
 31.8.20ת ועדת רגולציה מתאריך  פגיש תיעוד

 

  הנוכחים בפגישה:

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

רכזות הוועדה, מורן ווייס מזכירת הועדה, ד"ר שירי אייבזו, ד"ר גילי יהב, ד"ר קרין   –מיכל סגור 

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

 דגנית איתן, ד"ר אליען אלחדף אברג'יל, עינב כהן, קרן אנגלנדר ורחלי מזור.  

 נושא הפגישה: 

לראשי התכניות   אשר בהמשך יועבר Task Listהמבוסס על ה ועדת הקריטריוניםדיון במסמך של  

 להתייחסותם וקבלת הערות.    הבמוסדות השונים להשכלה גבוה

 נושאים שנידונו בפגישה: 

תת • חברי  ידי  על  בו  המוצעים  והשינויים  המשימות  מהדורת  מסמך  של  סקירה  - נערכה 

 ועדה. חברי הועדה המורחבת הביעו דעתם על השינויים המוצעים.   ה

 ;שקילות גירוי צריך להופיע תחת ידע בסיסי ולא ידע בעבודה חלק מן השינויים המוצעים: •

גרפים לנתונים  לפרשנות  הוספה  ניתוח  אתיים  ניסו   ;המילה  בנושאים  סעיפים  של  ח 

; בהערכת התנהגות יוספו המילים ניתוח ופרשנות; רק כפריטים לדעתלא  וכפעולות לביצוע  

; נוספו המילים הערכה ישירה ובלתי ישירה וכן  ביחס לגיל ושלב התפתחותינוספו המילים  

ניתוח תפקודי על סוגיו השונים כדי לחדד הבחנות בין ההליכים; נוספה המילה פרשנות  

לניתוח נתוני הערכה תפקודית; הוצע שימוש במונח הליכים לשינוי התנהגות כדי לאפשר 

וש בניהול ביצועים; נוסח כללי יותר ולא כזה שמגביל לסקינר בלבד; הוספו המילים שימ 

לתוכניות   שותפים  המילים  נוספו  חסכונית;  התערבות  ותכנון  ניסוח  סעיף  הוסף 

 התנהגותיות  

של   • הנושא  מידע התנהגותי:  נידון  טיפולי בעת קבלת  איתור  יקרא  תיק   מנתח התנהגות 

 .  ויאתר מידע ורקע התנהגותי מסמכים רפואיים של המטופל

 הצבעות בפגישה: 

 עה בפגישה זו. לא התקיימה הצב

 סיכום והחלטות: 

 ולהשאר נאמנים ככל האפשר למקור.   גנרי באופן Task Listהוחלט לפעול  על פי ה •

שהם  • להקפיד  יש  המשימות  למהדורת  פריטים  להוסיף  מבקשים  בהם  במקרים 

 התנהגותיים באופיים ומבוססים מדעית.  

חברי הועדה ימשיכו לקרוא בעיון את המסמך ולהעיר עליו הערות בימים  פעילות להמשך:  •

 .  יובא להצבעהאשר    מסמך סופי  גיבושל  עד  מסמךעריכה של ההקרובים. תת הועדה תמשיך  


