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 בהתאם להנחיות משרד הבריאות בעקבות הקורנה  ZOOMהישיבה התקיימה באמצעות 

 עדכון   –. ועדת רגולציה 1

. עדכן כי  התקדמות עם משרד הבריאותלחוזר המנהל וה בעדכון חברי הועד בנוגע הישיבהאת  פתחעמוס 

עמוס שוחח עם  אשר הוסכמה ע"י ארגון מנת"ה והילה יחד הועברה למשרד הבריאות.  טיוטת חוזר המנהל

ד"ר רפי לטנר שציין שהם שמחים על כך, אמר שידונו בנושא ויהיו איתנו בקשר. בנוסף, ציין שיש להם  

וההחרגה שלהם משאר מנתחי ההתנהגות, בהתאם לפסקה בתיאום עם  -מחשבות לגבי אוכלוסיית החרדים

 אז לא היו עוד שיחות איתם. ליצמן. מ

   וועדת חריגים. רגולציהועדת שתי ועדות:  שיקומו נקבעהמנהל  רחוזהעבודה על  במסגרת 

וועדת רגולציה בראשות  כאשר עמוס הוא הסגן, סוכם כי ועדת חריגים תעמוד בראשותה של מיכל הירשמן  

של ועדת   את ההחלטות צריך לומר שבסופו של דבר גם  כאשר מיכל הירשמן תהיה סגן יו"ר.  עמוס

אנחנו נצטרך ללמוד אותם ) מה ו – לפי הכללים של משרד החינוך  להתאיםנצטרך   אנחנוחריגים   \הרגולציה 

 שתקף בעצם לכל מקצועות הבריאות(. 

 : טיוטה ה   את  לחברי הועד  מציגוהוא  לציהעמוס התחיל לעבוד על הקמת ועדת הרגו  ועדת רגולציה: 

 

 מטרות פעילות הוועדה רגולציה:  

 מבחן הסכמה ישראלי עבודה על. 1

 קביעת הקווים המנחים למקצוע בהסתמך על טיוטת חוזר המנהל שהוגשה למשרד הבריאות.. 2

 בהתאם להנחיות משרד הבריאות.  ו עבודה בכפוף .3

 

  2יו"ר ו-חברים 3בכל תת ועדה יש  הועדה תכלול תתי ועדות אשר יעבדו במישורים שונים. תתי ועדות:

 נוספים.   חברים

 . ועדת קריטריונים 1

 . ועדת פרקטיקום 2

 . ועדת מבחן 3

 . ועדת תפעול המבחן4

 . ועדת אתיקה5

 . ועדת שימור ההסמכה 6

 . ועדה תומכת  7



 

 הועדה ומזכירת הוועדה. ריכוז פעילות * בנוסף שני תפקידים נוספים:  

 

 חברי ועדה מטעם ארגון היל"ה ובנוסף אנשי אקדמיה.  4חברי ועדה מטעם ארגון מנת"ה ,   4הועדה תכלול  

, וג'ודי לזר  קרן אנגלנדרחברי ועדה: מיכל סגור, רחלי מזור,  4עמוס מעדכן כי ביקש ממיכל הירשמן להציע  

 רוזנצווייג. 

שירי אבייזו, קרין שטרן, איתן    :בנושאים שוניםבמסגרת הועדה אשר יסייעו  אנשי אקדמיה תכלולבנוסף, 

 כולם אישרו והסכימו .  –  אליען אלחדף אברג'לאלדר , נתלי רולידר ו

 

להציע את עצמם ולהעביר את שמם למזכירות . לאחר מכן הוא יבחר מתוך מי אלו   ועדהעמוס מבקש מחברי 

במה  שפנו . עמוס מחדד לחברי הועד את הדרישות שבאות עם התפקיד: להיות מעודכנים בזמן אמת

)מפגשים פרונטליים או באמצעות   להיפגש פעם בשבוע ים בתחום. מוכנותאובקי, שקורה בארץ ובעולם

