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 תשע"ח תמוז "טכ
 

  לכבוד:

 פרץ סוניה גב'

 החינוך משרד בהוראה, אדם כח בכיר אגף ומנהלת סמנכ"לית

 מאת:

    D-BCBA רולידר עמוס פרופסור

 בישראל המוסמכים ההתנהגות מנתחי ארגון יו"ר

 

 המיוחד החינוך במערכת התנהגות כמנתח הוראה/מטפל עובד קליטת הנחיות הנדון:

 

 ךאלי לפנות מתכבד הנני מוסמכים"( גותהתנה למנתחי הישראלי "הארגון )להלן: מנת"ה עמותת של בשמה

  .6.5.18 ביום ידך על םשפורס תשע"ט לשנה"ל הוראה עובדי ושיבוץ עובדים קליטת נוהל בעניין

  .בישראל המיוחד החינוך במערכת התנהגות מנתחי שיבוץ בעניין הוראות נקבעו זה במסמך

     החינוך במערכת התנהגות ניתוחב וטיפול שירות מתן תחום את בנוהל להסדיר היוזמה על מברך אני ראשית

 קצועיתהמ עבודתם  את בנוהל להסדיר ובצורך הזה החשוב מקצועב החינוך משרד של כרתוה את וכמובן

  .ךהחינו מערכת של השונות במסגרות התנהגות ניתוח שירותי במתן העוסקים אנשים מאות של

 ,)מצ"ב( המיוחד החינוך במערכת התנהגות מנתחי לקליטת ההנחיות במסמך מדוקדק עיון לאחר לצערי,

 בניגוד הינם החינוך במשרד התנהגות מנתחי של והעסקה לקבלה הקריטריוניםמ משמעותי חלקש מתברר

 את  יםהמפרטו בתחום מורשה לעיסוק רישיון או הסמכה יםהמחייב בעולם המקובלים קריטריוניםל  מחולט

 בניתוח )טיפול( שירותים במתן לעסוק  כשיר מקצוע מבעל שירות מתן להבטיח מנת על הדרושים כישוריםה

   .התנהגות

 והסכנות השירות טיב על בכל במקצוע לעיסוק מספיקים קריטריונים הצגת אי של השלכותה לך  ברורות בוודאי

 ךולידיעת ותךלנוח אלה. בקריטריונים עומד שאינו התנהגות מנתח באמצעות טיפול םהמקבלי לילדים הצפויות

 מנתחי להסמכת לאומית הבין )הלשכה BACB ה ע"י נקבעו אשר קריטריוניםה את המפרטת טבלה מצרף אני

 גבוהה להשכלה מוסד בחסות פועלתה מוסמכים התנהגות תחימנ להכשרת תכנית כל אשר (התנהגות

 מצורפת( טבלה )ראי .פיהם על לפעול התחייבה בישראל

 הצורך הראשונה, ,החינוך במשרד התנהגות מנתחי לקליטת תנאי קדם דרישות שתי מפרט  ששלחת מסמךה

 )גננת/מורה( הוראה עובד איננו התנהגות שמנתח כיוון .הרגיל חינוךב או המיוחד בחינוך הוראה תעודתב

 כמנתח להעסקתו כתנאי הוראה תעודת להציג ששיידר והגיון סיבה אין טיפוסי רפואי -פארא מקצוע בעל אלא

 להיות צריכה הדרישה החינוך משרד העובד רפואי -פארא מקצוע בעל כל כמו החינוך. במערכת התנהגות
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 מרפאה כגון הבריאות ממקצועות מקצוע לבעלי  הניתן מיוחד קורס

  החינוך. במשרד המועסקים וכן. תקשורת ,קלינאית ויצירה הבעה באמצעות מטפל בעיסוק,

 לעובדי החינוך במערכת המטפל לעבודת ורישיון הבריאות משרד מטעם מקצוע תעודת הינה: השנייה 

 בתפקיד החינוך במערכת בעבודה משנתיים פחות לא של וותק ובנוסף, הבריאות ממקצועות הוראה

  .התנהגות למנתחי מקצוע תעודת מנפיק אינו הבריאות משרד שערכתי, בדיקהב .טיפול/הוראה

 רואיש היא התנהגות למנתחי כיום הקיימת היחידה עצמאי( גוף ע"י הסמכה )אישור המקצוע תעודת ךלידיעת

 .( BACB) התנהגות לניתוח העולמית הלשכה של ההסמכה

 מעשית הכשרה שעות 120 להוכיח המועמד על כי כתבת הדרוש  םהפרקטיקו שעות למספר בהתייחס  

   שניתן כפי  מוכר. אקדמי במוסד התנהגות ניתוח לימודי במסגרת שנצברו פורמלית, חינוכית במסגרת

 התנסות שעות 750-500 בין  נעות BACB ה של  המחייבות הפרקטיקום דרישות , שצרפתי בטבלה לראות

 לקליטת בהנחיות למשל, כך  .שלך המסמך המפורט לפי המחייבות שעותה ממוצעמ 5 פי ,לפחות  מעשית

 הכשרה שעות 1560 להשלים מועמד נדרש (,2017 )מאי החינוך במערכת אומנויות באמצעות מטפלים

 המעשית ההכשרה היקף כי ראוי האם  החינוך. במערכת אומנויות באמצעות כמטפל להתקבל מנת על מעשית

 אחרים ממקצועות מהנדרש מעשירית פחות תהיה ישראל בילדי המטפלים תהתנהגו ממנתחי הנדרשת

    ?התנהגות ניתוח בתחום והנדרש מהנהוגו

 המבוססים התנהגות מנתחי להעסקת םהקריטריוני את מידי באופן יאמץ החינוך משרד כי ממליץ אני לסיום,

 להשכלה מוסדותב חוץ יללימוד יחידותב החוסים התנהגות למנתחי וההסמכה ההכשרה מתכניות הנדרש על

 ניתוח שירותי יבטיח אשר דבר ( BACB) התנהגות מנתחי להסמכת העולמית הלשכה ע"י ומאושרים גבוהה

    ל.ישרא ילדי גם זכאים להם ואחראים איכותיים התנהגות

  .זו לפנייתי מהירה התייחסות על ךל אודה 

 

 ,בברכה

  רולידר עמוס פרופ'

  D-BCBA מוסמך התנהגות מנתח

 (מוסמכים התנהגות למנתחי הישראלי )הארגון מנת"ה ארגון יו"ר

 

 מצ"ב: 

טבלה המסכמת את הדרישות של  ארגון העולמי להסמכת מנתחי התנהגות להשגה ושימור הסמכה בניתוח 

 התנהגות ברמות השונות

  העתקים:

 החינוך משרד הכללי, המנהל אבוהב, שמואל מר

 החינוך משרד בהוראה, אדם כח בכיר אגף מנהלת סגנית מזרחי, דליה הגב'

 החינוך משרד הכללי, למנהל המשנה נגר, גילה הגב'

 )מנת"ה( התנהגות למנתחי הישראלי המוסמכים ארגון מנהל, ועד
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