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ועדת תיאום נקודות והשכלת המשך ( )CEיוני 2016

מוסמכים יקרים,
עולה מן השטח צורך חשוב בהבהרת התנאים הנוגעים לנקודות השכלת המשך  .CEלאור
שינוים שפרסם הבורד לאחרונה מובא המידע לידיעתכם.
שימור ההסמכה הוא כמובן עניינו של כל אחד מאיתנו  .הדרישות להשכלת המשך אינן
היחידות לשימור ההסמכה .תשלומים והרשמה באתר הבורד ,מדי שנה  -שנתיים ,וכן קבלת
סופרוויז'ן על פי הכללים הנדרשים עבור מוסמכים  BCaBAהינם מחוייבים גם כן.
אתם מוזמנים להתעמק ולראות את החומרים במקור ,באתר  /http://www.bacb.comתחת
הקטגוריה Maintaining Certification
שינוי תנאים בנושא נקודות השכלת המשך פורסם לראשונה בניוזלטר מחודש פברואר
:2013
השינויים נכנסו לתקפם עבור כל מוסמך אשר מעגל חידוש ההסמכה שלו הוא במחזור
חידוש של שנתיים (החל מ  31בדצמבר  2014ואילך)

מספר נקודות CEהנדרשות עבור כל מחזור הסמכה  recertificationיהיה  32עבור
מוסמכים  BCBA- D / BCBAו  20 -למוסמכים .BCaBA
נדרשת צבירה של נקודות בנושאי האתיקה (ללא נושא התנהגות מקצועית)  .כל המוסמכים
יצטרכו להשיג  4שעות מקטגוריה זו בכל מחזור הסמכה.
מוסמכים  BCBA– D / BCBAאשר מבצעים סופרוויז'ן חייבים לצבור  3שעות בתחום
סופרוויז'ן .לא תוכל להירשם כפילות של נקודות על הרצאה ,כאילו עסקה בתחומי אתיקה
וסופרוויז'ן במקביל.
לתשומת לבכם ,הבורד מבצע ביקורות אישיות מעת לעת ,בהן מוסמכים נדרשים להציג
הוכחה ותיעוד עבור הנקודות עליהם הצהירו.
להלן הטבלה המציגה את סוגי הנקודות הקיימים:
סוג ה
CE

תיאור

מגבלה

תיעוד

פירוט

1

קורס במכללה או
אוניברסיטה

אין מגבלה
אפשר את כל
הנקודות מכאן

מסמך רישמי
המוכיח ציון
עובר ותכנית

מדובר בלימודי המשך – ברמת תואר
שני ל  BCBAוברמת תואר ראשון ל
 .BCaBAהקורס כולו חייב להיות

2

אין מגבלה
נקודות באירועים
אפשר לצבור
של approved
את כל
continuing
) education (ACEהנקודות
מקטגוריה זו
providers

לימודים
(סילבוס)
המציגים תוכן
ניתוח
התנהגות

בתחום ניתוח התנהגות .כמו כן חייב
להיות מוסד מוכר להשכלה גבוהה
שעומד בסטנדרטים המאושרים
למוסדות בארה"ב ובקנדה .שעה
סמסטריאלית שווה  15נקודות  .CEכל
 50דקות = נקודה.

מסמך
באנגלית
מארגון ACE

השתתפות באירוע (הרצאה ,סימפוזיון
ועוד) .מדובר למשל באירועים של
ארגון מנתחי ההתנהגות המוסמכים,
היל"ה או הרצאות מארגונים מאושרים
באינטרנט 50 .דקות = נקודה.
עבור נקודות אלה יש לשלם לארגון.

3

אירועים לא
מאושרים

עד 25%
מסה"כ
הנקודות

מסמך עדות
חתום על ידי
המוסמך עצמו
או מעביר
האירוע.

השתתפות כמאזין או הוראה בפועל
של סמינר ,מצגת ,כנס אירוע ,סדנה או
יום עיון במסגרת שלא אושרה על ידי
 ,BACBובתנאי שהם מתייחסים
ישירות לפרקטיקה של ניתוח
התנהגות .פעילויות סופרוויז'ן ,על
מתמחים בניתוח התנהגות (במסגרת
פרקטיקום) או סופרוויז'ן למוסמכים
 BCaBAבמסגרת הדרכות חודשיות,
או פעילויות סופרוויז'ן אחרות .רלוונטי
גם למקבלי ההדרכה וגם לנותניה.
 50דקות = נקודה.

4

הוראה של אירועים
מסוג 2 ,1

עד 50%
מסה"כ
הנקודות

מכתב מראש
החוג
(אוניברסיטה)
או ממתאם
נקודות CE
בארגון ACE

הוראה על ידי המוסמך של אירועי
השתלמות (קטגוריה  ) 2או לימוד של
קורסים במוסד מאושר (קטגוריה .)1

5

נקודות המונפקות
ישירות על ידי
הBACB

עד 25%
מסה"כ
הנקודות

מוענקות על
ידי ה BACB
ישירות
לחשבון
באינטרנט או
במכתב אישור
מטעמם.

