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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 גילי יהב, ד"ר שירי אייבזו,ד"ר סיגל תדהר פז,   ד"ר קרין שטרן, נתלי רולידר אגילה,

מורן    ג'ודי לזר רוזנצוויג, רחלי מזור,עינב כהן, ד"ר איתן אלדר,  כל הירשמן,ד"ר מי דגנית איתן,

  ווייס, טלי וולף וקרן אנגלנדר. 

 לא נכחו והתנצלו: ד"ר אליען אלחדף אברג'ל וליאת דוד.  

 עדכון לגבי פעילות הועדות:    :יו"ר –דברי פתיחה פרופ' עמוס רולידר 

 .  : המסמך הסופי אושר וכעת יש להכינו לקראת הפצההקריטריוניםועדת 

המסמך הסופי יובא להצבעה בחודש ינואר. העבודה כרגע היא בניית ראשי   -ועדת הפרקטיקום

 פרקים נוספים מבחינה אופרטיבית לקראת מסמך סופי להצבעה ופרסום.   

ועם   ד"ר נילי לוי )ק. תקשורת(ותיצור קשר עם  פועלת לקראת הקמת מנגנון אתי –  ועדת האתיקה

 ך קווי פעולה והתקדמות בתהליך. תציג בקרוב במועד שייקבע לכהמכון בירושלים ו

 : עוסקת בכתיבת המסמך ועריכתו לקראת המסמך הסופי.   ועדת שימור הסמכה

    ועדת הכנת המבחן ותפעול המבחן.הועדות שכעת עבודתן תהיה על הפרק הן  

הערב ועדת שימור הסמכה תציג את המסמך השני שלה. המסמך נשלח לחברי הועדה לעיון טרם מועד  

 הפגישה.  

 ג'ודי לזר רוזנצוויג, קרן אנגלנדר, ד"ר סיגל תדהר פז, ד"ר איתן אלדר, עינב כהן.  חברי הועדה: 

   ותקציר הדיון שהתקיים: שאלות הבהרה להלן 

של  CEלהתייחס האם נקודות  יש השתתפות בהרצאות –דרכים לשימור הסמכה : לגבי נתלי 

BACB  תודובנק מה התהליך לקבלת הכרה . של ישראל  ודות שווים לנקE  C חו"ל?שמקבלים ב  

    ?)בגלל ההבדלים התרבותיים( בישראל יתקבלון 'אתיקה או סופרויזנקודות האם 

   .הוראה ע"י  באופן נוסף ולא רק שמר את ההסמכה ליצטרך  הצוות האקדמי שמלמדמציעה ש

    ?שנים 4יותר מאם זה ומה קורה    לאחר הקפאה? הליך קבלת הסמכה מחדשמה 

   ?האם צריך לספק את כל התנאים או אחד מתוכם -י ספק ארגוני  בלג

מדריכים    של מציעה הסתכלות מודולורית.  מדריכים צריכים לעבור מכסה של השתלמות: גילי

  . להגדיר ותקוצעירים/ותיקים 

  ? מי נחשב מרצה מאושרמה התנאים של המרצים  : סגור



   ? CEודות ם שיגבו לנקעל המחירי  יהיה פיקוחהאם 

 ודה? חצי נק אפשרות לקבלת לא נשאר  מדוע

להקשיח לתואר שני ומעלה ולהגביל  , להגדיר את הארגון כחברהיש   -ספקים יחידים/ארגוןלגבי 

 ודות.  שכל ספק יכול לתת. תואר ראשון יגרום להצפה של ספקי  נק  ודותמס הנקאת 

ניסיון. הרצאות   קריטריון של גםמציעה מעבר לתואר שני  -בנושא ספק הנקודות :הירשמן

 . צריכות להיות ברמה גבוהה

חובת  ענין  את להסיר  בנוסף ציעהה  ?כמה פעמים מותר לך להשתמש במעמד לא פעיל: שירי

יש   לא נכון לתת לסטודנט להציג בפני קהל ותיק-ועמיתים שותפים  הרצאות ספק. נוכחותה

האם מרצה בעצמו או שולח מישהו במקומו מהארגון או מתלווה   .ודא מי האדם המרצהול

הרצאות ללא בקרת   מתןצריך למנוע מצב של נהירה ללגבי ניסיון   . למישהו ובפועל לא מרצה

   . איכות

 .  דאוג לרמה המקצועיתהספק צריך ל  ,המרצה :גילי

  .אחריות של ספק מרצה/ארגון שידאג לתוכןזו  ?מה התכנים ?מה נחשבת הרצאה של ספק :אורלי

כי   שנים(   4)ובכל מקרה לקצר מתקופה של  הקפאת ההסמכה נושא חשיבה נוספת ל יש לערוך 

 .  קפיאומצב שהרבה י עלול ליצור 

מדריכים    חי התנהגותמנת  -  חובה לכולםיהיה חובה בנושא הדרכה   ודותנק  2 הציעה כי: קרין

 הורים וצוותים.  

  ודותנק 7-6 : יש לדרג את מתן הנקודות עבור כתיבת מאמר לכותב הראשון והשני למשלשירי

   . 10ובהדרגה הכותבים האחרים ולא 

 סיכום: 

סוגיית   -נושאים אשר עומדים לפנינו  חברי הועדה מסכימים כי יהיה שימור הסמכה בישראל.   :עמוס

   . ו"מאל, שיתוף פעולה עם המבחן

  מטרות להמשך:

 המסמך הסופי של ועדת פרקטיקום.   הצגת עדכון מועדת תפעול המבחן, הכנת המבחן ואתיקה, 

 : ותהבא  ותהפגיש  ימועד

  וועדת אתיקה.  של ועדת תפעול המבחן והתקדמות  יוצגו קווי פעולהבפגישה זו   -  21.12

 המסמך הסופי של ועדת הפרקטיקום.  הצגת       - 7.1

 

 


