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 1.0התנהלות אחראית של מנתחי התנהגות
מנתחי התנהגות שומרים על הקריטריונים הגבוהים ההתנהגותיים של המקצוע

 1.01הסתמכות על ידע מדעי

RBT

מנתחי התנהגות מסתמכים על ידע שהוא נגזרת מקצועית המבוסס על מדע וניתוח התנהגות כאשר מבצעים שיפוטים
מקצועיים ,במתן שירותים או במעורבות בפעילויות לימודיות או מקצועיות.

 1.02גבולות היכולת

RBT

 .1כלל מנתחי ההתנהגות מספקים שירותים ,מלמדים ומבצעים מחקר רק במסגרת גבולות היכולת שלהם ,אשר
מוגדרים על-פי ההכשרה ,תרגול וההתנסות המעשית המונחית שעברו.
 .2מנתחי התנהגות מספקים שירותים ,מלמדים או מבצעים מחקר בתחומים חדשים (לדוגמה :אוכלוסיות,
טכניקות או התנהגויות) רק לאחר שלמדו ,הוכשרו ,הונחו ו\או קיבלו ייעוץ מאדם מוכשר בתחומים אלו.

 1.03שמירת הכשירות באמצעות התפתחות מקצועית

RBT

מנתחי התנהגות ישמרו על רמה סבירה של ידע אודות מידע מחקרי ומקצועי מעודכן במסגרת תחום הפעילות שלהם,
ומתחייבים למאמצים מתמשכים לשמר את היכולת במיומנויות השונות על ידי קריאת הספרות המתאימה ,השתתפות
בכנסים וכינוסים ,השתתפות בסדנאות למידה ,השלמת קורסים נוספים ,ו/או השגה ושימור של תעודה מקצועית
מתאימה.

 1.04יושר
.1
.2
.3
.4
.5

מנתחי התנהגות הינם אמינים וישרים ומארגנים את הסביבה על מנת לקדם התנהגויות של יושרה וכנות אצל
אחרים.
מנתחי התנהגות לא מיישמים התליות אשר עלולות לגרום לאחרים להתנהלות של מרמה ,התנהלות לא חוקית
או שאיננה אתית.
מנתחי התנהגות ממלאים התחייבויות ,מחויבויות חוזיות ומקצועיות עם איכות גבוהה של עבודה ונמנעים
מהתחייבויות שאינם יכולים לספק.
מנתחי התנהגות מקיימים את הקוד החוקי והאתי של הקהילות החברתיות והמקצועיות שאליהם הם
משתייכים.
במקרה של קונפליקט בין תחומי האחריות האתיים של מנתח ההתנהגות עם חוק או מדיניות של ארגון שבו
הם עובדים ,מנתחי התנהגות יידעו אחרים בנוגע למחויבות שלהם לקוד אתי זה וינקטו בצעדים על מנת לפתור
את הקונפליקט בצורה אחראית בהתאם לחוק (ראה גם סעיף 10.2א).

 1.05יחסים מקצועיים ומחקריים

RBT

 .1מנתחי התנהגות מספקים שירותי ניתוח התנהגות רק בהקשר של יחסים או תפקיד שהינם מוגדרים מקצועית
או מחקרית.
 .2כאשר מנתחי התנהגות מספקים שירותי ניתוח התנהגות ,הם משתמשים בשפה המובנת לחלוטין למקבל
השירותים אך היא גם נאמנה לעולם המושגים של מקצוע ניתוח ההתנהגות  .מנתחי התנהגות מספקים מידע
מותאם לפני תחילת מתן השירותים בנוגע לטיב השירותים ומידע מספק במועד מאוחר יותר בנוגע לתוצאות
ומסקנות.
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.3

.4

.5

.6

כאשר הבדלים בגיל ,מגדר ,תרבות ,אתניות ,ארץ מוצא ,דת ,מין ,אוריינטציה מינית ,מגבלה ,שפה או מצב
סוציואקונומי משפיעים בצורה משמעותית על עבודת מנתחי ההתנהגות עם יחידים או קבוצות ,מנתחי
התנהגות ישיגו אימון ,התנסות ,התייעצות ו/או הנחייה מספקים על מנת לוודא את יעילות השירותים שהם
נותנים ,או יבצעו הפניות מותאמות.
בפעילותם המקצועית ,מנתחי התנהגות אינם עוסקים באפליה נגד פרטים או קבוצות על רקע של גיל ,מגדר,
תרבות ,אתניות ,ארץ מוצא ,דת ,מין ,אוריינטציה מינית ,מגבלה ,שפה ,מצב סוציואקונומי ,או כל בסיס אחר
שבניגוד לחוק.
מנתחי התנהגות לא ינקטו ביודעין בהתנהגות שהיא מטרידה או פוגענית כלפי אנשים עימם הם באים במגע
בעבודתם ,על בסיס מאפיינים אישיים של האדם כגון :גיל ,מגדר ,תרבות ,אתניות ,ארץ מוצא ,דת ,מין,
אוריינטציה מינית ,מגבלה ,שפה או מצב סוציואקונומי ,בהתאם לחוק.
מנתחי התנהגות מכירים בכך שבעיות וקונפליקטים אישיים עלולים להפריע ליעילות עבודתם .מנתחי
התנהגות נמנעים ממתן שירותים כאשר נסיבות אישיות שלהם מהוות גורם אשר מסכן מתן שירותים ברמת
היכולת הגבוהה ביותר.

 1.06ריבוי מערכות יחסים וניגוד אינטרסים
.1
.2
.3
.4

עקב התוצאות המזיקות האפשריות של יחסים מרובים ,מנתחי התנהגות נמנעים מיחסים מרובים.
על מנתחי התנהגות להיות רגישים תמיד להשפעות המזיקות של יחסים מרובים .במקרה שבו עקב נסיבות
שלא תוכננו מראש ,מנתחי התנהגות מוצאים עצמם במערכת יחסים מרובה ,הם מחפשים דרך לפתור זאת.
מנתחי התנהגות מזהים ומודיעים ללקוחותיהם ולמנחים ומפקחים שלהם אודות ההשפעות המזיקות של יחסים
מרובים.
מנתחי התנהגות אינם מסכימים לקבל מ -או לתת מתנות מכל סוג שהוא ללקוחות מכיוון שזה מהווה יחסים
מרובים.

 1.07יחסים מנצלים
.1
.2
.3
.4
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מנתחי התנהגות לא ינצלו אנשים המצויים תחת הנחייתם ,הערכתם ,או תחת סמכות אחרת כגון סטודנטים,
מקבלי הנחיה ,מועסקים ,משתתפים במחקר ולקוחות.
מנתחי התנהגות לא נכנסים למערכת יחסים מינית עם לקוחות ,סטודנטים או מקבלי הנחיה ,היות וקשר מסוג
זה עלול בקלות לפגוע ביכולת השיפוט או להפוך ליחסים מנצלים.
מנתחי התנהגות נמנעים מיחסים מיניים עם לקוחות ,סטודנטים ,מקבלי הנחייה ,לפחות למשך שנתיים לאחר
סיום הקשר המקצועי באופן פורמאלי בין הצדדים.
מנתחי התנהגות לא מציעים עסקאות חליפין עבור שירותים ,אלא אם כן ישנה הסכמה כתובה עבור סחר זה
אשר ( )1התבקש על ידי הלקוח או המונחה ( )2נהוג באזור שבו השירותים ניתנים ו( )3הוגן ויחסי לערך של
שירותי ניתוח התנהגות אשר ניתנים.