אירועי הסמכה או פעילויות שאושרו
מראש ל CEUעל ידי ה  .BACBלמשל
מילוי שאלוני סקר הנשלחים על ידי
ה.BACB

6

לקיחת ומעבר
מבחן ההסמכה
בהצלחה
(בהרשמה
ותשלום)

מעבר הבחינה מוענקות על
שווה ל  100%ידי ה BACB
מהנקודות  CEישירות
לחשבון
הנדרשות
באינטרנט

מדובר במעבר מחדש של הבחינה
(מותר לבקש לגשת שוב רק לדרגה
הקיימת) ,בשנה האחרונה למעגל
ההסמכה .מעבר הבחינה יזכה בכל
הנקודות ולא יהיה צורך בהשלמת
נקודות נוספות .עם זאת במידה
שהמוסמך נכשל בבחינה ,לא יחשב
עוד כמוסמך ויהיה עליו להגיש בקשה
להסמכה מחדש ולעבור את הבחינה
בהתאם .מעבר הבחינה כמובן אינו

7

פעילות אקדמית
כגון פרסום
מאמרים בכתבי עת
וסקירות מאמרי
מערכת .

עד 25%
מסה"כ
הנקודות

עדות כתב
הפרסום
בירחון או
מכתב
מהעורך.

מחליף את הדרישות לקבלת סופרוויז'ן
עבור מוסמכים .BCaBA
פרסום מאמר בירחון מוכר =  8נקודות
 = REVIEW ,CEנקודה אחת.

עוד הערות לתשומת לבכם:
מקסימום של  75%מכלל נקודות ה  CEעשוי לבוא מקטגוריות  ,5 ,4 ,3ו .7-
לפחות  25%חייבים לבוא מסוג  1או מסוג .2
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

למי מכם שעדיין מצויים במעגל חידוש הסמכה של  3שנים (מי שהספיקו לחדש לפני
 ,)31.12.14להלן המידע הרלוונטי,
שאינו כולל את העדכון בנושא נקודות :CE
מוסמך  BCaBAצריך לצבור  24שעות בכל  3שנים ,מתוכן  3בתחום אתיקה והתנהגות
מקצועית.
מוסמך  BCBA and BCBA-Dצריך לצבור  36שעות בכל  3שנים ,מתוכן  3בתחום אתיקה
והתנהגות מקצועית.
סוג ה
CE

תיאור

מגבלה

תיעוד

פירוט

1

קורס במכללה או
אוניברסיטה

אין מגבלה
אפשר את כל
הנקודות מכאן

מסמך רישמי
המוכיח ציון
עובר ותכנית
לימודים
(סילבוס)
המציגים תוכן
ניתוח
התנהגות

מדובר בלימודי המשך – ברמת תואר
שני ל BCBAוברמת תואר ראשון ל
 .BCaBAהקורס כולו חייב להיות
בתחום ניתוח התנהגות .כמו כן חייב
להיות מוסד מוכר להשכלה גבוהה
שעומד בסטנדרטים המאושרים
למוסדות בארה"ב ובקנדה .שעה
סמסטריאלית שווה  15נקודות .CE

2

נקודות באירועים
של approved
continuing
)education (ACE
providers

אין מגבלה
אפשר את כל
הנקודות מכאן

מסמך
באנגלית
מארגון ACE

מדובר למשל באירועים של ארגון
מנתחי ההתנהגות המוסמכים ,היל"ה
או הרצאות מארגונים מאושרים
באינטרנט.

3

אירועים לא
מאושרים

עד 25%
מסה"כ
הנקודות

מסמך עדות
חתום על ידי
המוסמך
BCBA

ביצוע או הוראה של סמינר ,מצגת,
כנס אירוע ,סדנה או יום עיון במסגרת
שלא אושרה על ידי  ,BACBרק אם
הם מתייחסים ישירות לפרקטיקה של
ניתוח התנהגות .פעילויות סופרוויז'ן,
על מתמחים בניתוח התנהגות

(במסגרת פרקטיקום) או סופרוויז'ן
למוסמכים  BCaBAבמסגרת הדרכות
חודשיות ,או פעילויות סופרוויז'ן
אחרות .לנותן ולמקבל ההנחייה.
4

הוראה של אירועים
מסוג 2 ,1

עד 25%
מסה"כ
הנקודות

מכתב מראש
החוג
(אוניברסיטה)
או מראשות
הארגון ACE

הוראה על ידי המוסמך של (קטגוריה
 1או  ) 2אירועי השתלמות או
בקורסים מאושרים.

5

נקודות המונפקות
ישירות על ידי
הBACB

עד 25%
מסה"כ
הנקודות

מוענקות על
ידי ה BACB
ישירות
לחשבון
באינטרנט או
במכתב אישור
מטעמם.

אירועי הסמכה או פעילויות שאושרו
מראש ל CEUעל ידי ה  .BACBלמשל
מילוי שאלוני סקר הנשלחים על ידי
ה.BACB

6

לקיחת ומעבר
מבחן ההסמכה
בהצלחה

מעבר הבחינה מוענקות על
שווה ל  100%ידי ה BACB
מהנקודות  CEישירות
לחשבון
הנדרשות
באינטרנט

מדובר במעבר מחדש של הבחינה
(מותר לבקש לגשת שוב לדרגה
הקיימת) ,בשנה השלישית למעגל
ההסמכה .מעבר הבחינה יזכה בכל
הנקודות ולא יהיה צורך בהשלמת
נקודות נוספות .עם זאת במידה
שהמוסמך נכשל בבחינה ,לא יחשב
עוד כמוסמך ויהיה עליו להגיש בקשה
להסמכה מחדש ולעבור את הבחינה
בהתאם.

