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חוק או תקנה בת פועל תחיקתי המהווה כלל : "רגולציה
,  התנהגות מחייב במסגרת פעילות כלכלית או חברתית

"ושהוא בר אכיפה על ידי רשות מנהלית מוסמכת לפי דין

(22.10.2014מיום , 2118החלטת ממשלה מספר )



:   מטרות פעילות הועדה לרגולציה
 באופן ספציפי הוועדה תפעל להכנה : הכנת מבחן ומנגנון הסמכה ישראלי לעיסוק מורשה בניתוח התנהגות

. BACBי ה "ותפעול של מבחן הסמכה ישראלי שיחליף את המבחן הניתן כיום ע

 המבחן יהיה מבוסס על רשימת המיומנויות(task list )  העדכני ביותר לפיו מתנהלים כיום מוסדות להשכלה
.  גבוהה בעולם המעניקים תואר שני ייחודי בניתוח התנהגות

 מקצועיים שנקבעו על ידי ה /שמירה על הסטנדרטים המדעיים–העיקרון המנחה בעבודת הוועדה  יהיהBACB
ו חוקים המחייבים  /במידת הצורך תבצע התאמות כתוצאה מנורמות תרבותיות ייחודיות לישראל או)ABAIו 

(.  זאת לדוגמה סטנדרטים אתים שונים

  הוועדה תעסוק בהגדרות ובקריטריונים בהקשר להתנסות המעשית של הרוכשים את המקצוע בהסתמך על
עם ההתאמות הנדרשות בהתחשב בצרכים או בכוח האדם המקצועי היכול BACB/ABAIהקריטריונים של ה 

.לבצע את הליך ההנחיה בישראל

 ה"מנתאשר הוגש במשותף למשרד הבריאות על ידי חוזר המנהל הועדה תסתמך בעבודתה על טיוטת
ה"והיל

  הועדה תיתן את דעתה ותפעל בהתאם להנחיות של משרד הבריאות שנקבעו למקצועות הבריאות בכל
.י משרד הבריאות"הקשור לשמירה על ההסמכה וכל נושא אחר המחייב בהתאם לכללים שנקבעו ע



: הנחות עבודה

  משמעות הסמכה בניתוח התנהגות היא שהפרט הוכיח בעקבות לימודיו כשירות מוצקה

בהתאם לסטנדרטים  )לתת שירותי ניתוח התנהגות ( בהתאם לחוק)ובסיסית והוא כשיר 

.כנהוג בעולם( שנקבעו

  אין משמעות הסמכה בניתוח התנהגות מומחיות כלשהי בטיפול באוכלוסייה או סביבה

.  מסוימת ולכן הוועדה לא תעסוק בנושא המומחיות הספציפית בניתוח התנהגות

 רשימת הTask Listלתוכניות  וייסיעוי הוועדה יכתיבו "ומהות הפרקטיקום שיקבע ע

ההכשרה  להביא לכך שסטודנטים יקבלו בלימודיהם את התכנים העדכניים ביותר ויוכנו  

( . פרקטיקום)בצורה המיטבית  למבחן העיוני ותהליך ההתנסות בשדה 



(חברים17):חברי הועדה

יל'אברגאליעןר "ד•

אייבזור שירי "ד•

ר איתן אלדר"ד•

אנגלנדרקרן •

ליאת דוד                                                                                                                     •

ר מיכל הירשמן  "ד•

טלי וולף   •

טופז  הילית•

מורן וייס                                                                                                                    •

גילי יהב       •

רוזנצווייגודי לזר 'ג•

רחלי מזור                                                                                                                     •

ד מיכל סגור   "עו•

אגילה                                                                                                                         רולידרנתליר "ד•

ר                                                                                                                           "יו–רולידרעמוס ' פרופ•

אורלי רובין                                                                                                                  •

ר קרין שטרן "ד•

ר סיגל תדהר פז                                                                                                                "ד•

!!  תודה על הסכמה להשקיע ולקחת חלק פעיל בעבודת הוועדה



:הליך העבודה השוטף

(. שקף הבא)אשר יעסקו בנושאים המפורטים מטה תתי ועדותהועדה תתחלק ל

חברי ועדה  2-3ו ( ר הוועדה"י יו"נקבעו ע)ראשי וועדה /שני רכזי: חברים4-5בכל תת ועדה יכהנו : ועדות-תתי

(המעוניינים לעסוק בתחום פעילותה של תת הוועדהחברים )נוספים 

הצעות להחלטה של תתי הוועדות יובאו לדיון ולהצבעה במליאה ויתקבלו לאחר הצבעה ברוב  :החלטות סופיות