 2.0האחריות של מנתח ההתנהגות כלפי הלקוח
על מנתחי התנהגות מוטלת האחריות לפעול לטובת האינטרסים של הלקוח .המונח לקוח המוזכר בקוד זה ,מתייחס
באופן רחב לכל מי שמנתחי התנהגות מספקים עבורם שירותים ,בין אם מדובר באדם פרטי (מקבל השירות) ,הורה או
אפוטרופוס של מקבל השירות ,נציג ארגון כלשהו ,סוכנות ציבורית או פרטית ,חברה או תאגיד.
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 2.01קבלת לקוחות
מנתחי ההתנהגות יקבלו כלקוחות רק אנשים או גופים אשר השירות המבוקש מהם תואמים את ההשכלה ,ההכשרה
המעשית ,הניסיון המשאבים הקיימים והמדיניות הארגונית של מנתחי ההתנהגות .כאשר תנאים אלה אינם מתקיימים,
מנתח ההתנהגות חייב לפעול תחת הפיקוח של או בתהליך היוועצות עם מנתח התנהגות שהינו בעל הכישורים
המאפשרים שירותים מעין אלה.

 2.02אחריות
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האחריות של מנתחי התנהגות היא כלפי כל הגורמים הנוגעים בדבר והמושפעים מן השירות ההתנהגותי .כאשר ישנם
מספר גורמים הנוגעים בדבר אשר יכולים להיות מוגדרים כ׳לקוח׳ ,יש צורך ליצור מידרג היררכי של כל הגורמים
הבאים תחת הגדרה של ׳לקוח׳ ולוודא שהתקשורת מתקיימת עם כל אחד מהגורמים המדורגים .באחריות מנתח
ההתנהגות לזהות ולהבהיר לכלל הנוגעים בדבר מי הוא הגורם בסופו של דבר שייהנה מהשירותים הניתנים בכל מצב
ולהגן על טובתו שלו או שלה.

 2.03ייעוץ
 .1מנתחי התנהגות יארגנו ייעוץ ויפנו לקוחות לגורמים אחרים ,בהתבסס בעיקר על טובת הלקוח ,תוך קבלת
הסכמה ראויה ותחת שיקולים רלוונטיים אחרים ,כולל חוקים הנוגעים לכך והתחייבויות חוזיות.
 .2כאשר הם מתבקשים וכן זה ראוי מבחינה מקצועית מנתחי התנהגות ישתפו פעולה עם גורמים מקצועיים
אחרים באופן התואם את העקרונות וההנחות הפילוסופיות של ניתוח התנהגות במטרה לשרת את הלקוחות
שלהם ביעילות ובאופן ראוי.

 2.04בקשה של גורם שלישי לקבלת שירותים
.1

.2

.3

.4

כאשר מנתחי התנהגות מסכימים לספק שירותים לאדם או גוף על פי בקשתו של גורם שלישי ,מנתחי
התנהגות יבהיר ככל שניתן ,בטרם מתן השירות ,את אופי ההתקשרות עם כל אחד מן הצדדים ואת
הקונפליקטים הפוטנציאלים .הבהרה זו תכלול את תפקידו של מנתח ההתנהגות (כמטפל ,יועץ ארגוני או עד
מומחה) ,את השימושים האפשריים של השירותים שיספק או של המידע שיושג וכן את האפשרות של קיום
מגבלות בשמירת חיסיון.
במידה וניתן לחזות סיכון בו מנתחי התנהגות יידרשו לבצע תפקידים סותרים בעקבות מעורבות של צד
שלישי ,מנתחי התנהגות יבהירו את האופי והכיוון של תחומי אחריותו ,יידע את כל הצדדים לגבי התפתחויות,
ויפעל לפתור את המצב בכפוף לקוד זה.
כאשר מנתחי התנהגות מתבקשים על ידי צד שלישי לספק שירותים לקטין או ליחיד שהינו חלק מקבוצה של
מיעוט מוגן ,מנתחי התנהגות מוודאים שההורים או האפוטרופוסים של היחיד מודעים לאופי והיקף השירותים
שיספק מנתח ההתנהגות וכן לזכותם לקבל תיעוד ומידע אודות השירות הניתן.
מנתחי התנהגות שמים את הדאגה ללקוח מעל לכל ובמידה וצד שלישי מעלה דרישות שבמהותן מתנגשות עם
המלצותיו של מנתח ההתנהגות ,מנתח התנהגות מחויב לפתור את הקונפליקטים כאשר טובת הלקוח מעל לכל.
במידה והקונפליקטים לא ניתנים לגישור ,מנתחי התנהגות יפסיקו את מתן השירותים לאחר ביצוע חפיפה
ראויה.

 2.05זכויות וזכויות יתר של הלקוח
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 .1זכויותיו של הלקוח הם מעל הכל ומנתחי התנהגות יתמכו בזכויות החוקיות ובזכויות מיוחדות של הלקוחות.
 .2יש לספק ללקוח או למונחים ,על פי דרישה ,את ההסמכות והאישורים המדויקים והמעודכנים של מנתחי
ההתנהגות.

חזרה לתוכן הענייניים

 .3יש לוודא הסכמה להקלטה אלקטרונית של ראיונות ומפגשי מתן שירות ,מהלקוח ומכל איש צוות רלוונטי
בסביבה הרלוונטית .יש להשיג הסכמה לשימושים אחרים באופן ספציפי ונפרד.
 .4מנתח התנהגות יידע את לקוחותיו ואת מונחיו לגבי זכויותיהם והדרכים בהן יוכלו להתלונן בנוגע לתפקודו
המקצועי של מנתח ההתנהגות אל מול מעבידו ,רשויות מקובלות וה BACB.
 .5מנתח ההתנהגות ישתף פעולה עם כל דרישה לבחינת רקע או עבר פלילי.

 2.06שמירה על חיסיון
.1

.2
.3
.4

.5
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למנתחי התנהגות יש מחויבות בסיסית לשמירה על חיסיון המידע הקשור לאלו עימם הם עובדים או מייעצים
ועליהם לנקוט באמצעי זהירות בכדי לכבד חיסיון זה ,תוך כדי הכרה בכך שחיסיון עשוי להיות מעוגן בחוק,
בכללים מוסדיים או בנהלים תקינים של קשרים ויחסים מדעיים או מקצועיים.
מנתחי התנהגות ידונו בעניין החיסיון בתחילת היחסים ולאחר מכן במידה ועולות נסיבות חדשות המצדיקות
זאת.
בכדי למזער חדירה לפרטיות ,מנתחי ההתנהגות יכללו רק מידע הנוגע ישירות למטרה שלשמה ההתקשרות
נוצרה בדוחות כתובים ,שבעל פה או באמצעים אלקטרונים ,התייעצויות או בדרכים אחרות.
מנתחי התנהגות ידונו במידע חסוי ,כזה שהושג בהתקשרות קלינית או בייעוץ ,או נתוני הערכה הנוגעים
ללקוחות ,סטודנטים ,משתתפים במחקר ,מקבלי הנחיה או מועסקים שלהם ,אך ורק לשם מטרות מדעיות או
מקצועיות נאותות ואך ורק עם הגורמים הנוגעים ישירות לנושאים אלו.
מנתחי התנהגות לא משתפים מידע או יוצרים מצבים שעלולים להסתיים בשיתוף של כל מידע מזהה (כתוב,
בתמונה או בוידאו) לגבי לקוחות קיימים או מקבלי הנחיה באמצעות המדיה החברתית.

