
 

 

 

 :2017מעודכן לשינויים הצפויים בינואר  –מידע בנושא סופרויז'ן 

ומהווה עדכון לגבי הדרישות המשתנות  להלן מידע מעודכן שהוצג בפורום של ארגון מנת"ה

 . 2017בנושא הדרכה לשנת 

 דרישות המופיעות לגבי המדריכים המאושרים כסופרוויזורים:

מבקשי  –בנושא הדרכה של טרום מוסמכים   BACB,-לעבור מודול המאושר על ידי ה •

st certification, competency based, BACB (po הסמכה או בתהליכי לימודים

approved training module on supervising pre-certification individuals)  מדובר

( המוצעת על ידי אתרים CEנקודות  8שעות )מקנה גם  8בהדרכה קנויה של 

 http://www.bacb.com/index.php?page=100157מורשים. ראה קישור: 

online training   BACB)לעבור מודול הדרכה על סטנדרטים בהכשרה מעשית  •

module on BACB experience standards)  הגישה למודול ניתנת באתר

gateway.bacb.com   יש לבחור בלשונית ,trainingלבחור ב ,training modules זה .

רטל בו יופיעו כל המודולות העתידיות, שם  יש ליצור חשבון חדש )מומלץ מביא לפו

( ולאחר מכן ניתן להתחיל.  BACB-להשתמש בשם וסיסמא המשמשים עבור אתר ה

  שעות מסיום המודול. 48תוך   BACB gatewayהתוצאות יופיעו ב 

( בנושאים הקשורים  בהדרכה CEנקודות שעות  לימודי המשך ) 3להשלים  •

בנושא אתיקה ולא   CEנקודות  4ופרוויז'ן( בכל מחזור הסמכה . )זאת בנוסף ל)ס

 תתאפשר חפיפה בין האירועים הללו(.

ו/או סטודנטים    BCaBAתנאים אלה נדרשים מכל מי שמדריך מוסמכים בדרגת  •

 הנמצאים בתהליך הסמכה )טרום מוסמכים(

 עמידה בדרישות הנ"ל תצוין ברישום המוסמכים, הרישום מופיע כך:  •

Supervision: This certificant is willing to supervise individuals with BCaBA 

certification, and those pursuing certification. 

 Meets 2015 Standards for Supervision Requirement to supervise 

   either BCaBAs or RBTs as of 01/01/2015 

Meets 2015 Standards for Supervision Requirement to supervise 

   Exam Candidates as of 01/01/2015 

שעברו את תנאי הבורד   BCBAשימו לב: הרישום מופיע רק עבור מוסמכים בדרגת  •

מכים בדרגת ונחשבים מוסמכים שניתן לקבל מהם את ההדרכה החודשית למוס

BCaBA. 

 BCBA                 dita.hod@gmail.comדיטה הוד , 

 2016(   יוני CEועדת תיאום נקודות והשכלת המשך )

http://www.bacb.com/index.php?page=100157
mailto:dita.hod@gmail.com
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 :(2014)כפי שפורסמו בדצמבר  סטנדרטים מתוקנים של הדרכה:

 2017שינוי מ  הנהוג כיום תחום

 כמות ומבנה ההדרכה

 מדריכים יהיו אחראיים על ביצועיהם ומקצועיותם של המודרכים. לא מופיע אחריות

 can now be held accountable for the supervisee’s behavior-
analytic services 

שמו של המדריך יצוין במסגרת המידע האישי על המודרך. בתוך  לא מופיע זיהוי שמי

 certificant registeryרישום 

כישורים/ 
 דרישות

כללים השוואת התנאים להמדריך לא יוכל להיות בעל קשר למודרך.  לא מופיע

 Experience Standards policyהנהוגים לגבי יחסי מדריך מודרך: 

הקוד האתי היקף הפעילות של המדריך חייב להיות בקנה אחד עם  לא מופיע עומס עבודה
 שלו לספק שירות יעיל.יכולת המתייחס ל

אחת שעה  כמות
 לפחות. לחודש

מהיקף העבודה של  2% הדרכה בהיקף דינאמי של דרישה ל
זאת לפי יומן עבודה שהמוסמך צריך לעדכן באותו חודש.  המוסמך

, לא מחויב לקיים באותו החודש לא עבדהמוסמך אם ולהציג למדריך. 
 160שעות שבועיות, סה"כ  40למשל אם עבד  הדרכה.מפגש 

 שעות הדרכה באותו החודש.  3.2בחודש, נדרש לקיים 

אלות והתכתבות לפחות אחת לחודש, אך על המדריך להיות זמין לש אחת לחודש תדירות
 בין פגישות. 

מוסמכי 

BCaBA  
 חדשים

משעות העבודה החודשיות ולא פחות  5%ידרשו לקבל הדרכה של  אחת לחודש 
 השעות הראשונות לאחר ההסמכה.  1000משעה בשבועיים, למשך 

בחודש, נדרש לקיים  160שעות שבועיות, סה"כ  40למשל אם עבד 
 שעות הדרכה.  8

סוג 
 האינטראקציה

פנים אל פנים, 
הדרכה בזמן 

 אמת בלבד

אימיילים או אין חובה לקיום הדרכה פנים אל פנים או בזמן אמת. 

