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

ליאת דוד,  ד"ר נתלי רולידר אגילה, ד"ר סיגל תדהר פז, אביבה בינט, קרין שטרן, ד"ר איתן אלדר, 

 עינב כהן ומורן ווייס.  ,צוקרמן ג'ודי לזר רוזנצוויג, רחלי מזור, טלי וולףקרן אנגלנדר, 

  של הפגישה הועדה תדון במסמך  בחלק הראשוןעדכן כי  :יו"ר –ולידר דברי פתיחה פרופ' עמוס ר 

סיכום ביניים   הועדה מציינת קרוב לשנה של פעילות ויוצג בחלק השניו  הסמכה  של ועדת שימור

 . בסיס לתכנון לעבודה לעתיד הקרובו לוחות זמניםכולל 

ג'ודי לזר קוזנצוויג, קרן אנגלנדר, ד"ר סיגל  הצגת המסמך של ועדת שימור הסמכה. חברי הועדה: 

 תדהר פז, ד"ר איתן אלדר ועינב כהן.   

 סקרה את המסמך אשר נשלח לחברי הועדה טרם הפגישה.   :ודי'ג

 שאלות הבהרה ודיון:  

ארגון  בהם  יעילות לכל המצביםרואה בו , ג" כתבי עת המוכרים עי המל -עיף ב' סלגבי  :שירי

   .להניע אנשים לכתוב יאפשר , זהאנשים לא כותביםכי בטאון ולא מצליח להוציא  מקצועי רוצה 

 : סגורמיכל 

   .שנים 5תואר שני ומעלה ו לגבי הקריטריון של על השינוי  בירכה •

 גם אצלנו?   ה כל מי שמאושר כספק דרך הבורד אוטומטית הופך להיות מורשאם ה •

  קחת בצורה טוטאלית ל ? לא ניתן יהיהמה קורה כשלא משמרים ,חידוש הסמכהלגבי  •

   ?או בתנאים מסויימים אולי באופן זמני הסמכה אלא

  '.  פטור וכו/מורשה  – צריך להגדיר הנושא של ספק ארגון  •

מאושר? האם סטודנט   של מרצה ההכשרה/השכלה  הנושא של המרצה מה ההכשרה ומה   •

   להיות מרצה מאושר?יכול  

 . כל ספק יכול להגיש מועמדות לבורד להיות ספק מורשה בהתאם לקריטריונים :עמוס

ספק מאושר בישראל   בדומה להצעת הוועדה.ההשתלמות חייבת לעמוד בקריטריונים של הבורד 

יחד  קטגורית לגבי הסנקציות שייבדקו משפטית יהיו   .י הקריטריונים שהועדה הציעה"יאושר עפ

בעל  ולגבי מי מרצה  .משפטית מבחינה צריך כיסוי מלאו רגולציהכחלק מהעם משרד הבריאות ו

  למשל רשום בעל תואר שני הועדה בהמון מקומות בעבודת שיעלהקריטי נושא  – כישורים לואי

מדובר   כי יש הבדל האםהתנהגות צריך לדייק כי מדובר בתואר שני בניתוח במה?  צריך לדייק

 או בכל מקצוע אחר.   בניתוח התנהגות  בתואר שני



  2היקף מספיק לאדם שהוא מדריך ונדרש להשלים את הזהו   20מתוך נקודות   2האם  :גילי

ודות  שקול להציע היקף נקול 4ל  אולי כדאי להרחיב הסמכה? כדי לסיים מחזור שימורנקודות 

  ודותליותר נק ידרש   מדריך צעיר שנים הראשונות  5למשל ב .עבור מדריכים צעירים וותיקים שונה

עברית  ה פנתה לאקדמיה לללשון ציינה כי   יותר לוותיקים. תוכן מתקדם וגםלעומת מדריך ותיק  

טקסט  מהועדה  הציעו לקבלו  providerבהתייחס ל "מידע/"ספק תוכן" להגדיר הציעו אשר 

לגבי שימור הסמכה מה הכח כועדה להתייחס לאדם שלא   ?ה דנה במונחים אלוהאם הועד .מקורי

