
 24.9.20ת ועדת רגולציה מתאריך  פגיש תיעוד

 

  הנוכחים בפגישה:

פרופ' עמוס רולידר, סגנית יו"ר ד"ר מיכל הירשמן, אורלי רובין ועו"ד   : יו"ר הוועדהמשתתפים

ה. ד"ר שירי אייבזו, ד"ר קרין שטרן, ד"ר  רכזות הוועדה, מורן ווייס מזכירת הועד –מיכל סגור 

לזר רוזנצוויג, ד"ר נתלי רולידר אגילה, ד"ר סיגל תדהר פז, ד"ר איתן אלדר,  גילי יהב, ד"ר ג'ודי 

 .  ליאת דוד ועינב כהן,  ד"ר אליען אלחדף אברג'ל, רחלי מזור, קרן אנגלנדר, טלי וולף צוקרמן

 נושא הפגישה:  

   .הצבעהלקראת הצגת המסמך של ועדת הפרקטיקום 

 נושאים שנידונו בפגישה: 

   –עדכונים של יו"ר הועדה  •

o   משרד הבריאות מסכימים עם הצורך בהכרה רשמית של המקצוע בארץ ומוכנים

 לקדם את הנושא.  

o   עו"ד אמיר ברק, שנותן שירות למנתה, ישמש כיועץ לבורד כדי ללמוד על תהליכי

הרגולציה. בפגישה הבאה יציג עו"ד ברק מסמך עם נושאים רלוונטיים לגבי ועדה  

תפקידה, ועדת מבחן, עדכון לגבי שיח עם ראשי ארגונים של מקצועות  מייעצת ו

 הבריאות.  

ועדת התנסות מעשית. הועדה חקרה את הרף    –מוצע שם חדש לועדת הפרקטיקום  •

 המקובל בעולם ושלחה שאלון לראשי התוכניות.  

יש לקבל החלטה    .מודרך ,מדריך ,מתמחה כרגע השמות המוצעים הם   – ותרות מתאימותכ •

   בנושא. 

נידון הנושא של שעות התנסות מעשית בתוכניות הלימודים, עם הצעה ל   – התנסות היקף •

בחירת בליווי ו  ם התכניתמנחים מטע שלפיקוח  היהשיחשוב   -הרציונל בעד שעות.  300

לקיים ההגדרות זהות לכל סביבה אין ערך מוסף כאשר  -. הרציונל נגדמסגרת ההתנסות

  עלולבפריפריה  בנוסף,  .קיימות דרישות שונות אלא אם כן התנסות תחת תכנית הלימודים

בקרה של תכניות עם שעות   500מינימום ל  . הצעהכח אדםב  חוסר  גללב  להגביל תכניות

   .הלימוד

  באים:בתום הפגישה התקבלו הערות נוספות מחברי הועדה בנושאים ה •

o   דיון בנושא סוגיית השכר עבור תקופת ההתמחות וכן מתן הנחיות לגבי גובה

 התשלום שאפשר יהיה לגבות בעבור הדרכה של מודרכים בניתוח התנהגות.  

o  התנסות במקום העבודה הנוכחי לעומת מקום אחר כשהאחרון   – סביבת התנסות

מנתח   נוכחות של ,ועם מספר מטופלים  הוא המועדף, התנסות במספר סביבות

   התנהגות מדריך בסביבת ההתנסות עם הכרה של היתרונות והמגבלות של הדבר. 

 הצבעות בפגישה: 



 זו לא התקיימה הצבעה בפגישה  •

 סיכום והחלטות: 

הועדה מתבקשת לבחון תוכנית של פרקטיקום בסיסי בתוך תוכנית הלימודים  -תת •

 .להמשך התנסות  יוצא אל מדריך  ממנה הסטודנטושממנה  

ם  ומה  מדריך הו ימ יש לבחון את הנושא של הכשרת מדריכים וכוח משימה שיגדיר  •

 .  כישוריו

 . תכנית הלימודים בתוך צריכה להיות המעשית   ההתנסות  - חברי הועדהדעות  רוב •

הצבעה על המסמך הסופי של ועדת  המשך עבודת הועדה לקראת פעילות להמשך:  •

  מעשית. הפרקטיקום/התנסות 


