
 24.3 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 אליען אלחדף אברג'ל, ד"ר דגנית איתן, ד"ר גילי יהב, ד"ר  ד"ר שירי אייבזו, מיכל הירשמן, 

  ג'ודי לזר רוזנצוויג, רחלי מזור, טלי וולףנתלי רולידר אגילה, ד"ר סיגל תדהר פז, אביבה בינט,  

 ומורן ווייס.   צוקרמן

אשר   , עינב כהןד"ר איתן אלדר, ד"ר קרין שטרן, קרן אנגלנדר, ליאת דוד :א נכחו והתנצלול

   . נו בתוכן הפגישהעודכ

יחד  פועלות מבחן התפעול  ו  עדכן כי ועדת המבחן :יו"ר –דברי פתיחה פרופ' עמוס רולידר 

פגישה  במהלך ה.  BACBוהתקיימה פגישה עם נציגי מרכז מאל"ו, לקראת הפגישה עם וה

  .במטרה לקבל הצעה גלובלית ,מבנה ההתקשרותבנושא  התקיים שיח  ר אבי אללוף"דבנוכחות 

ה שלוקחים על עצמם  " ה ומנת"י היל "הכנת הצעה משולמת עפגישה הייתה חיובית ואנו לקראת ה

נושא חשוב שיבטיח אחידות  הוא  הנושא של המבחן  ,הועדה מתקדמת . ציין כיאת התהליך

מים  בתהליכים מתקד , אנו נמצאיםבנוסף .בתהליך של הסטודנטים שלומדים לקראת ההסמכה

. מודה לכולם על ההשקעה המרובה  ה והקמת ארגון מקצועי אחד"ה ומנת" היללאיחוד של 

 במסגרת הועדה.  

תרגום הנלמד ברמה התיאורטית ליישום הדרגתי   ,ממשיכים לדון בטיב ההתנסות בשדההערב, 

ות. ועדת הפרקטיקום התנסות מעשית העבירה  במסגרת הכשרתו של סטודנט בניתוח התנהג 

, ההערות, הצבעה של תיקו  גרסה שניה עם סייגים בעקבות הדיונים ווה מסמך המה 

  טיב עבודתו והידע של, והשאלה מהם הקריטריונים לקבלה לקורס מדריכים פרוטפוליו/מבחן

 המדריך. בנוסף, התקבלו שני מסמכים ע"י ד"ר שירי אייבזו ועו"ד מיכל סגור.  

צוקרמן, ד"ר אליען   -ד"ר גילי יהב, טלי וולף   –חברי הועדה  :התנסות מעשית ועדת הפרקטיקום

 אלחדף אברג'ל, ד"ר נתלי אגילה רולידר, ג'ודי לזר רוזנצוויג.  

 : הציגה את המסמך המסכם )נשלח לחברי הועד טרם הפגישה(  גילי

 : לגבי המסמך  דיון

  יחבר רק עורכי הדין כאשרלשכת /פסיכולוגיםה דומה לאיגוד בהצעה להקים לשכה עלתה : גילי  

כל מנתחי  שארגון /איגוד/המחשבה הייתה לנסות לייצר לשכה . לעסוק במקצוע  ולשכה יוכל

למשל   לוסייהכל מיני פלחים באוכ  ייכנסו  רישוי הראשוניול. מאחר התנהגות יהיו חברים בוה

לייצר מדרגת    המטרה  את ההסמכה משמרים  או מתמקצעיםבמקצוע,   כאלה שסיימו ולא עוסקים

תרומה עקיפה   . תהיה לכךעבר מבחני לשכהבדומה למ ת סיוםתעודלאחר קבלת   נוספת סינון

כי כמות האנשים שיהיו מדריכים מצטמצמת וכוללת רק כאלה שעוסקים  לנושא הפרקטיקום, 

   . בניתוח התנהגות

ית  העשייה הראשונ על מנת לדאוג לקבוצה ראשונה שתניע את  :דור המדבר 2רישוי מדריכים ס' 

  50-60צריך לפחות )מדריכים בהתאם לכמות המודרכים שיהיו ריאלי יהיה  חשש האם ה ובעקבות 



לא הוגדר עד הסוף  )מדבר גם לגבי המדריכים הדור לרישוי  ( ההצעה היאמדריכים בשנה הראשונה

