
 

 

 

 

 :BACBשל ה  2018לפי ידיעון נובמבר  CEעדכונים בנושא נקודות 

 BCBA באדיבות דיטה הוד

התכנסה ועדה מיוחדת לבחינת נושא נקודות השכלת המשך, ובאוגוסט  2018באפריל 

 נערכה הצבעה בארגון הבורד על מסקנותיה, ואלה אושרו. 

 להלן עיקרי הדברים והסבר מפורט על הדרישות העכשוויות לצבירת נקודות. 

נדרשות  BCBAעבור דרגת  –ישאר כפי שנקבע  מספר הנקודות הנדרשות לכל מחזור**

 בתחום סופרויזן, למי שמעניקים סופרויזן(.  3 –באתיקה ו  4נקודות )מתוכן  32

 3 –באתיקה ו  4למחזור )מתוכן  נקודות 20נדרשת צבירה של     BCaBAעבור דרגת 

 בתחום סופרויזן, למי שמעניקים סופרויזן(.

כבר לא משמע . הסרת המגבלה לגבי הקטגוריות מהן נצברות הנקודות** הוחלט על 

, כשהמרצה מצהיר על הרצאתו 4של הוראה למשל )סוג קיימת מגבלה על נקודות מאירועים 

ניתן לצבור את כל הנקודות מאירועי ארגון מנת"ה למשל )אירועים מוכרים, עדיין  שלו עצמו(.

 (, אולם ניתן לצבור גם בדרכים אחרות, המפורטות בטבלה. 2אשר מוגדרים סוג 

 

עקב הצהרה של מוסמכים שהם  .6ונקודות מסוג  3ביטול נקודות מסוג הוחלט על  **

ת, כיום, לעומת השנים הראשונות. עושים שימוש מועט בקטגוריות אלה והתאמתן המופחת

לא ניתן לצבור נקודות על , לא ניתן לצבור נקודות על מפגשי סופרויז'ןהמשמעות היא כי 

)למשל כנס שאינו של מנתה / הילה  אירועים הנערכים על ידי ארגון שאינו מוכר הבורד

רות לגשת לא יוכל להיות מוכר(. כמו כן, כבר לא מוצעת האפש BCBAאשר הציג בו מרצה 

 מחדש לבחינת ההסמכה ובכך לחסוך את צבירת הנקודות.

 

הזנת הנקודות תעשה על פי הקטגוריות  .2020מינואר ההנחיות החדשות יכנסו לתוקף  **

  לא כעת.החדשות רק החל מתאריך זה ואילך, 

 

 להלן הטבלה המציגה את סוגי הנקודות הקיימים:

סוג 
ה 

CE 

 הגדרות חדשות פירוט תיעוד תיאור

קורס  1
במכללה או 
 אוניברסיטה

מסמך רישמי 
המוכיח ציון עובר 

 ותכנית לימודים
 המציגים)סילבוס( 

ברמת  –מדובר בלימודי המשך 
וברמת   BCBAתואר שני ל 

. הקורס BCaBAתואר ראשון ל 
כולו חייב להיות בתחום ניתוח 

קטגוריה חדשה של 
 למידה.



ניתוח  תוכן
 התנהגות

התנהגות. כמו כן חייב להיות 
מוסד מוכר להשכלה גבוהה 

שעומד בסטנדרטים המאושרים 
למוסדות בארה"ב ובקנדה. שעה 

נקודות  15סמסטריאלית שווה 
CE . דקות = נקודה. 50כל 

יושגו מהשתתפות 
באירועים של ארגונים 

שלמה של מוכרים, מה
קורסים מוכרים בתחום 

באוניברסיטאות והשלמת 
לימודי תואר שני בניתוח 
התנהגות יישומי, ומתוך 

השתתפות בפעילויות של 
ארגון הבורד )למשל 

 סקרים(.

נקודות  2
באירועים 

של 
approved 

continuing 
education 

(ACE) 
providers   

מסמך באנגלית 
  ACEמארגון 

השתתפות באירוע )הרצאה, 
מדובר למשל סימפוזיון ועוד(. 

באירועים של ארגון מנתחי 
ההתנהגות המוסמכים, היל"ה או 

הרצאות מארגונים מאושרים 
 דקות = נקודה.  50 באינטרנט.

עבור נקודות אלה יש לשלם 
 לארגון. 

נקודות  5
המונפקות 
ישירות על 

 BACBידי ה

מוענקות על ידי ה 
BACB   ישירות

לחשבון באינטרנט 
או במכתב אישור 

 מטעמם.

 אירועי הסמכה או פעילויות
 על ידי ה CEUל מראש שאושרו
BACB.  למשל מילוי שאלוני סקר

 .BACBהנשלחים על ידי ה

אירועים לא  3
 מאושרים 

מסמך עדות חתום 
על ידי המוסמך 
עצמו או מעביר 

 האירוע.

