי הטיפול וסרטונים  באתר.   פורטל ניתוח התנהגות:באגים.     

 להעבירם לשרון.  מוזמנים  

 

מגיעות פניות עם בקשה שנהיה ספקי הנקודות של גופים שונים  – CEמנת"ה כספק נקודות 

בהשתלמויות מקצועיות. למנתה יש אינטרס לספק נקודות למוסמכים ולשמור על מקצועיות גבוהה  

 ( של ההשתלמויות בתחום שלנו. CE)בגינה ניתן לקבל נקודות 

המעוניין שנספק לו את הנקודות ימלא טופס  )הכולל: שם הרצאה, תקציר, מרצה,  הוחלט כי כל ארגון 

  ועברותואר שלו, תוכן, משך הרצאה( ונחזיר לו תשובה. הטופס יכול להיות קבוע באתר. כל הבקשות י 

  באחריות ועדת השתלמויות.לוועדת השתלמות והם יקדמו את זה. 

 

לא כל  נעשה במשך חודשיים, אור של כל ועדה על פעילותה  הכולל תידיווח   -דיווח על פעילות הועדות

 נחזור לדיווח חודשי שישלח לכל חברי הועד מיד לאחר הישיבה הקרובה. חברי הועד עדכנו.  

 

   הצעות 

שיישלח לחברי ארגון. יכול לכלול גם מאמרים,    של ניתוח התנהגות רבעון– מקצועירבעון ירחון/ הוצאת

  .אפשר להוציא קול קוראמציע לגייס מתנדבים לפרויקט.  

 

    נושאים לדיון

  

האם מנת"ה תשתתף בעלויות הדפסת פוסטרים   :דיון קצר והצבעה -מקצועיים לכנס השנתי פוסטרים

 . מעוניינים להציגהעובדים בשטח ומנתחי התנהגות  עבור  ₪( 50  -מתן שובר על סך)

 

 מאוד על הפגישה במשרד החינוך והכוונות שהביעו, פגישה מתוכננת עם אלו"ט.  עדכון קצר -רגולציה 

 

ותחילת  הצגת הנושא  :הנושא החשוב ביותר עומד בפנינו כעת  -הסמכה ישראליתיצירת מערך  ו. 

 עבודה 



 
הדרכים בהן   .הציבור מהו מוסמך ומהם סטנדרטים מקצועיים ראוייםללמד את  מטרת הארגון  .א

הסברה בערוצים שונים )עיתונות/ אתרים/ תוכניות   המשך פרסום בכל ערוצי המדיה; - נעשה זאת

מבקשים את חברי הועד   -טלוויזיה(; הסברה בפני קהלים מקצועיים שונים, אגפי רווחה וכ"ו

   להתגייס למטרה חשובה זו.

  ראלי: יצירת מערך המאפשר למנתח התנהגות אשר עבר את מבחן ההסמכה של הבורדמוסמך יש .ב

 .  ולשלם ישירות למנת"ה  ה"מנתאת הסמכתו בלשמר 

תחילת דיון וקביעת קבוצת עבודה  שאנו מציעים למוסמך ישראלי. המדויקים מהם הקריטריונים   .ג

 בנושא 

 

 לעשות זאת   BACB***כיצד מסייעים למוסמכים שמתקשים לשמר את הסמכתם ב

 