   (המינוי

 ? מבחןאו איך זה שונה מפרוטוליו  :עמוס

 .  לעבוד על הקורס וזמן נוסף פער  שיאפשר מהקורס מדריכים  קבוצה שלא תעבורהכוונה ל :גילי

שיהיה ניתן להכין קורס מדריכים ולהכשיר מספיק   היא הלוז שהוצג ההנחה  על פי: אליען

 וותיקים.  גם למדריכים תרוםקורס כזה יכול ל. מדריכים

ומעבר לזה אין סיבה  פטור רק למי שיעביר את הקורס  יהיה ניתן אולי להעניק  מסכימה. : נתלי

 2023שלא יהיה קורס לאור העובדה שמדובר על 

  להרחיב את האפשרויות הניסיון היה  פרוטפוליו/שתי החלופות היו מבחן -  תנאי קבלה 3ס'  :גילי

,  תואר שני בתחומי חינוךקריטריון של עלתה הצעה ל .בלשכה אשר רשום ת התנהגות/מנתחלמשל 

   . ראיון אישיוהמלצות    ,ותק (התחומיםלדייק את  )צריך  פסיכולוגיה 

   . ואר שני כי בארץ כולם לומדים באותן תכניותת נגד קריטריון של: נתלי

  תרשימ עות.ש 40מה צריך להלמד והיקף של   ,תוכןהדיונים על  נערכו  קורס מדריכים 4ס'  :גילי

 תכנים במסמך הקודם  ה

האם יש מספיק   ?יגביל בכמות המדריכיםטריון של תואר שני ילשים לב האם קר  יש: אליען

לוודא שמי שנכס לקורס הוא אדם בעל ידע נדרש בניתוח    יש  .כל מקרה לגופו ?אנשים בארץ

 .מבדק ידע קצר אלא  בעד ראיון מקצועי הכולל שאלות מקצועיות ולא רק היכרות .התנהגות

בסיום הקורס ובמהלך הקורס יכולה להיות הערכה  בנוסף למבחן ידעצריך להיות הראיון 

   הכוללת מטלות. 

צריך לעמוד על תכני הקורס מבחינות   .ראיון לא יכול לבוא במקום מבחן ידע. מסכימה :נתלי

  .מטלת סיום מפספסת את המטרה של בדיקת רכישת מיומנוית .רך הקורסודרישות הערכה לא

   .יותר אובייקטיבי הוא קורס מבחןהבמהלך 

לקבוע  עלתה השאלה מיהו מדריך שטח שילווה האם צריך   רישוי מדריכים שלב א,ב 6ס' גילי: 

מידת העצמאות של תכנית ההכשרה   מהי ?קריטריונים כמו בשלב ב או קריטרינים שוניםאותם 

 ? בהתייחס למדריכי השטח 

  . שתהיה הכשרה כלשהי בנושא הדרכהומציעה שמדריך שטח יעבור קורס קצר  : נתלי 

סטאז לתת   מדריכים יוכלו להכריע כמה    (הערות שלהעם מסמך  התייחסותה ל )מציגה את :שירי

 לאפשר גמישות  יש  – לכל אחד עם הבדל בין מי שעבד עם ילדים ומי שלא 

 לאפשר יש יש כאלה שדוחים לשנה ג טכנית    – סיום התנסות שלב א

אולי לחשוב על כניסה מדורגת של   וצריך לאפשר לאנשים לא לעבור קורס נגד הרעיון –הדרכה 

 דרישות עם אישור זמני עד לזמן מסויים 



ועדת הפרקטיקום צריכה לקבוע במה תכנית לימודים צריכה לעמוד אבל הועדה לא יכולה לקבוע  

ח  נצמד למנת   שהסטודנט לפחות חצי מהשעות יהיו כאלהשמציעה  . ה ומתילתכנית איך זה ייעש

   . אצלו את ההתנסות יעשהשעובד בסביבת ההתנסות ו התנהגות

להקטין   מציעה לא טוב מבחינת פיתוח מקצועי . זהנגד הנחייה של עשרה יחד –הנחייה קבוצתית  

   . 5ל

ממוצע   ח התנהגותלייצר אבחנה בין מנתבשטח או מטעם תכנית צריך  בין אם  –מדריכים בשטח 

קודם והדגמת    ניסיון ,המשך למידה ,תואר שני וקורסי הדרכה . בעדלמי שהפגין כישורים גבוהים 

