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שאלות רווחות  -פרקטיקום ומבחן ההסמכה
בתקופה הקרובה יחולו שינויים מהותיים בדרישות הגוף המסמיך ובאופן ההתנסות.
הפיקוח על הפרקטיקום וההסמכה משתנה וכך גם הדרישות .לפיכך ,ההנחיות במסמך
זה מיועדות למסירת מידע כללי ואינן מעידות בהכרח על הדרישות שיחולו על
הלומדים והלומדות בשנים הקרובות .יתרה מכך ,אופן ההכנה להסמכה ולפרקטיקום
והסדרי התשלום למכללה עשויים להשתנות בהתאם.
 .1האם יוצע קורס פרקטיקום במסגרת תכנית לימודי התעודה בסמינר הקיבוצים?
מוצ ע קורס פרקטיקום אינטנסיבי המלווה  750שעות לתואר שני ו 500 -שעות לתואר ראשון.
 .2מה כולל קורס הפרקטיקום?
קורס הפרקטיקום עומד בקווים המנחים לליווי הנדרשים על-ידי ארגון ההסמכה למנתחי התנהגות
 .BACBהקורס כולל מפגשים בקבוצות בהם יציגו המשתתפים היבטים שונים מעבודתם המקצועית
ויקבלו משוב מהמנחים ומהקולגות שלהם .בנוסף ,יתקיימו מפגשים אישיים ,מפגשים בשטח עם מנחים
וכן יתקיימו מפגשים מתוקשבים בהם יציגו המונחים את עבודתם ויקבלו משוב .הנחיה תינתן פעמיים
בשבוע ותהווה  10%מסך שעות העבודה השבועיות.
 .3מהי עלות הקורס?
עלות הקורס תקבע בהתאם לדרישות הגוף המסמיך שיקבעו במהלך השנה הבאה.
 .4האם הקורס נותן נקודות באופק חדש?
הקורס אינו נחשב כהשתלמות באופק חדש.
 .5כיצד נרשמים לפרקטיקום?
הרשמה ותשלום באתר סמינר הקיבוצים בכתובת:
http://www.smkb.ac.il/ofek-hadash/applied-behavior-analyss-praktikum
לאחר ההרשמה והתשלום יש לשלוח מייל עם הנושא" :הרשמה לקורס פרקטיקום"
לכתובת aba3_skb@smkb.ac.il :לקבלת הנחיות נוספות.
 .6האם ניתן לגשת למבחן בעברית?
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החל מינואר  2015ניתן להיבחן בשפה העברית.
 .7כמה ואילו שאלות כולל המבחן?
כל השאלות הן שאלות מסוג רב -ברירה – בחירה מתוך ארבע אפשרויות.
מספר השאלות משתנה בהתאם לרמה אליה ניגשים:
להסמכת  130 –BCaBAשאלות
להסמכת  150 -BCBAשאלות
בשתי הרמות יינתנו בנוס ף  10שאלות פיילוט המיועדות לצרכי הגוף המסמיך אך אינן נחשבות בציון
הסופי .לכל השאלות משקל זהה בציון.
*מבוסס על מידע מאתר ההסמכה – נתון לשינויים באחריות הגוף המסמיך.
 .8מהו אורך מבחן ההסמכה?
ארבע וחצי שעות הכוללות  5דקות לסקירת התנאים וההגבלות.
 .9מהו מבנה המבחן?
מספר השאלות מתחלק לפי נושאים שונים ,את אופן החלוקה ניתן למצוא באתר.
 .10היכן וכיצד נערך המבחן?
המבחן מתבצע באמצעות מחשב ונערך במרכז מבחנים בתל אביב במספר מועדים בשנה ,ניתן להתעדכן
בתאריכים ובפורמט באתר ה.BACB -
 .11מה יקרה אם אצטרך לקחת הפסקה באמצע הפרקטיקום?
נכון לעכשיו ,ניתן לעצור את צבירת שעות הפרקטיקום לתקופה קצרה .חשוב להדגיש שהנחיות הגוף
המסמיך משתנות בתדירות רבה ויש לעקוב אחריהן באתר ההסמכה .בכל מקרה יש לקבל אישור על
הפסקת פרקטיקום מראש התוכנית .הסדרי שכר לימוד בגין הפרקטיקום יידונו בוועדת חריגים של בית
הספר ללימודי תעודה.
 .12כיצד אוכל להציג את עצמי במהלך ההכשרה להסמכה?
לא ניתן להשתמש בכל אזכור של ארגון ההסמכה אלא רק לאחר קבלת ההסמכה באופן רשמי .ניתן
להצהיר על הכנה לקראת מבחן הסמכה אך אין להזכיר את  BACB, BCBAאו .BCaBA
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 .13אני כרגע מוסמך  BCaBAואני רוצה "לשדרג" למוסמך  .BCBAהאם זה אפשרי?
 BCaBAו BCBAהן הסמכות נפרדות ויש קריטריונים שונים לזכאות .בכדי להפוך ל ,BCBAיש לעמוד
בכל הקריטריונים להסמכה ולעבור את בחינת .BCBA
 .14בעבר היה לי רישום פלילי על נהיגה בשכרות .האם זה ימנע ממני לגשת למבחן ההסמכה?
ה BACB -מציעים לך לדווח על כל רישום פלילי כחלק מתהליך ההרשמה .כל בקשה נבדקת באופן
פרטני ,ולכן אין הם יכולים לקבוע בוודאות לגבי מקרה ספציפי עד להגשת בקשת ההסמכה ודיווח על
המקרה .עם זאת ,רישום פלילי יחיד ,בדרך כלל אינו מונע מלהפוך מוסמך.
 .15תוך כמה זמן עליי להשלים את הדרישות להסמכה? האם הקורסים בלימודי התעודה יכולים להיות
ישנים מדי מכדי להיחשב?
הדרישות להסמכה מוערכות מחדש ,מתחדשות ומעודכנות מעת לעת .יש צורך לבדוק בתדירות גבוהה
באתר ההסמכה פרסומים בדבר שינויים בדרישות .כאשר משתנה מסמך היעדים עליו מתבססים
הלימודים (כל  5שנים) יש לבצע לימודי השלמה אם המועמדים למדו לפי מסמך יעדים קודם .לימודים
מעין אלה אינם מוצעים בשלב זה במכללת סמינר הקיבוצים אך ניתן להשלימם במכללה אחרת שתציע
זאת .לפיכך מומלץ לא לדחות את השלמת לימודי ההסמכה.

