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הסמכת מנתח/ת התנהגות לשכת  
 
התנסותתקני   

 
 

 הוראות
 

להסמכה כמנתח/ת התנהגות. תהמשמש ,התנסותהקשורים ל והטפסיםמסמך זה מכיל את כל התקנים   
 

לעמוד בסטנדרטים אלו.  תחייב BACBלדרישות להסמכת  הקשורה התנסותכל   
 

ה - BACB והמודרך לקרוא את כל המסמך הנוכחי ביחד ולדון בכל החששות לפני תחילת ההתנסות. מנחהדורש מה  
 

. אלו הם:BACBלהסמכת  תהמשמש ההתנסות, מסמך זה כולל שני טפסים לתיעוד ההתנסותבנוסף להגדרות תקני   
 

1. , למשך כל תקופת הנחיהיש למלא לפחות פעם אחת במהלך כל תקופת ה: טופס זה, או מקביל אליו, הנחיהב התנסותטופס  
והן אצל המודרך.  מנחהשלך. טופס זה חייב להיות משוכפל בעותק השמור הן אצל ה ההתנסות  

 
2. להשלים מספר טפסים, אחד פס זה יש למלא בסיום ההתנסות שלך. אם יש לך מספר התנסויות, תצטרך טו :התנסותטופס אימות  

. את הטופס המקורי, שללא שינוי, יש להגיש. טפסים עם טיפקס או שינויים אחרים לא יתקבלו. הטפסים מנחהלכל התנסות/
. צילומים לא יתקבלו. על כל המועמדים להסמכה להגיש תיעוד של הניסיון מנחהחייבים לכלול את החתימה המקורית של ה

חית של טופס אימות ההתנסות. גרסאות קודמות של הטופס לא תתקבלנה. שלהם על ידי הגרסה הנוכ  
 

 
 
 

שמולאו בכל תקופת  הנחיהאל תגיש/י את טפסי ההתנסות בטפסי אימות התנסות בלבד. בקשות/פניות לבחינה ראשונית צריכות לכלול 
אלא אם כן התבקשת במפורש על ידי ה הנחיה - BACB .  
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 קטגוריות התנסות

 
על מנת לעמוד בתקן זה ברמת ה): BCaBAשעות  BCBA ,1000שעות  1500( הנחיהבעצמאית עבודת שטח  - BCBA על ,

על מנת לעמוד בתקן זה ברמת ה , בניתוח התנהגות.הנחיהשעות של עבודת שטח עצמאית, תחת  1500המודרכים להשלים  - 
BCaBA בניתוח התנהגות.הנחיהשל עבודת שטח עצמאית, תחת שעות  1000, על המודרכים להשלים ,  

 ת. על מנת לספור שעות התנסות בכל תקופת התנסות, על המודרכים להיות מודרכים לפחות פעם אחשבועייםהינה  הנחיהתקופת 
במהלך תקופה זו לא פחות מ ות יכללו שעות התנס 20. לדוגמה, הנחיהמסך כל השעות שניתנו בעבודת שטח עצמאית, תחת  5% -

אחת. הנחיהלפחות שעת   
 

על מנת לעמוד בתקן זה ברמת ה): BCaBAשעות  BCBA ,670שעות  1000( פרקטיקום - BCBA על המודרכים להשלים ,
 BACBשאושרה על ידי , במסגרת תוכנית פרקטיקום אוניברסיטאית, , בציון עוברבניתוח התנהגות תרגול מעשישעות של  1000

על מנת לעמוד בתקן זה ברמת ה .אקדמי לתואר שניקרדיט צורך ושנלקחה ל - BCaBA שעות של  670, על המודרכים להשלים
ושנלקחה לצורך  BACBשאושרה על ידי , בציון עובר, במסגרת תוכנית פרקטיקום אוניברסיטאית, בניתוח התנהגות תרגול מעשי

.קרדיט אקדמי לתואר שני  
במהלך  תלפחות פעם אח. על מנת לספור שעות התנסות בכל תקופת התנסות, על המודרכים להיות מודרכים שבועהינה  הנחיהתקופת 

