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 (ארגון המוסמכיםיו"ר מנטה ) –פרופ' עמוס רולידר 
 יו"ר עמותת "הילה" –ד"ר מיכל הירשמן 
 מנהלת המחלקה לאוטיזם –גב' בלה בן גרשון 

 ס/מנהלת המחלקה לאוטיזם –ד"ר רפי לטנר 
 המחלקה לאוטיזם –גב' הדס מרגליות 

 
 :הקדמה

 ועדב "הוקם בארה 2000בעולם. בשנת  מקצוע בתחום בריאות הנפשהווה ממקצוע ניתוח התנהגות  .1
שר הסדיר את א   Behavior Analyst Certification Board (BACB)מנהל של מקצוע ניתוח התנהגות 

 ומבחני הסמכה בנושא. ,המקצוע בארה"ב על ידי קביעת סטנדרטים, קוד אתי

ממשיך  Association for Behavior Analysis International (ABAI)הארגון העולמי  1/2/18-החל מ 
 ת לימוד בתחום ניתוח התנהגות.ולתכני (רדיטציהאקהכרה )במתן 

בריאות  ,שונות: חינוך, רווחהת ושנה במערכ 30-מזה כמיושם התחום של ניתוח התנהגות בישראל  .2
 ובריאות הנפש.

אחד האפיקים הנרחבים ביותר של תחום ניתוח התנהגות הוא בטיפול באנשים על רצף האוטיזם. בנוסף  .3
 טיפול בהפרעות התנהגות קשות והפרעות נפשיות שונות.ב קיים הרחבה של התחום

אנשי מקצוע בתחום ניתוח התנהגות מועסקים כיום בגני תקשורת, מעונות יום שיקומיים ומחלקות  .4
 אשפוז פסיכיאטריות.

אולם טרם תהליך זה יתממש,   המקצוע בחקיקה.רישוי של הסדרה בהכרח האת משרד הבריאות רואה  .5
סטנדרטים טיפוליים ומקצועיים על מנת לשמור על מקצוע האת בנוהל מסודר ן להסדיר המשרד מעוני

 ברמה גבוהה כמקובל בשאר המדינות בעולם המערבי.  

 :ההכשרה הנדרשת

געים להשכלה ולהכשרה במקצועות. בעלי המקצועות להלן רשימת מסמכים ואישורים לרבות נספח א', אלה הנו
 הרפואיים המבקשים להיות מועסקים במקצועם מטעם מערכת הבריאות:

לפחות תואר ראשון ממוסד אקדמאי מוכר על ידי המל"ג באחד מהמקצועות הבאים: פסיכולוגיה, מדעי  א.
לחינוך מיוחד במכללות  שוות ערךהתנהגות, עבודה סוציאלית, חינוך וחינוך מיוחד )או תכניות 

. או תואר שני בקרימינולוגיה קלינית או ק ופיזיותרפיהו, קלינאות תקשורת, ריפוי בעיסהאקדמיות(
 ביצירה והבעה.
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סיום לימודי תעודה במוסד אקדמאי מוכר על ידי המל"ג בישראל, אשר עומדים בתנאי הסטנדרט של  ב.
BACB/ABAI בתוספת קורסים המותאמים לצרכי הטיפול של הלשכה העולמית,  1/12/16 -מ

 יה במדינת ישראל כדלקמן:יוהאוכלוס

 1.  

 2. 

 3. 

לתכניות הלימוד המפורטות לעיל בתוכנה שוות ערך בתכנית במגזר החרדי נדרש סיום לימודי תעודה  ג.
ל ידי ע כרובתנאי שהתוכניות מועברות על ידי סגל אקדמאי מאחד המוסדות המוכרים על ידי המל"ג ומו

BACB/ABAI. 

קבוצתית, ו (, התנסות פרטניתSupervision)שבועית ות הדרכה שעות התנסות )פרקטיקה( שכולל 750 ד.
 תצפיות, הערכה פונקציונלית והתערבויות מערכתיות.

)קיים בתרגום לעברית(, זאת באופן זמני עד שיוסדר מבחן  BACB -עמידה במבחן הסמכה של ארגון ה ה.
 הכרה במקצוע.  ישראלי לאחר ה

  תעודת זהות או תעודת תושב. ו.

 

   
 
 
 
 
 ב ב ר כ ה

 
 גרשון-בלה בן 

 מנהלת המחלקה לאוטיזם 
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