 .16ל  BACBישנה דרישה להצהרת דיווח על מידע מסוים בתוך  30יום .איך אדע על מה אני צריך
לדווח? מה המידע שעליי לספק?
ה BACB -מייעצים לנקוט במשנה זהירות בכל עניין הקשור לדרישות הדיווח ,גם אם אינך בטוח .יש
צורך לדווח על כל חקירה פלילית ברגע קבלת ההודעה .יש לדווח על נהיגה בשכרות וכל אישום אחר,
חקירות או הרשעות שנוגעות לבריאות ולבטיחות ציבור .בעת דיווח המקרה ל  ,BACBחייבים לכלול
תיעוד הקשור אליו .בדרך כלל ,מסמכי פתיחת וסגירת החקירה הם הטובים ביותר.
לדוגמה:
לדיווח על חקירה רצוי להציג את ההודעה הראשונה של פתיחת החקירה ,והודעה על תוצאותיה.
באישום פלילי יש להציג את כתב האישום הראשוני ,ואת מסמכי הסגירה (למשל ,תיעוד של הרשעה,
זיכוי ,השלמת משפט וכו').
אם אין לך תיעוד של המקרה ,יש לתאר את העובדות ולהסביר מדוע אין תיעוד זמין.
 .17כיצד ניתן לערער על סירוב לבקשת רישום?
**מסמך זה הוא פנימי בלבד ומיועד לסטודנטים בתוכנית ללימודי תעודה בניתוח התנהגות בסמינר הקיבוצים אין להעבירו לכל גורם אחר**
ע.ר .סמינר הקיבוצים – המכללה לחינוך לטכנולוגיה ולאמנויות | דרך נמיר  149תל אביב 62507
קמפוס רמת אביב | טל Tel: 03-6902323 :פקסwww.smkb.ac.il | Fax: 03-6990269 :

