
 20206.14.ישיבת ועדת רגולציה סיכום 

 .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, טלי וולף, מורן וויס, גילי יהב, ד"ר ג'ודי לזר 

, עינב כהן, רחלי מזור, עו"ד מיכל סגור, ד"ר נתלי רולידר אגילה, אורלי רובין, ד"ר סיגל רוזנצוויג

 תדהר פז. 

ולגבי  עם הבורד שהתקיימה פגישהלגבי המעדכן  :יו"ר –דברי פתיחה פרופ' עמוס רולידר 

טוב מולם התנהל משא ומתן. רפי ענה שזה זמן ממשרד הבריאות לבלה ורפי המסמך שנשלח 

 עבוד במשרד החינוךי התנהגות שסיימו בהצלחה יוכלו לביקש לשקול שמנתחרגולציה ו לקדם

  .ריםדומה למקצועות פרא רפואיים אחמקוצר בקורס  סיום לאחר

ניל מרטין וד"ר ( CEO BACB) מס קארי'גד"ר שנשלח ל סמךרלוונטי בהמשך למ נוסף עדכון

(BACB DIRECTOR OF INTERNATIONAL DEVELOPMENT   לגבי סיוע של הבורד בהקמת

המחלקה שעובדת בתוך הבקשה שלנו הייתה שיקשרו אותנו עם תהליך ההסמכה הישראלי. 

ניל וג'ימס . כל התהליכים הקשורים במבחןוהכנת המבחן  ,הבורד בתחום של כתיבת השאלות

 . נתקדםלדבר לפני שופגש ילהקודם ביקשו 

לפני כי  חשובה שעלתה היא נקודה ככל האפשר.רו תה טובה הם בירכו את הועדה ויעזהפגישה היי

רוצים לדעת הם לסייע לנו בבניית המבחן ולפני שיוכלו  Task list 5ועדת רגולציה מאמצת את וש

"המבחן" מבחינה משפטית בהקשרים להגן כדי  ,לעבוד על פיוק במדינת ישראל שצריך מה החו

תנגדו למהלך וישאלו שי תוח התנהגות מהעוסקים בנימפני תגובות שיהיו של חופש העיסוק ו

ההכנה והתהליך של המבחן עצמו  כל תהליך מדוע נקבע כך ולא אחרת. חשוב להבין כי בארה"ב 

כרגע  .משפטית לבורד בכל התהליכיםהגוף שמאפשר את ההגנה השהוא  NCCAי "מעוגנים ע

תהליכים ההבדלים בין העל דיברנו  שייתן את המידע. בפגישה בחיפוש אחר אותו רפרנטאנחנו 

   בניגוד אלינו.  שהם עוברים כארץ מתקדמת

, כל ועדה תציג את עבודתה, מה תהליך העבודה כחלק מהתגבשות מטרת הפגישה הנוכחית:

התהליך  הועדות.מת בין חפיפה מסוי נהיש .תהליך העבודה ולצאת קדימה ומהנעשה, מה נלמד, 

, אתיקה  ,אבטחה ,האדמיניסטרצי בו,ומה שקשור מבחן , ה Task Listהוא הבנייה של שלנו 

שימור ובמקביל מה קורה במקצועת פרא רפואיים אחרים כי בסופו של דבר אנחנו נביא למשרד 

מצפה ממקצועות פרא  הבריאות את הנושא המקצועי ונתיישר בהתאם למה שמדינת ישראל

 רפואיים. 

 הצגת פעילות תתי הועדות: 

  קרין ואיתן, טלי  שירי וגילי. -הועדה: חברי ועדת קריטריונים

תוך מעריכה כי  2020הכי מדויק לישראל יהיה דרכים שונות לוודא שהמסמך  הצענו : קרין

שאר ילה בכל זאת מבקשתבין הועדות פ "חשיבות לשיתומאחר ויש שבועיים יהיה מסמך להצגה . 

 עדת מבחן. ובוולתרום גם 

 שואל על אדפטציות  :עמוס



  Task ב בנושא.  מוסיפה כי  עדת אתיקהותלויים בואנו דיון כי בלגבי אתיקה לא העמקנו : קרין

List   אין שם תוספת לקוד וככל שרוצים ללכת בדרך הזו צריך שיהיה קוד מקומי שלנו . 

