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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 אליען אלחדף  ד"ר גילי יהב, ד"ר שירי אייבזו,ד"ר סיגל תדהר פז,   נתלי רולידר אגילה,

ד"ר איתן אלדר, ליאת דוד, עינב  כל הירשמן,ד"ר קרין שטרן, ד"ר מי איתן, אברג'ל,  ד"ר דגנית

  מורן ווייס, טלי וולף וקרן אנגלנדר.   ג'ודי לזר רוזנצוויג, רחלי מזור,כהן, 

 :יו"ר –דברי פתיחה פרופ' עמוס רולידר 

ביקש להודות לחברי ועדת  .שלה השני תציג את המסמך פרקטיקוםועדת ה ישיבה הערבב

הפרקטיקום אשר המסמך שלהם מבטא חשיבה, דיונים מעמיקים והסתכלות על נושאים 

  –הישיבה רלוונטיים. מבנה 

מסמך נשלח לחברי את עבודת הוועדה כפי שפורטה ב וולף טליבתחילת הישיבה הציגה בפרוט 

 . התקיים דיון שאלות הבהרה ונשאלו  לאחר מכן  הועדה לעיון

 להלן תקציר הדיון שנערך:

 :של חברי הועדה שאלות הבהרה

 קרין( להגדירצריך  מיהו הלקוח?: שאלה( 

 גילי(במסמך  זאת נדייק ההתייחסות הייתה ללקוח קצה. :תשובה( 
 

 50%מה הרציונל לקבוע  –על יישום התערבות ס' : בהתייחס לשאלה? 

 :מנתחי  של תהעיקרי םהרציונל הוא שעבודת .הבורדהנחיות נקבע בהתאם ל תשובה
לפתח כישורי הדרכה  ויש ובניית התכניתאיסוף נתונים  ,עבודת התכנוןא יה התנהגות

 )אליען(
 

 שירי(שעות 300או  20-130בעו המספרים איך נק: שאלה( ? 

 שהקריטריונים  היא נחהוהה הבורד שנקבע ע"י בסיס ההתייחסות הוא מה: תשובה
 לסיים ונעשה ייקח לסטודנטבדקנו כמה חודשים  . בנוסף,נכתבו לאחר תהליך חשיבה

 . )גילי( מספריםה נקבעועד ש חשיבה מעמיק תהליך
 

 ולגבי המדריך קורס  ?ולא יותרשעתיים בחודש לגבי מנתחי התנהגות מדוע  :שאלה
 )סיגל(שעות?  30 נקבעו שעות אז למה 8כולל  הדרכה של הבורד

 הרציונל הוא ו עותש 50 של הדרכה קבוצתיתבתכנית הלימודים הסטודנט מקבל : תשובה
 ,בנוסף .שעות לעבוד בשטח ולא ישארושיהיה יותר מדי שעות הדרכה  למנוע מצב

להימנע מתעריפים המטרה היא המודרך לא יכול לשלם לו ו ,המדריך לא מתוגמל
והחשיבה  המדריך יהיה בקשר עם תכנית הלימודים .שהסטודנט לא יכול לעמוד בהם

 )טלי( יק. של פעם בשבועיים יספ מפגשש היא

 מודלינג שלא באמצעות ום היה שהמדריך בשטח מספק לסטודנט סביבה אחד השינויי
בנוגע החברים  הצעות .כך ניתן הרבה יותר משעתיים הדרכה )בשטח(ושעות הדרכה 

 שעות 8כך ש ,ברמה גבוההו תאיכותיההדרכה תהיה חשוב שו לקורס ההדרכה התקבלו
 . לא מספיק )בדומה לבורד(



 

 שעות אם אין קשר לתכנית הלימודים 700איזה מנגנון פיקוח יהיה ב :שאלה?                                              
 מה זה אומר איש מקצוע אחר שמנחה/מלווה? 

  עות?ש 300ה מכלבכל סמסטר או  הכוונה האםעות ש 50לגבי                                                       
                                                                                                      ?130 הייתה חשיבה לגבי המס האם

ניין תרון לעפלמציאת  ומה בנוגע תכנית נחשב כהתנסות מעשית? האם מטפל שעובד בתוך
 ? )הירשמן(ז במערכת החינוך'הסטא

 ה.                                 המדריך המורשהשעות הוא באחריותו של  700נושא הפיקוח על : תשובה
 ,מנהל מעל ראש תכנית הסמכה כמו המלצה מאיש מקצועהכוונה שתינתן  -איש מקצוע 

                                           שנמצא באינטראקציה ונותן המלצה על המדריך עבור הועדה. מישהו
                                                         תכנית הלימודים )ולא כל סמסטר( ב כ"בסהשעות הכוונה  50

