
 31.5.21 – פגישה רגולציה פרוטוקול

 

 .ZOOMהפגישה התקיימה באמצעות 

רכזות הוועדה, ד"ר   –פרופ' עמוס רולידר, אורלי רובין ועו"ד מיכל סגור  יו"ר הוועדה משתתפים:

ד"ר נתלי רולידר   ד"ר איתן אלדר, ד"ר אליען אלחדף אברג'ל, ד"ר שירי אייבזו, מיכל הירשמן, 

  רחלי מזור, טלי וולףקרן אנגלנדר, ג'ודי לזר רוזנצוויג,  אגילה, ד"ר סיגל תדהר פז, אביבה בינט, 

 עינב כהן ומורן ווייס.  ,צוקרמן

אשר עודכנו בתוכן   ליאת דודו  ד"ר גילי יהב, ד"ר דגנית איתן ד"ר קרין שטרן, :א נכחו והתנצלול

 .  הפגישה

כה  צריכי במשרד הבריאות עדכן כי יש הבנה והסכמה  :יו"ר –דברי פתיחה פרופ' עמוס רולידר 

  חשוב שהועדה  יחד עם זאת אדיר  זה הישג להיות אסדרה למקצוע ניתוח התנהגות בישראל.

שימש   BACBה  .במגעים עם המועצה להשכלה גבוהה נמצא  רישיוןהנושא  .בעבודתה תקדםת

לקחנו  בישראל . בחוק תעודה שאינם מוסדרים ללימודי מקצועות אחרים נינו לביןכגורם מפריד בי 

לשמור על   שוב בעולם. ח גםתקפים היום המקצועיים הגבוהים ה על עצמנו להגיע לסטנדרטים 

לפעול על מנת שנוכל להתקדם מול   הועדה ממשיכה  המקצועיים הגבוהים ביותר. הסטנדרטים

 משרד הבריאות.  

, נדון בקריטריונים, תנאי סף לכניסה לקורס המדריכים. חברות הועדה אשר הכינו את  הערב

   . המסמך: ד"ר שירי אייבזו, ד"ר נתלי אגילה רולידר, עו"ד מיכל סגור וטלי וולף צוקרמן

  מספר פעמים  התכנסו  )נשלח טרם הפגישה לחברי הועדה( חברות הועדה את המסמךקרה סשירי: 

   המטרות: )יפורט בהמשך( 7למעט סעיף  על כולן מוסכמות במסמך מטרותכאשר ה

  הדגמת בקיאות בתחום הדעת, : הדגמת נדרש ממנתח התנהגות לפני כניסה לקורס המדריכים

בשלות מקצועית קלינית   התנהגות,במהלך שנות העיסוק בניתוח  התפתחות מקצועית מתמשכת

  בכניסה לקורס בדיקה נדרש לערוךחשוב אך לא  - מיומנויות בינאישיותואיכויות . במגוון סביבות

  בעל תואר שני , שנות ותק 5לפחות עם , ללא עבר פלילי להיות מועמדעל ה  ,בנוסף. המדריכים

ומעלה   85ממוצע     עםבכל תחום  ראשוןתואר   קבלת מועמד בעל  –החרגה . בכל תחום ומעלה 

המאושרת ע"י   תכנית הכשרה לימודי ניתוח התנהגות בבומעלה   90  בתואר הראשון וממוצע

ABAI  בנוסף   ונדרשת השלמה לתואר שני.  שנים 5תקף ל אישור  והמועצה להשכלה גבוהה. ה  

מועמד   התייחס לפוטנציאל שלבמנתחי התנהגות בעלי תואר שני ומעלה ע"י  המלצותייתקבלו 

תכנית  . כל מועמד יידרש להעביר באופן חסוי המלצהמקבל את ה הלגוף הן יעברו לתפקיד הדרכה ו

   (יהיו מחוונים)התערבות כתובה מראש 

ישנם חילוקי    7סעיף  –לאמוד הבנה קלינית  המטרה היא  מועמד מגיע לבדיקת ידע וניסיוןכאשר 

 : שתי אפשרויות  חברות הועדה הציעו  דיעות.