  : גילי וטלי, אליען, נתלי וג'ודיפרקטיקום ועדת

איך ניתן לאסוף נתונים על קטגוריות שיסייעו לגבש מבנה של הפרקטיקום.  בדקנו: גילי וטלי

 בהם שעות ותכנים שהפרקטיקום נוגעההיקף  עמו מהואסף מידע על מנת ל יחד,שאלון בנינו 

נתלי תעבור על . ך או גיבוש קריטריוניםשאלון המש המטרה היא לבנות לאחר ניתוח הנתוניםו

  . מהן דרישות ההתנסות המעשית של מקצועות דומים היא לבררנוספת שצריך נקודה  .השאלון

 . לבדוק מה קיים בשטח בישראל ולייצר שיתופי פעולה : צריךטלי

עות שצריך לעבוד בפיקוח כמות הש. סמסטרים 3-4 בין שנתיים נמשכותהתכניות היום : עמוס

פרא רפואי אחר  מקצוע וכל ריפוי בעיסוקנוסף הוא שבארץ דבר  .סוק בהעסוגיה שיצטרכו להיא 

שמכירים ארגונים  חברים מהבורד יהיה חשוב אולי לראיין גםושנתיים התנסות ושנים  4לומדים 

 כי יש וודאי חשיבות אחרות שם. 

 .  רחלי וסיגל, אורלי מיכל ומורן: ועדה תומכת

שואלת האם ועדת פרקטיקום מתייחסת  .'זסטאלמדנו שיש הפרדה בין פרקטיקום לבין  :סיגל

ן בתום 'שנה שנתיים תחת סופרויז -'זסטאנושא של לאו גם  ?ודיםרק למה שנעשה במהלך הלימ

יהיה הבדל האם היא ה יהסוגיה השני  .חושבת שנדרש ויודעת שלא מקובל פי הבורד .הלימודים

כתוב בתעודת סיום  יהיה , האםתכניות ביתיות ,פרקטיקום במוסדות חינוך -בין מסגרות שונות

 את סוג הפרקטיקום?

ת ספציפיות והינה ההכשרה כיום של מנתחי התנהגות בארץ ובעולם אינה כולל התמחויו : עמוס

שאר עם מודל ילהבקש מ. בדומה לפסיכולוגיהו התמחויות בעתיד אולי יהי גנרית בעיקרה.

 .  ויחולט בוועדה  יציעו שימור הסמכהפרקטיקום ווועדת השימור בהתאם למה ש

איש מטובי  25פאנל של מהתרשמה  אליה, עדת פרקטיקום שהוזמנהומהביקור בו :שירי

תכניות ותיקות וכל הנושא של י המטריד בין תכניות צעירות לכולם דיברו על השונשהמומחים 

להגביר את בקרת האיכות  ,אחת התובנות הייתה .נושא שנידון הרבה זמן זהו בקרת איכות

כמה  ,מיהו האדם שיכול להכשיר . לדוןה למקצועות אחרים ולסיים עם ההכשרה המואצתבדומ

להגביר בקרת איכות של פרקטיקום יסו נלהכשיר אחרים.  אפשר רי סיום לימודיםחזמן א

 ברוטו. זה ה שעות 500ם כלכליים. צריך לקחת בחשבון שיודעים שיש שיקוליו

איך נבחרים  -פתוח כדי שירחיבו בנושאנשאר והמנחים  'הסטאז ,הקריטריון למלווה :טלי

  .לראות מה קיים ולחשוב מה נכון ביותר ותק הכשרה והתפתחות מקצועית ,המלווים

הכשרה תוך כדי , פרקטיקום אלף שעות .כולם יישרו קו עם החוקובדקנו מקצועות אחרים : רחלי

לאף אחד  ,כולם מבחן זההל .רהיויצ תואר ראשון/שני חוץ ממטפלות הבעהבעלי כולם  ,הלימודים

ההתמקדות כרגע היא  נתקע התהליך.הבעה ויצירה במטפלות אצל  .אין קריטריונים לשימור

בש השוני היחיד שיש זה . מעבר לחוק היעם גרמים במשרד החינוך והבריאות בליצור קשר

עדה תומכת בנוסף, הוחלט לאחד את שתי הועדות ו. יש התמחויותוההכשרה שלהם בלימודים 

 ותפעול המבחן.