כי  ראצל עו  במקצועות אחרים למשל מה קורה -מפנה שאלה לעו"ד מיכל סגור   ?שימר הסמכתו

   ?דין

   ם משלמים דמי חבר לארגון מקצועי אינם יכולים לעסוק במקצוע. שאינ: עו"ד סגורמיכל 

תואר שני  אבל בניתוח התנהגות  היא כאשר תזה צריך שיהיו קטגוריות למשל לגבי תואר: עמוס

 יתקבל.   במקצועות האחרים לא

 : שירי

  שיהיובהתחשב בישיבה האחרונה והנושא של מדריך תשמח   –דרכי שימור הסמכה  לגבי •

   .עבור הנחיה או הדרכה בדומה לבורד ודותנק

בניתוח  יהיה נכון לא להגביל למאמרים מחקריים יש עוד סוגי מאמרים  –לגבי כתיבה  •

קטגוריה אחת בבמות  '. צריכה להיות דעה וכו התנהגות לא מחקריים כמו מאמרי

ויהיה  מעט עוסקים במחקר ויש כאלה שרוצים לכתוב   .שפיטותלא   בבמות שפיטות ואחת

  .יותר קל לגשת לבמה לא שפיטה

בפעם הראשונה צריכה להיות מתומרצת  ת קורסהכנ מסכימה.  -השיח על הקורסיםלגבי  •

לא   קורסכי  ודותמשמעותית ואם נותנים בכל פעם על קורס אז אפשר להפחית בנק

   .מתעדכן משמעותית משנה לשנה בהכרח

אדם שיזמין מנתחי התנהגות   בהםהגביל סיטואציות כדאי ל –אחראי על הרצאה לגבי  •

נושאים שלא בהכרח קשורים לניתוח התנהגות אלא אם כן אותו אדם עונה על  ל  קשיבלה

 ניסיון?  כלגבי מנוסה מה מוגדר והדרישות של ספק יחיד 

 מי שהוא רוצה? ברגע שהוא מורשה זה לא יכול להיות.  הביאהאם הספק יכול ל :עמוס

כתב עת לא שפיט ומה ההבדל בין ספק יחיד   ,ורנל' ז ?מה הרציונל לבמה לא שפיטה :אליען

   ?למרצה

שווה להבהיר האם פעם אחת   - בדרכים לשימור הקורס ייחשב פעם אחת בלבד 3 : בסעיף נתלי

קורס כי זה יכול להיות כל השעות פחות  הוראת  במחזור הסמכה או בכלל. אולי כדאי להגדיר 

מרצה שמעביר כל  מאמר.  עם אתיקה והדרכה ואולי נרצה להגביל למחצית מהשעות כמו שקורה 

צבירת שעות  שנה קורס יוכל להשתמש בחלק מהשעות בכל מחזור ולא בכל השעות ואז יש מקום ל

 . בעוד נושאים

התייחסות לקורס שנבנה בפעם הראשונה לעומת קורסים בפעם השניה  צריכה להיות  :אליען

   ודות. הנק 'להתייחס לחידוש קורסים משנה לשנה מבלי להכנס למס .שלישיתוה



 .  הכוונה לקורס רק בפעם הראשונה :ודי'ג

  .חידוש לא באותו מחזור  ודותיכולות לזכות בנק גם הרצאות שניתנות יותר מפעם אחת : אורלי

בין סוגים שונים   BACBבכמו ולהבחין שאפשר לקבל על הרצאה   ודותהנק  'כדאי להגביל את מס

זה יקל   נקודות הניתנות על הרצאות, נקודות על הוראה ונקודות על השתתפות בקורס  -של נקודות

אולי נכון שייבחרו מתוך הארגון המקצועי לאחר   הרכב ועדת שימור הסמכהלגבי  .מעקב העל 