 2.07שמירה על רשומות
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 .1מנתחי התנהגות ישמור על חיסיון מתאים ביצירה ,אחסון ,נגישות ,העברה והשמדה של רשומות שתחת
שליטתם ,באם הם כתובים ,אוטומטים ,אלקטרונים או בכל אמצעי אחר.
 .2מנתחי התנהגות מחוייבים להחזיק רשומות ולהשמידם בהתאם לחוקים המתאימים ,למדיניות התאגידית
והמדיניות הארגונית ובאופן שמאפשר ציות לדרישות הקוד הזה.

 2.08חשיפה
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מנתחי התנהגות לעולם לא יחשפו מידע חסוי מבלי לקבל הסכמה מהלקוח ,אלא אם כן הוא נדרש לכך על פי החוק או
אם הדבר מותר על פי חוק למטרה תקפה כגון )1( :לספק שירות מקצועי נדרש ללקוח )2( ,להשיג ייעוץ מקצועי
מתאים )3( ,להגן על הלקוח או אחרים מפגיעה או ( )4להשיג תשלום על שירותים כאשר חשיפת מקרה הינה מוגבלת
למינימום הנדרש על מנת להשיג את המטרה .מנתחי התנהגות מודעים לכך כי יש להשיג את גבולות ההסכמה לחשיפה
כבר בתחילת כל קשר ושזהו תהליך מתמשך לאורך כל הקשר המקצועי.

 2.09יעילות טיפול/התערבות
 .1ללקוח יש את הזכות לקבל טיפול יעיל (למשל ,כזה שמבוסס על ספרות מחקרית ומותאם ללקוח) .מנתחי
התנהגות תמיד מחויבים להציע ולהציג ללקוח הליכי טיפול שהם הכי יעילים ונתמכים מבחינה מדעית .הליכי
טיפול יעילים הם אלו שנמצאו תקפים מבחינת היתרונות שלהם כלפי הלקוח והחברה הן לטווח הארוך והקצר.
 .2למנתחי התנהגות יש את האחריות לסנגר על המינון ורמת השירות הניתן ,ולהשגיח על הנדרש על מנת לעמוד
במטרות המגודרות של התוכנית לשינוי ההתנהגות.
 .3במקרים בהם קיימים יותר מטיפול אחד שנתמך מדעית ,יש צורך לקחת בחשבון פרמטרים נוספים על מנת
לבחור את ההתערבות המתאימה .פרמטרים אלו כוללים בין היתר ,יעילות ויחס עלות-תועלת ,סיכונים
ותופעות לוואי של ההתערבויות ,העדפת הלקוח ,והניסיון וההכשרה של המטפל.
חזרה לתוכן הענייניים

 .4מנתחי התנהגות יבחנו ויעריכו במידת האפשר ,את ההשפעה של כל הטיפולים שעל פי דעתם יכולים להשפיע
על מטרות התוכנית לשינוי התנהגות ,ואת ההשפעה האפשרית שלהם על התוכנית לשינוי התנהגות.

 2.10תיעוד רשומות מקצועיות ומחקר
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 .1מנתחי התנהגות יתעדו באופן הולם את העבודה המקצועית שלהם בכדי לאפשר מתן שירותים מאוחרים יותר
על ידם או על ידי אנשי מקצוע אחרים ,כדי לוודא נשיאה באחריות ,וכדי לעמוד בדרישות אחרות של ארגונים
או של החוק.
 .2על מנתחי התנהגות מוטלת האחריות ליצור ולתחזק תיעוד מקצועי ברמת דיוק ואיכות שתהיה עקבית עם
הפרקטיקה הטובה ביותר והחוק.

 2.11רשומות ונתונים
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 .1מנתחי התנהגות ייצרו ,יתחזקו ,יפיצו ,יאחסנו ,יחזיקו וישמידו רשומות ונתונים הנוגעים לעבודת המחקר
שלהם ,העבודה הקלינית או כל עבודה אחרת ,בהתאמה לחוקים ,לתקנות ולמדיניות המקובלים; באופן
שמאפשר ציות לדרישות הקוד הזה; ובצורה שמאפשרת מעבר הולם של פיקוח על שירות בכל רגע בזמן.
 .2מנתחי התנהגות מחוייבים להחזיק רשומות ונתונים למשך זמן של לפחות  7שנים ובהתאם למה שנידרש
בחוק.

 2.12הסכמים ,תעריפים והסדרים כספיים
.1
.2
.3

.4

לפני תחילת מתן שירותים ,מנתחי התנהגות יוודאו קיומו של חוזה חתום המתאר את התחייבויותיהם של כל
הצדדים ,את גבולות השירות ההתנהגותי שניתן ואת חובתו של מנתח ההתנהגות תחת קוד זה.
מנתחי התנהגות יגיעו עם לקוחותיהם להסכמה המגדירה את התמורה והסדרי התשלום מוקדם ככל האפשר
בהתקשרותם המקצועית ו/או המדעית.
נהליי השכר של מנתחי התנהגות יהיו עקביים עם החוק ומנתחי התנהגות לא יציגו באופן מטעה את תעריפם.
אם ניתן לחזות מראש הגבלות במתן שירותים בגלל מגבלות מימון ,הנושא יידון עם הלקוח מוקדם ככל
האפשר.
כאשר נסיבות מימון השירות משתנות ,על מנתחי ההתנהגות לדון מחדש עם הלקוח על האחריות והמגבלות
הכלכליים.

 2.13דיוק בדיווחים על חיובים כספיים
מנתחי התנהגות ידייקו בדיווח של מהות השירות שניתן ,את החיובים או התעריפים ,זהותו של נותן השירות ,תוצרים
רלוונטיים ,וכל נתון תיאורי אחר.

 2.14הפניות ותעריפים
מנתחי התנהגות מחויבים שלא לקבל לידיהם ו/או לתת כסף ,מתנות ,או כל תמורה אחרת בעבור הפניות מקצועיות.
הפניות יכללו מספר חלופות ויתבססו על החלטות אובייקטיביות באשר לצרכיו של הלקוח על פי הרפרטואר
ההתנהגותי של המופנה .כאשר מפנים או מקבלים הפניה ,מידת הקשר בין שני הצדדים מוצגת בפני הלקוח.

 2.15הפרעה למתן שירותים או סיומם
 .1מנתחי התנהגות יפעלו לטובתם של הלקוח ושל המונחה על מנת למנוע הפרעות ושיבושים של השירות.
 .2מנתחי התנהגות יעשו מאמצים סבירים ובתוך זמן סביר כדי לאפשר את המשך מתן השירות של ניתוח
התנהגות ,במקרה של הפרעה כתוצאה מאירועים לא מתכוננים (לדוגמה מחלה ,לקות ,חוסר זמינות ,העתקת
מקום המגורים ,שיבושים במימון ,אסון).

