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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 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,  

 עינב כהן ומורן ווייס.  ,צוקרמן

נו בתוכן  אשר עודכ ד"ר איתן אלדר, ד"ר קרין שטרן, קרן אנגלנדר, ליאת דוד :א נכחו והתנצלול

  הצביעו לאחר הפגישה. הפגישה ו

עדכן כי במסגרת העבודה מול משרד הבריאות   :יו"ר –דברי פתיחה פרופ' עמוס רולידר 

ה שהציג קודם  בניגוד לעמד   . בפגישה זו,התקיימה פגישה מוצלחת מאוד עם הפרופ' שאול יציב

הסכים עם ההגדרה של התחום כמקצוע  , ( ניתוח התנהגות כפרופסיהאשר כללה הטלת ספק ב) לכן

נתי   'פרופה  .תחת מקצועות הבריאות לסייע לקדם ולהכניס את המקצוע שלנו ואף הביע רצון

עבודתם של מנתחי  תודות לגם הוא לצדנו התייצב   יו"ר קליני של העמותה לילדים בסיכון לאור

 אביבה בינט.  ההתנהגות בעמותה ומנהלת הסקטור 

באמצעות אלו"ט וועדת רגולציה על מנת לקדם פגישה עם שר  מכתב  נשלח בהמשך לפגישה זו,  

 הבריאות וסגנו בהקדם.  

נציגי היל"ה ומנת"ה  חברים   8 המונהבנושא ארגון אחד למנתחי ההתנהגות בארץ, הוקמה ועדה 

   תהליך הרגולציה ואסדרת המקצוע בישראל. מגבשת מצע להקמת ארגון אחד בהתאם לה

ילווה את הסטודנט  אשר כישוריו של המדריך  תעלה לדיון את נושא  ועדת הפרקטיקום, הערב

   כה.עד  ה בו לא עסק שהועדה  , נושאלעבודה בשדההידע התיאורטי  תרגום בתהליך

:  חולקה לשניים ההתנסות. שעות 1000התנסות בשדה מבוסס על  ה , הפרקטיקוםהקדמה לדיון: 

ע"י    במסגרת הדרכת חוץוהמשך התנסות מעשית במסגרת תכנית ההכשרה האקדמית   פרקטיקום 

י הקריטריונים  "עובד עפ ההנחת העבודה היא שהמוסד להכשרה מתאימים. מדריך בעל כישורים 

  ABAI ,BACBשל 

צוקרמן, ד"ר אליען אלחדף אברג'ל,   -ד"ר גילי יהב, טלי וולף  –חברי הועדה  ועדת הפרקטיקום:

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

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

 :לגבי המסמך  שאלות הבהרה

 בשטח?  ח/ת התנהגותגם כרוך בנוכחות של מנת ' שלב ב: האם אביבה

ושלב   'יש הבדלים בין התנסות מעשית שלב א.  לא מחייב זה יכול להיות גם במסגרת עבודה :טלי

מודרך יוצא לדרך עצמאית  וה  תכניתהלימודים ביכול לקרות תוך כדי   'סיום שלב א 3 עיףסב '.ב



  יש הגבלה לתקופת זמן .י תכנית הלימודים" ע 'אישור לשלב ביוגדר כמתאים ויקבל מדריך שעם 

 שנים מסיום הלימודים.   3 בתום והיא

מה הוביל להחלטה לאפשר התחלה של ההתנסות המעשית בליווי מדריך חיצוני )חלק ב'   :אורלי

 ? של הפרקטיקום( עוד במסגרת הלימודים

 שנים.  3הרציונל הוא ההשפעה על משך ההתנסות שעלול להתארך מעבר ל טלי וגילי:

באופן   לעבוד אינו יכול חשוב להבין שבמקצועות אחרים סטודנט ללא נוכחות מדריך  :אביבה

   עצמאי. 