   .בקהילה כישורים

כי רוצים להעריך ידע ולכן   היא רוצים להעריך אדם בכניסה לקורסהסיבה ש –ס מדריכים רקו

  צריך להיות החלטה של –סיום הנקודת ב  .ראיוןללא פוסלת אפשרות  .צריך להיות מבחן ידע

מדריך יכין פרוטופליו על   ,ועדה בלתי תלויה  ע"י להיות  ךהמדד המכריע צרי. המדריך שיבדוק

  .  קורסהסיום  ודתוזה לא קשור לנק  שלו יכולות ההדרכה

חוד החנית המציגים את  הם מדריכים )מציגה את המסמך עם ההערות שלה(: סגור מיכל 

דור המדבר מתנגדת לכל מונח של מינוי אישי כולם צריכים  לגבי  .הסטנדרטים הגבוהים ביותר 

 .  לקבוע סטנדרט של תואר שני.בנוסף, מסכימה שצריך הזדמנות שווה מסכימה עם נטלי ואליען

עם המלצה של   עצמאות מוחלטת לתכניות הלימוד ה להיות צריכ –  התערבות בתכניות הלימוד

וצריכה להיות פעילות של  חריגה מתפקיד ועדת פרקטיקום זו  – לשכת מנתחי התנהגות  הוועדה. 

   .יקבע רק אחרי שיוחלט מה התכנים מסכימה עם נטלי –  היקף הקורס  גוף אחר

  המקוון  להעזר בקורס הדרכההמדריכים הראשונים האם חשבתם ולגבי דור המדבר : סיגל 

מדריך  ש איש מקצוע ל מציעה תוספת  -מאיש מקצוע   למדריך לגבי המלצה ?BACBה שדרש

 בעד פרוטפוליו ולא מבחן.   .בעצמו

לגבי   .אין מוטיבציה לעבור מבחןורבים עובדים במשרד החינוך כיוון שנושא המבחן בעייתי  :גודי

 .  פרוטופוליו מציעה שההערכה תהיה בסוף

ועדת  שיש לתואר שני יתרון וצריכה להיות  מסכימה .פרוטופוליוו תואר שני בעד   :הירשמןכל מי

  אם מקימים קורס בקרוב הלשקול   יש -מינוי . לגביציונים ורקע על סמך  תואר ראשון  לגביחריגים  

   ולמרות קוצר הזמן יש לשמור על סטנדרטים ולהציב קריטריונים. 

קורס  ה כאשר וזאת המוטיבציה  תכ אטרקטיבי"בדר והסמכה היא מעבר קורס מדריכים: דגנית

מדריך יצטרך להראות את   –כניסה לקורס לגבי  . המשך התפתחות מקצועית ומאפשר יוקרתי 

 . על יכולות הדרכה. מסכימה עם קריטריון של תואר שני צריך להיות פוקוסוה  עבודתו

  –מבחן או פרוטופוליו לגבי  .   החשוב יא ההילד   מול ה ישיר  התנסותהיקף השעות של : אביבה

ומנתח  למדריך  טווח  סטודנט שהוא קצרו באקדמיה  מדריךבין קשר ל. יש הבדל תומכת בשילוב

   . יהיה מדרג שונהמציעה ש .ארוך שניםיכול להיות ש התנהגות בשטח 



אם קיים  גדול. תמריץ להיות מדריך הוא בין סוגי המדריכים וה לא צריך להיות הבדל: אורלי

רלוונטית  ההכשרה  הטה להסכים עם נטלי שונ  .חשש אפשר לעשות מדרג מבחינת תהליך הכשרה

 .  היא בניתוח התנהגות ולא תואר שני

 

    משימות להמשך:ו  סיכום

תכניות   22ההערכה היא כי עד הקיץ תסתיים עבודת ועדת הרגולציה ועד אוקטובר עמוס: 

ההכשרה יתחילו לפעול בהתאם. סקר את הנושאים שנדונו במסגרת הועדה. בשלב הבא ועדת  

 הפרקטיקום תכין מסמך ברור אשר יובא להצבעה וועדת האתיקה תציג את פעילותה. 

תציג את המסמך   האתיקה ועדתבפגישה . 20:30בשעה   11.4תתקיים בתאריך : ההבא הפגישה 

 ויתקיים דיון בנושא.   שלה

 

 