חזרה לתוכן הענייניים

 .3כאשר נכנסים לעבודה או התקשרות חוזית ,מנתחי ההתנהגות יספקו פתרון מסודר ומתאים להעברת האחריות
על השירות במקרה שההעסקה או הקשר החוזי מסתיים ,תוך התחשבות עליונה ברווחתו של מקבל השירות
העיקרי.
 .4הפסקת מתן שירותים תתרחש רק לאחר שהתבצעו מאמצים לבצע מעבר וחפיפה מקצועית .מנתחי התנהגות
יפסיקו מתן שירות מקצועי בתזמון מתאים כאשר הלקוח .1 :אינו זקוק לשירות יותר  .2אינו מפיק תועלת
מהשירות יותר  .3ניפגע מהשרות או .4 ,מבקש להפסיק את השירות ..
 .5מנתחי התנהגות לא ינטשו לקוחות ומקבלי הנחיה .טרם הפסקת השירות מכל סיבה שהיא ,מנתחי התנהגות:
ידונו בנוגע לצרכי שירות ,יספקו שירותים מתאימים שלפני סיום טיפול ,יציעו במידת הצורך ספקי שירות
אלטרנטיביים ובהתאם להסכמה מצד הלקוח ,יבצעו צעדים סבירים אחרים אשר יאפשרו העברת אחריות
בתזמון נכון לספק שירות אחר.

 3.0הערכת התנהגות
מנתחי התנהגות העושים שימוש בשיטות להערכה התנהגותית יעשו זאת לשם מטרות שהינן נאותות בהתאם למחקר
העדכני.

 3.01הערכת ניתוח התנהגות
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 .1מנתחי התנהגות מבצעים הערכה עדכנית טרם מתן המלצות או תכנון של תכנית לשינוי התנהגות .סוג ההערכה
יקבע לפי צרכיו של הלקוח והסכמתו ,פרמטרים סביבתיים ,ולפי משתנים רלוונטיים אחרים .כאשר מנתח
התנהגות מפתח תכנית להפחתת התנהגות ,יש חובה לקיים קודם הערכה פונקציונאלית.
 .2למנתחי התנהגות ישנה חובה לאסוף ולהציג בצורה גרפית נתונים ,תוך שימוש במוסכמות של ניתוח התנהגות
ובאופן המאפשר קיום החלטות והמלצות לפיתוח תוכנית לשינוי התנהגות.

 3.02התייעצות רפואית
מנתחי התנהגות ממליצים לפנות לייעוץ רפואי כאשר קיימת סבירות הגיונית שהתנהגות היעד מושפעת ממשתנה
רפואי או ביולוגי.

 3.03השגת הסכמה מודעת ומושכלת להערכה של ניתוח התנהגות
 .1טרם ביצוע ההערכה ,מנתחי התנהגות חייבים להסביר ללקוח את ההליכים שיעשו בהם שימוש ,מי ישתתף,
וכיצד ייעשה שימוש בתוצאות ההערכה.
 .2מנתחי התנהגות חייבים לקבל מהלקוח אישור כתוב להליכי ההערכה טרם ביצוע ההערכה.

 3.04הסבר תוצאות ההערכה
מנתח התנהגות יסביר את תוצאות ההערכה באמצעות שפה ותצוגה גרפית של הנתונים שהם פשוטים להבנה על ידי
הלקוח.

 3.05תיעוד הסכמת הלקוח
מנתחי התנהגות ישיגו מהלקוח הסכמה בכתב טרם שאסף וחשף רשומות לקוח מ -או למקורות אחרים ,למטרות
הערכה.

חזרה לתוכן הענייניים

 4.0מנתח ההתנהגות והתוכנית האישית לשינוי
התנהגות
מנתחי התנהגות אחראים לכל ההיבטים של התוכנית לשינוי התנהגות משלב ההמשגה ,ליישום ועד לשלב סיום מתן
השירות.

 4.01עקביות תפיסתית
מנתחי התנהגות יתכננו תוכניות שינוי התנהגות שהינן עקביות מבחינה תפיסתית עם עקרונות ניתוח התנהגות.

 4.02מעורבות לקוחות בתכנון והסכמה
מנתחי התנהגות יערב את הלקוח בתכנון של -ובהסכמה לתוכנית לשינוי התנהגות.

 4.03תוכנית אישית לשינוי התנהגות
 .1על מנתח ההתנהגות לתפור תוכנית לשנוי התנהגות שהיא ייחודית להתנהגויות ,המשתנים הסביבתיים,
תוצאות ההערכה והמטרות של כל לקוח.
 .2מנתחי התנהגות לא מעתיקים תוכניות לשינוי התנהגות של מנתחי התנהגות אחרים.

 4.04אישור תוכניות לשינוי התנהגות
מנתחי התנהגות חייבים להשיג אישור כתוב מהלקוח על התוכנית לשינוי התנהגות לפני יישומה או לפני שינוי
משמעותי בתוכנית (לדוגמה ,שינוי במטרות התוכנית ,שימוש בהליכים חדשים).

 4.05תיאור מטרות התוכנית
מנתחי התנהגות מתארים את מטרות התוכנית לשינוי התנהגות ללקוח בכתב לפני ניסיון ליישם את התוכנית .במידת
האפשר ,יש לבצע ניתוח עלות-תועלת להליכים המיושמים כדי להגיע למטרות .תיאור מטרות התוכנית והדרכים להשיג
מטרות אלו הינו תהליך מתמשך שיש לקיים לאורך כל תקופת הקשר בין הלקוח למנתח ההתנהגות.

 4.06תיאור תנאים להצלחת התוכנית
מנתחי התנהגות יתארו ללקוח את התנאים הסביבתיים ההכרחיים ליעילות התוכנית.

 4.07תנאים סביבתיים שמכבידים על יישום
 .1אם תנאים סביבתיים מונעים יישום של תוכנית לשינוי התנהגות ,מנתחי התנהגות ימליצו לחפש עזרה
מקצועית אחרת (למשל :הערכה ,ייעוץ או התערבות טיפולית מגורם מקצועי אחר).
 .2אם תנאים סביבתיים מעכבים את יישום התוכנית לשינוי התנהגות ,מנתחי התנהגות ינסו לסלק את המעכבים
הסביבתיים ,או יזהו ויעלו על הכתב את המכשולים המפריעים לכך.

 4.08שיקולים הנוגעים להליכי ענישה
 .1מנתחי התנהגות ימליצו על חיזוק על פני ענישה ,ככל שהדבר מתאפשר.
 .2אם הליכי ענישה הם הכרחיים ,מנתחי התנהגות תמיד יכללו הליכים של חיזוק התנהגות חלופית בתוכנית
לשינוי התנהגות.

חזרה לתוכן הענייניים

 .3לפני יישום של הליכים מבוססי ענישה ,מנתחי התנהגות יוודאו כי נעשו מאמצים מתאימים לשימוש בהליכים
מבוססי חיזוק ,אלא אם כן חומרת ההתנהגות או הסיכונים שבהתנהגות ,דורשים שימוש מיידי בהליכים
אוורסיבים.
 .4מנתחי התנהגות יוודאו כי הליכים אוורסיבים מלווים ברמת הכשרה ,הנחיה והשגחה מוגברת .על מנתחי
התנהגות להעריך את יעילות ההליכים האוורסיבים בתזמון המתאים ולהתאים את התוכנית לשינוי ההתנהגות
אם הליכים אלו אינם יעילים .מנתחי התנהגות תמיד יכללו תוכנית לסיום השימוש בהליכים אוורסיבים כאשר
אין בהם יותר צורך.