תקופה זו לא פחות מ .הנחיהשעות  1.5שעות התנסות יכללו לפחות  20מסך כל השעות שניתנו בפרקטיקום. לדוגמה,  7.5% -  
 

על מנת לעמוד בתקן זה ברמת ה): BCaBAשעות  BCBA ,500שעות  750פרקטיקום אינטנסיבי ( - BCBA על המודרכים ,
שאושרה על , בציון עובר, במסגרת תוכנית פרקטיקום אוניברסיטאית, בניתוח התנהגות פרקטיקום אינטנסיבישעות של  750להשלים 

על מנת לעמוד בתקן זה ברמת ה .ושנלקחה לצורך קרדיט אקדמי לתואר שני BACBידי  - BCaBA500שלים , על המודרכים לה 
 BACBשאושרה על ידי , בציון עובר, במסגרת תוכנית פרקטיקום אוניברסיטאית, בניתוח התנהגות פרקטיקום אינטנסיבישעות של 

. על מנת לספור שעות התנסות בכל תקופת התנסות, על שבועהינה  הנחיהתקופת  .ושנלקחה לצורך קרדיט אקדמי לתואר שני
במהלך תקופה זו לא פחות מ פעמייםלפחות המודרכים להיות מודרכים  מסך כל השעות שניתנו בפרקטיקום אינטנסיבי.  10% -

.הנחיהשעות  2שעות התנסות יכללו לפחות  20לדוגמה,   
 
 

עבור כל שלוש האופציות לעיל, ניתן לצבור בשבוע לא פחות מ שעות ולא יותר מ 10 - . מודרכים יכולים לצבור הנחיהשעות, כולל  30-
, פרקטיקום, או פרקטיקום אינטנסיבי). הנחייה(כלומר, עבודת שטח עצמאית ב ההנחיהגוריה אחת בלבד בכל תקופת התנסות בקט  

 
מהקטגוריות לעיל  3או  2: מודרכים יכולים לבחור לצבור שעות בקטגוריה מסוימת או יכולים לשלב שילוב של קטגוריות התנסות

 1.5פי  מהווהפרקטיקום הפרקטיקום אינטנסיבי) על מנת לעמוד בדרישות ההתנסות, כש, פרקטיקום, בהנחייה(עבודת שטח עצמאית 
.בהנחייהמהערך הזמני של עבודת שטח עצמאית  2מהווה פי , והפרקטיקום אינטנסיבי בהנחייהעבודת שטח עצמאית מהערך הזמני של   
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 תקנים
 

, פרקטיקום, או פרקטיקום אינטנסיבי, עד בהנחייהעבודת שטח עצמאית  יכולים  להתחיל לצבור שעות לא מודרכים: תחילת ההתנסות
שהם מתחילים להשתתף בקורסים הנדרשים לעמידה בדרישות הקורסים של ה - BACB .  

 
הקשורות לרשימת המשימות  מיומנויות חדשות לניתוח התנהגות: הפוקוס העיקרי של המודרך צריך להיות רכישת מתאימותפעילויות 

של המהדורה השלישית של ה - BACB או לרשימת המשימות של המהדורה הרביעית של ה - BACB , כמתאים. על הפעילויות להיות
 Some“במאמר " Baer, Wolf, and Risley (1986)עקביות עם המימדים של ניתוח התנהגות יישומי, אשר זוהו על ידי 

Current Dimensions of Applied Behavior Analysis”  אשר פורסם בז'ורנלJournal of Applied Behavior Analysis .
. יקבע אם פעילויות התנסות מתאימות על סמך מקורות אלו מנחהה  

 
מומלץ מאוד שיהיו למודרכים מספר התנסויות (לדוגמה, מקומות, אוכלוסיות) עם מספר מדריכים ומכל אחד מתחומי הפעילות שלהלן.   