 או הוראה יןהשתתפות כמאז
 כנס, מצגת, סמינר של בפועל
במסגרת  יום עיון סדנה או אירוע,

, BACB שלא אושרה על ידי
 ישירות הם מתייחסיםש ובתנאי

 התנהגות. ניתוח לפרקטיקה של
על מתמחים  סופרוויז'ן, פעילויות

בניתוח התנהגות )במסגרת 
פרקטיקום( או סופרוויז'ן 

במסגרת  BCaBA למוסמכים 
הדרכות חודשיות,  או פעילויות 

  .סופרוויז'ן אחרות

 .קטגוריה זו מבוטלת

עד לביטולה, ניתן לצבור 
מקטגוריה זו לא יותר מ 

 מכלל הנקודות. 25%

הוראה של  4
אירועים 

  2, 1מסוג 

מכתב מראש החוג 
)אוניברסיטה( או 

מתאם נקודות מ
CE  ארגון בACE 

 אירועי על ידי המוסמך של הוראה
של ארגון מוכר השתלמות 
לימוד של או  ( 2)קטגוריה 

במוסד בניתוח התנהגות קורסים 
מאושר )קטגוריה אוניברסיטאי 

1).  

 טגוריה של הוראהק

 

 

פעילות  7
אקדמית 

פרסום  כגון
מאמרים 

 בכתבי עת
 וסקירות
מאמרי 
 . מערכת

עדות כתב הפרסום 
או ( PDF)בירחון 

 מכתב מהעורך.

 8פרסום מאמר בירחון מוכר = 
= נקודה  CE ,REVIEWנקודות 

 אחת.

קטגוריה של פעילות 
 Scholarship אקדמית

לקיחת  6
ומעבר 
מבחן 

ההסמכה 
 בהצלחה

מוענקות על ידי ה 
BACB   ישירות

 לחשבון באינטרנט

מדובר במעבר מחדש של 
הבחינה )מותר לבקש לגשת שוב 

לדרגה הקיימת(, בשנה רק 
למעגל ההסמכה.  האחרונה

מעבר הבחינה יזכה בכל הנקודות 
ולא יהיה צורך בהשלמת נקודות 

ולא  קטגוריה זו מבוטלת
ניתן יהיה לגשת לבחינה 

, לשם 2019מנובמבר 
 מילוי הנקודות.



)בהרשמה 
 ותשלום(

נוספות. עם זאת במידה 
 שהמוסמך נכשל בבחינה, לא

יחשב עוד כמוסמך ויהיה עליו 
להגיש בקשה להסמכה מחדש 

 ולעבור את הבחינה בהתאם. 
 

 

 באתר הבורד, כחלק מהחובות  לקראת חידוש ההסמכה: CEהנחיות להזנת נקודות לנוחותכם 

 ביקור באירוע של מנת"ה מתחילתו עד סופו. ודאו כי אתם חותמים על דף בכניסה וביציאה.  •

   dita.hod@gmail.com תשלום באתר מנת"ה על הנקודות ומשלוח אישור התשלום במייל ל •

 https://gateway.bacb.comנכנסים לאתר הבורד לאזור האישי   •

 continuing educationנכנסים ללשונית  •

 manage CEUsנכנסים לקישור  •

 add a CEUלוחצים על קישור  •

 הנתונים למילוי מופיעים בתוך המסמך באנגלית שנשלח מטעם הועדה: •

• Type –  4של מרצים הן מסוג . נקודות 2זהו סוג הנקודות. נקודות על אירוע של מנת"ה הן מסוג ,

נקודות של הצהרה על סופרויזן )נותן או מקבל( או על אירוע שאינו מגורם מוכר )למשל שאינו מנתה 

 . 3ואינו היל"ה( יקרא סוג 

• Provider – :זהו שם המארגן ואצלנו the Israeli Association for Certified Behavior 

Analysts (IACBA) 

• Provider number – מיד מספר הארגון שלנו שמופיע במסמך באנגלית:יהיה ת 

• # OP-11-2118 

• Continuing Education Hours –  זהו מספר הנקודות.  מופיע במסמך שלנו כpoints. 

. במידה שהנקודות שייכות לתחום זה , לא כל אירוע נוגע באתיקה או סופרויז'ן –אתיקה וסופרויז'ן  •

של  1נקודות ומתוכן  3הדבר מצויין מפורשות במסמך באנגלית וניתן להזין. יתכן שהכינוס היה של 

 אתיקה. 

• Begin +end date –  יש מקום לרישום תאריך האירוע. אם מדובר בכנס בן יומיים ניתן היה לרשום

, יש לרשום כל הרצאה לחוד, ולכן תאריך ההתחלה את כולו ביחד, אם יש לו כותרת אחת. אם לא

 והסוף זהים, והם תאריך האירוע. 

• Event Title – מופיע כשם ההרצאה 

• Instructor –  רישום שם המרצה, רק את מי שיש לו דרגתBCBA . 

• Location –  .מיקום האירוע, כגון בית ברל 

 

 בהצלחה! 

 

 

mailto:dita.hod@gmail.com
https://gateway.bacb.com/


 

 