 4.09הליכים המגבילים במידה המועטה ביותר
מנתחי ההתנהגות יסביר ללקוח שינויים בתוכנית והסיבות לשינויים אלו או מי מטעמו ,וישיגו הסמכה ליישום
השינויים.

 4.10הימנעות משימוש במחזקים מזיקים

RBT

מנתחי התנהגות יצמצמו את השימוש בפריטים כמחזקים פוטנציאליים אשר עלולים להיות מזיקים לבריאות
ולהתפתחות הלקוח או העשויים לדרוש תנאי מוטיבציה מופרזים על מנת שיהיו יעילים.

 4.11סיום תוכנית לשינוי התנהגות ושירותי ניתוח התנהגות
 .1מנתחי התנהגות יבססו קריטריונים מובנים ואובייקטים (כלומר מדידים) לסיום התוכנית לשינוי התנהגות
ויתארו אותם ללקוח (ראה גם סעיף 2.15ד').
 .2מנתחי התנהגות יסיימו מתן שירות ללקוח כאשר הושגו הקריטריונים לסיום השירות ,במקרה בו הושגו
סדרה של מטרות שסוכמו מראש (ראה גם סעיף 2.15ד').

 5.0מנתח ההתנהגות כמנחה
כאשר מנתחי התנהגות פועלים כמנחים ,עליהם לקחת אחריות מלאה לכל ההיבטים של התחייבות זו.

 5.01כשירות בהנחייה
מנתחי התנהגות מנחים רק בתחומים שהינם בטווח הכשירות המוגדרת שלהם.

 5.02כמות הנחייה
מנתחי התנהגות לוקחים על עצמם כמות של פעילויות הנחייה אשר הינה הולמת ליכולת שלהם להיות יעילים.

 5.03האצלת סמכות בהנחיה
 .1מנתחי התנהגות יאצילו למונחים שלהם רק את אותן סמכויות אשר ניתן לצפות מהם לבצע באופן מיומן ,אתי
ובבטחה.
 .2אם למונחים אין את המיומנויות הנדרשות לפעול באופן נכון  ,אתי ובבטחה ,מנתחי ההתנהגות יספקו את
התנאים לרכישת מיומנויות אלו.

 5.04תכנון הנחייה ואימון יעילים
מנתחי התנהגות מבטיחים שההנחיה והאימון הינם בתחום המושגים של ניתוח-התנהגות ,יעילים ומתוכננים מבחינה
אתית ,ועומדים בכל הדרישות לרישיון ,הסמכה ,או מטרות מוגדרות אחרות.

חזרה לתוכן הענייניים

 5.05תקשורת לגבי תנאי ההנחיה
מנתחי התנהגות יספקו תיאור ברור וכתוב של המטרה ,דרישות וקריטריונים להערכה של ההנחייה טרם תחילת
ההנחיה.

 5.06מתן משוב למונחים
 .1מנתחי התנהגות מתכננים מערכות של משוב ותהליכי חיזוק באופן אשר משפר את הביצועים של המונחה..
 .2מנתחי התנהגות מספקים משוב מתועד בתזמון הולם בנוגע לביצועים של המונחה על בסיס מתמשך (ראה גם
סעיף )10.05

 5.07הערכת ההשפעה של ההנחייה
מנתחי התנהגות יפתחו מערכות להשגת הערכה שוטפת של פעילויות ההנחיה שלהם.

 6.0המחויבות האתית של מנתחי ההתנהגות לתחום
המקצועי של ניתוח ההתנהגות
למנתחי ההתנהגות יש מחוייבות למדע ההתנהגותי ולמקצוע של ניתוח התנהגות.

 6.01עקרונות מנחים
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 .1מעל לכל שאר ההכשרות המקצועיות ,מנתחי ההתנהגות מחזיקים ומקדמים את הערכים ,האתיקה והעקרונות
של מקצוע ניתוח ההתנהגות.
 .2למנתחי התנהגות ישנה מחויבות להשתתף בארגונים וארועים מקצועיים ומדעיים של ניתוח התנהגות.

 6.02הפצת ניתוח ההתנהגות
מנתחי ההתנהגות מקדמים ניתוח ההתנהגות על ידי הנגשת מידע לגבי התחום שיהיה זמין לציבור דרך הרצאות ,דיונים
ומדיות נוספות.

 7.0אחריות אתית של מנתחי התנהגות כלפי עמיתים
מנתחי התנהגות עובדים עם עמיתים מתוך התחום של ניתוח התנהגות ומתחומים אחרים ומחויבים להכיר במחויבויות
האתיות האלו בכל המצבים.

 7.01קידום תרבות אתית
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מנתחי התנהגות מקדמים תרבות אתית במסגרת סביבות עבודתם ומיידעים אחרים בנוגע לקוד הנוכחי.

 7.02הפרה אתית על ידי אחרים וסכנה לפגיעה/נזק
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 .1אם מנתחי התנהגות מאמינים שעלולה להיות הפרה חוקית או אתית ,ראשית הם קובעים אם קיים סיכוי לנזק,
סיכוי להפרה חוקית ,מצב של חובת דיווח ,או דרישה של ארגון ,חברה אשר מתייחס להפרה.
 .2במקרה שהופרו זכויות של הלקוח ,או אם יש פוטנציאל לפגיעה/נזק ,מנתחי התנהגות מחוייבים לנקוט
באמצעים הנידרשים להגן על הלקוח ,לרבות אך לא מוגבל ליצירת קשר עם הרשויות הרלוונטיות ,יישום
מדיניות ארגונית  ,התייעצות עם אנשי מקצוע מתאימים ותיעוד מאמציהם להתייחס לנושא.

חזרה לתוכן הענייניים

 .3במידה ופתרון בצורה בלתי פורמאלית נראה ראוי  ,אשר לא יפר זכויות של חיסיון ,מנתחי התנהגות ינסו
לפתור את הסוגיה על ידי העלאת הנושא מול האדם ותיעוד ניסיונם לטפל בסוגייה .במידה והסוגייה לא
ניפתרה ,מנתחי התנהגות ידווחו לרשויות המתאימות (למשל ,מעביד ,מנחה ,רשות רגולטורית).
 .4במידה והסוגייה עומדת בדרישות לדיווח ל ,BACBמנתחי התנהגות מגישים תלונה רשמית ל( .BACBראה
גם )10.02

 8.0הצהרות פומביות
מנתחי התנהגות עומדים בקוד זה בהצהרות פומביות הקשורות לשירותיהם המקצועיים ,מוצרים ,או פרסומים ,או
למקצוע של ניתוח התנהגות .הצהרות פומביות כוללות אך לא מוגבלות לפרסומים בתשלום או בלא תשלום ,עלונים,
חומרים מודפסים ,רשימות במאגרי מידע ,קורות חיים או רשימת פרסומים ,ראיונות או הערות לשימוש במדיה,
הצהרות בתהליכים משפטיים ,הרצאות והצגות פומביות ,מדיה חברתית וחומרים מפורסמים.

