
 

 CEהנחיות להזנת נקודות 

 מוסמכים יקרים, 

באתר על הדרך הנכונה להזין את נקודות השכלת ההמשך  להלן מסמך הסבר

 הבורד:

 

  bacb.comכנס דרך אתר הבורד ייש לה

 < Access/Create Accountללשונית: 

 לאחר השלמת כתובת מייל וסיסמא תגיעו לעמוד הפרופיל האישי. 

 continuing educationיש לבחור לשונית 

 manage CE'sלאחר מכן יש לבחור קישור 

  .add CEולאחר מכן 

 editאם יש עדכון או שינוי עבור נקודה שהוזמנה בעבר ניתן לבחור את כפתור 

אם יש מקום להוסיף מידע על )כך למשל  שנמצא ליד ההרצאה הרלוונטית.

 (.0במקום  1נקודה המעניקה גם נקודת אתיקה, ניתן להיכנס לעריכה ולרשום 

 

 . שתזינו כל מסמך באנגלית שבידכם מופיע המידע לכל הרצאהבמסגרת 

 (type)ראשית יש לבחור את סוג של נקודה 

וג זה . עבור ס2אירועי ארגון מנתחי ההתנהגות המוסמכים הם אירועים מסוג 

 אין מגבלה, כל כמות הנקודות שלכם תוכל להיות מורכבת מאירועים אלה. 

הינו ארגון מנתחי ההתנהגות הישראלי, שם מלא, המועתק    PROVIDERה 

 מהמסך באנגלית שבידכם.

Event Title .הינו שם ההרצאה 

rInstructo את ההרצאה. שהציג הינו שם המנחה/ מרצה 

 BCBAדיטה הוד, 

 CEמתאמת נקודות 



 יש להשלים את כל הפרטים לגבי ההרצאה. 

במידה שמדובר בהרצאה  או אירוע בתחום אתיקה יש לרשום את מספר 

הנקודות שוב בתוך שורת האתיקה. כלומר, אם היתה הרצאה של שעה 

               Continuing Education Hoursעל  1שמעניקה אתיקה ירשם 

 . Ethics Hours  עבור 1 -ו

 

עבור  4שמרצים באירועי הארגון יוכלו לרשום נקודה מסוג ( BCBA)מי מכם 

 באנגלית מטעםדה. עליכם להצטייד במסמך הרצאתם, ,ללא תשלום על הנקו

 המציג את תוכנית הכנס באנגלית עם שמכם, בחתימתי.  הארגון

 

( שמעביר הרצאות או מפגשים באופן פרטי, שאינו קשור BCBAמי מכם )

 3באירועי ארגון מנתה, יכול להעניק עבור מפגשים אלה נקודות מסוג 

לעצמו עבור אותו מפגש.  3למוסמכים שמגיעים למפגש וכן לרשום נקודות מסוג 

באירוע אתיקה, גם למעביר המפגש וגם למשתתפים למשל במידה שמדובר 

דות אתיקה עבור האירוע. ללא תשלום נוסף על הנקודה. יכולה להיות נקו

 מסך כל הנקודות למחזור הסמכה.  25%נקודות מסוג זה מוגבלות ל 

יש להצטייד במסמך באנגלית המכיל את הפרטים המשמעותיים להזנה: שם 

המרצה, מקום האירוע, תאריך, שם ההרצאה ומספר הנקודות בהתאם למשך 

 האירוע. 

 

 .CEניתן להמשיך ולפנות לועדה בנושא נקודות השכלת המשך לפרטים ושאלות 

Dita.hod@gmail.com 
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