 
ביצוע הערכות הקשורות לצורך בהתערבות התנהגותית (לדוגמה, הערכת העדפת גירוי, הערכה תפקודית, הערכת ביצועי צוות). •  
תכנון, יישום ומעקב שיטתי אחר תוכניות למיומנויות רכישה ולהפחתת התנהגות. •  
התנהגות על ידי אחרים.ניתוח יישום תוכניות ל הנחיית •  
התנהגותיות, וניהול ביצועים.הכשרה, תכנון מערכות  •  
פעילויות אחרות, אשר בדרך כלל מבוצעות על ידי מנתח/ת התנהגות, שקשורות באופן ישיר לניתוח התנהגות, כגון השתתפות  •

בישיבות תכנון של התוכנית לניתוח התנהגות, סקירת הספרות הקשורה לתוכנית, ודיבור עם אנשים על התוכנית.   
 

א תחשבנה כהתנסות כוללות: השתתפות בישיבות עם מעט תוכן של ניתוח התנהגותי או כלל ללא תוכן של ניתוח דוגמאות לפעילויות של
והשלמת הערכות לא  ;ביצוע פעילויות מנהליות שאינן התנהגותיות  ;מתן התערבויות שאינן מבוססות על ניתוח התנהגות ;התנהגותי

לקטואליות), עבודת ניירת, תיעוד, חיוב, או כל פעילות אחרת אשר אינה קשורה התנהגותיות (לדוגמה, הערכות אבחון, הערכות אינט
באופן ישיר לניתוח התנהגות.   

 
לא יותר מ מסך כל שעות ההתנסות שנצברו יכולות להיות ביישום הישיר של תוכניות התנהגותיות.  50%-  

 
: לקוח יכול להיות כל אדם ששירותי ניתוח התנהגותי מתאימים עבורו. אולם, על המודרך לא להיות קשור ללקוח או לקוחות מתאימים

תקופת ההתנסות. למטפל העיקרי של הלקוח או להיות המטפל העיקרי של הלקוח. מודרכים חייבים לעבוד עם מספר לקוחות במהלך 
של הנחיות האת הסעיפים הרלוונטיים הבאים (בנוסף, ראה/י  - BACB להתנהגות אחראית של מנתחי התנהגות - BACB Guidelines 

for Responsible Conduct for Behavior Analysts :9.07 ,4.0 ,3.05 ,3.04 ,3.03 ,3.01 ,2.0 ,1.07 ,1.06.(  
 

התנהגות /תאו מנתח לשכה/ה להיות מנתח/ת התנהגות מוסמך/ת מנחה: במהלך תקופת ההתנסות, על המנחהדרישות מ דוקטורט -
לא להיות קשור, כפוף או מועסק על ידי המודרך במהלך תקופת ההתנסות. תעסוקה אינה  מנחה. על הבעמדה טובה לשכה /תמוסמך

. (בנוסף, ראה את הסעיפים הרלוונטיים הבאים של הנחיות ההנחיהקיבל מהמודרך עבור שירותי  מנחהכוללת פיצוי שה - 
BACB מנתחי התנהגות להתנהגות אחראית של - BACB Guidelines for Responsible Conduct for Behavior Analysts :5.0 ,

71.0 ,1.06 ,1.05.(  
 
 
 
 

הינה לשפר ולשמר את הרפרטוארים של ניתוח ההתנהגות, המקצועיים והאתיים של המודרך ולסייע במתן  ההנחיהמטרת : ההנחיהטבע 
:  תשל ניתוח התנהגות כולל תאפקטיבי הנחייהשירותים איכותיים ללקוחותיו/ה.   

 
פיתוח של צפיות ביצועים •  
תצפית, הכשרה למיומנויות התנהגותיות, ומתן משוב ביצועים •  
מתן דוגמה אישית להתנהגות טכנית, מקצועית ואתית •  
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המשגת מקרה התנהגותי, פתרון בעיות, וקבלת החלטותהנחיית  •  
התנהגותיות, בסיסי נתונים, דוחות)סקירה של חומרים כתובים (לדוגמה, תוכניות  •  
והערכה של השפעות של מתן שירות התנהגותי הנחייה •  
הנחיההערכה מתמשכת של השפעות ה •  