.  רגיל

,  לקבל את כל החומרים מתתי הוועדות, חברים האחראים לרכז את פעולת הוועדה2: ריכוז פעילות הוועדה

.   הנעשות בתתי ועדות אחרות ולהכין את ישיבות המליאה( זהות/דומות)לתאם ולעדכן בהקשר לפעילויות רלוונטיות 

(    אורלי רובין,מיכל סגור )

של פעולות  אדמינסטרטיביתאום , אחראית לכתיבה והפצה כל הפרוטוקולים של הישיבות:מזכירת הוועדה

(מורן וייס... )שליחת הודעות לחברי הוועדה בנושאים שונים ועוד, הוועדה

במתכונת  21:00יתקיימו בשכיחות של פעם בחודש בשעה ( עד הודעה חדשה)הישיבות : מועדי ישיבות המליאה

(.  תאריכי ישיבה מדויקים יישלחו לחברים במהלך השבוע הקרוב)זום 



:  תתי ועדות

: ועדת קריטריונים1.

:ועדת פרקטיקום2.

: ועדת מבחן3.

:ועדת תפעול המבחן4.

:ועדת אתיקה5.

:ועדת שימור ההסמכה6.

:ועדה תומכת7.

 (Task list)ועדה שתעסוק בגיבוש רשימת המיומנויות: ועדת קריטריונים1.

של סטודנטים הלומדים  ( תוכניות הלימוד)שתהווה בסיס לתהליך ההכשרה  

תהיה  כחלק מפעילותה הוועדה . לקראת הסמכה ישראלית בניתוח התנהגות  

בהקשר לתהליכים הנעשים לטובת יצירת נושאי  ABAIו BACBבקשר עם  ה 

(מבוססי מחקר)למידה עדכניים 

הסמכה להכשרת מנתחי התנהגות בעולם כיום ברמת  /תהליך הרישוי: הערה•

. תואר שני ושלישי הוא גנרי וזהה בכל העולם

י עבודתו  "המומחיות נמדדת ערמת :אין עדין הכרה בחוק להתמחות ספציפית •

להנחת . של אדם על פי טיב הסביבה המסוימת בה עובד מנתח ההתנהגות

אנו נעסוק  . ועבודת הוועדהTask Listעבודה זו השפעה משמעותית  על ה 

בשאלה מה היא ההכשרה הגנרית הטובה ביותר ובעתיד נדון בנושא  

.   ההתמחויות בזה

קרין   , איתן: ריכוז והובלת הוועדה•



(  המשך)תתי ועדות 

ועדה שתעסוק בגיבוש :ועדת פרקטיקום2.

קריטריונים ספציפיים לתהליך ההתנסות המעשית  

האתגר הגדול העומד בפנינו הוא יצירת . בשדה

תהליך אפקטיבי של התנסות בשדה ברמה התואמת  

י  "עד כמה שאפשר את הסטנדרטים שנקבעו ע

 BACBמקצועית הפועלת עם ה/הקהילה המדעית

גילי  , טלי: ריכוז והובלת הוועדה

:  ועדת קריטריונים1.

:ועדת פרקטיקום2.

:  ועדת מבחן3.

:ועדת תפעול המבחן4.

:ועדת אתיקה5.

:ועדת שימור ההסמכה6.

:ועדה תומכת7.



(:המשך)תתי ועדות 

ועדה שתעסוק בגיבוש והכנת בנק של שאלות  : ועדת המבחן. 3
(.  בהתאם לצורך)ועדכונם השוטף ( רישוי)למבחן ההסמכה 

על פי הבטחתם  ) בנדון יהיה הדוק  BACBהקשר עם : הערה
השתתפות בוועדות שמגבשות ומנסות שאלות  , ויכלול קבלת סיוע

(קבלה ויצירה של חומרים למבחן, חדשות

ועדה שתפעל בתאום עם ועדת התפעול של המבחן  : הערה

נתלי, שירי: ריכוז והובלת הוועדה

:  ועדת קריטריונים1.

:ועדת פרקטיקום2.

:  ועדת מבחן3.

:ועדת תפעול המבחן4.

:ועדת אתיקה5.

:ועדת שימור ההסמכה6.

:ועדה תומכת7.