למידה   ,מהן הפעילויות מה זה אומר עובד? איסוף נתונים לגבי  נדרש פירוט משמעותי: גילי

הועדה    ועל כך מה יהיה ההיקף ומה מקובל, יש הגדרות ברורות מתי מצטרף'.  יחידנית וכו

  500אם סטודנט בוחר במועד הזה וצובר   '. סמסטר ב  'שלב אהוא במועד ההתחלה . הקפידה מאוד

תהיה אפשרות לצבור תוך כדי התכנית  אים ששמת . הועדה חשבה שעות ייקח לו בערך שנה לסיים

כדי לעבות את הפיקוח לפני   הוא  שעות במסגרת התכנית 500 השיקול של  . בנוסףולא רק בסיום

 יהיה פחות פיקוח.  בה   'לשלב ב את הסטודנט שמוציאים

ויותר עם מדריך ורק אז יהיה כשיר לעבוד    נוספת שנהל יידרשסיום הלימודים הסטודנט ב :עמוס

 .   סמסטרים 4כלומר מעבר ל

כל  ולסטודנטים לוקח זמן להבשיל  חשוב לקבוע תנאי מינימום ומקסימום ולהוסיף סננים.  :שירי

   .אחד בקצב שלו

האיכות לא  במידה ו סיים אלא האם סיים בהצלחה? הסטודנט  לא רק מתי   נוסף הוא  רובד :גילי

   . לא יוכל לעבור את השלבים ולגשת לבחינההסטודנט   הגבוה היה  ת

 בעלי זכות הצבעה?  ם הנוכחים בפגישה הםחבריה: לגבי זכות ההצבעה האם כל שירי

 . : כןעמוס

   :השעות בהתנסות מעשיתעל היקף  הצבעהבמסגרת הפגישה התקיימה 

( היקף שעות  2יישום ראה סעיף ההכשרה הינה בפיקוח התכנית האקדמית ובאחריותה )דרישות "

  שעות. תוצאות ההצבעה: 300/500 המינימלי יהיה

  שלא נכחו החברים בשלב ב'.  500בשלב א' ו  500חברים בועדה הצביעו בעד חלוקה של  ה כל

וקרן   דוד ליאת ,לזר רוזנצוויג, ג'ודי  שטרן  קריןד"ר  ,ן אלדראיתלאחר הפגישה: דר"  הצביעוו

 .אנגלנדר

 

  קורס . האם כאשר יהיה מבחן ידע או הגשת פרוטפוליו בסוגיה הבאה: האם יידרשלדון  : ישגילי

אם לא יהיה קורס הקריטריונים יהיו   ?בכל התנאים א,ב,ג,ד,ה לעמוד  מדריך יידרשה  –מדריכים 

עם המלצה   בניתוח התנהגות או בתחומים משיקים  בבעלי תואר שני/שלישייוחלף  ' ד עיףס ו 'ג-'א

 ת על בסיס אקדמי.  של ראש תכני 

 



 דיון:  

 האם זה מיועד רק לבעלי תואר שני או גם ראשון? : רחלי

עד היום ההתייחסות לתואר  התואר השני והשלישי מוצע רק אם לא יהיה עדיין קורס כזה.  :עמוס

ראשון ושני הייתה זהה והקהילה בנויה על כך שקיבלו הכשרה זהה לחלוטין. עינינו נשואות  

חשוב לוודא את איכות האנשים שייכנסו  ו BCABAהעולם הולך לכיוון של ביטול וקדימה  

 לתפקיד.  

תואר   ולאבעלי תואר שני ומעלה קריטריון של הציעה  ו  הוא תנאי לדור המדבר?  'ה עיףס -סגור

 ראשון.  

 .  במסמךשינוי את הועדה תערוך וה  .אדם שנכנס לקורס מדריכים  כלמדובר ב: טלי

 . כלי הערכה מספיק מבחן ידע כמו מבחן ההסמכה במתכונת מצומצמת יותר: כאליען

 ? המוטיבציה  תהיה מהו איך נדאג למספיק אנשים טובים בשנים הראשונות  הירשמן

. כל מוסד הכשרה  נכנס המדריך החלק הראשון הוא באחריות המוסד האקדמי ובשלב ב' :עמוס

המשמעות   אתז -האקדמי   הסגל של המוסד  ואנשי  במסגרת המרצים שלו 'את שלב א עבירי

הם צריכים לעמוד  ו . תהיה עצמאות אקדמית מלאה לתכנית ההכשרה של חלק א' האקדמית

  במתווה של תכנית הלימודים. 