 
לצפות ולספק משוב למודרך בנוגע לפעולות שלו/ה, הקשורות לניתוח התנהגות עם לקוח, בסביבה הטבעית ובמהלך כל  מנחהעל ה

ובאתר הינה עדיפה. אולם, זה יכול להתבצע באמצעות מצלמות אינטרנט, קלטת וידאו, שיחות נדרשת. תצפית באדם ה ההנחיהתקופת 
. תצפית סינכרונית (בזמן אמת) מומלצת מאוד.מנחה,  או באמצעים דומים הבאים במקום נוכחותו הפיזית של הוועידה בוידיא  

 
הנחיה בכל תקופת הנחיה. קבוצות קטנות הן מפגשים ההנחיה יכולה להתקיים בקבוצות קטנות של לא יותר מחצי מסך כל שעות ה

שמתוארות מעלה. אם אנשים  הנחיהמודרכים, אשר חולקים התנסויות דומות, משתתפים בפעילויות ה 2-10אינטראקטיביים שבהם 
ן המודרכים. יתר שאינם מודרכים נוכחים במהלך הפגישה, השתתפותם צריכה להיות מוגבלת כדי להגדיל את הזדמנויות לאינטראקציה בי

אינדיבידואלי.  הנחיהבכל תקופת הנחייה צריכות לכלול שעות ההנחיה   
 

חייבים לערוך חוזה בכתב לפני תחילת ההתנסות. המטרה של החוזה הינה להגן על כל הצדדים המעורבים  מנחה: המודרך והחוזה הנחיה
. על החוזה:ולארגן פעילויות התנסות בהתאם למטרת וטבע ההנחיה  

 
להצהיר על האחריות של המנחה ושל המודרך •  
לכלול תיאור של הפעילויות המתאימות והמטרות •  
יחתום על טופס אימות ההתנסות של המודרך כשההתנסות מסתיימת מנחההלכלול מצבים אובייקטיביים ומדידים, שתחתם  •  
מערת היחסים) לתאר את ההשלכות של אי היענות של הצדדים למחויבויות שלהם (כולל סיום נאות של  •  
  ניתן, כאשר בשטחמנהל מהלכלול הצהרה שדורשת מהמודרך לספק אישור בכתב מהמעסיק או  •
הנחיות הבלכלול עדות ששני הצדדים ידבקו  • - BACB להתנהגות אחראית של מנתחי התנהגות - BACB Guidelines for 

Responsible Conduct for Behavior Analysts ובתקנים המשמעתיים והאתיים של ה - BACB .  
 

הינם אחראיים לשמור ולספק ל מנחההמודרך וה - BACB  .העתק של ההסכם החוזי, במידה ויידרשו  
 

, במהלך כל תקופת הנחיהאחראיים לאיסוף תיעוד של כל תקופת הנחייה בטופס התנסות ב מנחה: המודרך והשוטפתתיעוד הנחיה 
ההנחיה. טופס אחד צריך להיות ממולא בסוף של כל תקופת הנחיה.  - BACB  שומר את הזכות לבקש תיעוד זה בכל זמן לאחר הבקשה

להיות מוגש עם הבקשה לעבור את הבחינה אלא אם כן נדרש במפורש על ידי  לא צריךשל הפרט לעבור את בחינת ההסמכה. תיעוד זה 
ה -BACB.  

 
 
 
 
 

. טפסים אלטרנטיביים אלו חייבים לכלול את כל האלמנטים הבאים:הנחיהמדריכים יכולים לפתח גרסה משלהם לטופס ההתנסות ב  
 

הנחיהתאריך של כל פגישת  •  
הנחיהמשך זמן של כל פגישת  •  
(כלומר, אינדיבידואלית או קבוצות קטנות) הנחיהפורמט של כל פגישת  •  
הערכה של ביצועי המודרך •  
הנחיהת ההתנסות שהושגו במהלך תקופת הסך כל שעו •  
הנחיההאינדיבידואליות והקבוצתיות שהושגו במהלך תקופת ה הנחיהסך כל שעות ה •  
ולמודרך, המציינים מתי הטופס מולא ונחתם מנחהלקווי תאריך  •  
ולמודרך מנחהקווי חתימה ל •  
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 7, אם נדרש, העתקים של תיעוד ההנחיה. תיעוד ההנחיה צריך להיות שמור לפחות BACBאחראיים לשמור ולספק ל  מנחההמודרך וה
שנים.   

