
מבוסס –תנאים לשימור ההסמכה 

(BACB)העולמי הבורדהנחיות 

BCBA, הודדיטה



:supervisorדרישות לגבי המדריכים 
.רק דרישה לכשירות מקצועית אתית, ללא ותק רלוונטי, BCBAדרגת •

מבקשי הסמכה או –בנושא הדרכה של טרום מוסמכים  BACB,-מודול המאושר על ידי הלעבור •

 post certification, competency based, BACB approved training module on)בתהליכי לימודים

supervising pre-certification individuals) 8מקנה גם )שעות 8מדובר בהדרכה קנויה של

:  ראה קישור. המוצעת על ידי אתרים מורשים( CEנקודות 

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

BACBלעבור מודול הדרכה על סטנדרטים בהכשרה מעשית • (online training module on BACB 

experience standards)  הגישה למודול ניתנת באתרgateway.bacb.com  ,  יש לבחור בלשונית

training ,לבחור בtraining modules . שם  יש , העתידיותהמודולותזה מביא לפורטל בו יופיעו כל

ולאחר מכן  (  BACB-מומלץ להשתמש בשם וסיסמא המשמשים עבור אתר ה)ליצור חשבון חדש 

.שעות מסיום המודול48תוך  BACB gatewayהתוצאות יופיעו ב . ניתן להתחיל

בכל מחזור ( ן'סופרוויז)בנושאים הקשורים  בהדרכה ( CEנקודות )שעות  לימודי המשך 3להשלים •

(.בנושא אתיקה ולא תתאפשר חפיפה בין האירועים הללו  CEנקודות 4זאת בנוסף ל. )הסמכה 

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


ן'לסופרויזדרישות –המשך 

או  /וBCaBAתנאים אלה נדרשים מכל מי שמדריך מוסמכים בדרגת •
(טרום מוסמכים)סטודנטים הנמצאים בתהליך הסמכה 

:  הרישום מופיע כך, ל תצוין ברישום המוסמכים"בדרישות הנעמידה •
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   BCBAהרישום מופיע רק עבור מוסמכים בדרגת : לבשימו •
ונחשבים מוסמכים שניתן לקבל מהם את ההדרכה  הבורדאת תנאי 

.BCaBAהחודשית למוסמכים בדרגת 

–אם המידע הזה מופיע עבור המדריך שלכם בידקו•
certificantרשימת  registry (.בלחיצה על שמו של המוסמך)הבורדבאתר



המשך דרישות למדריך

–להדרכה הקשורות ' נק3על המדריך לצבור •
החל מהמחזור  ,  בכל מחזור הסמכה, סופרוויזן

1.1.15הראשון לאחר 

ן'בסופרוויזהקשורות  CEלא ניתן לצבור נקודות •
מפעילויות הדרכתיות אלא מכל פעילות מקובלת אשר  

,  כגון ימי עיון)אינה מתן הדרכה או קבלתה  
( סמינרים ועוד, פרזנטציות

או הדרכה  )ניתנות עבור תחום אחד בלבד CEנקודות •
תחומים  לשני  CEלא ניתן לשייך נקודת , (או אתיקה
במקביל  



שינויים נוספים

משך ההתנסות  –שינויים בתחום התנסות מעשית •

(  1.1.15מ) לא יעלה על חמש שנים 

בעלי – BCBAבדרישות להשכלה קודמת לשינויים •

חינוך  , בתחומי ניתוח התנהגות, תואר שני לפחות
(  1.1.16מ)או פסיכולוגיה 



:המעבר למחזור הסמכה של שנתיים במקום שלוש

קבע כי תבוטל הדרישה לחידוש שנתי  הבורדדירקטוריון המנהלים של •
זה  . re-anualsולא recertificationהדרישה היחידה היא ביצוע . 

3מרגע המעבר למחזור של שנתיים במקום , 2015בתוקף מינואר 
המעבר לחידוש רק כל . CEהדרישות לגבי נקודות איתווביחד , שנים

אך משולם בבת אחת במקום בחלוקה  , הותיר את המחיר , שנתיים
(.BCABAדולר לדרגת BCBA ,130דולר לדרגת 200. )לשנים

המעבר למחזורי הסמכה בני שנתיים קיימת המלצה לחלק את לקראת •
לכל שנה ולא לדחות את צבירתן לשנה האחרונהCEצבירת נקודות ה

