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 .ZOOMהפגישה התקיימה באמצעות 

פרופ' עמוס רולידר, ד"ר אליען אלחדף אברג'יל, ד"ר שירי אייבזו, ד"ר קרין שטרן,  משתתפים:

קרן אנגלנדר, ליאת דוד, ד"ר מיכל הירשמן, מורן ווייס, גילי יהב, ד"ר ג'ודי לזר רוזנצוויג, עינב 

 נתלי רולידר אגילה, אורלי רובין, ד"ר סיגל תדהר פז, ד"ר איתן אלדר כהן, רחלי מזור, ד"ר 

 לא נכחו ועודכנו בתוכן הפגישה: טלי וולף, מיכל סגור. 

שמירה על בעליית מדרגה מבטיחה הועדה  פעילות :יו"ר –דברי פתיחה פרופ' עמוס רולידר 

כי  ראה. נאקדמי ובשטחבתחום המחקרי  התנהגות בארץמנתחי  יים שלתהליכי הכשרה איכות

של תוך הערכה  ,חינוך ומערכות אחרות במערכות תחום הדעת שלנו מבוקש מאוד אנו בתקופה בה

. צורך בהכשרה ברמה הגבוהה ביותר ד יותרעולאור כך, קיים  .תהתנהגו ישל מנתח םתרומת

ל התחילה כ ,תהליך המבחן הישראליבמטרה לגבש את  ,לתתי ועדותשהתבצעה חלוקה  לאחר

אשר  ,וף מידע ולהתחיל לעבוד על טיוטהועדה ללמוד את הנושא עליו היא אמונה במטרה לאס

  "ן ישראלימבח"היא לגבש  ,תוגש לכל החברים לצורך דיון וקבלת החלטות. המטרה הסופית

שמשרד המטרה היא  ,במקבילהבריאות בבוא העת.  התקשרות עם משרדשיובא לשולחן הדיונים ו

עלינו אחרים.  פרא רפואיים במקצוע כלגיטימי בעל קריטריונים כמו מקצועותהבריאות יכיר 

 ואנ למעשה מה. בישראל התחום מובילי הצהרה של שיהווהלגבש מסמך של מבחן ישראלי 

להוכיח את  על מנת צריך לעבור שהוא חושבים שהנושאים שסטודנט צריך ללמוד והמבחן

גם אם וההכשרה המעשית.  תהכשרה התיאורטיה - שני חלקים, כאשר ישנם בקיאותו בתחום

נציגי מ תהמורכבבאופן מסודר מהועדה שלנו שתצא משמעותית התהליך ייקח זמן זו אמירה 

בחלוקה לתתי התנהגות ברמה המעשית והמחקרית. הארגונים והאקדמיה העוסקים בניתוח 

 לקחנו הזה.  רמסאת ה ללמוד ולגבש ויש כל הנושאים חשובים ,ומשימות תתי הועדות הועדות

 . בפעילות הועדות ימתשתהיה חפיפה מסובחשבון 

 תקיימההשכמו כן, מפעילות ועדת רגולציה.  להיות חלק מביעים רצון גופים שוניםמעדכן כי 

שיהיה המבין ועוסק בניתוח התנהגות מטעמם  איש מקצוע עמוס הציע להוסיףוט "פגישה עם אלו

 . שלנוועדה בו חבר

 :בפעולות תתי הוועדות בשלב זהוסדרי עדיפויות  מיקוד מטרות

בכל הקשור להכנת מסמך מסכם בתחום  חשוב שנתקדם :פרקטיקוםוועדת ועדת קריטריונים 

, מטרות ספציפיות של המסמך, מטרות . מסמך טיוטה הכולל: רציונלשל ועדות אלו העיסוק 

הגיבוי ( Task listהתנהגות )אופרטיביות של נושאי ההכשרה לקראת הסמכה ישראלית בניתוח 

. באופן ספציפי אנחנו נסתמך על המוצעים )במקום שצריך( והרציונל המדעי/קליני לנושאים

בתוספת או הורדה של נושאים /פעילויות הנראות לתת הוועדה כחשובים  BACBהקיים כיום ב 

י ועדת החלק של הנושאים החייבים להילמד באתיקה יסופקו ע" .עיסוק במקצוע בישראלל

 האתיקה.

