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ועדת קריטריונים
ר איתן אלדר"ד

ר קרין שטרן"ד

ר גילי יהב"ד

טלי וולף
ר שירי אייבזו"ד

מטרה
.  גיבוש רשימת משימות ספציפית שתהווה בסיס ליצירת שאלות מבחן לקראת הסמכה וכשירות ישראלית

הישגים
התקיימו  . הועדה השתדלה להיות עד כמה שיותר נאמנה למקור. בחינה מדוקדקת של רשימת המשימות הושלמה

ההחלטות היו פה אחד או שהניסוח נשאר נאמן . התהליך כלל הערות וחשיבה משותפת. כמה דיונים על מונחים

.  למקום

הועדה הובאו בפני מליאת ועדת הרגולציה ושם נערכו דיונים נוספים בנושאים לליבון סוגיות  -החלטות תת

.  במחלוקת

וכי יש לנו מחוייבות ואחריות לכך שהמסמך , הועדה מבהירה כי מסמך המשימות צריך להיות מסמך חי ונושם

.צפויה לנו כתחום בעתידימשיך ויתעדכן בהתאם למחקרים ולעבודה הקלינית שעוד



ועדת התנסות מעשית
צוקרמן-טלי וולף

ר גילי יהב"ד

ל'אברג-אלחדיףאליעןר "ד

אגילה-ר נתלי רולידר"ד

ודי לזר'ג

מטרה
הקמת מערך להתנסות מעשית בישראל בהתאמה לשטח תוך שמירה על רמת מקצועית 

.גבוהה

הישגים
קריטריונים לתפקיד המדריך וקווים  , מנגנון להתנסות מעשית הכולל כמה מרכיביםיצירת 

.מנחים לתוכניות הלימוד בישראל לקורס הפרקטיקום



ועדת מבחן
אגילה-ר נתלי רולידר"ד

ר שירי אייבזו"ד

קרן אנגלנדר

רחלי מזור

מטרות
ת תקפות של שאלות חדשות  בדיק; הכנת שאלות בחינה עדכניות ותואמות לרשימת המיומנויות למבחן הסמכה

.  העוסק בהכנת מבחניםBACB-קבלת סיוע בעניינים אלו מן הגוף המקביל ב; בתיאום עם ועדת קריטריונים

הישגים
התקיימה פגישה של כל חברות הועדה ובה הוסק כי פעילות ועדת המבחן יכולה להתקיים לאחר השלמת רשימת  

וכן לאחר הפקת מידע אינפורמטיבי מועדת תפעול המבחן בנושא האופנים  , המיומנויות העדכנית לישראל

.  הרגולטוריים לביצוע מבחן רשמי בישראל

אשר הטוו כיווני פעולה BACB-התקיימה פגישה של ראשות הועדה עם הנשיא והנציג הבינלאומי מטעם ה

.  ראשונים לקראת למידה על המשמעויות החוקיות והרגולטוריות של הכנת מבחן רשמי למטרות הסמכה בישראל

( בשבוע זה)תפעול מבחן ביחד עם עורך הדין המלווה את ועדת הרגולציה ולאחר מכן מידע זה מאוגד על ידי ועדת

.  להמשך פעילות BACB-יובא בפני נציגי ה



ועדת תפעול מבחן
מיכל סגור

ליאת דוד

מורן וייס

אורלי רובין

מטרות
.בדיקת מבחני מקצועות הבריאות הרשומים בחוק בישראל

.סקירת מכונים קיימים לתפעול מבחנים אלו בארץ

.הכרות עם תהליכי בקרה ותקוף מבחנים

.לסיוע ושיתוף פעולהBACBיצירת קשר מול הבורד האמריקאי ה

הישגים
קיום פגישה עם המכון הארצי למבחנים והערכה על מנת לבדוק מה השירותים שהם מציעים על מנת ללוות כתיבת  

.  מבחן מבחינת מהימנות ותפעול

.  לתחילת תהליך משותףBCBAעמוס רולידר לבורד האמריקאי ה' פרופ, ר ועדת רגולציה"פנייה משותפת יו



ועדת שימור הסמכה
קרן אנגלנדר

ודי לזר'ג

ר איתן אלדר"ד

פז-ר סיגל תדהר"ד
עינב כהן

מטרות
.יצירת מסמך המפרט סטנדרטים לשימור הסמכה של מנתחי התנהגות

הישגים
.ל"שיחה עם נציג בורד חו, קבוצת מיקוד, מפגשים קבועים של הוועדה

.  יצירת מסמך המתאר את תהליך שימור ההסמכה בישראל

:המסמך כולל

הגדרת מטרת השימור•

דרישות ודרכי שימור הסמכה•

כנסים/תוכן השתלמויות•

הליך לשימור•

ספקים מאושרים•

דרישות לכנסים והשתלמויות  •



ועדת אתיקה
ר מיכל הירשמן"ד

ר אליען אלחדף"ד

ר קרין שטרן"ד

עינב כהן
ליאת דוד

מטרות
.כתיבת קוד אתי מותאם לעבודתם של מנתחי ההתנהגות בישראל

.יצירת מנגנון טיפול בהפרות הקוד האתי של מנתחי התנהגות בישראל

.מנגנון חינוך והפצה של תחום האתיקה בניתוח התנהגות

הישגים
כתיבת קוד אתי

.איתור סעיפים הדורשים שינוי או ביטול.  BACB-קריאת הקוד האתי של ה•

.פנייה למרכז האתיקה בירושלים לקבלת ייעוץ והכוונה•

. איתור סעיפים מתוך הקודים האתים בארץ•

.למנתחי התנהגות( ישן)ניסוח קוד אתי ישראלי חדש •



ועדה תומכת
פז-ר סיגל תדהר"ד

רחלי מזור

אורלי רובין

מיכל סגור
מורן וייס

מטרה
.ותמיכה בועדות האחרות באמצעות ידע זה, למידת הקיים במקצועות הבריאות האחרים בהיבטי המקצוע השונים

הישגים
.קלינאות תקשורת וריפוי בעיסוק-בדגש על, הבנת חוק הבריאות למקצועות הבריאות המשיקים למקצוע שלנו

.שימור הסמכה, מבחן הסמכה, התמחות, התנסות מעשית, השכלה: מציאת הדרישות במקצועות הבריאות האחרים

.דרך אגף הרישוי-הבנת דרך פעולתו של משרד הבריאות בהקשר למקצוע בריאות 

.דרך ועדה מייעצת–אגף הרישוי במשרד הבריאות בין האיגוד המקצועי להבנת הקשר 

.אופן הרישום במשרד הבריאות, למידת אופן הגשת הבקשה להסמכה במקצוע