(במחזורים בני שנתיים)הדרושות לחידוש הסמכה CEמספר נקודות •

•BCBA/BCBA-D32נקודות

•BCaBA20נקודות

שעות במחזור מתחום האתיקה4-כל המוסמכים יחויבו ב•

31ל רלוונטיים לכל מי שמחדש את הסמכתו לאחר "השינויים הנ•

2014לדצמבר 



CE-נקודות השכלת המשך 
סוג  

CEה 
פירוטתיעודמגבלהתיאור

קורס במכללה 1
או אוניברסיטה

אין מגבלה  
אפשר את  

כל הנקודות  
מכאן

מסמך רישמי  
המוכיח ציון  

עובר ותכנית  
לימודים  

(  סילבוס)
המציגים תוכן  

ניתוח  
התנהגות

  BCBAברמת תואר שני ל –מדובר בלימודי המשך 
הקורס כולו חייב להיות  . BCaBAוברמת תואר ראשון ל 

כמו כן חייב להיות מוסד מוכר  . בתחום ניתוח התנהגות
להשכלה גבוהה שעומד בסטנדרטים המאושרים  

שעה סמסטריאלית שווה  . ב ובקנדה"למוסדות בארה
.נקודה= דקות 50כל . CEנקודות 15

נקודות  2
באירועים של  

approved 
continuing 
education 

(ACE) 
providers  

אין מגבלה  
אפשר  

לצבור את  
כל הנקודות  
מקטגוריה זו

מסמך  
באנגלית  

 ACEמארגון 

מדובר  (. סימפוזיון ועוד, הרצאה)השתתפות באירוע 
למשל באירועים של ארגון מנתחי ההתנהגות  

ה או הרצאות מארגונים מאושרים  "היל, המוסמכים
.  נקודה= דקות 50. באינטרנט

.  עבור נקודות אלה יש לשלם לארגון

אירועים לא 3
מאושרים  

25%עד 
כ  "מסה

הנקודות

מסמך עדות  
חתום על ידי  

המוסמך עצמו  
או מעביר  

.האירוע

,  מצגת, השתתפות כמאזין או הוראה בפועל של סמינר
סדנה או יום עיון במסגרת שלא אושרה על  , כנס אירוע

ובתנאי שהם מתייחסים ישירות לפרקטיקה  , BACBידי 
על מתמחים  , ן'סופרוויזפעילויות . של ניתוח התנהגות

ן'סופרוויזאו ( במסגרת פרקטיקום)בניתוח התנהגות 
או ,  במסגרת הדרכות חודשיותBCaBAלמוסמכים  

רלוונטי גם למקבלי  . אחרותן'סופרוויזפעילויות 
.נקודה= דקות 50.   ההדרכה וגם לנותניה

הוראה של  4
אירועים מסוג  

1 ,2

50%עד 
כ  "מסה

הנקודות

מכתב מראש  
החוג  

(  אוניברסיטה)
או ממתאם  

  CEנקודות 
ACEבארגון 

קטגוריה  )הוראה על ידי המוסמך של אירועי השתלמות 
(.  1קטגוריה )או לימוד של קורסים במוסד מאושר ( 2



CE-נקודות השכלת המשך 
סוג ה 

CE
פירוטתיעודמגבלהתיאור

נקודות המונפקות  5

ישירות על ידי  

BACBה

כ  "מסה25%עד 

הנקודות

מוענקות על ידי ה  

BACB   ישירות

לחשבון באינטרנט  

או במכתב אישור  

.מטעמם

אירועי הסמכה או פעילויות שאושרו  

למשל מילוי  . BACBעל ידי ה  CEUמראש ל

.BACBשאלוני סקר הנשלחים על ידי ה

לקיחת ומעבר  6

מבחן ההסמכה  

בהצלחה 

בהרשמה  )

(ותשלום

מעבר הבחינה  

100%שווה ל 

 CEמהנקודות 
הנדרשות

מוענקות על ידי ה  

BACB   ישירות

לחשבון באינטרנט

מותר  )מדובר במעבר מחדש של הבחינה 

,  (לבקש לגשת שוב רק לדרגה הקיימת

מעבר  . בשנה האחרונה למעגל ההסמכה

הבחינה יזכה בכל הנקודות ולא יהיה  

עם זאת  . צורך בהשלמת נקודות נוספות

לא , במידה שהמוסמך נכשל בבחינה

יחשב עוד כמוסמך ויהיה עליו להגיש  

בקשה להסמכה מחדש ולעבור את  

מעבר הבחינה כמובן  . הבחינה בהתאם

אינו מחליף את הדרישות לקבלת  

.  BCaBAעבור מוסמכים ן'סופרוויז

פעילות אקדמית  7

כגון פרסום  

מאמרים בכתבי  

עת וסקירות  

.מאמרי מערכת 

כ  "מסה25%עד 

הנקודות
עדות כתב  

הפרסום בירחון או  

.מכתב מהעורך

נקודות  8= פרסום מאמר בירחון מוכר 

CE ,REVIEW =נקודה אחת.