 

 



בניתוח התנהגות.  שאלות   המועמד יישאל בעל פה על המקרה ולאחר מכן  א:7סעיף  .1

 ראש.הצגת מקרה שהתקבל מ ות ע"י דק  15  כ למשך בקיאות תיאורטית וקליניתתיבדק 

יותר מובחן   ות. דק  20-30 בין מבדק בקיאותולאחר מכן   על המקרה שאלותיישאלו 

 המקרה והתחום. השאלות הן רק על 

השאלות חלקן יהיו ספציפיות וחלקן יעידו על ידע בנושאים נוספים מעבר   ב:7סעיף  .2

  ותדק  15-30ובין (  6 עיףמס) הצגת מקרה קליני ו  ותדק 15 של הדגמה למקרה. תהיה  

אופציה זו גורסת כי עיקר המיקוד צריך  . יישאלו שאלות תוך ניסיון לקשר למקרה עצמו

 ינית בנוסף לשאלות רלוונטיות לתחום ההתערבות. להיות הצגת יכולת קל

מי רשאי   נדרש? איזה סוג ידע  ועדת הקבלה ומי יישב בה? מי תהיה   – שאלות לדיון לשיח עתידי

   לחלק מהמדריכים? חלק מהדרישותשל פטור  ההאם יהי וללמד מדריכים עתידיים 

 : שאלות הבהרה

 ? מאמר שפורסם ולא תכנית לאפשר הצגת  הועדה שקלה האם יש התנגדות או - 6  סעיף :אליען

 האם השאלות הן כלליות או ספציפיות למקרה? – א 7 עיףס

שאלות על המקרה והפסקה לטובת שאלות על תכנים בניתוח התנהגות   פרמועמד יקבל מס: שירי

 ל פה.  כל המבדק הוא בע 

על   לאחר מכןעל המקרה ו ל פהבע יישאלו שאלותא 7סעיף  ב :ב 7ל  א  7 סעיף השוני בין  חידוד

ב זה נקשר אחד בשני השאלות חלקן יהיו ספציפיות וחלק יעידו על הידע  7ניתוח התנהגות בס'  

  . בנושאים נוספים מעבר למקרה

ימי עיון   , כנסיםהשתתפות ב – מקצועית בקורות החיים   לראות התפתחות  ישנה דרישה :טלי

   ומעלה.  תואר שני  של תנאי סף עם  הרצאותו

ברורים כדי לבדוק   עיפיםס נסחל ישמעמד הבוחן וקבלת החלטה עובר /לא עובר  לגבי   :נתלי

  והתפתחתכנית הכשרה והמשיך  ב את לימודיו שסיים ועמדמ .בסיס ידע תיאורטי של המועמד

 .  עדכניות ולבדוקלרענן רקע תיאורטי   ויצטרךמתי למד  נדע מקצועית לא בהכרח 

   . בהיקף ובהתמחות מסויימת "שנים האחרונות 5ב: יש לדייק ולהוסיף "הירשמן

 ב: 7ל  א7 עיףבין ס הצבעהדיון לקראת  

   א.7בסעיף בקיאות כמו אופציה  מבחן גם שם יש וקליני   בדיקת ידעמחדד   ב 7סעיף  :סגורמיכל 

יצטרך  הבוחן  ב7סעיף  ב - שעלתה היא עבודת הבוחן הצגת מקרה קליני. נקודה  הוא עלהדגש 

   מן הסוג הזה.   להתמחות בשאילת שאלות

יותר   ? קשהקליני איך יקבעו קריטריונים להערכה של מקרה -א 7: הנטיה היא לסעיף  אורלי

   להערכה בהשוואה למבחן. 

 להתמחות ספציפית.   הבוחןמנדרש קליני  הצגת מקרה : לגבי עמוס

 



 

 : תוצאות ההצבעה של חברי הועדה

  

 א:  7בעד סעיף חברים  13

אליען אלחדף אברג'ל, ד"ר שירי אייבזו, ד"ר נתלי אגילה רולידר, ד"ר  פרופ' עמוס רולידר, ד"ר 

                  אביבה בינט ומורן ווייס.  אורלי רובין, איתן אלדר, ד"ר סיגל תדהר פז, עו"ד מיכל סגור,

 .  וליאת דוד  , ד"ר גילי יהבד"ר קרין שטרןהצביעו לאחר הפגישה: 

 

 ב:  7חברים בעד סעיף   6

 ן.   טלי וולף צוקרמן, קרן אנגלנדר ועינב כהד"ר מיכל הירשמן, ג'ודי לזר רוזנצוויג, רחלי מזור, 

 

 תאריכי הפגישות הבאות: 

יוצג הסילבוס ע"י ד"ר מיכל הירשמן והמסמך הסופי של ועדת הפרקטיקום ע"י טלי וולף   - 7.6

   צוקרמן.  

 הצגת המסמך של ועדת שימור   -5.7

 

 

 