(:המשך)תתי ועדות 

שתפעל להקמת גוף ועדה :ועדת תפעול המבחן. 4

אשר יפעיל באופן שוטף את תהליך מתן המבחן  עצמאי

תהליך בקרה  ..( אקרדיטציה ועוד, מועדים, ממוחשב)

מציאת .  BACBועדכון וניסוי השאלות בדומה לנעשה ב 

גוף עצמאי בארץ העוסק במתן הכרה רשמית למבחן  

(Accreditation) בדומה לNCCAב"בארה

בעתיד הגוף שכותב ומפעיל את המבחן חייב :הערה•

להיות עצמאי ומנותק מתוכניות ההכשרה תוך 

.  שמירה על דיסקרטיות

מיכל סגור  , ליאת: ריכוז והובלת הוועדה

:  ועדת קריטריונים1.

:ועדת פרקטיקום2.

:  ועדת מבחן3.

:ועדת תפעול המבחן4.

:ועדת אתיקה5.

:ועדת שימור ההסמכה6.

:ועדה תומכת7.



(:המשך)תתי ועדות 

ועדה שתעסוק בניסוח הקוד האתי  :ועדת אתיקה. 5

והקמת המנגנון שיאפשר +(  על סמך הקיים )הישראלי 

לציבור הלקוחות ליצור קשר עם ועדת האתיקה כולל ניסוח  

.  סמכויות הוועדה לפעול בנושאי הפרת כללים אתיים

אליען, מיכל הירשמן: ריכוז והובלת הוועדה

:  ועדת קריטריונים1.

:ועדת פרקטיקום2.

:  ועדת מבחן3.

:ועדת תפעול המבחן4.

:ועדת אתיקה5.

:ועדת שימור ההסמכה6.

:ועדה תומכת7.



(:המשך)תתי ועדות 
ועדה :ועדת שימור ההסמכה.6

שתעסוק בהכנת מסמך המפרט קריטריונים  

ונהלי שימור ההסמכה של מנתחי  

ובשאלה ( מורשים)ההתנהגות המוסמכים 

כיצד לשמור על יכולותיהם של אנשים לאור 

העובדה שמדובר בתחום דעת הלומד  

.ומחדש עצמו כל הזמן

קרן, הילית: ריכוז והובלת הוועדה

:  ועדת קריטריונים1.

:ועדת פרקטיקום2.

:  ועדת מבחן3.

:ועדת תפעול המבחן4.

:ועדת אתיקה5.

:ועדת שימור ההסמכה6.

:ועדה תומכת7.



(המשך)תתי ועדה 

ועדה לבדיקת  : ועדת מתאמת עם גופי ממשל. 7

–מבחן במקצועות בריאות אחרים \רישוי\תהליכי הסמכה

מתן אינפורמציה לוועדות האחרות כמתחייב בהתאם  

לחוקים ונהלים המקובלים במקצעות בריאות אחרים ונהלי  

.  משרד הבריאות

הוועדה תעמוד בקשר שוטף עם תתי ועדות  : הערה•

אחרות הזקוקות למיידעים מגופי ממשל רלוונטיים                                                             

סיגל, רחלי: ריכוז והובלת הוועדה

:  ועדת קריטריונים1.

:ועדת פרקטיקום2.

:  ועדת מבחן3.

:ועדת תפעול המבחן4.

:ועדת אתיקה5.

:ועדת שימור ההסמכה6.

:ועדה מתאמת עם גופי ממשל7.



:משימות לביצוע

 (2020במאי 7תאריך יעד )הקמת תתי ועדות
למידת הנושא(Baseline)   באופן יסודי
  הכנת תוכנית עבודה
  קביעת תהליכי עבודה בכל ועדה
 וסקירה על אשר נלמד בנושא  ( מטרות אופרטיביות)הגשת תכנית עבודה

הספציפי
  הצגת תכנית העבודה בישיבה הבאה של המליאה

תיאום  ,יהיו זמינים לסיוע ( מיכל/אורלי)ראש הוועדה ומרכזות התהליך : הערה
והתעדכנות במהלך עבודת הוועדות



:חוק מקצעות הבריאות
https://www.health.gov.il/LegislationLibrary/Mikzoha_01.pdf

(:BACB)רשימת מיומנויות 
https://www.bacb.com/bcba-bcaba-task-list/

Verified Course Sequence Program (ABAI)
https://www.abainternational.org/vcs.aspx

FOR REGULATORS:
https://www.bacb.com/for-regulators/

NCCA Accreditation:
https://www.credentialingexcellence.org/ncca

:לינקים חשובים

https://www.health.gov.il/LegislationLibrary/Mikzoha_01.pdf
https://www.health.gov.il/LegislationLibrary/Mikzoha_01.pdf
https://www.bacb.com/bcba-bcaba-task-list/
https://www.abainternational.org/vcs.aspx
https://www.bacb.com/for-regulators/
https://www.credentialingexcellence.org/ncca



