
 14.9.20רגולציה  –פרוטוקול פגישה 

 

 .ZOOMהפגישה התקיימה באמצעות 

פרופ' עמוס רולידר, ד"ר שירי אייבזו, ד"ר קרין שטרן, קרן אנגלנדר,  : יו"ר הוועדהמשתתפים

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

, ד"ר סיגל תדהר פז, ד"ר איתן אלדר, טלי וולף, ד"ר אליען אלחדף אברג'יל, אורלי רובין אגילה

 רכזות הוועדה.  –ועו"ד מיכל סגור 

 אשר עודכנו בתוכן הפגישה בהקלטה. ועינב כהן,  דודלא נכחו והתנצלו: ד"ר דגנית איתן, ליאת 

ד"ר  עםשהתקיימה  העל הפגישעדכן את חברי הוועדה  :יו"ר –דברי פתיחה פרופ' עמוס רולידר 

אשר  ,ו"מאל - המרכז הארצי לבחינות והערכהשל  אבי אללוף סמנכ"ל המרכז וראש מדור ציונים

קבלה לרפואה, מבחן מתא"ם, הבחינה הפסיכומטרית הו מבחן כמ על מבחנים חשוביםאחראי 

הנושאים . יישום של כל התהליךב ולסייע מבחןה שיכול לייעץ בנושא תיקוף גדולועוד. זהו ארגון 

עצמאי שאינו  גוףניתן לבנות , כיצד הבורדהקדמה על הפרופסיה שלנו ועל שעלו בפגישה כללו: 

 בעניין הזה ניקיון ועצמאות אפשריש כל העוסקים בבניית המבחןולקשור לתכניות ההכשרה 

ה אמיר "ד של מנת"עם העוביחד  לתפעאורלי הוחלט כי עם הבורד.  וקיום פגישה עתידית שלהם

 נקודה זו הייתה  ל.איך משרד הבריאות פועו למד על החוק במדינת ישראליאיש הקשר ושישמש 

רבות של שיתופי נפתחו אפשרויות  עם מאל"ו לוועדה. בעקבות הפגישה התנאי של הבורד לסייע

 ה. פעול

במגמה ברורה לאחד שורות  הוועדה ממשיכה – ה"מנתארגון ה ל"הילארגון הקשר בין לגבי 

גבוהים שישמרו הסטנדרטים הם לגבי יעשירותים לכל הקהילה עם תמימות ד לארגון אחד שייתן

לאחר מכן כל ארגון יביא ו של שני הארגונים הועד המנהלייפגש שבועיים הקרובים ב. בכל מחיר

הקשור למגעים בכל שנוכל להתקדם. בנוסף, ההצעה שתתגבש בקרב ההנהלות לאישור חבריו את 

  . שלנו עם כל ארגון בחוץ הוא על בסיס הסכמים ברורים של שני הארגונים

תציג את המסמך שלה ולאחר מכן תיערך הצבעה על המסמך.  ועדת הקריטריונים ישיבה הערב:ב

ועדת הפרקטיקום ויערך דיון. כמו כן, תוצג הפעילות של הוועדה בנוסף, יוצג בהרחבה המסמך של 

 התומכת. 

 

 : ועדת קריטריונים -סקירה של המסמך סופי 

 אין הערות -יסודות פילוסופיים  .א

  –מושגים ועקרונות  .ב

 B1, B2ס' מופיע במאחר ו "גירויים ותגובותנתלי מציעה למחוק את המילים " -  B8ס'  

 הוחלט למחוק.  –

 

 



  :נתונים של מדידה הצגה ופירוש .ג

גרפיים" בנושא ההבדל בין ניתוח ויזואלי דיון לגבי "ניתוח ופירוש נתונים  – C11ס' 

כדי שלא  "ניתוח ויזואלי"אפשר ליישב את הדיון עם הוספה של ש לסטטיסטי סוכם

  יתפרש כסטטיסטי. 

מסתכלים על המגמה  נואובייקטיבי של נתון שנאסף וא הפירוש הואמציע כי  :עמוס

מלמדים  ואות אנתוצהשוואה לבייסליין למשל ועל סמך זה מפרשים את הב והכיוון 

visual inspection  סטטיסטיניתוח ויזואלי יבהיר שלא מדובר בניתוח . 

 . ניתוח ויזואלי של גרפים ומתן פירוש לנתוניםמציעה  :שירי

  אין הערות –מערך מחקר  .ד

 : יישומים2חלק 

 אתיקה:  .ה

ת עבודתה בהתאם ועדת אתיקה תסיים אובאדום כדי ששואל האם הס' מופיע  :עמוס

 הספציפי? Task Listתוסיפו את ה ולאחר מכן

 

התנהגות התואמת את הקוד המקצועי " להשאירהאם המשפט הזה  התקיים דיון לגבי

 "ליו כפופים מנתחי התנהגות בישראלוהאתי א

. האם להוסיף לקבל החלטה וצריךלא מתוארים כהתנהגות ס' הקוד  :אליען וקרין

 . כותרות של כל פרק עםלהתנהג בהתאם לקוד כתוב  Task Listב

  "הקוד האתי והמקצועילהחליף בין סדר המילים כך שייכתב " מציעה :הירשמןמיכל 

ללמוד ולא רק שזה מסכימה שצריך להיות ברור ודיון בעניין  מוסיפה כי התקיים

  .להתנהג

על סטודנט להתחייב לשמור על הקוד האתי ושיהיה מנוסח שאלה הדברים שצריך  :עמוס

המילה בנוסף להתנהגות מקום לספק. כדאי להגדיר אופרטיבית שלא יהיה  .ללמוד

  . נכסה את הכל " תתאים ובכךבקיאות"

 יש הסכמה בין חברי הוועדה.

