
 רגולציה 208.9.סיכום פגישה 

 

 .ZOOMהפגישה התקיימה באמצעות 

ד"ר שירי אייבזו, ד"ר קרין שטרן, קרן אנגלנדר, ליאת דוד, ד"ר ולידר, פרופ' עמוס ר משתתפים:

, מיכל הירשמן, מורן ווייס, גילי יהב, ד"ר ג'ודי לזר רוזנצוויג, רחלי מזור, ד"ר נתלי רולידר אגילה

 אורלי רובין, ד"ר סיגל תדהר פז, ד"ר איתן אלדר, טלי וולף, מיכל סגור, ד"ר דגנית איתן. 

  .בהקלטה הפגישהבתוכן  עודכנואשר  , עינב כהן,ד"ר אליען אלחדף אברג'יל :א נכחו והתנצלול

עמוס בירך את דגנית איתן על הצטרפותה לוועדה : יו"ר –דברי פתיחה פרופ' עמוס רולידר 

בהקשר לה הצלחה ועדכן את החברים בשני נושאים, האחד המגעים עם משרד הבריאות  ואיחל

שהוסכם עליו בעבר עם היל"ה ומנת"ה לתוקף והנושא השני המגעים עם להכנסת חוזר המנהל 

)משרד הבריאות(  אלו"ט לטובת סיוע בקידום הרגולציה של המקצוע. עמוס דיווח כי רפי לטנר

תעשה שההסדרה בחוק של ניתוח התנהגות  עדכן אותו כי המחלקה משפטית של המשרד מעדיפה

באמצעות חקיקה )רצוי ביוזמתנו ודחיפה שלנו( ולא באמצעות חוזר מנהל בשל הסיכוי לעתירות 

וצאה לבג"ץ כנגד חוזר כזה. עמוס הדגיש בפניו את החשיבות המקצועית והנזק הגרם ללקוחות כת

מחוסר הגדרות ברורות ומחייבות בכל הקשור למתן שרות בניתוח התנהגות וביקש לתאם פגישה 

)שלח את  בהשתתפות הגורמים המשפטיים שלנו עם נציגי המחלקה המשפטית לדון בנושא

מתקיים קשר שוטף עם אלו"ט לתאום פעולה משותפת בנדון.  ,בנוסף בקשתו ומחכה לתגובה(

בוד )במרץ( על הנעת החוק ד הבריאות לתקף את חוזר המנהל ובמקביל לעהמטרה ללחוץ על משר

 בנדון. 

את סדר העדיפויות של הדיונים שיתקיימו לפעילות הוועדה שלנו עמוס הגדיר בכל הקשור 

ת במליאה )על בסיס עבודת תתי הוועדות(. בישיבה היום נשמע עדכונים קצרים של תתי הוועדו

ועדת הפרקטיקום על בסיס המסמך שנשלח לחברי הוועדה. ווח של ואת עיקר הישיבה נקדיש לדי

בפגישה הבאה נדון במסמך שהוכן ע"י ועדת  .הוועדה נקיים דיון לאחר הצגת הנושא ע"י

   .הקריטריונים

  :המבחן תפעולועדת 

עם מרכז ארצי לבחינה  שיחה ראשונית והתקיימה בחינה רכזימ מעדכנת כי נבדקו: ליאת

שמתעסקת בכתיבת המבחן עדה ולסייע לוו ךיך ולהכיר את התהלילהמש והערכה, על מנת

  . עדכוני השאלותבו תהליךב

בכדי להבין יותר כיצד הם יכולים  עם מרכז מאל"ומודה לליאת, בקרוב תתקיים פגישה  :עמוס

   . לסייע לנו בכל הקשור למבחן שיהיה אחד התוצרים העיקריים של ועדת הרגולציה

 קריטריונים ועדת

של נאמן למקור  מסמך בסיסיה פגישה הבאה.בקצרה על המסמך אשר נעמיק בו ב עובר: איתן

נרחיב בעניין.  בעתידו בולטאוטיזם מציין כי נושא האיתן . עם התאמות שלא דורשות דיוןהבורד 

. עם קרדיט לבורד לכלול מה מסמך יעדים אמור ,והרשאה מהבורדהקדמה לקשר  המסמך כולל

 בהמשך. שנדון בו  לנושא האתיקהישנה עמודה ריקה 



 taskכיום בכל העולם ומבוססת על  היא גנריתשל מנתחי התנהגות ההכשרה מדגיש כי : עמוס

list 5.  בעלי אפיון מסוים או שרותי ניתוח התנהגות בקליינטים  ההתמחויות במתןכל נושא

הנעשה בסביבה מסוימת נעשה כיום במסגרת הפרקטיקום ו/או השתלבות מנתח ההתנהגות 

   במקום עבודתו.    