סמינר הקיבוצים

Kibbutzim College of Education

המכללה לחינוך לטכנולוגיה ולאמנויות
לימודי תעודה בניתוח התנהגות

Technology and the Arts
The Applied Behavior Analysis Program

 BACBיאפשר ערעור על החלטות מסוימות של הצוות .מועדי יעד להגשה ,תשלומים ,תוכן הבחינה,
שאלות ותשובות ספציפיות מהבחינה ו  /או תשובות -אינם ניתנים לערעור.
כדי להגיש ערעור יש לשלוח מייל .יש לציין כנושא "בקשה לערעור" .הערעור חייב להתקבל על -ידי
 BACBתוך שלושים ( )30ימים מיום הגשת הערעור .אנא ודא קבלת אישור על הגשת הערעור.
 .18האם מותר לי לגשת לבחינה שוב אחרי שהפכתי מוסמך? אם כן ,מה קורה אם אינני עובר?
בחינות ה  BACBמוצעות רק למעוניינים בהסמכת  BACBאו לימודי המשך ,ולא לשום מטרה אחרת.
שים לב! אם הנך מוסמך ,נבחנת בשנית ולא עברת ,לא תהיה מוסמך על ידי  .BACBלא תהיה זכאי
להחזיר את ההסמכה שלך דרך חידוש ההסמכה או בחינה מחדש .על מנת להיות מוסמך שוב לאחר שלא
הצלחת בבחינה ,עליך להתחיל מחדש תחת דרישות הזכאות הנוכחיות ולעבור את הבחינה.
אין לגשת לבחינה מכל סיבה אחרת מלבד הסמכה או חידוש הסמכה  .בחינות  BACBוהשאלות בודדות
מוגנות בזכויות יוצרים וסודות מסחריים סודיים ביותר .אם תעשה את הבחינה כדי לבדוק פריטים לצורך
ייעוץ למועמדים עתידיים -הדבר אסור ונחשב להפרה של תנאים והגבלות .מתן ו  /או קבלת ייעוץ בלתי
מורשה על תוכן הבחינה לפני ,במהלך או לאחריה מהווה הפרה של הסטנדרטים המשמעתיים והאתיים
של .BACB
 .19אני מאמין שאני עומד בדרישות הזכאות כדי לעשות אחת מבחינות ההסמכה .מתי הבחינה הבאה
ואיך אני יכול להירשם?
את המועדים למבחן הבא ניתן למצוא בדף ניהול בחינות של אתר ה .BACB
אם ברצונך להגיש בקשה להיבחן ,עלייך לבדוק את זכאותך לביצוע הבחינה ולעיין בסטנדרטים להגשת
בקשה .יש לוודא שהנהלת התוכנית בסמינר הקיבוצים הנפיקה תעודה המאשרת שסיימת את לימודיך
בהצלחה.
רישום מקוון :כשאתה מוכן להיבחן ,אנא צור חשבון והשלם את הבקשה באתר .ה BACB -מאוד
ממליצים על הגשת בקשה באופן מקוון כדי לזרז את תהליך הרישום.
שליחה בדואר :לחלופין ,ניתן להוריד ולהדפיס את טופס ההרשמה ב .www.BACB.comולהגיש בקשה
בכתב .ייתכן שתחויב בתשלום עיבוד נוסף בעת הגשת הבקשה.
אם בחרת להיבחן ,ה BACB -ממליצים לך לעשות זאת מוקדם ככל האפשר.
מסמכי רישום מקוונים וכן מסמכי רישום מודפסים יש להגיש ל:
BACB
7991 Shaffer Parkway, Suite 202
Littleton, Colorado 80127

**מסמך זה הוא פנימי בלבד ומיועד לסטודנטים בתוכנית ללימודי תעודה בניתוח התנהגות בסמינר הקיבוצים אין להעבירו לכל גורם אחר**
ע.ר .סמינר הקיבוצים – המכללה לחינוך לטכנולוגיה ולאמנויות | דרך נמיר  149תל אביב 62507
קמפוס רמת אביב | טל Tel: 03-6902323 :פקסwww.smkb.ac.il | Fax: 03-6990269 :

