
 24.9.20רגולציה  –פרוטוקול פגישה 

 

 .ZOOMהפגישה התקיימה באמצעות 

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

 ד"ר גילי יהב, מורן ווייס, רכזות הוועדה,  –אורלי רובין ועו"ד מיכל סגור ד"ר מיכל הירשמן, 

ד"ר סיגל תדהר פז,  ליאת דוד, עינב כהן, , רחלי מזור, ד"ר נתלי רולידר אגילה,ג'ודי לזר רוזנצוויג

 וולף, ד"ר אליען אלחדף אברג'יל.  ד"ר איתן אלדר, טלי

 בתוכן הפגישה בהקלטה.  האשר עודכנ ה והתנצלה: ד"ר דגנית איתןלא נכח

משרד של  והתשובה החיובית על הפנייהעדכן  :יו"ר –דברי פתיחה פרופ' עמוס רולידר 

סוכם  בישראל.ניתוח התנהגות  במקצוע עובדה שצריך להכירה סכימים עםמאשר הבריאות 

  .שנמשיך לפעולמלי דנינו  מול

 .כיועץ לבורד כדי ללמוד על תהליכי הרגולציה ישמש העו"ד של מנת"ה אמירבנוסף, הוחלט כי 

ו ילמדו "חשיבות שמאל נהיש .יך למידהו לבורד כתהל"את התהליך בין מאל אפשרקשר זה י

הוועדה  ימה -עם הנושאים מסמך ציג את יבפגישה הבאה אמיר  עובדים.איך התהליכים 

מקצועות ארגונים של העם ראשי  וישוחח מהי וועדת המבחן ,ממה היא מורכבת ,עצתיהמי

 טוב יותר איך תהליכים עובדים.  כדי להבין הבריאות,

 פרקטיקום תציג את המסמך שלה. ועדת ה ישיבה הערב:ב

 

 : םפרקטיקוועדת  - סקירה של המסמך

 . הוועדהוועדת התנסות מעשית -: הוועדה מציעה שם חדש לוועדת הפרקטיקום וגילי טלי

רף בהתאם ל מסמך חדש הוכןשאלון לראשי התכניות ו , נשלחבעולם המקובל את הרף החקר

הועלה  מעשיתההתנסות ההמסמך המתורגם ומסמך מרכיבי  ,המסמך המקורי המקומי. 

  לתיקייה המשותפת. 

 .מהבורד בשונהדברים חדשים  -בשחור במסמךמסומן 

 .נושאים הזהים לבורד - באדוםמסומן 

  לדיון:סוגיות 

בניסיון לתת כותרות  מעשיתההתנסות התהליך הוועדה עסקה ב :כותרות מתאימות

 . מקובלות אכן שהכותרות . צריך להחליטמודרך ,מדריך ,מתמחה:  מתאימות

 ?שעות מינימום 300ייב את התכניות האם לקיים התנסות מעשית ולח: חובת שעות התנסות

ם מנחים מטע שלפיקוח  היהשיכדי ת ההכשרה וחובת התנסות בתכניצריך שתהיה  :עה בעדהד

 . בחירת מסגרת ההתנסותבו התכנית

 



  :עה נגדהד

התנסות וההגדרות זהות לכל כמה נחשב  ,מיהו מדריךמגדירים כאשר  – ואההרציונל : אליען

יהיו  אלא אם כן ההתנסות תחת תכנית הלימודים לקיים את סביבה אין בזה ערך מוסף

יכולת מוגבלת לספק התנסות הבתכניות בפריפריה . בנוסף, בגלל שיש אנשי סגל דרישות שונות

