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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 דגנית איתן, ד"ר שירי אייבזו,ד"ר סיגל תדהר פז,   ד"ר קרין שטרן, נתלי רולידר אגילה,

מורן ווייס, טלי וולף וקרן    ג'ודי לזר רוזנצוויג, רחלי מזור,, ד"ר איתן אלדר הירשמן,כל מי

   אנגלנדר. 

  אלחדף אברג'ל ועינב כהן  אליען ד"ר ,ד"ר דגנית איתן ,יהב  גיליד"ר לא נכחו והתנצלו: 

מוצלחת אשר  פגישהעידכן את חברי הוועדה לגבי   :יו"ר –דברי פתיחה פרופ' עמוס רולידר 

                          . אחד מקצועי גוף במטרה להקים ה"ה והיל " מנת  חברי הועד של ארגון  עם התקיימה

 לגבי פעילות הועדות בהמשך לעדכון בפגישה הקודמת:  

   עובדת על הכנת מסמך סופי להפצה. :קריטריוניםועדת 

כעת עובדים על כתיבת מסמך   -: לאחר קבלת משוב, הערות ואישור המסמך ועדת הפרקטיקום

 סופי לקראת הצגתו בפגישה הבאה של ועדת הרגולציה בחודש ינואר.  

 קווי פעולה והתקדמות.   הציגוועדת תפעול המבחן וועדת האתיקה   :בפגישה הנוכחית

 )חברי הועדה: עו"ד מיכל סגור, ליאת דוד, אורלי רובין קרן אנגלנדר ומורן ווייס(  ועדת תפעול המבחן

 לעיון.    הועדה הועבר טרם הפגישה לחברי הועדה דנה במסמך של ועדת תפעול המבחן אשר

   ועדת האתיקה

   ד"ר מיכל הירשמן, ד"ר אליען אלחדף אברג'ל, ד"ר קרין שטרן, ליאת דוד ועינב כהן :חברי הועדה

  לינאית ק) קשר עם ד"ר נילי לוי ב נמצאתפועלת לקראת הקמת מנגנון אתי והועדה עדכנה כי היא  

היא  בהתאם לשיח ולהכוונה של ד"ר נילי לוי מטרת הועדה כרגע . ועם המכון בירושלים (תקשורת

 .  ליצור קשר עם המכון בירושלים ולאחר מכן  את הטיוטה ולסיים לכתוב

   ותקציר הדיון שהתקיים: שאלות הבהרה להלן 

 ? למה הכוונה הקמת מנגנון מיכל סגור: 

   אכיפה בנושא האתיקה.לחינוך ומנגנון  הכוונה שיהיהמיכל הירשמן: 

לחשוב על   והציע  והחיבורים בין הוועדותצוות שיעסוק בממשק העלה את הצורך בהקמת  :איתן

   . וועדת יחסי ציבור

מקצוע  להסדיר את ה היא המטרה במקביל. רגולציה פנימית וממשלתית : נעשית עבודה עלעמוס

ובעתיד יהיה גוף מקצועי   כמקצוע ניתוח התנהגותכולנו תקווה שמדינת ישראל תכיר בבישראל. 

 אחד ומבחן אחד.  

 



  מטרות להמשך:

 הצגת המסמך הסופי של ועדת הפרקטיקום בחודש ינואר. 

 : ותהבא  ותהפגיש  ימועד

 הצגת המסמך הסופי של ועדת הפרקטיקום.   :7.1

   : תוכן הפגישה יעודכן בהמשך. 18.1

 

 


