
 11.4 פרוטוקול פגישה -רגולציה

 

 .ZOOMהפגישה התקיימה באמצעות 

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

ד"ר דגנית איתן, ד"ר נתלי רולידר  ד"ר איתן אלדר, מיכל הירשמן, ד"ר אליען אלחדף אברג'ל, 

, קרן  צוקרמן ג'ודי לזר רוזנצוויג, רחלי מזור, טלי וולףאביבה בינט,    ד"ר קרין שטרן,אגילה, 

 ומורן ווייס.  אנגלנדר, עינב כהן

 ד"ר שירי אייבזו, ד"ר סיגל תדהר פז וליאת דוד.  , יהב  גיליד"ר  :א נכחו והתנצלול

, יו"ר  BACBתקיימה עם נציגי העדכן לגבי הפגישה שה :יו"ר –דברי פתיחה פרופ' עמוס רולידר 

מרכז   וד"ר ניל מרטין אחראי לניתוח התנהגות מחוץ לארה"ב וקנדה,  ד"ר ג'ים קאר BACBה

  ויסייע  BACBה מאל"ו ונציגות הוועדה ד"ר שירי אייבזו, ד"ר נתלי אגילה רולידר וליאת דוד.

. חברי הועדה עודכנו בהקלטת הפגישה. בשלב הבא הועדה  להקמת הגוף שיהיה אחראי על המבחן

   ומשם נתקדם. BACBועבר לת  אשר ו"מאלמרכז הצעת מחיר מ  תקבל

וחלק מנציגי    התבקשה להכין מסמך סופי להצבעה  – התנסות מעשית הפרקטיקוםבנוסף, ועדת 

להוביל ולהכין סילבוס של קורס   קבוצה אחת –  שתי קבוצותלפעול ב ועדת הרגולציה נתבקשו

ת בקורס  בהובלת ד"ר מיכל הירשמן והשניה בניית קריטריונים מקצועיים להשתתפו  מדריכים

 מדריכים בהובלת ד"ר שירי אייבזו. הערב, ועדת האתיקה תציג את המסמך שלה.  

ד"ר מיכל הירשמן, ד"ר אליען אלחדף אברג'יל, ד"ר קרין שטרן, ליאת דוד ועינב   ועדת האתיקה:

 כהן.  

עקרונות   ,הקוד החדש מכיל מבוא והקדמה (התוספות והשינויים )סקרה את המסמך עם :אליען

של הפסיכולוגים הרבה  האתי ליבה ומילון מונחים )היה בסוף הקוד וכאן בהתחלה( בדומה לקוד 

  שימור הסמכה  בעקרונות הליבה ולא בתוך הקוד למשל נושא היום  בקוד הישן מופיעים עיפיםס

 :שינויים בסעיפים עצמם

 ( תוספת)  "לרבות לשון הרע" – 1.09

ישמור רשומות ונתונים למשך שבע שנים לפחות מתום מועד הטיפול  מנתח התנהגות  " -2.05

האחרון, וכן בכל דרך אחרת הנדרשת על פי דין. רשומות הנוגעות לקטינים יש לשמור עד הגיע  

 " שנים לפחות. רשומות של מטופל שנפטר יישמרו שבע שנים מיום הפטירה 25הקטין לגיל 

מנתחי התנהגות לא מעתיקים תכניות לשינוי התנהגות של  " : בחירה ותכנון התערבויות – 2.14

 " לקוחות אחריםשל  מנתחי התנהגות ו

הפסיכולוגים יש התייחסות  האתי של בדומה לקוד  :העניין י. אחריות כלפי הלקוח ובעל 3

 . אמצעים לאבטחת פרטיותו היו תוספות לגבי חוזים מקצועיים  .להתערבות מרחוק

שלא  הוא הרציונל  .שתמריץ הוא לא ראוי ואין לקבלו על הפנייה  הועדה חשבההפניות:  3.13

   . יווצר מצב שתהיה הפנייה לכל המרבה במחיר ולא מתוך שיקול מקצועי



והדרכה נוספים ממנתח    את המודרכים על ידם לקבלת ייעוץ מפנים " :יכולות פיקוח 4.02

   התנהגות בכיר או מומחה יותר או מאיש מקצוע אחר"

בקוד   -  לפני ההדרכה עם המודרך/סטודנט תיאום ציפיותקיום לגבי   :אחריות בפיקוח -4.04

  חייב כאשר לא הזה  נכון לעדן את הסעיףל  הועדה מצאההקודם הייתה חובה לנסח מסמך כתוב 

 את כולם.   ובהלא ח ו לכלול אחד או יותר מהנושאים  יכול  ובנוסף, באופן כתוב להיות

 )תוספת(  על הלקוח"ו" :ראוי של פיקוח וםסי 4.12

   :סגורעו"ד מיכל של  הערותהמסמך עם  התייחסות ל

לא  הועדה  –  לגבי הגדרה  .הרעיון לשקול שימוש בלשון נקבה או לשון מעורבת אפשר לשקוללגבי 