 . איחודה

אדם  בהם ו  שולט  שהאדם לא בהכרח נושאיםהמהות של שימור הסמכה להתחזק ב :סגורמיכל 

   . שמרכיב קורס זה בצד החזק שלו

מבלי   ודותכל הנקשמאפשר את צבירת  אבל אם זה מה הוא טוב  עדכון שנעשה לקורס :עמוס

   .  משקל קטן יותר ממה שניתן צריך שיהיה לכךפס את המטרה ושאיפה להתפתח זה מפסה

לחדד האם מדובר על חזרה על הרצאה מבחינת צריך  –של תוכן ההרצאה עיף ס :נתלי

לא יוכלו לחזור על  ושלגבי השתתפות להוסיף את המילה השתתפות בהרצאה  .השתתפות/הוראה

   . בהוראהציעה להגביל את כמות השעות שניתן להשתמש ה .זה

מחוייב להביא סילבוס עם מקורות  הוא על חידוש הרצאה   ודותאם מרצה רוצה לקבל נק :אליען

ביקשה לדעת מתי   . משנה קודמת ולהוכיח שנעשה חידוש ולקבוע כמה מגיע על חידוש הקורס

 נכנס לתוקף שימור ההסמכה?

 פת ביניים.  : נראה שמהרגע שיתקבל כרטיס מורשה. תיערך חשיבה גם לגבי תקועמוס

 יעדים להמשך ולוחות זמנים:   –חלק ב' 

  מכאן ועד לסיום עבודת ולוחות זמנים את המטרות כפי שרואה אותם: הציג בפני הועדה עמוס

כל הזמן להניע את הגוף שעוסק   הניסיון הוא  -חיצונית עדכן במישור של רגולציה  הועדה.

לקדם את חוזר המנהל כבסיס   על מנת  באוטיזם במשרד הבריאות ורישוי מקצועות הבריאות

בני ברית   ויש אין חילוקי דעות כיום במשרד הבריאות .ביניים לקראת חוק בכנסת בתחום שלנו

האגף   את המטרות. לקדם כדיעובדים   אשר  העמותה לילדים בסיכון ,ט"אלו  :יוצאים מן הכלל

  הכרה של המדינה במקצוע.את סיועם לקידום ה יציב וביקש פרופ' ט פנה ל "המשפטי של אלו 

   .  רגולציה פנימיתבקידום  גם הועדה עוסקת במקביל

 .  מבחן  10פרוטפוליו  10  תוצאות ההצבעה היוכידוע   –  פרוטפוליו או מבחןסוגיית 

מסוגל להוציא תיק עבודות שיכול  הוא לראות ש צריךמגיע לקורס לצורך הדרכה : האדם ששירי

וזה   קורסהאחת בסיום פעם קורס ול  ולפני כניסת פעם אחת  להדגים את כישוריו ההדרכתיות 

 . בכניסה מבחן וביציאה פרוטפוליו  הציעה  .צריך להיות שונה

לראות שיש לו  צריך נכון לעתיד. ברמת ההסתכלות קדימה יכול להיות שכן אבל זה יהיה  :עמוס

שהשלים ידע   לאחר בסיס ואם לא אז הוא ילמד לקראת המבחן ויבוא לקורס המדריכיםאת ה

   . עם יכולות ההדרכהו

   .פרוטפוליו זה סובייקטיבי וגוזל זמן גביל. חשוב לבחון את עניין הפרקטיות :אליען



 .  חשיבה שונה מפרוטפוליו/מבחןהועדה תבדוק לגבי הצעה ל :גילי

 סיכום:  

                             המצגת עם השלמת המשימות עפ"י תאריכי היעד תישלח לחברי הועדה. •

ראשי תתי הועדות מתבקשים לאחר מעבר על המטרות במצגת לעדכן   משימה להמשך:

 את מורן במייל חוזר לגבי תוספות/שינויים במטרות ופעילותה של תת הועדה שלהם.   

את המסמך עפ"י ההערות    תערוך ת שימור הסמכהועדלאחר הדיון שהתקיים הערב  •

 .  הותכין מסמך מסכם מסמך להפצ והתוספות שניתנו ע"י חברי הועדה 

תהיה פנייה למתנדבים מחוץ לועדה כדי לקדם נושאים נוספים גם מחוץ לועדת   •

   .הרגולציה

  . במסמך של פרקטיקום הועדה תמשיך גם את הדיוןבהמשך  •

 פעילותן.   עליעודכנו לאחר קבלת עדכון מתתי הועדות  – מועדי ותוכן הפגישות הבאות

 

 

 

 

 