 אין הערות  –הערכת התנהגות  .ו

  -הליכים לשינוי התנהגות .ז

  ""ובאסטרטגיות התנהגות נוספותדיון לגבי ההוספה   :G11ס' 

וחושבים במידה  .מה הסימוכין המחקרי ובזה נדוןואסטרטגיה  ולפרט איז יש :עמוס

 תלנסח אופרטיבי פרקים נוספים העוסקים בהתנהגות ורבלית יששצריך בישראל להכניס 

  .את הרציונל ולהבין לדון . לאחר מכן נוכלעם תמיכה מחקריתיחד  ?מה זה

  להוריד את ההוספה הזו.  הוחלט בשלב הזה

 –בויות בחירה ויישום של התער .ח

  – הנחיה של אנשי צוות ושותפים לתכניות התנהגותיות .ט

 

היכולת של על  – behavior managementהצעה להוסיף ס' על  התקיים דיון עלהערה: 

  . באופן גנרי  Task Listצמד ליהוחלט לה מנתח התנהגות להיות בקיא ומיומן. 

 



 

 )יש להעלות את המצגת לתיקייה המשותפת(  דיווח על פעילות:–ועדה תומכת 

מציגה את הממצאים שאספה הוועדה התומכת להעשיר את הידע של וועדת הרגולציה  סיגל:

על הקשר והתהליך מול משרד הבריאות. השאיפה היא להיכלל בחוק מקצועות הבריאות. 

התמחות, השכלה, התנסות מעשית,  –שלושה מתוך המקצועות האלה נבדקו לעומק מבחינת 

מבחן הסמכה ושימור הסמכה. כאשר יהיה מבחן ההשערה היא כי יהיו בו בדומה למקצועות 

מידע חשוב לוועדת המבחן. כדי להעמיק בעניין היה  –וחצי שעות  3שאלות ויארך  100אלה 

 ניסיון להשיג את מנהלי העמותה של ריפוי בעיסוק וקלינאיות תקשורת ללא הצלחה. 

 לקבל מידע מתוך משרד הבריאות. צריך לכוון  עמוס:

איך מבקשים תעודה? חוק הסדרת העיסוק במקצועות הבריאות: מי רשאי? הסבר על  סיגל:

ברגע שנכנס לחוק צריכה להיות  –מהי ההכשרה המעשית? מיהו מומחה? ישנה וועדה מייעצת 

נתחי חברים. מנתח התנהגות עובד מדינה, שני מ 5וועדה מייעצת לענייני תקנות בעלת 

התנהגות חברי סגל אקדמי ושני מנתחי התנהגות נציגי הארגון המקצועי )מנת"ה והיל"ה( 

 מהם תפקידי הוועדה המייעצת? 

הנציג במשרד הבריאות לכל מקצוע אחראי על כל הפיתוח המקצועי ויש הגדרות  אורלי:

 ברורות לכל מקצוע. 

מולו הייתה האגף אחראי ליישום מדיניות המשרד.  –האגף לרישוי מקצועות רפואיים   סיגל:

 הוועדה מזמינה את חברי הוועדה להעלות הצעות לבדיקה נוספת. . כבר התנהלות ושיח

 התייחסות להתנסות במקום עבודה.  מציעה לבדוק האם ישטלי: 

זה לא בשכר ולא במסגרת עבודה. כדי לגשת למבחן הסמכה כל המקצועות צריכים  אורלי:

בשעות ההתנסות המעשית. המוסדות האקדמיים משבצים להתנסות מעשית על פי לעמוד 

 סבב ואין על זה תגמול כספי. 

 

 סיכום: 

 

הוועדה תצטרך ללמד את הגורמים המתאימים מה מייחד את המקצוע שלנו בנושא  :עמוס

המבחן, ההתנסות ועוד איך נכון על פי הניסיון בעולם והניסיון שלנו להתנהל תוך שמירה על 

חוקי המדינה. מה שמשותף למקצועות האלה הוא שהם נלמדים במסגרת לימודים אקדמיים 

 ה על המידע. מודה לכל חברי הועדלקראת תואר. 

                                                                             בעד.  –התקיימה הצבעה על המסמך והצבעתם של כל חברי הוועדה 

 

 תתיערך הצבעה על המסמך הסופי של ועדובה  21:00בשעה  24.9 : בהפגישה הבאה

 פרקטיקום ויוצג מסמך לדיון של ועדת האתיקה. ה