 .מיכל הירשמן ואליען, ליאת עינב וקרין: אתיקהועדת 

בכל הקשור  לייצר מנגנון בהמשךולישראל  אתיהקוד : המטרה לכתוב ולהתאים את המיכל

קודם כל  . השלב הראשון הואקוד ומנגנון של חינוך והפצהבנוגע לקוד ושאלות הלהפרה של 

תרגום  הוא דבר נוסף .מקום לפנות להתייעץ ולהתלונן ,ענון של הקודיממנגנון ר, תחיל מהקודלה

לאמץ ולשנות או  ,לבחון מול הבורד שמותר להשתמש בקוד בהמשךוהקוד לשפות הדבורות בארץ 

אין קוד אתי למערכת החינוך  .ולוגים נבנה על המבנה האמריקאישיש עניין חוקי. קוד הפסיכ

 מייש מוסיפה ש. ביותר הטוב דברהקוד האמריקאי יהיה הכות על מתחילים ומפסיקים. ההסתמ

 חושבת שכדאי להיבנות ממה שיש. אבל  קוד אתי תבכתיב השמתמח

בסיס ידע  ,אחרי שקרא את הקוד והסביר לגבי זהות של מקצוע שרכ אאספרופ'   נפגשה עם :שירי

לאפשר ננסה  מוקלטהריאיון והיה לו המון מה להגיד על הקוד  .ארגז כלים ,מיומנויותמוגדר 

אמר שכשיש קוד  . הואלגבי מהם התהליכים הראשונים שצריך לעשות בקהילה לריאיון גישה

 אתי צריך לתת לקהילה להתייחס להגדיר את אחריות המטפל. 

אפשר  יש מכון לאתיקה בירושלים שהמטרה שלהם זה לסייע לארגונים לכתוב קוד אתי :אליען

  להיעזר גם בהם. 

   וקרן, סיגל, איתן ועינב. ודי'ג: הסמכה ועדת שימור

ומה צריך  providerקריטריונים לשימור הסמכה ונהלים לשימור הסמכה מיהו  -מטרות: ג'ודי

העיקרון  BACBחלקים מתוך שימור ההסמכה של שות כדי לשמר את ההסמכה. תורגמו לע

בעלויות. האם ניתן להכיר כל מה שכרוך ואם יגבה  ,מי יגבה ceהמנחה הוא התחדשות תעשיית ה

איתן העלה על כך. לתת קרדיט ואפשר לקבל אסמכתא אם הלהיעזר בניל מרטין  ?ל"בכנסים בחו

את פיתוח הספרות בארץ לתת קרדיט על פרסום מאמרים ספרים וכל מה שיוסיף לתחום 

  .בישראל

שמצאנו ואפשר  רונותתפיש  .מויות אונלייןכל מה שקשור בהשתלב יש לנו ניסיון עשיר: אורלי

 . לבסס את זה באופן דומהלהשתמש בזה ו

קח מי נותן מה ומה האיכות בגלל חוסר היכולת לפ CEה נושא שנשאר פתוח הוא נושא :עמוס

למרות שנותן ילכו למי שלא ניתן ללמוד ממנו  מנתחי התנהגות לאש ןיוגההיסומכים על . שניתנת

 איכותית שאפשר.  שתהיה הכישנהנה מהלמידה  ,יבים שתהיה התחדשות ולמידהמחו ואנ .נקודות

  : מיכל סגור וליאת, אורלי ומורן.המבחן תפעולועדת 

מקצועות הבריאות הרשומים בחוק במבחן הבדיקת  : נושאים שעלו לדיון בוועדה:מיכל סגור

האם יש . מקצועות טיפול שאינם רשומים בחוק הבריאות בישראלבמבחן הבדיקת , בישראל

. ביצוע סטטיסטיקות עתידיות על מגבילים מבחינת משרד הבריאות לגבי קריטריון המבחןקווים 

המבחן והנבחנים )כמו בבורד(, שירת סודיות/אתיקה מעבר על שאלות בין וועדות. ביצענו השוואת 

מבחנים בין מקצועות הבריאות, הדיון הוא האם לחכות שנוכר בחוק מקצועות הבריאות או 

חקירה והבנה של תהליך ניהול המבחן במקצועות בחן עצמאי. משימות לעתיד: להתחיל להפעיל מ

  טיפוליים באופן פרטי , שיחה עם נציגים ממקצועות בריאות שונים על הליך המבחן. 



 

 . כל צעד שמחליטים עליו צריך שיהיה לו גיבוי והגנה משפטית: מוסיפה כי שירי

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

וועדות.  2בפגישה הבאה יינתן דיווח מסכם של ממשיכה להתקדם על פי המטרות שהציבה. 

 ההחלטה לגבי הוועדות שידווחו תקבע  בהקדם. 

 . 21:00בשעה  12.7 תתקיים בתאריךהבאה:  פגישהה


