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 פרוטוקול פגישה -מנת"ה ועד רחב

06.05.21 

שרון, אודליה, איילת, מורן, סיגל, ליאת, יהל,גילי.  פרופ' עמוס רולידר, אורלי, נירן,  נוכחים:

 תצטרף .   -דיטה 

הפגישה הבאה:  

11.8.21   

 

 עדכונים כללים חשובים:  .1

היום התקיימה שיחת ועידה בהשתתפות עורך הדין של אלו"ט,  עו"ד של מנת"ה ,  -משרד הבריאות  -

אורלי , עמוס , מיכל הירשמן ומיכל סגור כדי לתאם עמדות ולמקד את המאמצים על מנת להניע את  

יאות(  משרד הבריאות לחוזר מנהל. נכון לעכשיו נאמר כי פרופסור יציב )האחראי על רישוי מקצועות הבר

הסכים כי יש דחיפות להסדיר את תחום ניתוח התנהגות בחוק אך יחד עם זאת, נאמר לנו כי בתוך 

המחלקה המשפטית יש סדרי עדיפויות אחרים )קורונה, רישוי מקצועות נוספים וכו(, ולכן כרגע אין  

קם התקדמות ממשית אנו ממשיכים לפעול במישור זה על מנת לקדם את חוזר המינהל וכאשר תו

  .ממשלה, גם בחקיקה

עמוס עדכן כי האיחוד חשוב, וכי מנת"ה רוצים אותו אך יחד עם זאת נראה   -איחוד עם עמותת היל"ה  -

שזה לא הזמן הנכון. נראה כי נכון לעכשיו לא ניתן היה להגיע להסכמה בנוגע לתפקיד יו"ר וס.יו"ר ולכן  

 להמשיך בעבודתה וכל הועדות השונות . השיחות בנוגע לכך נעצרו עד שהתהליך יבשיל. על מנת"ה 

 פעילות ועדת רגולציה .2

ועדת רגולציה עובדת במרץ מזה כשנה ונראה כי בקרוב תגיע לסיומה. ישנו שיתוף פעולה יוצא מן הכלל   -

המרכז הארצי למבחנים והערכה לצורך בנייה ותפעול של מבחן ההסמכה הישראלי.   -עם מאל"ו

ל עצמם להציע להיות הגוף שמנהל את תהליך המבחן שכל סטודנט  התקיימה פגישה עמם והם לקחו ע

 יצטרך לעבור לאחר סיום הלימודים בהצלחה.  

לקח על עצמו לסייע לישראל ברצינות רבה. וזה משהו שלא מובן מאליו כלל. בזכות כך שישראל   BACB-ה -

ד, ולקחו ברצינות היא מדינה בה יש מספר יחסית גדול של מוסמכים, אשר היו בקשר מתמיד עם הבור

את ההסמכה ולכן הבורד מרגיש מחויבות לסייע ולכן נוצר קשר עם חברת מאל"ו ויחד הם מתחילים  

 לתכנן ולאפיין את ההסכמה הישראלית.  
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מנת"ה והיל"ה לקחו על עצמם לסייע בעלות הכלכלית של חברת מאל"ו אשר עובדים על הצעה   -

זה מעודד מאוד וחשוב מאוד. הבורד חשש להתעסק  אופרטיבית וכך נוצר הקשר בינם לבין הבורד.

 מבחינה משפטית בעניין הזה ויחד עם מאל"ו הם מוכנים לשתף פעולה ולהתחיל תהליך של עבודה. 

 תפקיד ועדת הרגולציה היא לדאוג שהסטנדרטים ישמרו.  -

ות גבוהה של גם בוועדות אחרות יש עשייה מאוד רצינית, והתקדמות לאורך כל הדרך. רואים שיש מחויב -

 נבחרי הוועדה שעושים את המוטל עליהם ברצינות. 
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ל ועדה תעביר את הפעולות העתידיות שלה עלינו להמשיך לפתח את הארגון ולעבוד בוועדות השונות. כ -

 ומה ניתן לפתח ולקדם.  להמשך הדרך,

הוחלט להרחיב את נושא הכנס מעבר לנושאים הקשורים לקורונה. מבנה הכנס יהיה   -ועדת הכנס  -

שידור מהאולפן בשילוב עם קהל מהבית. בימים הקרובים אודליה ואורלי יקיימו פגישה עם  -היברידי 

דית חברת ההפקה לגבי עלויות וכיצד בדיוק יראה הכנס. חלק מחברי הוועד שיתפו כי הלמידה ההיברי

פחות טובה בעיניהם, זה דבר אשר גורע מחווית הכנס , אנשים אינם מגיעים ומבקשים לשקול שוב את  

 האפשרות לכנס פרונטלי מלא. 

עלתה הצעה לנסות ליצור שיתוף פעולה עם השתלמויות מחו"ל, עמוס רוצה שנחשוב על -השתלמויות  -

שמעו כאן, ולא בהכרח רק חומר ותכנים משהו חדשני יותר, ושננסה להביא דברים חדשים מחו"ל שלא נ 

יהל ציינה כי הנושא מוגדר ביעדי העבודה של הועדה לשנה הנוכחית -מהארץ. הוא הציע לחשוב על זה 

 ונמצא בטיפול  

 11.8.21ניפגש בתאריך 

 .30.7.21נא להעביר מטרות פעילות עד לתאריך 

 

 

 

 

 