 ועדת פרקטיקום:

שהיו סביבם חילוקי דעות. עיקרי הדברים )המסמך המלא  כמה מוקדיםמציגה את המסמך ו :גילי

 הועלה לתיקייה המשותפת( 

לא צריך לסיים את כל שעות ההתנסות במהלך תכנית  , כאשרשעות 1000 :היקף התנסות

כל תכנית כך ש ?תכניתהתנסות במסגרת כל  שעות מינימום לקבועהאם שאלה לדיון:  .הסמכהה

                                           . שעות 200-1000בין  מינימום או מעבר בטווח שלנותנת את ה היא אםהתחליט 

  . עם המלצה לחלוקה מאוזנת לאורך החודש 40-120 ל הבורדות חודשי בדומה למודל שהיקף שע

או ים תחילת הלימודשאלה לדיון: האם מועד תחילת ההתנסות יהיה ב: מועד תחילת ההתנסות

  . נית הלימודיםהאפשרויות יהיו באחריות תכ'. סמסטר בבשנה א' ב

של  ות שבועיות קבוצתי/פרטני מינימוםהפיקוח יתבצע באמצעות פגיש :התנסותהסוג פיקוח על 

עד עשרה  ,יםקבוצתי משעות הנחייה יהיו 50%בזמן אמת/וידיאו לא יותר מתצפיות בחודש  שתי

  . ותדק 15 של מינימום - תצפית טח, הנחייה בסך השעות בש  10% .בקבוצהמודרכים 

י לוודא שהפיקוח נעשה בצורה המדריכים כד ת שלרנדומלי: תתבצע בדיקה מאפייני המדריך

 ,מוסמך ,להיות בעל רישיון . מנתח התנהגות מדריך צריךהמדריך הוא חלק מהותי בתהליך. טובה

. ס' זה סטודנטיםת להדרכבניתוח התנהגות ועבר הכשרה שנים במשרה מלאה  3ותק של  בעל

נדרש להשכלת המשך באופן קבוע.  ס' מפתח בו הועדה תרצה מדריך  - עדת שימורומשיק לו

 של מתן קורסים למדריכים תחוםלהעמיק. לבדוק אפשרות להנפיק אישורי מדריך ולפתח את ה

 עדיין.  שלא קיים

ל מנתח התנהגות שעומד כ ?יו המדריכים הראשונים שיתנו מענהמי יה  :תכנית הדרכת המדריכים

  . נקבע את הקריטריונים של אותו הקורסאו קורס הדרכה בנפרד ש בקריטריונים

סביבה כשרה ) ',וכו תטיפולי ת,חינוכי סביבהכל  תהיה האםשאלה לדיון:  :סביבת ההתנסות

רק בסביבות שבהן פועל  אוח התנהגות( עדיפות לסביבה שפועל בה כבר מנת בניתוח התנהגות עם

  . סביבת התנסות כשרה תהיה באופן סדיר ויכול לתת ליווי בשטח היא נתח התנהגותמ

מוסד הלימודים יחליט האם לאפשר לסטודנטים. ישנן  :קריטריונים להתנסות במקום העבודה

גם מדריך  אשר במקום העבודה ח התנהגותמול מנת עבודל המבקש סטודנטכמו   סוגיות אתיות

 לצבירת שעות התנסות.  לפעילויות מקובלות הרשימ. יש ליצור אותו

דרישות מאותו מדריך הון כחלק מוקובץ איסוף מידע מקהכנת  :מעקב אחר שעות ההתנסות

 . ומהמוסד העוסק בהכשרה

חתימת הורים אישור שמירה על סודיות,  ,חוזה בין מדריך מודרךכמו  :מסמכים לחתימה

  . עם המודרך בודשהמדריך יוכל לע על מנת ,ידיאו ועודולו



 דיון חברי הועדה:

 עבודה בארגונים ללא תעודה:

עבודה  לגבימה  שעות? 1000בסוף ה מקבלים ח התנהגותתעודת מנתשואלת האם : ירשמןמיכל ה

ס "האם מורה בביהתעודה.  ללא לעבודה מקבלים ם לאשט או משרד החינוך "אלו בארגונים כמו

  ? חת התנהגותיכולה גם לעבוד כמנת

  אלאבארגון התנהגות לא כמנתחי  התנסותאת הלא תהיה בעיה לאפשר מציינת כי  :דגנית

סייעת חינוכית או גננת למשל כ יכול להיות בשכר או לא .תמחהלמ בדומההדרכה  עםבעבודה 

קשור למעסיק זה  .מסגרת האם לאפשר זה לא השל מנהלת  היא החלטהה. בהתאם להכשרה

  לרגולציה.ו

מתמחה  מכניסכאשר המעסיק  ,יך צריכה להיות התנסותאמציין כי המטרה היא להגדיר : עמוס

  . של הארגון המעסיקהיא  סטודנטים מתנסיםלארגון קבל החלטה האם להלארגון. 

