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פעילות ועדת הרגולציה:.1

יחד עםפעילות הועדה נמשכת בכל תתי הוועדות ויש התקדמות נהדרת.-
של חלק מחבריזאת, נראה כי יש לעיתים פערים בין תפיסות וגישות שונות
ולכן בחלקהועדה. עניין זה בא לידי ביטוי בעיקר בוועדת הפרקטיקום

רב יותר. זהמהמקומות יש אתגרים בהגעה להסכמות והתהליך נמשך זמן
שדרוגכמובן טבעי. אחד הדברים שמאוד קריטיים בתהליך הזה הוא

על הסטנדרטיםלסטודנטים העתידיים ויש ניסיון ומאמצים אמיתיים לשמור
תוכניותהבינלאומיים הגבוהים ועניין זה לא פשוט. בעיקר עקב מבנה
של המל"גהלימודים בארץ כתוכניות לימודי תעודה בהן אין השתתפות

והכל בנוי משכר סטודנט, לכן זה מורכב ומאתגר.

שעד היוםועדת תקשורת וקשר עם הקהילה- התפתחות נוספת היא ההבנה-
ד"ר שירי אייבזולא עשינו מספיק על מנת להציג את עבודת הוועדה ובכלל.

פועלת עלהקימה את ועדת התקשורת אשר יצאה למסע הסברה. הוועדה
פרוטוקולים,מנת להציג , להסביר ולפרסם את פעילות ועדת הרגולציה,

את הפעילותומה מטרותיה. מטרה נוספת של הצגת העשייה היא להנגיש
להשפיעלמנתחי התנהגות אחרים שאולי ירצו להשפיע ויראו שעל מנת

את כל מיולהיות חלק מהתהליך עליהם להיות חלק מארגון. אנחנו מזמינים
שרוצה להצטרף ולהתנדב.

.איחוד עמותות- הקמת ארגון אחד למנתחי התנהגות בישראל.2

את תפקידה,כפי שהוזכר בפגישות קודמות, כאשר וועדת הרגולציה תסיים-
עמותתנצטרך לתרגם זאת לעשייה בשטח. ההסכמות אליהן הגענו עם

על מנתהיל"ה, כוללות את פעילות ועדת האיחוד שנפגשה מספר פעמים
שנילהתוות את התהליך. השלב הבא הוא בחירה של נציגים מתוך

5מתוכויבחרארגוןכלהחדש.הארגוןאתלהקיםעליהםשיהיההארגונים
התנהגותחברים ולאחר מכן אפשר יהיה לפנות לחברי אקדמיה ולמנתחי

הוא ארגוןנוספים שיהיו מייסדי הארגון המאוחד. עמוס מציין כי מנת"ה
מנת"ה ממשיךפעיל, הבנוי בצורה טובה וכולל תשתית מקצועית מצוינת.
בכך בפני הקהילהבפעילות שלו עד הרגע בו יתרחש האיחוד, אנו מחוייבים

את עצמםהמקצועית.  הוא מציין כי חשוב מאוד שאנשים יתנדבו ויציעו
נכון לעכשיולועדת ההקמה על מנת שנוכל לגבש יחד את הארגון החדש.

עמוס ימשיך להיות היו"ר עד לסיום הקמת הארגון.

ומיכלעמוסכולללאארגון,מכלחברים5ימנהעמותהשלועדכל-
בחירות מבין אלוהירשמן. במידה ויציעו את עצמן יותר חברות ועד נקיים

שהציעו את עצמן.
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-

הביעה אתעמוס מציין כי נפגש עם ד"ר מיכל הירשמן מספר פעמים והיא-
ותבחר יחדתמיכתה והתגייסותה לתהליך .  סוכם כי תפנה אל ועד היל"ה

הארגון החדשאיתם בימים הקרובים את הנציגים שיהיו בוועדה של הקמת
ולאחר מכן תעדכן את עמוס.

כלליתתזכורת: כחלק מהתנהלות תקינה של עמותה עלינו לקיים אסיפה-
מהחוקים שללחברים של הארגון כל שנה, ובחירות כל שנתיים. אלו חלק

עקבבזום2020בספטמברהייתההאחרונההאסיפהתקינה.עמותה
.2019יוניהשנתיבכנסהתקיימולועדוהבחירותהקורנה

מצורף למייל זה מסמך ההמלצות של הועדה משותפת עם היל"ה.-

החדש מתבקשתכל מי שמעוניינת להציע את עצמה לועד המקים של הארגון
.31.7.21הקרובמוצ"שעדמייללנירןלהעביר

-זאגאגידיהלוביסטעםפעולהשיתוף.3

שהחוק (תיקון לחוקפעילות לובי חשובה על מנת לגייס שרים וחברי כנסת ולדאוג
לחוק .המקצועות הפרא- רפואיים) יגיע להצבעה ואישור. תיקון

הוא גילה בקיאותעמוס מעדכן כי התקיימה פגישה עם הלוביסט גידי זאגא.-
התרשמנו ממנורבה בתחום והבנה למה שאנחנו צריכים ונכונות להשקיע.

התפקיד.מאוד והוא הגיש הצעה. אורלי שיתפה את כולם בהצעה ופירוט
על כל מה שקורהנראה כי זה זמן נכון לשכור את שירותיו, שהוא ידווח לנו

מהכנסת.

שלסיגל מעדכנת ומפרטת שהוא עבד בחברה גדולה ויש לו רקורד-
נוסף.הצלחות ונכון לעכשיו הוא יצא לעצמאות ודרך חדשה עם שותף

המליצומעדכנת כי היא קיימה שיחות עם הרבה ראשי ארגונים וכולם
שצריךבמקביל לטיפול במשרד הבריאות והרגולציה, לעשות לובינג.

כנסת רלוונטיםלהפעיל לחץ על ועדות הכנסת הרלוונטיות שבהן יש חברי
-ולקדם את הנושא מול משרד הבריאות. גם להיכנס לחוק הבריאות

תקנותשניתוח התנהגות יהיה מוכר בחוק הבריאות וגם לחתור לתיקון
לא עושהספציפיות לתחום. ולטענתם של ארגונים אחרים, משרד הבריאות

זאת עד שאין לחץ של לוביסטים.

ולהכיר יותרעל גידי להיות בקשר עם אחד מנציגי הועד על מנת להתחיל-
הכנסתלעומק את תחום ניתוח התנהגות. נמליץ לו להתחיל עם חברת

תדהר מכיוןשאשא ביטון ומשם ניתן לו להמשיך. עמוס המליץ על סיגל
שהיא חלק מתוך התהליך וזאת שהניעה אותו.

חודשבכלמעבירהלוביסטכאשרבריטיינרלחודשש"ח6000היאהעלות-
עמותתפירוט של התוצרים והפעילות שלו. השלב הבא הוא לדבר עם

לדרך.היל"ה אשר יקחו על עצמם חצי מההוצאות וכך נוכל לצאת
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האם יש אישור עקרוניהתקיימה הצבעה של חברי הועד אשר נכחו בישיבה -
לשירותילפנות לעמותת היל"ה ולהציע להם להצטרף ולהשתתף בתשלום

הלוביסט גידי זאגא?

בעד.הצביעו10מתוך10

את חברי הועד הרחבלאחר הפניה לארגון היל"ה נקיים פגישה נוספת בה נעדכן
בתשובה ואז יוחלט האם להמשיך לבד או יחד עם היל"ה.

נרצה לקיים ישיבה בהקדם. בעוד שלושה שבועות.