 8.01הימנעות מהצהרות שקריות או מטעות
.1

.2

.3
.4
.5
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מנתחי התנהגות נמנעים מהצהרות פומביות שאינן נכונות ,מטעות ,מוליכות שולל מוגזמות או מרמות ,בין אם
בגלל מה שהם טענו ,קבעו ,או הציעו או עקב השמטת מידע שהם ביצעו ,בנוגע למחקרם ,עבודתם או
פעילויות עבודה אחרות של אנשים או ארגונים שאליהם הם משתייכים .מנתחי התנהגו יציגו אישורים
המעידים על הכשרה מתאימה .לטובת עבודתם בניתוח התנהגות ,רק תעודות ותארים שהיו בעיקרם או באופן
בלעדי בעלי תוכן בניתוח התנהגות.
מנתחי התנהגות לא מיישמים התערבויות שאינן בניתוח התנהגות .שירותים שאינם בניתוח התנהגות ניתנים
רק במסגרת ההקשר של השכלה ,אימון פורמאלי ,והסמכה שאינם בניתוח התנהגות .יש להפריד שירותים אלו
בצורה ברורה מהפעילויות בניתוח התנהגות וההסמכה של ה BACBעל ידי שימוש בכתב הויתור הבא:
"התערבויות אלו אינן מאופיינות כניתוח-התנהגות ואינן מכוסות על ידי ההסמכה של ה BACBשברשותי" .יש
לציין כתב ויתור זה לצד השמות והתיאורים של של כלל ההתערבויות שאינן בניתוח-התנהגות.
מנתחי התנהגות לא מפרסמים שירותים שאינם בניתוח התנהגות ככאלו.
מנתחי התנהגות לא מציינים שירותים שאינם בניתוח התנהגות על גבי חשבוניות ,קבלות או בקשות להחזרים
כספיים.
מנתחי התנהגות לא מיישמים שירותים שאינם בניתוח התנהגות בקבלת אישור לביצוע שירותים בניתוח
התנהגות.

 8.02רכוש אינטלקטואלי
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 .1מנתחי התנהגות משיגים אישור לשימוש בחומרים עם סימן מסחרי או עם זכויות יוצרים על פי הנדרש בחוק.
זה כולל ציטוטים ,שימוש בסימן מסחרי או סמל על גבי חומרים שמזוהים עם הרכוש האינטלקטואלי של
אחרים.
 .2מנתחי התנהגות מציינים בצורה נאותה זכויות של אנשים אחרים במתן הרצאות ,סדנאות ,או מצגות אחרות.

 8.03הצהרות על ידי אחרים
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 .1מנתחי התנהגות הגורמים לאחרים להכין או להציג הצהרות פומביות אשר מקדמות את עיסוקם המקצועי,
תוצרי עבודתם או פעילותם המקצועית ,הינם אחראים מבחינה מקצועית להצהרות אלו.
 .2מנתחי התנהגות יעשו מאמצים סבירים למנוע מאחרים שאינם כפופים להם (כגון :מעסיקים ,מוציאים לאור,
מממנים ,לקוחות ארגוניים ונציגים של התקשורת הכתובה או המשודרת) מלתת הצהרות מטעות בנוגע
לפרקטיקה של ניתוח התנהגות או לפעילות מקצועית או מדעית.

חזרה לתוכן הענייניים

 .3אם מנתחי התנהגות לומדים שישנן הצהרות מטעות לגבי עבודתם שהופצו על ידי אחרים ,מנתחי ההתנהגות
יתקנו את ההצהרות הללו.
 .4פרסומת בתשלום המתייחסת לפעילותם של מנתחי התנהגות חייבת להיות מזוהה ככזו ,אלא אם הדבר ברור
מן ההקשר של הפרסום עצמו.

 8.04הצגות במדיה ושירותים מבוססי מדיה
.1

.2

.3

.4

מנתחי התנהגות אשר עושים שימוש במדיה אלקטרונית (לדוגמה וידאו ,למידה און ליין ,מדיה חברתית,
העברת מידע אלקטרוני) משיגים ומשמרים ידע אודות הבטחון והמגבלות של מדיה אלקטרונית על מנת לעמוד
בקוד זה.
מנתחי התנהגות אשר נותנים הצהרות או מעבירים הרצאות על ידי שימוש במדיה אלקטרונית לא חושפים
מידע מזהה אודות הלקוחות ,מונחים ,סטודנטים ,משתתפים במחקר או מקבלי שירותים אחרים שהם אספו
במסגרת עבודתם ,אלא אם כן ניתנה הסכמה בכתב.
מנתחי התנהגות אשר מעבירים הרצאות על ידי שימוש במדיה אלקטרונית יסתירו מידע חסוי בנוגע
למשתתפים ,ככל שניתן ,כך שהם לא ניתנים לזיהוי על ידי אחרים וכך שדיונים לא יגרמו נזק למשתתפים
שהינם חשופים.
כאשר מנתחי התנהגות מספקים הצהרות פומביות ,עצות או הערות על ידי הרצאות פומביות ,הדגמות ,תוכניות
רדיו או טלוויזיה ,מדיה אלקטרונית ,מאמרים ,דיוור ,או מדיה אחרת ,הם נקטים בזהירות משנה על מנת
להבטיח ש ( )1ההצהרות מבוססות על ספרות וניסיון מותאמים בניתוח התנהגות ( )2ההצהרות עקביות עם
הקוד הזה ( )3העצה או הערה לא יוצרים הסכם לקבלת שירותים עם מקבל העצה או ההערה.

 8.05עדויות ופרסום
מנתחי התנהגות לא משדלים או עושים שימוש בעדויות בנוגע לשירותים של ניתוח התנהגות מלקוחות נוכחיים לצורך
פרסום על גבי דפי האינטרנט שלהם או כל אמצעי אלקטרוני או מודפס אחר .לעדויות מלקוחות בעבר יש לציין האם
העדויות ניתנו עם שידול או ללא שידול ,לכלול הצהרה מדוייקת בנוגע ליחסים בין מנתח ההתנהגות וכותב העדות,
ולעמוד בכל החוקים בנוגע לטענות שמופיעות בעדויות.
מנתחי התנהגות רשאים לפרסם את שירותם באמצעות תיאור הסוגים השונים של השירותים מבוססי המחקר שהם
מספקים ,כשירות הצוות ,ומידע אובייקטיבי אודות תוצאות שנצברו או פרסמו ,בהתאם לחוק.

 8.06שידול אישי
מנתחי התנהגות אינם מבצעים ,ישירת או דרך סוכנים ,שידול שלא הוזמן עבור עסקים ,ממקבלי שירותים או מקבלי
שירותים פוטנציאליים שעקב מצבם הפרטני ,הינם פגיעים להשפעה מופרזת .ניהול התנהגות ארגונית או שירותי ניהול
ביצועים ניתן לשווק לחברות ללא קשר למצבם הכלכלי המצופה.

 9.0מנתחי התנהגות ומחקר
מנתחי התנהגות מתכננים ,מבצעים ומדווחים על מחקר בכפוף לסטנדרטים מוכרים של יכולת מדעית ומחקר אתי.

 9.01התאמה עם תקנות וחוקים
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מנתחי התנהגות מתכננים ומבצעים מחקר באופן שתואם לכל התקנות והחוקים ,כמו גם לסטנדרטים המקצועיים
הקשורים לביצוע המחקר .מנתחי התנהגות גם מצייתים לתקנות וחוקים אחרים הקשורים לדרישות של חובת הדיווח.