   



הכנת מסמך הכולל את כל נושאי הלמידה בתחום והעברתו /הגשתו יחד עם ועדת ועדת אתיקה: 

 הפרקטיקום למליאת הוועדה.

עיקר עיסוקה של ועדה זו צריך להתמקד בהכנת מערך השתלמות שוטף  :שימור הסמכה תועד

שיבטיח שמירה על רמת מנתח ההתנהגות בהקשר  ,ומחייב כל מנתח התנהגות מוסמך בישראל

 בין כל העוסקים בתחום.  תהתחום ובמה להתייעצויו תלהתפתחויות המקצועיו

 פעילות תתי הועדות: דיווח 

 , שירי, גילי()קרין, איתן, טלי: קריטריוניםועדת 

אין  עדייןדברים ש נםהתכתבות. ישדרך  נעשתה שלנו רוב העבודהמעבר על המסמך שהוכן.  :קרין

 קרוא את המסמך שהועלה לתיקייה. מזמינה את כולם ל .לזה עדיין נוהסכמה כי לא הגיע עליהן

סוגיות  .למקד את זה לשדה המקצועי היום בישראל על מנת התאמה לישראלבס'  3הוספנו 

? בנוסף, יוצרים על המסמך שיצרנו האם צריך לעבור תהליך של זכויות -שנשארו לא פתורות

יש  כי המסמך שמתווה את החומרים לבחינה עםלעשות חיבור בקשר עם ועדת שימור ולהיות 

 ,ריך להיות דיון על טרמינולוגיה נכונהשלא מופיעים ואולי כדאי שיופיעו בשימור. צנושאים 

  . תרגום נכון של מונחים

וכדאי להרחיב את הידע במושגים  פילוסופיה ההתנהגותיתמספיק על ה Task List 5אין ב :איתן

פיסה ההתנהגותית ולהכניס יותר לגבי התבישראל שונים בפילוסופיה ההתנהגותית ולתת כלים 

  . הומניזם

כך  ,)ללא התמחויות( היא גנריתבכל העולם בניתוח התנהגות וההסמכה הניתנת הכשרה ה :עמוס

 ?מיהו מנתח התנהגות ?גנריתאותה הכשרה  ימהשאלות קריטריונים צריכה לעסוק ב שוועדת

לא נועד להשלמת ההסמכה עם התמחויות. כל מה שקשור לשימור מבקש לא לעסוק בשלב זה 

השאלה היא איזה ס' אתם חושבים  ,כבסיס Task List ה ,דבר נוסף. תכנים שלא נלמדו בהכשרה

ברמה של אבל  Task Listלא נמצא ב זה ולמה? גם אם או איזה תוספות ?לא צריכים להיותש

  . מה להוסיףומה צריך להוריד  - בשני מובניםצריכה להיות  החשיבההכשרה גנרית. 

 בהמשך.  המסמך ונעדכןאת  : נערוךקרין

 )גילי, טלי, אליען, נתלי, ג'ודי( :ועדת פרקטיקום

לקחת מכמה  היה שנעשה התהליך. מציינת שעדיין מוקדם וכרגע גם בשמה של טלימציגה  :גילי

 . נבנהחסר לנו מידע שמנסים לאתר מראשי התכניותוכרגע תוצר משלנו גבש מקורות מידע ל

נוכל תוכל  ,לאחר מכן .לתשובותממתינים נשלח לראשי התכניות ו ,פיילוט עם נתליונעשה שאלון 

נחליט על ומודולרי באופן להביא תוצר או היא הכוונה כשאינטגרציה עם מה שאספו  לעשות

  . רקים יחד או שנציע שניים שלושה מסלולים עם מרכיבי חובה ומרכיבי תוספתהפ

זה היה   ( intensive practicum course)כשהוציאו את הפרקטיקום מהמוסד האקדמי  :עמוס

 להיות יצירתייםלנו זוהי הזדמנות ולרעה ויש בעולם חוקרים מעולים אבל אין התנסות ומשוב 

 שיהיו אנשי שדה טובים יותר. כדי



דבר על פי עדויות של אנשים שיצאו לשטח זה הנושא הכי מדובר ווהוא להחמיר שלנו הכיוון : גילי