על  להקדיש זמן ולעבוד במרץ. זו הולכת להיות ועדה אינטנסיבית שצריך להשקיע זמן . האונליין( עליהם יהיה 

 . לוחות זמנים מסודרים שוטפת, עבודה על פי להיות תנהלות הה

 

שאין לו כרגע   דואלידיטה שואלת לגבי הסמכה והאם כדאי לשמר. עמוס אומר שזה עניין אישי ואינדיבי •

ויהווה  שאר איתו לכל החייםיהמלצה גורפת חד משמעית. ברור שמי שתהיה לו הסמכה בינלאומית זה י

 .  אישור להסמכה ישראלית ללא כל צורך בהליך נוסף, בהתאם להמלצות שהועברו למשרד הבריאות 

, ועמוס מציין שהיום כבר אין במסגרת ועדת הרגולציה ועדת הפרקטיקום בנוסף נשאלת שאלה על  •

עדה הזו שתקום הו  מהרגעהשונות. ולכן  כניות הלימודות בגללשונים בין הילה ומנתה, או  אינטרסים

חברי הועדה ידרשו לגמישות  אנחנו נעשה כל מה שאפשר כדי להגיע לסטנדרטיים הכי טובים שאפשר. 

את הכישורים הנכונים  את הלימודים יהיה  שסייםמי שנדע בוודאות שכל כדי ,  תמחשבתית ויצירתיו

 . לצאת החוצה לשטח ולעבוד בצורה הטובה ביותר

כזו אפשרות והעבודה עדה ועמוס אמר שכרגע אין  ויאות לונשאלה שאלה בנוגע לתקציב ממשרד הבר •

 הזו בעצם תעשה בהתנדבות.  

אנשי הועדה ואז  4איילת שאלה איך יראו המפגשים של הועדה: עמוס עונה כי כרגע צריך לקבוע את  •

 איך יראו הפגישות וכמה פעמים יפגשו, ואיך תהיה העבודה עצמה. - תתחיל העבודה ויוכלו לקבוע לו"ז

 

 מיכל הירשמן מול הבורד לגבי מבחן ההסמכה.  ומתקיימת התכתבות של עמוס , מקבילב

גבוהים לכשירותו   סטנדרטיים עמוס מציין שגם הבורד וגם משרד הבריאות מעוניינים שנהיה יחד ונשמור על 

 של אדם שנותן שירותים כחוק במדינת ישראל.  

 

 

 

 



 

 . בקשת הילה לפגישה עם הוועד המנהל לדיון באיחוד שני הארגונים2

מציין הילה ביקשו להיפגש עם הועד המנהל על מנת לדון באיחוד של שני הארגונים. עמוס עמוס מעדכן כי 

ע. להביע את הרצון  להם לומר לנו ומה שיש להם להצי לשמוע את מה שיש שלדעתו נכון להיפגש עימם ו

 שלנו לעבודה משותפת על מנת להגיע לרגולציה  

 . שונות 3

. טלי   CEשל נקודות   מתוך כך בקניהלשמר את ההסמכה ו של מוסמכים  רצוןב שיש ירידה מציינת דיטה 

 .   CEשאין כמעט תשלום על נקודות   מסכימה, ואכן מציינת

 

כל מיני תהליכים אחרים ומחשבות על מנת להכניס עוד כסף לארגון כמו הגדלת החנות   נם אורלי אמרה שיש

וכל הזמן צריך לחשוב   באתר, הרצאות אונליין, ודברים שכרגע קצת נעצרו אבל בהחלט יש איך להתקדם

 כיצד ניתן לשמר את המוסמכים. 

 

מייל לשלוח ביומיים הקרובים  םחברי ועד אשר מעוניינים להצטרף לוועדת הרגולציה מתבקשי :  סיכוםל

 . לאחר מכן עמוס יפנה לכל אחד באופן אישי.  נירןל

 

 

 

 

 

 