 
תקני וטפסי ההתנסות של ה - BACB  אנא וודא שאת/ה משתמש/ת בגרסה הנוכחית, שזמינה בחלק של 2012עודכנו בספטמבר .

. על כל המועמדים להסמכה להגיש תיעוד של ההתנסות שלהם, על ידי שימוש בגרסה הנוכחית של www/bacb.comההורדות בכתובת 
טופס אימות ההתנסות. גרסאות קודמות של הטופס לא תתקבלנה.   

 
על טופס אימות ההתנסות או שאינו מסכים עם סך מספר השעות  מנחה: אם מודרך לא הצליח להשיג את החתימה של התנסות במחלוקת

דו בטופס, המודרך יכול להוסיף לבקשה שלו/ה הוכחה מהבאים:שתוע  
 

1. העתק של חוזה ההנחיה   
2. העתקים של טפסי התנסות בהנחיה החתומים, אשר מולאו במהלך ההתנסות   
3. מכתבים או תיעוד אחר מצדדים שלישיים, אשר צפו ביחסי ההנחיה.    

 
 מנחהוכן חייבים לכלול הוכחה להעברת מידע זה ל BACB –העתקים של התיעוד שהם מגישים ל  מנחהמודרכים חייבים גם לספק ל

). המנחהאישור על קבלת מייל בצירוף מכתב מהמודרך ל(לדוגמה,  - BACB על מנת לאשר שקיבל מידע  מנחהעשוי ליצור קשר עם ה
התנסות שסופקה תיעוד של חוסר שביעות רצון/חששות בנוגע לזה ולספק לו/ה אפשרות להתייחס לעניין זה בכתב. מנחים יתבקשו לספק 

הבקשה נדחתה עקב חוסר הוכחה של הנחיה, למודרכים תהיה הזכות לערער על למודרכים, אשר טוענים להתנסות במחלוקת. אם 
הסירוב.   
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 טופס התנסות בהנחיה 
לפחות פעם אחת במהלך כל תקופת הנחיה.טופס זה (או שווה ערך לו) יש למלא   

 
: _____________________________מנחהמודרך: _____________________________        

תאריך/תאריכי ומשך זמני פגישת ההנחיה: ___________________________________________  

___קבוצתי  פורמט פגישת ההנחיה (סמן את כל המתאימים): ___אינדיבידואלי      

מסמך זה מכסה את תקופת ההנחיה מ: ___/___/___ עד ___/___/___  

שעות התנסות מצטברות במהלך תקופת הנחיה זו (מלא/י את כל ארבעת הקווים)  

1. מספר שעות מצטברות של התנסות עצמאית (ללא זמן שבילה/תה עם המנחה): _____   

ביישום ישיר של תוכניות התנהגותיות: _____מהשעות שנרשמו לעיל, רשום את מספר השעות שהושקעו   

2. מספר שעות מצטברות של הנחיה אינדיבידואלית: _____   

3. מספר שעות מצטברות של הנחיה בקבוצת קטנות: _____   

4. מספר שעות מצטברות של התנסות (סכום של א  ג): _____-  

 
)הנחייה שנערכה במהלך תקופת הנחייה זו (מלא/י את כל המתאימיםהמאפיינים של   

כוסו BACBמיומנויות מרשימת המשימות של  _____  

_____ לקוח/ות מיוחד/ים נידון/ו  
_____הגנה על פרטיות הלקוח   

_____תצפית של המודרך (וידאו)  
(באדם) מנחה_____תצפית של ה  

_____דיון ומשוב הנחייתי (באדם)  
_____דיון ומשוב הנחייתי (מרחוק)  

____________________________________________________קריאה:   
 

המודרך: יהערכה של ביצוע  
מ מספק   דש- דרוש שיפור  ל- לא מספק  למ- לא מתאים -  

 
 

