
 20.1.21ועדת רגולציה  תעוד פגישת 

 נוכחים: 

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

ד"ר אליען אלחדף אברג'ל, ד"ר דגנית איתן, ד"ר גילי יהב, ד"ר  ד"ר שירי אייבזו,  מיכל הירשמן,  

פז, אביבה בינט,   וולף נתלי רולידר אגילה, ד"ר סיגל תדהר    ג'ודי לזר רוזנצוויג, רחלי מזור, טלי 

 עינב כהן ומורן ווייס.  ,צוקרמן

 כישורי המדריך ועדת פרקטיקוםנושא הפגישה:

   נושאים שנדונו בפגישה:

  הועדה:  רעדכונים של יו" •

o עם הפרופ'   במסגרת העבודה מול משרד הבריאות התקיימה פגישה מוצלחת מאוד

הסכים עם ההגדרה של התחום כמקצוע ואף  פרופסור יציב    בפגישה זו. שאול יציב

הפרופ'   .תחת מקצועות הבריאות לסייע לקדם ולהכניס את המקצוע שלנו הביע רצון

נתי לאור יו"ר קליני של העמותה לילדים בסיכון התייצב גם הוא לצדנו תודות  

 לעבודתם של מנתחי ההתנהגות בעמותה ומנהלת הסקטור אביבה בינט.  

o   ,באמצעות אלו"ט וועדת רגולציה על מנת לקדם פגישה  מכתב    נשלחבהמשך לפגישה זו

 עם שר הבריאות וסגנו בהקדם. 

o חברים   8  המונהמסדרת  נתחי ההתנהגות בארץ, הוקמה ועדה  בנושא ארגון אחד למ

ומנת"ה ה היל"ה  לנציגי  הרגולציה מגבשת מצע להקמת ארגון אחד בהתאם  תהליך 

   סדרת המקצוע בישראל. הו

לדיון:   • על  ה  ,הפרקטיקוםהקדמה  מבוסס  בשדה  חולקה    ההתנסות.  שעות  1000התנסות 

פרקטיקום לשניים האקדמית    :  ההכשרה  תכנית  מעשית  במסגרת  התנסות  במסגרת  והמשך 

עובד  ההנחת העבודה היא שהמוסד להכשרה  מתאימים.  מדריך בעל כישורים  ע"י    הדרכת חוץ

  ABAI ,BACBי הקריטריונים של  "עפ

 נערך דיון בנושא חובת נוכחות מנתח התנהגות כמדריך בשטח •

 ההתנסות המעשית, במהלך תוכנית הלימודים או לא נערך דיון על מועד התחלת שלב ב' של  •

 היקף השעות שהיא כוללת רק נערך דיון על חשיבות איכות ההתנסות ולא  •

זה כשהאפשרויות שעלו להצבעה הם    תנאי סף לכניסה לקורסו  נערך דיון אודות קורס מדריכים •

הגשת פורטפוליו או מבחן ידע כתנאי כניסה לקורס. נידונו המשמעויות וההשלכות של אל אחת  

 מבדיקות הסף הללו.  

 במוטיבציה של קהל מנתחי התנהגות לקחת חלק בקורס שכזה  מתבקש דיון •

 :הצבעה

בעד    פה אחד   בועדה הצביעוחברים  ה  כל  :השעות בהתנסות מעשיתעל היקף    נערכה הצבעה •

  .כהתנסות עצמאית בשלב ב' 500ו  בתוך תוכנית הכשרה בשלב א'  500חלוקה של 

על  נערכה   • לקבלת תפקידהצבעה  פרוטפוליו  המדריך  תנאי סף  ידע/הגשת  כתנאי  : מבחן 

  בעד פרוטפוליו. 10בעד מבחן,  10כניסה לקורס מדריכים. הצבעת החברים: 



 

 של כל תת ועדה וקווים להתקדמות.   בשלב הבא יתקבל סטטוס של פעילות  יכום:ס