 מועד תחילת ההתנסות: 

מי  ו עם התחום.שזה המפגש הראשון של מיללמוד ו ךשעבד בשטח והל מימציינת כי יש  :דגנית

  . רה כבר בסמסטר אשכשבא מהתחום יכול להתחיל את הה

ואיסוף  תצפיתאם לא למדו שהסטודנטים למדו. קורסים ה ותכמהחשוב הוא ן הקריטריו :איתן

 . יעדי הלימוד לפני התנסות מהםחשוב להגדיר  .ניתן יהיה לאפשר זאת נתונים לא

  מסוים.  חובה שהסטודנט עבר קורס: לא צריכה להיות נתלי

  . צריכים להיות קורסי בסיס וצריך לתת מקום לעקרונות יסוד לפחות :טלי

ידע לא בטוח שצריך להגביל את זמן תחילת לו וחסר מתוך הפרקטיקה  שמגיע: מי יריש

   . ההתנסות

  . התחלת הפרקטיקום צריכה להיות קשיחה בקורסים וזמנים :סגורמיכל 

 ליווי בשטח:

מצב  רשלא ייווצמתנסה בשטח  ילווה ח התנהגותחשוב לקבוע אחוז מסוים של זמן שמנת :ודי'ג

  . בשטחקחו יפלא על רוב השעות ש

רוב הסקטורים מעודדים  .להתכתב עם מה שקורה במקצועות אחרים מוסיפה כי יש: דגנית

 .לעבור קורס הדרכה

 למנוע פרצות.  שעותה 1000 כל תכנית ההסמכה צריכה ללוות את :סיגל

חשיבות  ובולטים ביכולות. יש ללא רקע וכאלה שעובדים בין סטודנטיםמציינת את השוני  :ליאת

גם את השטח. הכשרה לחוות  כדי של סטודנט משנתו הראשונה לסביבות פרקטיקהתו לכניס

אחידים ריטריונים חשוב להגדיר ק .בעיות אתיות לגבי סיום הפרקטיקוםמעלה  הבמקום העבוד

  . הפסקותוחופשים ולהתייחס גם ל

 



 סיכום:

כפוף בלחשוב על תהליך עלינו  מדגיש כי על עבודת הועדה.מברך  :)לאחר עריכה( עמוס

מקווים שתהיה בעשר שנים הקרובות בתכניות ההכשרה. הסגל שמלמד היום אנו להתפתחות ש

רד עם הסתלקותו של הבו   BACBשרובו תואם את הדרישות של ה הוא סגל בתוכניות ההכשרה 

. מצד שני שרת סטודנטים לעיסוק במקצוע שלנואין לדעת מי יעסוק בהכ( 2023"מהעולם" בקרוב )

יהיה ניתן לתארים מתקדמים(  - ה)הכנסת התחום לאקדמילאור פתיחת תוכנית לתואר שני 

הזה יש  . לדעתו בשלבר לצוותים המכשירים את הסטודנטיםבכל הקשו םקריטריונילפעול לטובת 

השעות( כאשר חלק  1000חשיבות שמוסד ההכשרה ייקח בעלות מסוימת על כל התהליך )

מורשים ת האקדמית וחלק אחר ע"י מדריכים מהשעות של הפרקטיקום יינתנו במסגרת התוכני

בשטח וקורס מדריכים שיוכן ע"י הוועדה  ןבהתאם לקריטריונים הכוללים, הכלה בתחום, ניסיו

 רס שיבטיח רמה טובה וכישורי הדרכה טובים של כל המדריכים.    קותף( )מאמץ משו

 שכל ועדה תציג לאחר קבלת החלטות בהמשך תתבצע באופן הבא: - בהתייחס לשאלה שנשאלה

 . על מסמך סופי  ערוך הצבעהנסופי, נדון עליו, נמצה את הסבר הרציונל ולאחר מכן  מסמך

  משימות להמשך:

 יכה לבנות את המסמך עד למסמך סופי. ממש – פרקטיקוםועדת 

 . 21:00יום א' בשעה  8.2031.תתקיים בתאריך : ההבא הפגישה

 . ויתקיים דיון  תציג את המסמך שלהקריטריונים  ועדתבפגישה 

 

 


