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 .ZOOMהפגישה התקיימה באמצעות 

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

ד"ר אליען אלחדף   ד"ר גילי יהב, ד"ר שירי אייבזו,ד"ר סיגל תדהר פז,   נתלי רולידר אגילה,

ג'ודי לזר רוזנצוויג, רחלי  עינב כהן,  ד"ר איתן אלדר,  כל הירשמן,ד"ר מי דגנית איתן,אברג'ל,  ד"ר 

   מורן ווייס, טלי וולף וקרן אנגלנדר.   מזור,

   קרין שטרן ד"ר :  ועודכנה בתוכן הפגישה לא נכחה

,  עם ד"ר נילי לוי עדכן לגבי פגישה  מוצלחת שהתקיימה   :יו"ר –דברי פתיחה פרופ' עמוס רולידר 

   . בתהליך ועדת האתיקהל  לסייע ועל כך שהביעה רצון  אתיקה  -קלינאית תקשורת  ומומחית בביו

הצעה לקוד האתי הישראלי אשר נשלח   –ועדת האתיקה תציג את המסמך שיצרה  בפגישה הערב: 

 לחברי הועדה לעיון לפני מועד הפגישה.  

   עינב כהןו : ד"ר מיכל הירשמן, ד"ר אליען אלחדף, ד"ר קרין שטרן, ליאת דודחברי הועדה: 

וכי     BACBהקוד מתבסס על הקוד האתי של מנתחי ההתנהגות של ה עדכנה כי  :הירשמןמיכל 

דיון לגבי   לשים לב כי נערךביקשה  . בהתאמה לישראל תוספותוצורך תיקונים  ל התקיימו פגישות 

ולערוך חשיבה לגבי  )והמשמעות שלה(  במילה לקוח דוןלכך שהועדה מציעה מיהו לקוח ועל 

 קוד האתי המקורי.  ל בהתאםהינם  כחיהפרקים במסמך הנו שימוש במילה אחרת. 

יעלו   לאחר הצגת המסמך ) המסמך המלא נשלח לחברי הועדה במייל והועלה לתיקייה המשותפת(

 הצעות לשינוי/ לדיון 

 להלן שאלות הבהרה ותקציר הדיון שנערך:

  כוללת את  חיסיון והגדרת  קוד הפסיכולוגים יש הגדרה ללקוח : התייחסה לכך שבסגורמיכל 

מיכל תעביר לחברי הועדה סיכום ופירוט   . סוכם כילשמור על החיסיון ולא למסור מידע הזכות

 .והתייחסות שלה למסמך בנושא

את האדם שאת ההתנהגות שלו אנחנו רוצים לשנות בהגדרת   מציעה להתייחס לכך שיש :אליען

 ויש את כל השאר.  שהתנהגותו במוקד ההתערבות  ה העיקרי הנהנ  -הלקוח 

לגבי הלקוח האם יש אפשרות להפריד בין נותן השירות לבין מי ששוכר את השירות   שאלה  :ודי'ג

   . להרחיב בחומרהוחשוב לפרט כמה שיותר   –ס' מיניות   הנושא של   ולגבי

בניתוח  ויישום אתי  Telehealth בנושא כתבו נושא המדיה יש מאמרים שנ: התייחסה לאורלי

   סוכם כי תעביר מאמרים בנושא.  .התנהגות

  במייל נשלח – סוגיה של הלקוחה  . לגבילתרגם לתדריך ולא סיכום מחקר הציעה   Debrief: שירי

העלתה לדיון את נושא הטיפול  מאמר שכתבה בנושא לעיון של חברי הועדה ולטובת המשך דיון.  

בתלונות ומהן סמכויותיה של ועדת האתיקה/מנגנון פיקוח בנושא? ציינה כי כיום כאשר ישנן  

 .  מטופלות באופן מספק אתלונות הן ל



  במסגרת הרגולציה או ועדת האם במסגרת  - אתיקההסמכויות של ועדת  בנושא  מיכל סגור:

   ?סנקציות כלפי מנתחי התנהגות שמבזים  יהיו  קיים בשני הארגוניםה

 . טרם התקיים דיון בנושא.  בהמשך נוספים בנושא 'ס ויהי  :הירשמןמיכל 

 

 סיכום: 

קשורים לתרבות  ה  נושאיםמודה לכל אחד מחברי הועדה המקדיש מזמנו לפעילות הועדה.  :עמוס

  מטרות להמשך:הישראלית צריכים לבוא לידי ביטוי. 

על המסמך   מתבקשים לעבור  בנוסף, חברי הועדה .בקש מהועדה ליצור קשר עם המכון לאתיקהמ

מכן ובעקבות המשוב ועדת   לאחר בניסוח בכתב במייל. 22.11ולהעביר הערות עד לתאריך  

 האתיקה תגבש נוסח מסמך שני אשר יובא לדיון.  

במקביל לעבוד על  ו אתיקה הוא גורמי המקצוע שתחום התמחותם יצור קשר עם  ל המטרה היא 

על גיבוש ארגון  ם  כמיטב יכולתשני הארגונים היל"ה ומנת"ה עובדים  ,בימים אלה .מנגנון פיקוח

 .  שיכלול ועדת אתיקה אשר תוכל לטפל בנושאים הנוגעים לקוד האתי אחד

 

ועדת פרקטיקום/התנסות מעשית תציג את המסמך בפגישה זו  1.12:מועד הפגישה הבאה

 .  השלישי

 

 

 

 

 