 למ ל דש מ 
     מגיע להנחיה בזמן

     שומר על אינטראקציות מקצועיות ואדיבות עם:
     לקוחות/צרכנים     
     ספקי שירות אחרים     
     עמיתים לעבודה     

     שומר על לבוש והתנהגות הולמים
     יוזם שיפור עצמי מקצועי

     מקבל משוב הנחייתי באופן הולם
     מחפש הנחיה באופן הולם
     מגיש במועד דוחות כתובים

     מתקשר באופן יעיל:
     בכתב     
     בעל פה     

     שאינם התנהגותיים מפגין רגישות הולמת לספקים
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     המודרך מזהה בעצמו מגבלות אישיות
     המודרך מזהה בעצמו מגבלות מקצועיות
רכישת מיומנויות מטרה התנהגותיות      אנליטיות-

 
 
 
 
 

 הערכה כללית של ביצועי המודרך במהלך תקופה זו (הקף אחד): מ   דש   ל   למ 
 

____________________   תאריך: ____________________חתימת המודרך:   
 

: ____________________  תאריך: ____________________מנחהחתימת ה  
 

טופס זה לאין לשלוח  - BACB עם הבקשה לבחינה  
והמודרך, כל אחד, לשמור העתק של טופס זה לפחות ל מנחהעל ה שנים 7-  
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BACBטופס אימות התנסות   
 חלק א

 
מועמדים יכולים לצבור רק סוג אחד של התנסות בכל פעם. השתמש בטופס אחד לכל התנסות.  

___________________________________________________  שם המועמד:    
שעות התנסות שנצברו (מלא/י את כל שלושת הקווים):  

1. ________מספר שעות התנסות עצמאיות שנצברו:    

מהשעות שנרשמו לעיל, רשום את מספר השעות שהושקעו ביישום ישיר של תוכניות התנהגותיות: _____  

2. מספר שעות מצטברות של הנחיה: _______   

3. סה"כ מספר שעות מצטברות של התנסות (סכום של א ו  ב): _______-  

סוג ההתנסות שהושגה (סמן רק אחד):  

הנחיה___ עבודת שטח עצמאית ב  

מאושר על ידי אוניברסיטה (על התמליל להראות ציון עובר בקורסים שאושרו) BACB___ פרקטיקום   

אינטנסיבי מאושר על ידי אוניברסיטה (על התמליל להראות ציון עובר בקורסים שאושרו) BACB___ פרקטיקום   

 

מסגרת זמן ההתנסות:  

___/___/____    )DD/MM/YYYYתאריך סיום (___/___/____    )DD/MM/YYYYתאריך התחלה (  
ציין תאריך ספציפי, אין לכתוב "היום"                                              2005באפריל  1אסור שיהיה לפני      

 
שם המנחה: ______________________________________________________________________________  

____________________לפון: ט  

סביבת ההתנסות: __________________________ עיר: _________________________ מדינה:______________  
 

 

 חלק ב
מנחהיש למלא על ידי ה  

 
 בחתימתי מטה, אני מצהיר כי:

הדרישות האמורות.המועמד השלים את ההתנסות כפי שמפורט במסמך מדיניות זה, תחת הנחייתי, ובעמידה בכל  •  
אני המנחה האחראי שמצוין בחוזה ההנחיה עם מונחה זה. •  
מספר:______________________ לשכהבמהלך התנסותו של המועמד, אני הייתי מנתח התנהגות מוסמך  •  

 
המידע שכלול בטופס אימות ההתנסות הינו אמיתי ונכון למיטב ידיעתך. כלמנחה: בחתימתך מטה, הינך מצהיר כי   

 
שם המנחה: ______________________________________________________________________  
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חתימה: ____________________________________ תאריך: _______________________________  
 
 

ו במייל לא יתקבלו. מסמכים מקוריים ששונו מסמך זה חייב לכלול את החתימה המקורית של המנחה. צילומים או העתקים של מסמך זה שנשלחו בפקס א
(טיפקס, מחיקה וכדו') לא יתקבלו. מסמכים לא מלאים לא יתקבלו.  