  .מוגבלכח אדם  גללתכניות שירצו להתפתח ביל להגב עלולזה על בסיס הדרישות ו

בשטח את הסטודנט ההדוק בין המרצים שליוו  מה שמוביל את החשיבה זה הקשר :שירי

  . חיצונילעומת קשר אחר בשטח 

למידה  הוא מוסףהערך ה כל תכנית יכולה להחליט להעניק יותר. זה מינימום 300 :גילי

  של הסטודנט.  קשר מרצה סטודנט יש ידיעה לגבי היכולות ,כולם באותו סטטוס ,בקבוצה

גם  ת.הנחיה לא יכולה להיות רק קבוצתית אלא גם אישיאין התייחסות לעובדה ש :אליען

  .מחוץ לתכנית הלימודיםבדרישות הבורד זה 

  . ללא תשלום שעות 1000 : יש לקחת בחשבון שאלוסגור

  . ושתהיה בקרה של תכניות הלימודשעות  500צריך מינימום  :ושירי ורליא

 יםרוצ ועם מה אנ . העלה את השאלהיהיה חפוז להוציא מתכניות ההכשרה את הבסיס: עמוס

קורסים ברורים  באקדמיה להיות כיםצרי - בעד הפרדה? בסיום הלימודיםלהוציא סטודנט 

 מכינים את הסטודנט ליציאה וליכולת לקבל הדרכה מחוץ לתכניתה

יוצא אל  שממנה הסטודנט בסיס הפרקטיקוםלתכנית  הציעל ר הוועדה:עבו השלב הבא

יות צריך לה ימשימה נוספת מ ( זוהכשרת מדריכים)למדריכים  יהיה סיוע בהתחלה .המדריך

  ומה הכישורים שלו? אותו מדריך

 .תכנית הלימודים בתוך צריכה להיות המעשית ההתנסות דעות החברים: רוב

 

 

 סיכום: 

ולכתוב גרסה נוספת ולאחר מכן נקיים דיון ההערות  ערוך חשיבה עלמהוועדה למבקש  :עמוס

 בפגישה נוספת ומשם הוועדה תתקדם. 

 

נדחתה( בפגישה ימשיך  12.10 )הפגישה שנקבעה ל 21:00בשעה  20.10: תתקיים בהפגישה הבאה

 הדיון על המסמך של וועדת הפרקטיקום/התנסות בשדה.   

 

 

 

 

 



 

 לאחר הפגישה:הערות שהתקבלו 

שכר עבור תקופת ההתמחות לרבות האם מתמחה יכול ה של להתייחס לסוגיה ביקשה מיכל סגור:

ת לעשות התמחות במקום עבודתו ולקבל שכר, תנאים לשכר ועוד. )לפחות זאת שאיננה במסגר

 תכנית הלימודים(. 

יכים לגבות עבור למדריש מקום לתת הנחייה/כיוון/הגבלה לגבי גובה התשלום שיהיה מותר  קרין:

  ם.שעות ההדרכה שלה

 ביקשה להתייחס גם לנקודות הבאות: 

  היקף התנסות:

 20 שעות. צריך לשים לב לכך שזו אפשרות רק אם  720שנים  3-שעות בשבוע, יוצא ב

 הצבירה התחילה במהלך הלימודים.

 3  .או שניים במהלך  סטודנטית שנכנסת להריון אחדלמשל שנים נשמע קצר מאוד

שנים או לייצר  5-בלתי אפשרי עבורה לסיים בזמן. מציעה להאריך לזה  -התקופה 

  מנגנון הקפאה.

 חושבת שיש חשיבות לכך שההתנסות ילת ההתנסות בלימודים או לא, בדיון לגבי תח

  תתחיל בשנת הלימודים השנייה.

 . סביבת התנסות ונוכחות מנתח התנהגות:2

 ל התנסות בסביבת עבודה אלא אם זו סביבה התנהגותית במהותה מתנגדת לרעיון ש

)מוסד חינוכי התנהגותי, מרכז טיפולים, תכנית בייתית התנהגותית(. כלומר, לדוגמא, 

הרעיון שמורה צוברת במהלך עבודתה כמורה שעות של התנסות כמנתחת התנהגות 

חס למי שתצבור את הוא גרוע בעיניי, ויביא להתקדמות קטנה מאוד ביכולות שלה בי

של אחרים ביישום  הדרכה כל השעות בעבודה התנהגותית טהורה, שעיקר מהותה

  העקרונות.