סמינר הקיבוצים
המכללה לחינוך לטכנולוגיה ולאמנויות
לימודי תעודה בניתוח התנהגות

Kibbutzim College of Education
Technology and the Arts
The Applied Behavior Analysis Program

ה BACB -מוצאים כי הדרך היעילה ביותר לתקשורת עם מועמדים היא באמצעות דוא"ל .אין הבטחה
לקבלת מענה בדרכים אחרות עקב אילוצי זמן ,אנא וודא כי כללת את כתובת הדוא"ל שלך וכי מסנן
דואר הזבל שלך מוגדר לקבלת דואר מ.BACB.com -
 .20מתי עליי להירשם לבחינות?
ניתן להירשם בכל עת .עם זאת ,ה BACB -ממליצים לך להירשם מראש על מנת לתת זמן למענה
באמצעות דואר אלקטרוני .לאחר שהבקשה תאושר ,יינתנו הוראות לגבי המשך התהליך ומועדי הבחינה.
מרגע הצגת החומרים וקבלת האישור להיבחן ניתנות שנתיים לביצוע הבחינה ,לאחר מכן חובה להגיש
בקשה חוזרת.
 .21אסיים את כל הדרישות להסמכה אחרי תאריך היעד להרשמה אך לפני תאריך המבחן .האם עדיין
אוכל לגשת למבחן בתאריך הקרוב?
לא ,יש להשלים את ההרשמה עד למועד האחרון להגשת המועמדות ולספק תיעוד לכל המסמכים.
ה  BACBזקוק לזמן כדי לעבד את כל הנתונים ולהודיע לחברת הניהול של הבחינה מראש.
הבקשה תישאר פתוחה למשך שלושה חודשים לאחר מועד קבלת המסמכים ובמהלך זמן זה ניתן להגיש
חומר נוסף מבלי להתחיל מחדש.
 .22יש אפשרות שחלק מן המסמכים יישלחו מהמקור ישירות ל?BACB
ההעדפה של ה BACB -היא לקבל את כל המסמכים בחבילה אחת .זה מאפשר להם לעבד את בקשתך
בצורה יעילה.
אם חייבים לשלוח מסמכים בנפרד ,צריך לוודא שכל מסמך מסומן בבירור עם שם .פריטים ללא שם או
בשם אחר (לדוגמה ,שם משפחה קודם) ייצרו קשיים בקידום הבקשה.
 .23מה קורה אם אני מגיש את בקשה וה BACB-קובע שאיני זכאי לבצע את המבחן?
צוות  BACBיודיע לך על כל בעיה או מחסור במסמכים באמצעות דואר אלקטרוני ויציע דרכים שונות
על מנת שתוכל לעמוד בדרישות ,לכן הם מציעים להגיש את הבקשה מוקדם ככל האפשר .הבקשה
תישאר פתוחה לתקופה של עד שלושה חודשים ממועד קבלת המסמכים ,כך שבמהלך תקופה זו ניתן
להגיש חומר נוסף מבלי להתחיל מחדש.
 .24בטפסי ההרשמה אני מתבקש להצהיר על הסכמה למספר סטנדרטים של  ,BACBהיכן ניתן למצוא
סטנדרטים אה?
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כל הסטנדרטים נמצאים באתר ,כולל סטנדרטיים מקצועיים ,משמעתיים וכן סטנדרטים לחידוש הסמכה.
www.BACB.com
 .25האם יש הגבלות על:


הזמן בו ניתן לצבור ניסיון



מספר המקומות בהם ניתן לצבור ניסיון



מספר החונכים או המפקחים



מספר השעות בשבוע בהם עליי לעסוק בניתוח התנהגות



לא ניתן להתחיל לצבור ניסיון עד שמתחילים את הקורסים הנדרשים כדי לעמוד בדרישות ה .BACB



ניתן לבצע את הפרקטיקום במספר מקומות בו זמנית.



יכולים להיות מספר מפקחים ,יש למלא טופס אימות פרקטיקום נפרד עבור כל אחד מהמפקחים.