2017בתוקף מינואר : סטנדרטים מתוקנים של הדרכה

2017שינוי מ הנהוג כיוםתחום

מדריכים יהיו אחראיים על ביצועיהם ומקצועיותם של לא מופיעאחריות

 can now be held accountable) for the. המודרכים

supervisee’s behavior-analytic services

במסגרת המידע האישי על  יצוין שמו של המדריך לא מופיעזיהוי שמי

certificantבתוך רישום . המודרך registry

/  כישורים

דרישות

.  המדריך לא יוכל להיות בעל קשר למודרךלא מופיע

כפי שמופיע בכללים הנהוגים לגבי יחסי מדריך  
Experience Standards policy:מודרך

היקף הפעילות של המדריך חייב להיות בקנה אחד  לא מופיעעומס עבודה

לפי הקוד האתי, ליעילותעם היכולת 



2017בתוקף מינואר : סטנדרטים מתוקנים של הדרכה
2017שינוי מ הנהוג כיוםתחום

חודש מהיקף העבודה של המוסמך באותו 2%דרישה ל אחת לחודשכמות

(behavior-analytic service hours they provide) .  אם לא

.המדריך יכול לדרוש יותר. לא מחויב לקיים הדרכה, עבד

אך על המדריך להיות זמין לשאלות  , לפחות אחת לחודשאחת לחודשתדירות

.  והתכתבות בין פגישות

מוסמכי 

BCABA  

חדשים

משעות העבודה החודשיות ולא  5%ידרשו לקבל הדרכה של אחת לחודש  

השעות הראשונות  1000למשך , פחות משעה בשבועיים

.  לאחר ההסמכה

סוג 

האינטראקציה

, פנים אל פנים

הדרכה בזמן  

אמת בלבד

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

.ן'הסופרויזכחלק משעות יחשבואימיילים או התכתבות לא 

יש לקיימה  תצפית

,  פעמיים בשנה

בנוכחות במקום

לא מחייב נוכחות  (. רבעוני)פעמים בשנה 4יש לקיימה 

.כל אמצעי מדיה אפשרי. במקום



2017בתוקף מינואר : סטנדרטים מתוקנים של הדרכה
2017שינוי מ הנהוג כיוםתחום

הדרכה בקבוצות

אין תנאים  סוג

לגבי גודל 

.  הקבוצה

אם בקבוצה  . עם עניין משותף, מודרכים2-10, קבוצות קטנות

על מנת  , זמנם  בדיון יוגבל, נמצאים מודרכים שאינם מוסמכים

.BCABAלהתמקד במוסמכים 

50לא יותר מ כמות שעות

אחוז מהשעות

אחוז מהשעות50לא יותר מ 

תיעוד

שליחת  דיווח

מסמכים אחת  

.לשנה

,  הסופרויזןתקופת / הסופרוויזןתיעוד כל העת של פגישות 

expirienceבהתאמה ל standarts .התיעוד  . מסמך לכל פגישה

.לפי דרישה אישיתלבורדישלח . נשמר אצל המדריך והמודרך

יש לפרט את טבע ותדירות  . חוזה לפי תחילת ההתקשרותמחויבלא חוזה

במקרה שהמדריך  , התדירותכולל הסיבות להגברת , ההדרכה

בהן  הדרכים . הדרך בה ידווח קושי בהחזקת הלקוחות. דרש

.  תבוצע הדרכה על תצפית

.  כתב הסכמה של צד שלישי למעורבות המדריך

אחריות המדריך על  . הצדדים2פידבק כתוב וחתום על ידי 

.השירותים של המודרך

.  של וידוא ופרידהקריטריונים . תנאי התשלום והמחירון



BCaBAלמוסמך מודרך BCBAחוזה בין מדריך 
ל'אברגאלחדףאליעןר "באדיבות ד*

על ידי ובין  , הסכם הנחיה זה נקבע במועד המצוין בהמשך החוזה•
להנחיה ופיקוח על מתן שירותי ניתוח  ( המודרך)___ ו( המדריך)______