 9.02מאפיינים של מחקר אחראי
 .1מנתחי התנהגות המבצעים מחקר רק לאחר אישור שניתן על ידי ועדה רשמית ועצמאית לבחינת מחקר.
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 .2מנתחי התנהגות שמבצעים מחקר ביחד עם מתן שירות קליני או שירותי אנוש ,מצייתים לדרישות המעורבות
המחקרית וההתערבותית של לקוחות משתתפים .כאשר קיים קונפליקט בין צרכי המחקר לצרכים הקליניים,
מנתחי ההתנהגות מעדיפים את רווחת הלקוח.
 .3מנתחי התנהגות מבצעים את המחקר במומחיות ובדאגה לכבודם ורווחתם של המשתתפים.
 .4מנתחי התנהגות מתכננים את המחקר שלהם תוך מזעור האפשרות שהתוצאות תהיינה מטעות.
 .5חוקרים ועוזריהם מורשים לבצע רק את אותן מטלות שלהן הוכשרו ואומנו כיאות .מנתחי התנהגות אחראים
לביצוע אתי של המחקר המבוצע על ידי עוזרי -מחקר או אחרים המקבלים מהם הנחיה או נמצאים תחת
פיקוחם.
 .6כאשר מתעוררת סוגיה אתית שאינה ברורה ,מנתחי ההתנהגות עושים מאמץ לפתרון הסוגיה באמצעות פנייה
והתייעצות עם ועדה רשמית ועצמאית לבחינת מחקר ,התייעצות עם עמיתים והליכים ראויים אחרים.
 .7מנתחי התנהגות מבצעם מחקר באופן עצמאי רק לאחר שהם ביצעו מחקר בצורה מוצלחת תחת הנחיה
במערכת יחסים ברורה ומוגדרת (לדוגמה ,תזה ,מחקר דוקטורט ,פרויקט מחקר ספציפי).
 .8מנתחי התנהגות המבצעים מחקר ,נוקטים בצעדים הנדרשים על מנת למקסמם את התועלת ולמזער את הסיכון
ללקוחות ,למקבלי ההנחיה ,למשתתפי המחקר ,לתלמידים (סטודנטים) ואחרים איתם הם עובדים.
 .9מנתחי התנהגות ממזערים את ההשפעה של גורמים אישיים ,כלכליים ,חברתיים ,ארגוניים או פוליטיים
שעשויים להוביל לשימוש לרעה במחקר.
 .10אם מנתחי התנהגות מגלים כי נעשה שימוש לרעה או ייצוג שגוי של תוצרי העבודה האישית שלהם ,הם
נוקטים בצעדים הנדרשים לתיקון השימוש לרעה או הייצוג השגוי.
 .11מנתחי התנהגות נמנעים מניגוד אינטרסים בעת ביצוע מחקר
 .12מנתחי התנהגות מצמצמים הפרעות למשתתפים ולסביבה בה המחקר מתבצע.

 9.03הסכמה מדעת
מנתחי התנהגות מיידעים את המשתתפים או האפוטרופוסים לגבי אופי המחקר ,תוך שימוש בשפה שתהיה מובנת
למשתתפים :הם מיידעים משתתפים על כך שהם חופשיים להשתתף או לסרב להשתתף במחקר או לסגת ממנו ,בכל
שלב במחקר מבלי להיענש על כך .הם מידעים את המשתתפים לגבי גורמים משמעותיים שעשויים להשפיע על
נכונותם להשתתף ועונים על כל שאלה שלמשתתפים יש בנוגע למחקר.

 9.04שימוש במידע חסוי לצרכים דידקטיים או הוראתיים
 .1מנתחי התנהגות לא חושפים מידע חסוי ומזהה אותו רכשו במהלך עבודתם ,המתייחס ללקוחות פרטיים או
לקוחות ארגוניים ,משתתפי מחקר ,או מקבלי שירות אחרים .זאת אלא אם האדם או הארגון נתנו הסכמה
בכתב או אם יש אישור חוקי לעשות מעשה זה.
 .2בכל זמן שאפשר ,מנתחי התנהגות מסווים מידע חסוי הנוגע למשתתפים ,באופן שבו המשתתפים לא יוכלו
להיות מזוהים על ידי אחרים ,והדיון במידע לא יגרום נזק למשתתפים המזוהים.

 9.05תחקיר
מנתחי התנהגות מיידעים את המשתתף על כך שייערך תחקיר בסיום מעורבותו של המשתתף במחקר.

 9.06שיפוט מאמרים ומענקים
מנתחי התנהגות המשתתפים בצוותים של סקירת הצעות מחקר לצורך מתן מענקים או אשר שופטים מאמר ,נמנעים
מביצוע כל מחקר המתואר בהצעות למענקים או במאמר שנשפט ,אלא אם מדובר במחקר שחזור אשר נותן קרדיט מלא
לחוקרים הקודמים לו.

 9.07גניבה ספרותית
 .1מנתחי התנהגות מצטטים באופן מלא את עבודתם של אחרים כאשר נדרש
 .2מנתחי התנהגות אינם מציגים חלקים או גורמים מעבודתם של אחרים ,כאילו הם היו שלהם.
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 9.08הכרה בתרומה
מנתחי התנהגות מכירים בתרומתם של אחרים בביצוע המחקר ,על ידי הכללתם ככותבים משניים או ציון תרומתם
בהערת שוליים .כותבים ראשיים והכרה אחרת בפרסום תשקף באופן מדויק את התרומה המחקרית או המקצועית
היחסית של המעורבים ,מבלי להתחשב במעמד היחסי שלהם .תרומה מעטה למחקר או לכתיבת הפרסום גם כן תוכר
בצורה מתאימה ,כגון ,בהערת שוליים או בהקדמה.

 9.09דיוק ושימוש בנתונים
.1
.2
.3
.4
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מנתחי התנהגות לא ממציאים נתונים או מעוותים תוצאות בפרסומיהם .אם מנתחי התנהגות מגלים שגיאה
במידע שפורסם ,יבצעו צעדים סבירים לתקן שגיאות באמצעות תיקון ,הכחשה ,הודעה על טעות דפוס או
אמצעים אחרים המתאימים בפרסום.
מנתחי התנהגות לא מחסירים ממצאים שעשוים לשנות פרשנות של עבודתם
מנתחי התנהגות לא מפרסמים כנתונים מקוריים ,נתונים שפורסמו קודם לכן .אין זה מונע פרסום חוזר של
נתונים ,כאשר אלו מלווים בקרדיט המתאים.
לאחר שממצאי מחקר פורסמו ,מנתחי התנהגות לא מונעים חשיפת הנתונים שעליהם התבססו המסקנות ,מפני
בעלי מקצוע מוסמכים אחרים המבקשים לאמת את מסקנות המחקר באמצעות ניתוח מחדש ואשר מתכוונים
להשתמש בנתונים אלה רק למטרה זו ,וזאת בתנאי שחסיון המשתתפים מוגן ,ואין מניעה משפטית מבחינת
זכויות יוצרים לשחרור הנתונים.

 10.0אחריות אתית של מנתחי התנהגות לארגון ה
BACB
על מנתחי ההתנהגות להיצמד לקוד אתי זה ולכל החוקים והסטנדרטים של ארגון ה BACB.

