
 216.7. – פגישה רגולציה פרוטוקול

 

 .ZOOMהפגישה התקיימה באמצעות 

רכזות הוועדה, ד"ר   –פרופ' עמוס רולידר, אורלי רובין ועו"ד מיכל סגור  יו"ר הוועדה משתתפים:

ד"ר אליען  ד"ר גילי יהב, ד"ר קרין שטרן, ד"ר דגנית איתן, ד"ר שירי אייבזו, מיכל הירשמן, 

ג'ודי  ד"ר נתלי רולידר אגילה, ד"ר סיגל תדהר פז, אביבה בינט, ד"ר איתן אלדר, אלחדף אברג'ל, 

 .  עינב כהן ומורן ווייס רחלי מזור,קרן אנגלנדר,  לזר רוזנצוויג, 

   . ליאת דודו טלי וולף צוקרמן  :א נכחו והתנצלול

  איחוד שני הארגוניםבנוגע להתקדמות עדכן לגבי    :יו"ר –דברי פתיחה פרופ' עמוס רולידר 

  הועדה תדון   להתקדם בחזית הפוליטית מול משרד הבריאות. הערב מנת"ה והיל"ה. ציין כי חשוב

 .  נושא הפרקטיקוםב

 הצעה לסילבוס לקורס המדריכים:  והעבירו כתבו חברי הועדה אשר

ד"ר מיכל הירשמן, ד"ר אליען אלחדף אברג'ל, ד"ר דגנית איתן, ד"ר גילי יהב, אביבה בנט, קרן  

 אנגלנדר ואורלי רובין.  

סקרה את המסמך )נשלח לחברי הועדה טרם הפגישה(. עדכנה כי לצורך מתן   :מיכל הירשמן

 BACBשל ה למקורות לקורסופנייה תהליך  צעומדריכים של מנתחי התנהגות בההצעה לקןרס 

הביאו  ו שבועדה ט והעמותה לילדים סיכון" אלו. לצורך כך סייעו נציגות עמותת וקורסים בארץ

ידע   ,עקרונות עיקריים . לאחר מכן גובשוקורסים של מקצועות הבריאותלגבי  רלוונטי מידע

הוראה צריך לכלול אנשי ניתוח התנהגות  ה צוות עוד. סדנאות מעשיות ו,  בתחום הדרכה, הרצאות

מתחום   תהיה  רשימת המקורות  .ניהול ארגוניוייעוץ  ,  מקצועות נוספים של הדרכהבוהתמחות 

שעות יכול להקיף נושאים   30-40 בהיקףקורס  הניתוח התנהגות ומקצועות נוספים ככל שיתאימו. 

בתכניות ביתיות ומוסדות   על הדרכהנדרשת הרחבה מסמך.  ב מפורטים נדרשיםהתכנים  וה רבים

ניתן  איסוף נתונים וכלים להתמודדות עם אתגרים.  ,משוב, מעקב ,מודל ההדרכהוהתאמה ל

גורמי  איך נראה מפגש הדרכה, תפקידי המדריך, סיום תהליך ההדרכה,  ,דוגמאות ללמידהו  פירוט

 ומפורט.  סילבוס נרחבלאחר הדיון הערב, יועבר  משברים. ב מוטיבציה של מדריך, סיוע 

 שאלות הבהרה: 

 פך.  ילקבוע שעות לפי התוכן ולא הה הציעה   מיכל סגור:

 המדריך יש קריאת רקע מקורות? /היבטים רגשיים התפתחותיים של המודרךלגבי  : איתן

 .  יצורפווהם  חומרים   ישנם אביבה:

  מדריךבניתוח התנהגות? כישורי    BACB: עד כמה היה שימוש בחומרים הקיימים בעמוס

 ן לסטודנט?   'בצע סופרויזתאיך מ  ,בקורס המדריכיםהניתנים 

 .  ונשתמש בזה  חומר בנושא  : בעבר נכתב הרבהאליען



י שימוש באסטרטגיות בניתוח  " איך נותנים משוב ע הוא : חלק גדול מהעבודה הירשמןמיכל 

 בנושא ויעשו זאת.      כל הספרותאת  סקרו לאחברי הועדה עדיין  התנהגות 

ויחד עם זאת    השונים הקיימים תכנים עם מכנה משותף בין קורסי המדריכים נמצאו : אביבה

מודלים התנהגותיים שעוסקים ספציפית בשינויים התנהגותיים   על פי   יהיה ייחודי הקורס חשוב ש

 מילדים.  אצל מודרך בשונה

 . הדרכהלקבל    אשר מגיעדנט הסטו  תהדרכב: הסילבוס מיועד לתת למדריך כלים עמוס

 . זה אחרי שסיים ' שלב בב .שהאדם עדיין סטודנטכמתבצע  ' וזהבשלב א וצע הואמבנה שה ה: גילי

  ציונאליתהערכה פונקב: התפיסה ההתנהגותית צריכה לבוא לידי ביטוי גם בהכשרה למשל אליען

   התנהגות? מדידה ואיסוף נתונים.  המודרך שלי לא מבצע מדוע

מה הקשר בין התכנים לבין עבודה בצוות רב מקצועי? בתכני   –הדרכת מודרכים לגבי : נתלי