.יישומיהתנהגות 

ליצירת מומחיות בניתוח  , המדריך והמודרך מתחייבים לעבודה משותפת•
לעמוד בסטנדרטים גבוהים של התנהגות  ומסכימים , יישומיהתנהגות 
התנהגות מקצועית כוללת קיום דיונים התנהגותיים המעוגנים . מקצועית

. בידע הנגזר באופן מדעי ומקצועי

ברשימת מנתחי  הבורדבאתר המדריך נותן את האפשרות לשים את שמו •
במידה שנעשית עמידה בתנאי  , ההתנהגות המוסמכים כמדריך הקבוע

לבקשת הסרת שם המדריך  לבורדהודעה . ולאורך תקופת החוזההחוזה 
.תעשה רק לאחר שנמסרה למודרך הודעה על סיום ההתקשרות

,  וידיעותיובמסגרת יכולותיו והנחיה רק יספק למודרך הדרכה המדריך •
. ובגבול היכולת האישית והמקצועית

הצדדים מסכימים לשמור על סודיות בהתאם לקווים המנחים  שני •
.  וכל התקנות המשפטיות הרלוונטיות( הקוד האתי)להתנהלות אחראית 

להתנהגות   BACB-ויעמדו בהנחיות של ה, הבינו, הצדדים קראושני •
(.  הקוד האתי)אחראית של מנתחי התנהגות 



BCaBAלמוסמך מודרך BCBAחוזה בין מדריך 
הבנה /לעבוד יחד על מנת לאפשר דיוןהמדריך והמודרך מסכימים •

הן מבחינה אישית  –מעמיקה של נושאים המשפיעים על הפרקטיקה 

.  ולפתח רמה גבוהה של מומחיות בניתוח התנהגות–והן מקצועית 

על ביצועיו  למודרך לספק משוב ספציפי המדריך מתחייב •

משוב זה יכול להתבצע באמצעות  ; לקוח-מודרךבאינטראקציות שבין 

או  , הקלטות, בוידאושיחות ועידה , קלטת וידאו, מצלמת אינטרנט

.  במקום נוכחותו הפיזית של המנחה, דומיםבאמצעים 

הקלטות הכוללים אותו  / מתחייב להצגת צילומיםמצידוהמודרך •

על  , אחת לרבעון, פעמים בשנה4, ומאפשרים מתן משוב לעבודתו

.הבורדעל ידי המחוייביםמנת לאפשר עמידה בתנאים 

על  , הצדדים מסכימים להגן על הזמן והמרחב לביצוע ההנחיהשני •

כפי שסוכם בין שני  , ידי קיום הפגישות והזמן המוקצב לכל פגישה

כל צד הדורש  . הפרטיות תכובד והפרעות ימנעו ככל הניתן. הצדדים

שינוי בלוח הזמנים שנקבע יודיע לצד השני במועד האפשרי המוקדם 

.  ביותר על מנת לקבוע מועד חדש מתאים לפגישה



BCaBAלמוסמך מודרך BCBAחוזה בין מדריך 
לא יותר  ( משתתפים10עד )הנחיה יכולה להתבצע בקבוצה קטנה •

.   BACB-לפי הסטנדרטים של ה, ממחצית שעות ההנחיה הכוללות
-על-שאר שעות ההנחיה חייבות להתנהל כהנחיה ישירה של אחד

.  אחד

ביצוע הדרכות במסגרת קבוצתית מותרת כאמור עד מחצית  •
.  ואין מניעה לקבלן על ידי מדריך אחר, ממפגשי ההדרכה השנתיים

אולם אלה לא יפגעו בתדירות מפגש של אחת לחודשיים לכל  
.וקשר עם המדריךעיקביותעל מנת לשמור על , הפחות

המדריך והמודרך ייפגשו לפחות פעם אחת בחודש לזמן שלא יהווה  •
שעות  –מסך השעות שהוקדשו לעבודת השטח 2-5%-פחות מ

אם המודרך , לדוגמה. העבודה בהן סופקו שירותים ניתוח התנהגות
.  להנחייהלפחות שעתיים יוקדשו , שעות בחודש100עבד 

המדריך רשאי לדרוש קביעת הדרכות בתדירות או משך צפופים •
ומעבר , ועל פי שיקול דעתו, לאור רמת ויכולות המודרך, מהאמור