  צריך לחייב מעבר של המונחה לא רק בין מטופלים, אלא גם בין סביבות )למשל

  שעות יהיו בסביבה אחרת(. 200שמינימום 

 עבודה עם ת בסביב דורש העמקה. למשל, בההדיון על נוכחות מנתח ההתנהגות בסבי

לא מתאים שמנתח ההתנהגות ייכנס יחד  בעיקר בקליניקה -בהדרכת הורים משפחות 

בפגישות הדרכה אליהן המונחה  עשותיהליווי צריך להעם המונחה לפגישות שלו. 

מביא את החומרים והתוצרים שלו )אפילו הדרכות הורים מוקלטות שניתן לצפות בהן 

התנהגות באותה ן, יש יתרון עצום לעבודה עם מנתחת היחד ולמשב(. עם זאת, כשנית

בעייתי לשלוח סטודנטית או מתנסה לסביבה בית ספרית למשל, בה אין הסביבה. 

בשונה  להקליט/לצלם . בסביבה חינוכית גם אי אפשרמנתחת התנהגות לצפות בה

  יתית בה האישורים פשוטים יותר.הב מהסביבה

 . מאפייני המדריך:3



 ציעה לייצר מאגר הרך לוודא שהמדריך עומד בדרישות. ות מהמודלא סביר לצפ

  מדריכים מאושרים.

 הםב מקרים היו BCaBA  התבקשו על ידי בארץBCBA כדי שהיא ש"ח  500 לשלם

על  הפיקוח בלי שנתנה ולו דקה אחת של הדרכה.על טפסי הפיקוח, מ תחתום

  המדריכים הוא קריטי.

 . מפגשי הדרכה:4

  הבהרה בפגישה ? ביקשה רנדומלית שהמדריכים מגישים בדקיםשנמה הם הטפסים

 הבאה.

 

  . תחומי ההתנסות:5

  פעילות בלתי ישראלים רבים קוראים לאט מאוד, ולכן יש בעייתיות עם כך שקריאה זו

יהיה להגדיר כמות של תוכן )ולא של זמן, כי אין קורלציה( ולהגביל זאת, מוגבלת. 

 . שעות קראתי מאמר אחד 30 מדווחים שבמשךאחרת עלול להיווצר מצב שבו 

  בלבד, העבודה צריכה להיות אקטיבית ולא  2%-כנסים למסכימה עם ההגבלה של

למידה פסיבית. התמריץ ללכת לכנסים וכו' צריך להיות המשך למידה והתמקצעות, 

  ולא צבירת השעות.

 . מסמכים:6

  אפשר יצירה עצמית של טופס לייצר טופס מקוון אחיד לדיווח על השעות, ולא לחשוב

  כזה.

  חשוב לייצר מנגנון דיווח אנונימי של מודרכים על מדריכיהם. המודרכים פוחדים

  מהמדריכים וצריך לתת להם אפשרות לדווח על בעיות אתיות והתעמרות.

 . נושאים נוספים שלא עלו במסמך:7

  ריך לגבות על כמה מותר למונחה לגבות על שירותיו? כמה מותר למד -נושא הכסף

  שירותיו? חשוב לקבוע סטנדרטים, אם לא מחייבים אז לפחות המלצות על טווח.

 ציינה על הגדרות היא חשובה מאין כמוה, וזה צריך יהיה לבוא לידי  הסוגיה שגילי

ביטוי גם בקוד האתי. מי הוא מתנסה? מי הוא מנתח התנהגות? מי הוא מנתח 

  מומחה? וכו'...-מדריך? מי הוא מנתח התנהגות-התנהגות

 נחייה? כשיר להתחיל לעבוד ללא ה מבחן מסכם? עבודה מסכמת? מי מחליט שהמונחה

באיזה אופן? האם ישנה ועדה או שכל מנחה מחליט אישית לגבי המונחה שלו? ומה 

 עושה מונחה שלא עבר? יש אפשרות לתקן?

 



 

 