נסות עצמאית שם תהיה זה חייב להיות תהליך. מדובר על שלב הת -שעות  130לגבי 
 .                                                                             אפשרות לסיים את ההתנסות בקצב גבוה

    )טלי וגילי( . כמו למורה היא מטפל התנהגותי ההתייחסותלגבי 
 

 דגנית( למה הכוונה ללא תגמול?: שאלה( 

 רישוי והכוונה שלאחר שיינתן תכניות הלימוד לא יכולות לממן הרציונל הוא ש: תשובה
 )טלי(ללא תגמול  אותו דריךיקבל סטדונט ובכך שייתרום בשדה שלו  הואלמדריך 

 

 או היכרות קרובה  ח התנהגותחובת נוכחות של מנתלמה הכוונה  – 2.3 לגבי ס' : שאלה
 )רחלי( ?עם הסביבה

 צריך שתהיה היכרות עם הסביבה  .אך יש מגבלות בשטח ,שיהיה נוכח: המטרה תשובה
  )טלי( משפחה שמחליפה מטפל, מנהלת ביה"ס שעבדה עם מנתחי התנהגות ועוד.

 

 :דיון

ועבר קורס מדריכים  ח התנהגותמי שסיים תואר ראשון ותעודת מנת -: ס' של המדריךסגור

  . כדי להיות מדריךתואר שני ומעלה או מומחיות לדרישה של שצריך להקשיח  מעירה

 : בעד כמה שיותר שעות התנסות. איתן

כדי שההתנסות ועל יותר זמן  וכלו להתפרשת כדי שהשעות ילהגביל שעות שבועיומציעה : אליען

  . תהיה תהליך

לא זה  –. הדרכה ללא שכר במסגרות  המדריכיםיהיו מי שעות זה מעט. עדיין לא ידוע  300: אורלי

 . לא אפשרי זה כזאת למדריךולהציג דרישה  ריאלי

לגבי  מדריך. לפסול על זהבטוח שצריך לא  ללא תואר שני. : רוב מנתחי ההתנהגות הםדגנית

שעות  3 מציעה - הוא פר ילד מתקצוב ממשלתיהתקצוב  י התנהגותתגמול השעות של מנתח

  . בחודש פעם בשבועיים שעה וחצי

באחריות צריך שיהיה מנגנון ולא רק ורוב השעות צריכות להיות בפיקוח של התכניות : הירשמן

מול המוסדות  לסגור צריךוגבוהים יותר ולהקשיח  צריכים להיות קריטריונים. בנוסף, ההמדריך

  . ר'סטאז מיהו

העלתה לדיון את חשיבות  הדיון על מה קורה בתוך תכנית ומה קורה מחוץלגבי  :שירי

ח צמד למנתיצריך לדרוש להשעות.  500 ל השעות בתוך תכנית להגדיל אתמציעה לוגיה והטרמינו



קליניות הכרחיות מיומנויות  של לחשוב על קטגוריה. צריך מחוץ לתכניתהתנהגות ביציאה לשטח 

 .ההכשרה צריכה להיות יותר נוקשהו

 

 

 :סיכום

לעבודה בשדה. להתנסות מעשית,  מונחת בפנינו אחריות כבדה בבואנו לקבוע קריטריוניםעמוס: 

בנוגע לפרקטיקום ההחלטה  .המבחן שאדם לוקח לאחר סיום לימודים בהצלחה יהיה אחיד

. הקביעה בתוך האקדמיה וחלקה בחוץ מול המומחים בישראל חלקה תהיה עבר/לא עבר תמיד

קיים שהרמה תהיה גבוהה. לא ניתן ל על מנת להבטיחוזאת  אתגר היא שעות 1000ל הועדה של

מוסד המכשיר. ההחלטה הראשונה היא שהעבודה המעשית תיעשה בתוך ה במסגרת הכל את

 לגבי המדריך צריך להיות זהירים .מדריךהאצל הלימודים  למוסד ומחוץהלימודים המוסד 

מהסיוע של הבורד  יכול להיות שחלק. הסטודנטים דור העתיד של אנחנו מכשירים את -ולזכור 

מבקש שהוועדה  - סוגיית התשלוםלגבי מבחן.  יתקיים יום קורס המדריכיםובס יהיה לממן קורס

 . שוב בצורה ברורה יותר וונדון ב את הנושא תזקק

 1.11.2020ל  מטרות להמשך: חברי הועדה מתבקשים להעביר הצעות/הערות למסמך עד לתאריך 

 בניסוח בכתב במייל. 

 בפגישה זו ועדת שימור הסמכה תציג את פעילותה.  27.10מועד הפגישה הבאה: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