צריך לעמוד בדרישות הקטגוריות לפרקטיקום בהם אתה עוסק.
* הערות אלה מתייחסות לפרקטיקום במסגרת אישית ולא במסגרת קורס הפרקטיקום המוצע
במכללת סמינר הקיבוצים.

 .26האם ניתן לשנות או לדחות את תאריך המבחן לאחר שנרשמתי?
לאחר קבלת אישור לגשת למבחן ,ניתן לשנות את התאריך בו ניגשים בטווח של שנתיים .יש להודיע
לפחות  24שעות לפני המבחן כדי להימנע מתשלום.
 .27תוך כמה זמן ניתנת תשובה על טופס בקשה:
צוות ה  BACBמגיב בדרך כלל תוך שבועיים מקבלת הבקשה .טפסי רישום שיגיעו לפני מועד הסיום,
יאוגדו באופן מהיר יותר מאלו שיוגשו בתאריך האחרון .אם לא קיבלת תשובה תוך שבועיים אנא צור
קשר מיידית עם  BACBדרך המייל.
 .28אחרי שניגשתי למבחן ,תוך כמה זמן אקבל את תוצאותיו ,איזה מידע אקבל ואם לא עברתי האם
אוכל להסתכל על שאלות מסוימות מהמבחן?
זמן קבלת הציון משתנה מנבחן לנבחן ,תלוי בטופס המבחן ,בתום  45יום כל הנבחנים יקבלו הודעה .אם
תעבור את המבחן -תקבל את הודעה שעברת ללא מידע נוסף על הציון .אם נכשלת -תקבל הודעה
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הכוללת את התחומים בהם אחוז התשובות הנכונות היה נמוך ,כדי שתוכל לחזק תחומים אלו .אין
אפשרות להסתכל על שאלות מהמבחן.
 .29אם נכשלתי בניסיון הראשון ,האם אני יכול לגשת שוב מבלי להתחיל מחדש את תהליך ההרשמה?
כמה פעמים אני יכול לגשת למבחן?
כן ,ניתן לגשת לבחינה במהלך שנתיים מרגע ההרשמה .ניתן לגשת כמספר הפעמים שישנם תאריכים
בשנתיים אלו .אבל עליך לשלם ולהגיש טופס בחינה מחדש.

 .30שימור התעודה:
כל שלוש שנים יש לחדש את ההסמכה .יש לצבור שעות השתלמות במהלך שנים אלו.
שימור  - BCBAיש לצבור  36שעות ,מתוכן  3שעות בקורסי אתיקה והתמחות מקצועית.
שימור  - BCaBAיש לצבור  24שעות ,מתוכן  3שעות בקורסי אתיקה והתמחות מקצועית.
אין צורך לגשת למבחן בשנית.

-

הנחיות כלליות:
אין להיכנס למבחן עם אוכל ושתייה

-

יציאה לשירותים היא על חשבון זמן המבחן.

-

לא ניתן לשאול את המשגיחים שאלות הקשורות לתוכן המבחן ,ניתן ללחוץ על כפתור "הערות" ולכתוב
הערה .ההערה תילקח בחשבון לכלל הנבחנים ,ההערה לא תשפיע על הציון באופן אישי .לא תינתן
תשובה על ההערה ,לא יינתן זמן נוסף לפתירת המבחן בגין כתיבת ההערה.

-

יש לענות על כל השאלות ,לא יינתן ציון לשאלה שתשובה ריקה.

-

העתקה וכן מתן רשות לאחר להעתיק ממך יגרמו לפסילת המבחן ללא החזר כספי.



המידע במסמך זה מבוסס על הנחיות ה BACB -כפי שפורסמו בשנת  2015ייתכן שהגוף המסמיך
יכניס שינויים ,יש להתעדכן באופן שוטף באתר.
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המידע במסמך זה ניתן כשירות של תכנית לימודי תעודה במכללת סמינר הקיבוצים לסטודנטים
הלומדים בה .חלק מהסעיפים מתייחסים למצבי הנחייה אישית שאינם כלולים בקורס הפרקטיקום
המוצע בתוכנית.



הכתוב המופיע בלשון זכר – מטעמי נוחות בלבד .ההתייחסות היא ללומדות וללומדים.
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