.הבורדלשעות הנדרשות על פי 



BCaBAלמוסמך מודרך BCBAחוזה בין מדריך 
טופס לתיעוד ההנחיה ימולא בכל מפגש הנחיה ויוגש לחתימת שני  •

הטופס יכלול התייחסות לשעות העבודה עבור אותה תקופת . הצדדים

לשעות ההנחיה והסבר לגבי הכמות שנקבעה והתייחסות  , הנחיה

. לתכנים שעלו

מיד  שקלים חדשים שישולמו ___ התשלום על כל שעת הנחיה תהיה •

עם סיומו של כל מפגש הנחיה או בזמן אחר כפי שסוכם הדדית ובאופן  

.  מסודר בתחילת מערכת יחסי ההנחיה

המדריך מסכים שלא יקבל תשלום מהמודרך שהוא מעל לשיעור  •

שינויים לתעריף יעודכנו  . התשלום שנקבע במעמד חתימת החוזה

המדריך לא יקבל מהמודרך תגמול נוסף . מראש ויערכו לחוזה חדש

.מעבר לתשלום השעתי

המדריך והמודרך שניהם מסכימים לשמור עותק של כל מסמך הנחיה •

. שנחתם ועותק של חוזה הנחיה חתום זה



BCaBAלמוסמך מודרך BCBAחוזה בין מדריך 
המדריך והמודרך ישמרו בסודיות כל  , במועד חתימת החוזה ולאחריו•

כל  , אך לא רק, לרבות, מידע הנוגע ללקוחות קיימים או פוטנציאליים

המדריך והמודרך יהיו אחראיים  . בכל צורה, מידע רפואי או קליני

במשותף להבטיח כי הלקוחות יתנו הסכמה לקיום תצפיות על מתן  

על המודרך  . השירות ושיתוף של מידע סודי על הלקוח במידת הצורך

.  להציג בפני המדריך את הסכמת הצד השלישי לפני תחילת היוועצות

הן המדריך והן המודרך יוכלו להודיע על הפסקת ההתקשרות •

בוטה של הקוד האתי הישראלי  הפרה : מהטעמים האפשריים הבאים
או התנהגות  / ו  BACBאו הקוד האתי של ה \למנתחי התנהגות ו

באופן  המודרך . שמסכנת את שלומם של לקוחות או חברי צוות אחרים

אינו מגיע לפגישות הנחיה או  , אינו משפר ביצועיוורציף קבוע 

אינו  , מטלותאינו מבצע , למפגשיםאינו מגיע מוכן , עוזב מוקדם\מאחר

המודרך אינו מקיים את תנאי  . 'וכומגיע עם הטפסים המתאימים 

ההסכם או תנאי התשלום או המדריך אינו יכול לספק את ההדרכה  

.  בתדירות הנדרשת עקב מגבלות זמן או מומחיות



BCaBAלמוסמך מודרך BCBAחוזה בין מדריך 

ויישאר בתוקף עד שלפחות  _____ הסכם זה ייכנס לתוקף ב•
אחד מהצדדים יחליט לסיים את ההסכם על ידי מתן הודעה 

אל  המופנית ( החוזהשבועיים לפני סיום לפחות )מוקדמת בכתב 
.  הצד השני בהסכם

על הסרת שמו לבורדעם סיום ההתקשרות יודיע המדריך •
.כמדריך אחראי לשירותי המודרך

-המתוארות במסמך זה יבוצעו בהתאם להנחיות ההפעולות •
BACB  אחראית של מנתח התנהגות ובהתאם לקוד  להתנהגות

.  האתי הישראלי למנתחי התנהגות

בעבור  CE TYPE 3המודרך והמדריך רשאים להצהיר על נקודות •
מסך הנקודות 25%באופן המוגבל ל , אינטראקציות ההדרכה

.  הנדרשות

.ובאו על החתוםהצדדים מסכימים לתנאים כל •



:נושאים מומלצים במסגרת מפגשי ההדרכה

:דיון והמלצות בנושאים הבאים, סקירה•

.רקע על הלקוח וההתנהגות•

תכנון הליכי הערכה התנהגותית•

דיון בתוצאות הערכה התנהגותית•

.טפסים מתאימים ושיקולי דעת בנושא, איסוף נתונים•

.התערבויות אפשריות וחומרים מתאימים•

.איסוף נתונים מההתערבות ודיון בממצאים•

שינויים והתאמות בהליכי התערבות•

.צוות או יחסים, נושאים אתיים ביחס להתערבות•

.התפתחות מקצועית וצרכים פרופסיונליים•