 .  זה מתכתב עם הדרישות של המקצועות הפרא רפואיים האחרים  ציינה כי :דגנית

אפשר להחליט על עבודה מדורגת  . המדריך חייב להיות מובחן ומובדל מבעלי תואר ראשון: שירי
צריך לשקול מה המטרה של מבדק הערכה כזה או אחר  כמו כן,  למשל בחמש שנים הראשונות. 

ומה הוא משמש. בקורס מדריכים, שאמור לקלוט אליו את המובחרים שבשדה, הן מבחינת ידע  
                                     כדי  והן מבחינת יכולות קליניות, נכון יהיה לקיים מבחן ידע בכניסה לקורס שכזה 

)א( לאפשר למנחי הקורס לקיים קורס בדרגות מתקדמות כאשר לכולם יש הבנה מוצקה של מידע  
   קודם 

ב( לאפשר לנרשמים לקורס שכזה להכין את עצמם לקורס שכזה באמצעות התעדכנות בידע קודם  
יסוקם. אם לא כך, יתכן שמנחה קורס  יישום מדי יום בגזרת ע-שאולי שכחו ואינו טרי או בר

מדריכים יצטרך קודם כל לסייע לאנשים לאחזר מידע, להיזכר, להתרענן ולהתעדכן, על חשבון  
זמן יקר שצריך להיות מופנה להכשרה בהדרכה של מנתחי התנהגות. בהמשך לשורות אלו,  

למעשה של הדרכת  ומכיוון שבקורס הדרכה ראוי שילמדו סגנונות של הדרכה תוך יישום הלכה 
מודרכים, יהיה נכון מאוד לבקש תיק עבודות שלאורך הקורס מנתח ההתנהגות למד, תרגל  

כדי להעיד על יכולותיו המתפתחות בהדרכה. ולכן, נכון יהיה לקיים מחד מבחן   –והתמקצע בהן 
 בכניסה ומאידך, לסיים עם תיק עבודות בנושא. 

קורס שכזה, ונקודת הערכה בסיום קורס שכזה,  בכל מקרה, אם תהיה נקודת הערכה ככניסה ל
חשוב מאוד שלא תהיה חזרה מיותרת על צורת הערכה )לדוגמה, פורטפוליו כמבדק סף לכניסה,  

בכך נחטיא את המטרה של לבחון בצורה מקיפה יכולות של אדם שמבקש וופורטפוליו בסיום(  
ל מנתחי התנהגות בשנותיהם  להציג עצמו לתפקיד מבוקש ויוקרתי של הדרכה בתחום והכשרה ש

 הראשונות. 
 



כתנאי כניסה לקורס : מבחן ידע/הגשת פרוטפוליו תנאי סף לקבלת התפקידהצבעה על 

 .  מדריכים

  בעד פרוטפוליו.  10בעד מבחן,  10הצבעת החברים: 

  שטרן  קריןד"ר  ,ד"ר אליען אלחדף אברג'ל,  אלדר איתןד"ר  : הצביעו לאחר הפגישההחברים ש

 .  וקרן אנגלנדר דוד ליאת

 סיכום הצבעת החברים:  

 כל חברי הועדה הצביעו בעד. 500/500בעד חלוקת שעות של 
 

 בעד מבחן כתנאי סף: 
 

 רולידר  עמוספרופ'  
 אלחדף אברג'ל  אליעןד"ר 
 תדהר פז סיגל ד"ר 
 איתן  דגניתד"ר 
 אגילה רולידר  נתליד"ר 
 אייבזו  שיריד"ר 

 רובין  אורלי
 בינט  אביבה
 דוד ליאת 

 מורן ווייס 
 

 כתנאי סף: בעד פרוטפוליו
 

 אלדר  איתןד"ר 
 ד"ר מיכל הירשמן 

 שטרן  קרין ד"ר 
 אנגלנדר  קרן

 סגור עו"ד מיכל 
 יהב  גיליד"ר 
 וולף צוקרמן  טלי

 מזור  רחלי
 לזר רוזנצוויג   ג'ודי
 כהן  עינב

 

בשלב הבא יתקבל סטטוס של פעילותה של כל תת ועדה וקווים    משימות להמשך:סיכום ו 

.                                                                 20:30בשעה   1.2תתקיים בתאריך : ה הבא  הפגישהלהתקדמות.  

 תציג את המסמך שלה ויתקיים דיון בנושא.   שימור הסמכה  בפגישה ועדת

 


