
 

 
 
 
 
 

 )הלשכה הבינלאומית להסמכת מנתחי התנהגות( -BACBדרישות ה

 :מנתחי התנהגות בתכניות ההכשרהל ה ושימור הסמכההסמכל

 

סוג 
היקף  דרישות קדם הסמכה

 לימודים
טיב הכשרת 
 הצוות המלמד

תנאים לקבלת 
 שימור הסמכה פרקטיקוםהיקף  תעודה

BCBA 

תואר ראשון 
ומעלה 

 ממוסד מוכר
 

לימודים 
בהיקף של 

 שעות 270

מוסמכים על ידי 
בדרגת  BACB-ה

BCBA  או
BCBA-D 

 או
בעלי תואר 

דוקטור אשר 
עומדים בתנאים 

 BCBAלדרגת 
 (1)אופציה 

 או
 3סיימו לפחות 

שנים )מצטברות( 
כחבר פקולטה 
במשרה מלאה 

במוסד מוכר 
להשכלה גבוהה 

בתוך פרק זמן של 
שנים ועומדים  5

בתנאים לדרגת 
BCBA  אופציה(

2) 
 או

רשומים לתכנית 
בתכנית לימודים 

לדוקטורט בניתוח 
התנהגות 

השלמת לימודים 
 בניתוח התנהגות
השלמת התנסות 

מעשית 
 )פרקטיקום(

 
השלמת התנסות 

מעשית 
 )פרקטיקום(

 
מעבר בהצלחה 

של מבחן 
ההסמכה בדרגת 

BCBA 

שעות של עבודת שטח עצמאית,  1500
תחת הנחיה, בניתוח התנהגות. על 
 5%-המונחים לקבל הנחיה לא פחות מ

מסך כל השעות שניתנו בעבודת שטח 
 עצמאית. 

 או
שעות של תרגול מעשי בניתוח  1000

התנהגות, במסגרת תכנית פרקטיקום 
-אוניברסיטאית )מאושרת על ידי ה

BACB ושנלקחה לצורך קרדיט אקדמי )
 לתואר שני.

-על המונחים לקבל הנחיה לא פחות מ
מסך כל השעות שניתנו בעבודת  7.5%

 שטח עצמאית. 
 או

שעות פרקטיקום אינטנסיבי בציון  750
עובר, במסגרת תכנית פרקטיקום 
-אוניברסיטאית )מאושרת על ידי ה

BACB ושנלקחה לצורך קרדיט אקדמי )
לתואר שני. על המונחים לקבל הנחיה לא 

מסך כל השעות שניתנו  10%-פחות מ
 בעבודת שטח עצמאית. 

המשך צבירת נקודות השכלת המשך 
י עיון, כנסים והרצאות )השתתפות בימ

 32( בהיקף של BACB-המוכרים על ידי ה
 שעות בכל שנתיים

 
השלמת לומדה בנושא מתן הנחיה והדרכה 

 )סופרוויז'ן( במידה ומספק שירות זה. 

BCaBA 

תואר ראשון 
ומעלה 

 ממוסד מוכר

לימודים 
בהיקף של 

 שעות 180

השלמת לימודים 
 בניתוח התנהגות
השלמת התנסות 

מעשית 
 )פרקטיקום(

שעות של עבודת שטח, תחת  1000
הנחיה, בניתוח התנהגות. על המונחים 

מסך כל  5%-לקבל הנחיה לא פחות מ
 השעות שניתנו בעבודת שטח עצמאית. 

 או

המשך צבירת נקודות השכלת המשך 
)השתתפות בימי עיון, כנסים והרצאות 

 20( בהיקף של BACB-המוכרים על ידי ה
 שעות בכל שנתיים

 



 

 
 
 
 

באוניברסיטה שיש 
בדרגת  VCSבה 

BCBA  ,ומעלה
לאחר סיום כל 

ודים חובות הלימ
 בניתוח התנהגות. 

 

 
השלמת התנסות 

מעשית 
 )פרקטיקום(

 
מעבר בהצלחה 

של מבחן 
ההסמכה בדרגת 

BCaBA 

שעות של תרגול מעשי בניתוח  670
תכנית פרקטיקום  התנהגות, במסגרת

-אוניברסיטאית )מאושרת על ידי ה
BACB ושנלקחה לצורך קרדיט אקדמי )

 לתואר שני.
-על המונחים לקבל הנחיה לא פחות מ

מסך כל השעות שניתנו בעבודת  7.5%
 שטח עצמאית. 

 או
שעות פרקטיקום אינטנסיבי בציון  500

עובר, במסגרת תכנית פרקטיקום 
-די האוניברסיטאית )מאושרת על י

BACB ושנלקחה לצורך קרדיט אקדמי )
לתואר שני. על המונחים לקבל הנחיה לא 

מסך כל השעות שניתנו  10%-פחות מ
 בעבודת שטח עצמאית. 

הדרכה שוטפת עבודה תחת הנחיה ו
או  BCBA)סופרוויז'ן( הניתן על ידי 

BCBA-D מאושרים על ידי ה-BACB ,
מסך שעות העבודה בכל  5%בהיקף של 

השעות הראשונות שלאחר  1000-חודש ל
 1000-לשעות שמעבר ל 2%-ההסמכה ו

 השעות הראשונות. 

RBT 

 18גיל 
ומעלה, 

תעודת סיום 
 תיכון

לימודים 
בהיקף של 

 שעות 40

מוסמכים על ידי 
בדרגת  BACB-ה

BCBA ,BCBA-
D ,BCaBA  או

FL-CBA.  

מעבר בהצלחה -
של מבחן הערכת 

יכולת )מבחן 
 מעשי(

היעדר רקע -
 פלילי

מעבר בהצלחה 
 RBTשל מבחן 

 )מבחן עיוני(

 השלמת מבחן הערכת יכולת שנתי לא נדרש
 

עבודה תחת הנחיה והדרכה שוטפת 
מסך  5%)סופרוויז'ן( בהיקף של לפחות 

 שעות העבודה בכל חודש.

 *כתיבה ותרגום: לי חלמיש צוריאל

 