 ישדרג את ההסמכה הישראלית. אשר 

 : )מיכל הירשמן, אליען, ליאת, עינב, קרין(ועדת אתיקה

בכתיבת הקוד האתי. כדי  שלנו עוסקים כרגע במטרה הראשונהאנו  –מציגה את המטרות  :אליען

 10תור ס' הדורשים שינוי וביטול ס' ישלב הראשון אב .לכתוב מתבססים על הקוד של הבורד

מקבלים וא רלוונטי. מתבססים מלמטה למעלה מהשטח אל הועדה ה לבורד ל"תקשורת בין מנת

לקבל מהשטח סיטואציות  צריך . בתהליך כתיבת טופס לדיווח דילמות אתיות דילמות רלוונטיות

במה  בוק שתתןקבוצת פייס נשקול פתיחת בהמשךושעליהן צריך לתת את הדעת בקוד הישראלי 

נוצר קשר איתור ס' מהקודים בארץ. ות. כמו כן, להעלות דילמנתחי התנהגות ולדיון פתוח בין מ

ל בסיסן יוחלט עויעלה תובנות בה מנהל המכון הציע פגישת זום ש -המרכז לאתיקה בירושליםעם 

  . מציינת כי ככל הנראה לא יהיה כך צורך. בתשלוםה משיך או יש צורך לקיים סדנאם אפשר לה

קריטריונים מתבססת על העבודה שלכם להכנסת ראשי הפרקים לתהליכי הלמידה ועדת  :עמוס

  . חשוב שתהיו בקשרו

שהשאלה היא קלינית יה אתית כי לפעמים חושבים רך לחנך מה זה סוגבשטח יהיה צו: קרין

 ? ן מראש מודיעים למשפחה על עזיבהולמעשה היא אתית למשל כמה זמ

המטרות  ם שלושתהתקדם עללוצריך  צריך ללמד כדי שידעו מה זאת אתיקה :הירשמןמיכל 

 במקביל. 

 . לקבל מידע ולשאול  ,הציבור יבין שיש לו אפשרות לפנות: חשוב שעמוס

 קרן, סיגל, איתן, עינב(: )ג'ודי, הסמכה שימורועדת 

משאבים  לורף גבוה ואי להצבת בישראל יהיהן האם 'סופרויז היא לגבי שאלה שעולה: ג'ודי

 ?ים לרשותנו לאחר סיום הפרקטיקוםעומד

להמשיך  חייבים שמנתחי התנהגות מצב יצרליבשלבים הראשונים וצנועים שנהיה  חשוב: עמוס

  . להשתלם וללמוד

לצורך  הכלליתשאותם נעלה לדיון במליאה  לגבש שאלות רעיונותהמטרה היא : האם סיגל

 ? איך יתבצע תהליך קבלת ההחלטות?החלטה ו הצבעה

שימור הסמכה  תבצעאיך צריך לה לוועדה, להביא טיוטת מסמך: לאחר חקירה ולמידה יש עמוס

  . עם נימוקים ורציונל ?בשנים הקרובות

 אין מספיק מיומנות כי בצוותים רב מקצועיים הפעולהף חשוב להדגיש בהכשרה את שיתו :איתן

  . להטמיע בתוך צוותים וצריך

 מסיים ומברך את כל הועדות על עשייה משמעותית והתקדמות בתהליך!   : עמוס

ולהכין טיוטת מסמך לדיון שנקבעו ועדה להמשיך להתקדם על פי המטרות תת המשימה של כל 

 בוועדה.  



 

ד פועלים במקצועות בריאות נבקש מהוועדה התומכת לתאר בפנינו כיצבישיבה הבאה  חשוב:

נדון בטיוטת '..( לאחר מכן , הקשר למשרד הבריאות וכואחרים )קריטריונים להכשרה, מבחן

                                                ועדת הפרקטיקום. נקבל עדכון מע"י ועדת הקריטריונים ו ן שיוכ ךהמסמ

ות מתבקשות להעביר למורן טיוטת המסמך שידון בישיבת הועדה שלושה ימים לפני הוועד

 . יה להתכונן לדיון שיתקיים בישיבההישיבה בכדי שניתן יה

 . 21:00בשעה  באוגוסט 9יום א'  תתקיים בתאריך: פגישה הבאהה

 