 10.01מידע מהימן ומדויק המועבר לארגון הBABC
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 .1מנתחי התנהגות מספקים רק מידע אמיתי ומדויק בטפסי הרשמה ומסמכים המוגשים לארגון ה .BACB
 .2מנתחי התנהגות מוודאים שמידע לא מדויק שנשלח לארגון ה  BACBיתוקן באופן מידי.

 10.02העברת תגובות ,דיווחים ועדכוני פרטים בזמן ל BABC
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על מנתחי ההתנהגות לעמוד בלוחות הזמנים אשר מציב ארגון ה  ,BACBדבר הכולל אך אינו מוגבל לשלושים ( )30יום
מהתאריך לכל אחת מהסיבות:
.1

.2
.3
.4

הפרה של קוד אתי זה ,או חקירה משמעתית ,הליך או סנקציה  ,הגשת כתבי אישום ,הרשעה או הודאה
באשמה או אי השבה לאשמה על ידי סוכנות ממשלתית ,ארגון בריאות ,גורם משלם -צד ג' או מוסד חינוכי.
הערה מנהלתית :מנתחי התנהגות אשר הורשעו בעבירה הקשורה ישירות לעבודה בניתוח התנהגות ו/או
בריאות ובטיחות הציבור ,לא יהיו זכאים להגיש בקשה להירשם ל  ,BACBהסמכה או חידוש הסמכה לתקופה
של שלוש ( )3שנים מתום ערעור ,השלמת תקופת מאסר על תנאי ,או השלמת תקופת מאסר (אם בכלל),
המאוחר מביניהם.
קנסות או דו"חות בנושאים הקשורים לבטיחות ולבריאות הציבור ואשר בהם מופיע שמו של מנתח
ההתנהגות.
מצב פיזי או מנטלי שעלול לחבל ביכולתו של מנתח ההתנהגות להיות כשיר לעבודה; ו;
שינוי שם ,כתובת או דוא"ל ליצירת קשר.
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 10.03סודיות וקניין רוחני של ארגון ה BACB
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מנתחי התנהגות לא מפרים את זכויות הקניין הרוחני של ארגון ה  ,BACBכולל אך לא מוגבל לזכויות הארגון בנושאים
הבאים:
 .1סמליל (לוגו) של ה  ,BACBסמליל של  ,ACSסמליל של  ,ACEתעודות הסמכה ,תעודות וכינויים ,כולל אך לא
מוגבל לסימנים מסחריים ,סימני שירות ,סימני רישום ,וסימני הסמכה אשר בבעלות ארגון ה( BACBזה כולל
סמלים אשר דומים באופן מטעה אשר מעבירים מסר של השתייכות לארגון ה  ,BACBהסמכה או רישום ,או
הצגה מסולפת של תעודת לימודים ב ABAאשר מהווה הסמכה לאומית).
 .2זכויות יוצרים של ה  BACBליצירות מקוריות או יצירות שנגזרות מהן ,כולל אך לא מוגבל לזכויות יוצרים
של ה  BACBלסטנדרטים ,תהליכים ,קווים מנחים ,קודים ,רשימת מטלות ,דוחות של קבוצות עבודה ,סקרים
ו;
 .3זכויות היוצרים של ארגון ה  BACBהינו עבור כלל השאלות לפיתוח ה ,BACBרשימות פריטים ,הנחיות
למבחנים ,טפסי בחינה וטפסי ציונים של הבחינות שהינם סודות מסחריים של ה  .BACBעל מנתחי התנהגות
חל אסור באופן מפורש למסור תוכן של חומרים כלשהם מהבחינה שעורך ה  ,BACBללא קשר לאופן שבו
התוכן הגיע לידיהם .מנתחי התנהגות ידווחו מיד לארגון  BACBחשדות או ידיעות לגבי הפרות ו/או גישה
ללא אישור לתכני המבחן ו/או כל הפרה אחרת של הקניין הרוחני של ה  . BACBניסיונות לפתרון לא
פורמאלי (כפי שמזוהה בחלק 7.02ג) הינן מבוטלות בשל חובת הדיווח המידי הקיימת בחלק זה.

 10.04יושרה בבחינות והפרת כללים
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מנתחי ההתנהגות נצמדים לכל הכללים של ארגון ה  ,BACBכולל הכללים וההליכים הנדרשים על ידי מרכזי הבחינות
המאושרים על ידי ה  ,BACBמעבירי הבחינה והמשגיחים .מנתחי התנהגות מדווחים באופן מידי בנוגע לחשודים במרמה
ואי סדרים אחרים בנוגע להעברת המבחן לארגון ה  .BACBאי סדרים בבחינות כוללים אך אינם מוגבלים לגישה ללא
אישור לבחינות או לגיליונות התשובות של ה  ,BACBהעתקת תשובות ,מתן אפשרות למישהו אחר להעתיק תשובות,
הפרעה למהלך הבחינה ,זיוף לגבי מידע ,השכלה ,הסמכה ,ומתן ו/או קבלת מידע לא מורשה או לא חוקי בנוגע לתוכן
או לגישה למבחן לפני ,במהלך או אחרי הבחינה .איסור זה כולל אך אינו מוגבל לשימוש או השתתפות בכל סוג של
מקור שבו מופיעים שאלות מהמבחן ,אתר או בלוג הכנה לבחינה שמספק גישה לא מורשית לשאלות של בחינת ה
 .BACBאם יתברר ,בכל זמן ,שמועמד או מוסמך השתתף או נעזר בארגון המספק מאגר שאלות לבחינה – פעולה
מיידית עלולה להינקט על מנת להסיר את האישור לגשת למבחן  ,לבטל תוצאות בחינה או לשלול את הההסמכה אשר
הושגה בעזרת שימוש בתוכן בחינה אשר הושג בדרכים לא נאותות.

 10.05עמידה בדרישות ה  BACBבנושא הנחיה ודרישות לימודיות
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מנתחי ההתנהגות מוודאים כי הלימודים (כולל אירועים של לימודי המשך  ,)CEהתנסות תחת הנחייה ,אימון והערכה
של  ,RBTוהנחייה של  BCaBAמתבצעים בהתאם לסטנדרטים שמציב ארגון ה  , BACBבמידה ומטרתם של פעילויות
אלו לעמוד בסטנדרטים של הBACB

 10.06הכרת קוד אתי זה
למנתחי ההתנהגות ישנה מחוייבות להכיר קוד זה ,קודים אתיים רלוונטיים אחרים ,כולל אך לא מוגבל לדרישות אתיות
לרישיון ,ויישומם בעבודתם של מנתחי התנהגות .חוסר מודעות או הבנה לא נכונה של קוד אתי אינו משמש כטיעון
הגנה במקרה של האשמה בהתנהלות שאינה עומדת בכללי האתיקה.

 10.07מניעת ייצוג מטעה על ידי מי שאינם מוסמכים
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מנתחי התנהגות מדווחים על אנשי מקצוע שאינם מוסמכים (או במקרים שניתן ,שאינם רשומים) לגוף האחראי על
הרישוי במדינה ולארגון ה  BACBבמידה והעוסק הלא מוסמך מציג מידע מסולף הקשור לתעודת הסמכה מטעם BACB
או מצב הרישום.
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