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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   ד"ר גילי יהב, ד"ר שירי אייבזו,ד"ר סיגל תדהר פז,   ד"ר קרין שטרן, נתלי רולידר אגילה,

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

  מורן ווייס, טלי וולף וקרן אנגלנדר.   רוזנצוויג, רחלי מזור,

.  ועדת הפרקטיקום תציג את המסמך השלישי שלההערב   :יו"ר –דברי פתיחה פרופ' עמוס רולידר 

 מועד הפגישה.  טרם נשלח לחברי הועדה לעיון  המסמך

גילי יהב, טלי וולף, ד"ר אליען אלחדף אברג'ל, ג'ודי לזר רוזנצוויג, ד"ר נתלי  ד"ר חברי הועדה: 

   רולידר אגילה. 

   ותקציר הדיון שהתקיים: שאלות הבהרה להלן 

הפרדה מוחלטת בין  הראשון הוא   : את הדעת עליהם  נושאים שיש לתתציינה כמה   :סגורמיכל 

למי שסיים תואר  את הקריטריון    החמירל -מדריך מורשה השני לגבי  . פרקטיקום והתנסות עצמאיתה

המודרכים של כל    פרמס מהו רלהגדי -להחמיר עם נושא ההדרכה  תואר ו לדון איזה   ,שני ומעלה

   .מדריך

 ? מדריך בסביבת ההדרכה תאין חובמה הרציונל לכך ש   –התנסות העצמאית הבהרה לגבי ה

 הכללי לאשר מדריך מורשה יהיה של הועדה )בהינתן המלצה או לא(  שיקול הדעתבנוסף, הציעה כי 

התנסות עצמאית בסיום הלימודים בניגוד למסמך הקודם זה יעשה בסיום  )תשובה(:   טלי

נרצה    הכשרה במסגרת הפרקטיקוםהכשרה ינחה את קצב ההמוסד  הרציונל מאחר והפרקטיקום 

   לוודא שלא מסתיים בקצב מהיר מדי.

מורה יצטרך  / מטפל ש מכיווןאפשר לייצר את זה לא בטוח ש – מדריך צמוד בהתנסות העצמאית

  אופציות של קבלת מנתחי ב הועדה חושבת שזה יפגע  .ולהוסיף משרות בהתנדבות  נוספת שנהעצור לל

 . במערכת החינוך התנהגות

   ויש הסכמה לגבי הרחבת הסעיף.  החליט מתאים/לא מתאיםתוכל לכן, הועדה  -מאשרת מדריך הועדה  

במסגרת הדרכה קבוצתית אשר יכולה להכיל    יש אישור גם לקבוצת מודרכים  -הגבלת כמות מודרכים

      לחשיבה ושינוי. לשמוע הצעות עד עשרה משתתפים. הועדה תשמח

 ?מטפלים בתכניות ביתיות ירד השעות של היקף    מדוע: סיגל 

  אך בדגש על לקיחתשייחשב של השעות לאשר חלק מסויים  חושבת שצריךועדה הטלי )תשובה(:  

 ביתית.  במסגרת  ת/מטפלכגם  הללא תלות בעבוד ,תחת פיקוח המדריךשהיא   משרה בנוסף 

 ? נותן המלצהאשר איש המקצוע מיהו  :הירשמןמיכל 



  הציעהכמו למשל תואר שני.  ומה הדרישות צריך להיות ברור מיהו מדריך  -: סוגיית המדריך  שירי

ור  בשיצ , שיהיה פעיל בקהילה חשוב תעדכן ולכןייוביל ו   ,יכשיר  ,שמדריך ינהיג –המטרה מהי לחשוב 

סביבות  בד קלהתמו  ?לאמץ את מודל הרפואה. העלתה את השאלה מדוע לא  הציעה פרוטפוליו .ידע

   להחמיר.  צריך – המונחים פרהגבלה במס  . לגבישלו

רוצים לקדם התנסות שתהיה ללא  ולא גבוה יותר במידה ו  שעות 300לקבוע מינימום של   : מדוע אורלי

  הלימודים האקדמים  במקצועות האחרים ההכשרה היא במהלךבנוסף,  .שכר או שכר מינימלי

 . היא נמוכה מחוץ למוסד ההכשרה כ"היכולת לשלוט על מה שקורה אחו

טיפול והוראה ישירה כמנתח   ,נושא של יישום התערבותב :תחומי ההתנסות של סטודנט 1.1: עמוס

      וכו'( ישיבות  ,תצפיות) ?התנהגות לא ברור כמה צריך בכל מקום

   יש לחשוב ולהעמיק שוב במרכיבי ההדרכה. – מרכיבי הדרכה 7 נםיש  -הכשרת מדריך

  ?מהתיאוריה לשטח ביותר האם במסגרת השעות יינתן לסטודנט הבסיס הטובצריך לחשוב  

  .להגדיר אופרטיבית ליווי צמוד ומונחים נוספים : ישנתלי

? לאחר מכן  כמה מדריכים נצטרךוכמה מודרכים ניתן לקחת : הציעה לבדוק באמצעות סימולציה גילי

האם בפועל מסוגלים לעמוד בזה   אלא לא רק ברמה המקצועית צריך להתבצע הדיון . לחזור למסמך

 .  כקהילה

 סיכום: 

בהמשך  . תשתית למבחן כשירות סופי יםמהווהתשתית לקורסים התיאורטים  בשלב זה יש  :עמוס

לבנות סילבוס בהתאם להחלטות בכל מה   הועדה תצטרך  העקרונותויסכם את ההגדרות אשר למסמך 

מה הקריטריונים שסטודנט אמור לקבל    ,לגבי תכניות ההכשרה קווים מנחיםשקשור למדריכים ו

 עצמאי לציבור.  יצירת מנגנון  . לאחר מכןבמסגרת מינימום שעות 

במשרד  היום מה קיים, ו"מאל, שיתוף פעולה עם סוגיית המבחן -נושאים אשר עומדים לפנינו  

 . שסטודנטים ומנתחי ההתנהגות יתאחדו תחת גוף אחד בתקווה הבריאות והסיוע שנקבל 

  ,ט"אלו –רגולציה תחת משרד הבריאותארגונים שונים המקבלים שירות מביעים רצון ותמיכה ב 

 .  אגף האוטיזם במשרד הבריאות ,משרד החינוך ,ניצן לילדים בסיכון, העמותה

  מטרות להמשך:

  .13.12מתבקשים להעביר הערות למסמך בניסוח בכתב במייל עד לתאריך  חברי הועדה  

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

 . ני שלההמסמך הששימור הסמכה תציג את  ועדת בפגישה זו  128.:מועד הפגישה הבאה

 

 