 .  שהקוד האתי זה המקום להגדיר מה זה ניתוח התנהגות תחושב

 יתוקן  :  3 עיףס

 5. עיף גם לגבי סושמח להבהרה ת ועדהה מה זה תנאים מצטברים?ו בעל עניין לשנות  לגבי: 4ס' 

 לא היה ברור למה להוריד ואם להשאיר איך להוסיף התנהגויות אחרות מה הרציונל ?  :6סעיף 

 . מעל הקוד האתיהוא החוק    –שימור מסמכים : 7סעיף 

   .הועדה תדון בנושא –העתקה : 8סעיף 

  .אתי  יהיה בתחום הזה זה לא חושבת ש הועדה שקלה את הנושא ו  –תמריצים  :9סעיף 

 עובד   מנתח ההתנהגותשבו  היא לארגון ארגוןהכוונה במילה : 10סעיף 

בקוד   ו אותוגם הבורד הורידורלוונטי    שהסעיף אינוהועדה החליטה  -  חברות בבורד :11סעיף 

   .החדש

 תחת עקרונות הליבה  4 עיףמופיע בס  זהשימור לגבי  :12סעיף 

 של ד"ר שירי אייבזו: הערות התייחסות למסמך 

 משאבים אחרי שהקוד יאושר וברגע שיהיה תקציב   –עריכה לשונית לגבי  .1

 לשמוע הצעות איך נכון להרחיב וישמחומציעה להרחיב  הועדה  –התייחסות ללשון הרע  .2

עד סכום ניתן לקבל נוכחי קוד הלקוח ב ה ישן היה איסור לקבל מתנות מקוד ה ב –מתנות  .3

 ₪.  30מסויים הצענו 

 נקבע עפי הגדרות החוק   –שמירת רשומות  .4

אפשר לדון שוב ולהרחיב הרציונל הוא לא נכון לקחת  –העתקה של תכנית התערבות  .5

 לקחת ולהעתיק ללקוח חדש התערבות קודמת  

אחד    '.האם רק טלפונית? או בנוסף לפגישות וידיאו וכו - התערבות מקצועית אלקטרונית .6

רק טלפוני חוטאים למקצוע  במידה וזה  תצפיתה  בניתוח התנהגות הוא המאפיינים

 מבקשות הבהרה משירי  

מומחה יותר בתחום  ח התנהגותלמנת הועדה תשנה –יות לאדם אחר לצרכי פיקוח הפנ .7

 לא ליצור בלבול   כדי במקום בכיר



 והתייחסות  לקוד את זה הועדה לא רואה לנכון להכניס –אחריות בהצהרות פומביות   .8

 עצמו   ח ההתנהגותתמקד יותר במנת לה אלא  הקבוצהאת  מנהל  מי לגבי

 נדרש בירור   ?BACBהאם ניתן להשתמש בקוד של ה –זכויות יוצרים  .9

י  " עדכון הקוד בהמשך יהיה דומה לקודים האחרים ע  –התאמה למציאות הישראלית  .10

   .תאים להמשךזה ידילמות מהשטח וקבוצות מיקוד  , פנייה לשטח

     .לגיבוש המסמך הסופי  סגור עם שירי ומיכל   שהועדה תשב מבקש :מוסע

בקוד  חובת החברות מדוע ירד וחשיבות הארגון המקצועי    לגבי מהקוד הישן  10פרק  :סגורמיכל 

  בארגון,  להיות חבר   מנתח ההתנהגותמחייב את ומאפשר לארגון להטיל סנקציות זה חדש? ה

 .  י פניה לקולגה ואחכ לארגון המקצועי"חובת דיווח על עבירות אתיות ע

השינוי  . אחרים עיפיםניסו להוריד כפילויות בין הסעיפים הנושאים נמצאים בס 10בפרק  : נתלי

   השני זה שניסו להפריד בין קוד אתי לעניינים מקצועיים ולכן הקוד הזה מתייחס רק לאתיקה

   ₪ אינו  30  סכום של מתנות קבלת קבלת עמלה ולגבי ל איסור  לא בהכרח מסכימה עם :אורלי 

 .סכום סבירלקבוע או לאסור לגמרי או   בעד לא מתאים לתרבות הישראליתוסכום ראלי 

 . כי יש לזה כיסוי בחוק  לשון הרע מופיע בחוק ואין צורך שייכנס לאתיקה :סגור

בשלב הבא לבדוק  ו BACBלבדוק מדוע הוציאו את הדברים ב ביקש סיכום ומשימות להמשך:

  לדעת מהו הקוד האתי כמו , ללקוח ולקהילה המנגנון שיאפשר לציבוראיך הארגון יוצר את  

   .ה" ה והיל" מנת בארגון

בפגישה    הפגישה תתקיים באופן פרונטלי. .20:30בשעה  4.5תתקיים בתאריך : ההבא הפגישה 

קריטריונים מקצועיים להשתתפות בקורס  יוצגו הסופי,  תציג את המסמך  פרקטיקוםה  ועדת

 מדריכים וסילבוס של הקורס ויתקיים דיון בנושא.  

 

 