  הינם מקובלים גם כן כקיום הדרכה.התכתבות 

יש לקיימה  תצפית
פעמיים בשנה, 

פיסית בנוכחות 
של המדריך 

 העבודה במקום

לא מחייב נוכחות במקום. אך פעמים בשנה )רבעוני(.  4יש לקיימה 
 כמובן בהסכמת הלקוח או מי מטעמו. אפשרי.וצילום כל אמצעי מדיה 

 הדרכה בקבוצות

אין תנאים לגבי  סוג
 גודל הקבוצה. 

עניין משותף. אם בקבוצה  שהם בעלימודרכים,  2-10קבוצות קטנות, 
נמצאים מודרכים שאינם מוסמכים, זמנם  בדיון יוגבל, על מנת 

 .BCaBAלהתמקד במוסמכים 



 2017שינוי מ  הנהוג כיום תחום

 50לא יותר מ  כמות שעות
 אחוז מהשעות

 אחוז מהשעות 50לא יותר מ 

 ההדרכהשל  תיעוד

שליחת מסמכים  דיווח
 אחת לשנה.

חתימה עבור 
מפגש חודשי או 

אחת לשנה 
עבור מדריך 

 קבוע.

לכל נפרד מסמך רישום תיעוד כל העת של פגישות הסופרוויזן. 
פגישה. התיעוד נשמר אצל המדריך והמודרך. ישלח לבורד לפי 

 דרישה אישית.

י תחילת ההתקשרות. יש לפרט את טבע ותדירות נחוזה לפיש לערוך  לא מופיע חוזה
ולל הסיבות להגברת התדירות. הדרך בה ידווח קושי ההדרכה, כ

ת. ותצפיואופן קיום הבהחזקת הלקוחות. הדרכים בהן תבוצע הדרכה 
התייחסות  כתב הסכמה של צד שלישי למעורבות המדריך.נדרשים 

 הצדדים. תנאי 2פידבק כתוב וחתום על ידי  לאחריות המדריך.
אישור לבורד והאופן לרישום טופס ה התשלום והמחירון. קריטריונים

דוגמאות לחוזה נמצאות באתר הבורד תחת  פרידה.בו יוחלט על 

 /resources-http://bacb.com/supervisionהקישור: 

 

 

 נושאים נוספים מתוך עדכונים שפרסם הבורד:

משך ההתנסות לא יעלה על חמש שנים  – שינויים בתחום התנסות מעשית •

 ( 1.1.15מהחל בתורף ) מתחילתה ועד סיום השעות הנדרשות 

בעלי תואר שני לפחות, בתחומי ניתוח – BCBAקודמת לשינויים בדרישות להשכלה  •

 ( 1.1.16התנהגות, חינוך או פסיכולוגיה )מ

 Professional and. 1.1.16נכנסו לתוקף מ ש חידושים ושינויים בקוד האתי •

Ethical Compliance Code for Behavior Analysts  .נכנס לתוקף 

. הדרישה  תבוטל הדרישה לחידוש שנתידירקטוריון המנהלים של הבורד קבע כי  •

מרגע  ,2015. זה בתוקף מינואר reanualsולא  recertificationהיחידה היא ביצוע 

. CEשנים, וביחד איתו הדרישות לגבי נקודות  3המעבר למחזור של שנתיים במקום 

המעבר לחידוש רק כל שנתיים, הותיר את המחיר , אך משולם בבת אחת במקום 

 (.BCABAדולר לדרגת  BCBA ,130דולר לדרגת  200בחלוקה לשנים. )

ק את צבירת קיימת המלצה לחל למחזורי הסמכה בני שנתייםלקראת המעבר  •

מספר . לתזכורת: לכל שנה ולא לדחות את צבירתן לשנה האחרונה CEנקודות ה

 BCBA/BCBA-Dהינה  הדרושות לחידוש הסמכה )במחזורים בני שנתיים( CEנקודות 

 .נקודות BCaBA 20,     נקודות 32
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מוסמכים מאבדים הסמכתם אם אינם  חידוש ההסמכה לאחר אובדנה:תנאים ל •

מחדשים בזמן או אם לא עמדו בדרישות )למשל לא לקחו את כל נקודות השכלת 

יום לתקן ולהחזיר לעצמם את  90ההמשך הנדרשות(. עומדים לרשות המאבדים 

מי שאינו מצליח לעשות את ההשלמות תוך ההסמכה, תוך תשלום קנס איחור בלבד. 

ז נדרשים להרשם ולהבחן מחדש. מאחר שעם חלוף יום, יאבד הסמכתו. וא 90

השנים התנאים משתנים, הוחלט לאפשר להרשם לבחינה מחדש )עבור אותה דרגה 

שינוי זה נכנס . מבלי שעברו מעל חמש שניםבלבד( על סמך היות ההסמכה בתוקף 

 התרשים מבהיר את סדר הפעולות. (. 2016לתוקף מיידית )אפריל 

 

 

 