  םמה של המדריך ידעכולל  המתגבשהקורס צריך שתהיה יחידה על הסטנדרטים המסמך הכללי 

 . לדבר גם על היבטים אלה - הדרכהה תיעוד, איפה נעשית  , הדרכה שצריך לתתהאחוזי  

   . להיות בכל מקום עבודהחייב זה שהיא שעות. הכוונה   8: הרחבנו מעבר להירשמן

בשגרור השפה  חשוב   . זה: במגזר הציבורי מסגרות בדרכ מערבות עבודה בצוות רב מקצועידגנית

   . יש חשיבות בתקשורת הצוותית וביישום .המקצועית גם במקומות אחרים

: קורס כזה מבוסס על עקרונות של למידת מבוגרים. צריך להיות זהירים בכל הקשור  שירי

צריך לבוא לידי ביטוי בפרקטיקום של   -צוותים רב מקצועיים  בעבודה לגבי לתמיכה מחקרית. 

ו  יהי  ה ממוקדת ניתוח התנהגות.הדרכמוקד צריך להיות ה. סטודנט. אין לזה קשר להדרכה

סבורה שהחלקים   .מורה ,הורה ,סייעתלמשל דמנויות להדריך מבוגרים  מגוון הז  למנתח התנהגות

הקורס הזה צריך לעסוק בהדרכה של מנתחי  והאלה צריכים לבוא לידי ביטוי בקורס הפרקטיקום 

 התנהגות.  

 .  Task List 5המדריכים למדו לפי לא כל  :נתלי

מכשירים מנתחי התנהגות ליצור  גם בקורס המדריכים צריך לתת יותר משקל לעניין איך : איתן

 .  סביבה משתפת בדגש על עקרונות ניתוח התנהגות

   המלא. הערות לטובת בניית הסילבוסולקבל משוב   היא : המשימה כרגע עמוס

 ועדת פרקטיקום סקירת המסמך

הייתה דילמה האם לתת קווים מנחים מי יהיו המדריכים  סקרה את המסמך. ציינה כי   :גילי

  תידון  נקודה זו –' קריטריונים לשלב ב  אלה שייקבע מה לקבוע ולא או  'המומלצים לגיוס לשלב א

 . במסמך ברגע שתתקבל החלטה

עלו גם סוגיות הקשורות במשרד החינוך מה תעשה מורה שנכנסת כסטודנטית   – סביבת התנסות 

הפעלת תכנית התערבות במסגרת   –ההצע  '?איך תקיים את שעות התנסות מעשית שלב א ?בתכנית

 ש"ש בשטח שלא תהיה חפיפה בין המקצוע להתנסות מעשית.   8עבודת סטודנט כמורה יאושר עד 



 הבהרה:  שאלות 

   -סוגיות לדיון :עמוס

הם האם מחליטים שכישורי המדריך    ?גם על תכניות ההכשרה יםחל  הקריטריוניםהאם  •

 ? לחלק השנישעות ולא רק האלף כל אותם כישורים ל

 לקבל החלטה  - התגמול נושא  •

לבין ההתנסות    מה הקשר בין טיב המקצוע שאדם בא איתו –ההפרדה עבור המורה  •

 לא פר סביבה אלא פר הכשרה.  ההתייחסות צריכה להיות  בשטח?

 תח התנהגות?  האם חובה שמדריך בשטח יהיה מנ העלתה את השאלה : סיגל

 

 תאריכי הפגישות הבאות: 

 מסמך סופי להצבעה.   - שימור הסמכה ישראלית ועדת :75., ביום 

סטטוס הקמת המבחן הישראלי )אנא הכינו נייר    - דיווח ועדות מבחן/תפעול מבחן -נושא שני 

 סיכום טרם הישיבה(

 . הקוד האתי )לא כולל דרכי ביצוע( מסמך סופי להצבעה  -ועדת אתיקה   :714., ביום 

 מסמך סופי להצבעה  - פרקטיקוםועדת התנסות מעשית/ :720.יום ג, 

  : סילבוס מפורט של הקורס )על פי דרישות המל"ג(כוח משימה קורס המדריכים :727.יום ג, 

  ישיבת סיכום הפעילות השנה ותכנון המשך הפעילות - 82.יום ב, 

 

 משימות להמשך עד לסיום פעילות הועדה:

 הגשת מסמך קוהרנטי סופי להצבעה הכולל את המשוב וההערות שהתקבלו.  פרקטיקום:  •

ע"י חברי הועדה שזו משימתם בהובלת ד"ר מיכל הירשמן, כתיבת  הכנת סילבוס:  •

הסילבוס המלא בהתאם לכללי הכתיבה של סילבוס אקדמי. ניתן להיעזר בחברת הועדה 

 ד"ר אליען אלחדף אברג'ל בנושא. 

כולל את נושא התפעול והקמת מנגנון אכיפה. בנושא זה ידון   נו שאי הגשת מסמך  אתיקה: •

 הארגון החדש אשר יוקם.  

מיסוד הקשר עם מרכז מאל"ו לקראת מבחן עצמאי,  ועדת מבחן ותפעול המבחן:  •

 להתקדם בנושא ולעדכן היכן עומדים הדברים.  

 ( 5.7הגשת המסמך הסופי )ועדת שימור:  •

 

 


