
  : תוכנית הכנס השנתי בניתוח התנהגות בנושא 
   6 -7/ 01/  05  –טיפול בקשיי התנהגות מורכבים בקרב ילדים במסגרות חינוכיות וטיפוליות 

 יום חמישי שעה

 התכנסות וכיבוד קל, הרשמה 15:00 - 13:30

  עליזה שנהר' פרופר איתן אלדר ונשיאת מכללת עמק יזרעאל "ר העמותה ד'יו: דברי פתיחה  15:15 - 15:00

 הרצאת מליאה  16:00 - 15:15
Dr. Eric V.Larsson,   Ph.D.,L..P.,B.C.B.A  Executive Director,Clinical Services LIFE-Midwest: The Lovas Institute for Early Intervention 

ממצאים עדכניים בכל הקשור לטיפול מוצלח בלקות אוטיסטית: התרופה לאוטיזם  

  סדנא 17:45 - 16:15
. ב.ת.נ, BCBAצבי - מר מיכאל בן: מציגים

  נטע הבר' ניתוח התנהגות וגב
טיפול התנהגותי בילדים בעלי לקות 

הצגת סרט ההדרכה החדש : אוטיסטית
  ואופן השימוש בו

  סדנא
  Dr. Eric V. Larsson, Ph.D: מציג

פיתוח מיומנויות חברתיות אצל ילדים בעלי 
  לקות אוטיסטית

  סדנא
  מיכל דינס' גב: המציג

הנחיית מורים לניווט יעיל של כיתה 
 מאתגרת

  סדנא
  פז - סיגל תדהר' גב: מציגה

ניתוח התנהגות של גרייה עצמית 
 ואסטרטגיות טיפול

  הפסקה  18:00 - 17:45

  הרצאה קצרה 18:30 - 18:00
  מיכל דינס' גב: מציגה

שילוב  -הורים ומורים ביחד
מנצח בבנית תוכנית 

בקשיי  התערבות בטיפול
התנהגות והסתגלות של 
 ילדים בבית ספר יסודי

  הרצאה קצרה
מירי אריה מר מיכאל ' גב: מציגים
ניתוח . ב.ת.נ, BCBAצבי -בן

  התנהגות
CBT ) תרפיה התנהגותית

ניתוח ( ABAלעומת ) קוגניטיבית
  )התנהגות יישומי

דמיון ושוני בטיפול בילדים 
הסובלים מחרדה ואילמות 

  סלקטיבית

 

  רההרצאה קצ
  מיכל הירשמן' גב: מציגה

יישום תוכנית התנהגותית מערכתית 
לטיפול בקשיי התנהגות של ילדים 

 בבית הספר

  הרצאה קצרה
' ר איתן אלדר וגב"ד: מציגים

טלי וולף שינוי דרגות קושי 
בביצוע מטלה גופנית 

וההשפעה על התנהגות בלתי 
 נאותה

  הרצאה קצרה
  ר אורית חצרוני"ד: מציגה

מחשב בנושא  שילוב לומדת
הוראת מושגי מרחב בסיסיים 

 בקרב ילדים עם אוטיזם

 ?ובידי מי הפתרונים? מי אשם. רופאת ילדים ופסיכיאטרית   קריסת הסמכות החינוכית, ר שולה בלנק"ד: מציגה   הרצאת פתיחה 19:30 - 18:45

  פוסטרים  20:30 - 19:30

  הרצאה מלאה 21:20 - 20:30
  גילי ריחני' גב: מציג

ת צוותי טיפול במיומנויות הכשר
  ניתוח התנהגות

  הרצאה מלאה
  ר איתן אלדר"ד: מציג 

 - הדרך לאלימות רצופה כוונות טובות
  גורמי התפתחות ואסטרטגיות מניעה

  הרצאה מלאה
  מיכל דינס' גב: מציגה

אסטרטגיות להפחתת התנהגות אנטי 
 חברתית של ילדים בבתי ספר יסודיים

  הרצאה מלאה
  עמוס רולידר' פרופ: מציג

מדוע המצב מחמיר : בתי הספר בעידן של אלימות
 ?והיכן טמון הסיכוי

  הרצאה קצרה 22:00 - 21:30
  יהודית זלצמן' גב: מציגה
 טיפול בהפרעת משיכת שיער -טריקוטילומניה

  הרצאה קצרה
  ,טלי וולף' גב, ר רחל טלמור"ד, ר איתן אלדר"ד: מציגים

  י בחרשירל' גב, גל בכר' גב
קשיים והצלחות בשילוב יחידני של תלמידים אוטיסטים במערכת 

 החינוך הרגילה

  הרצאה קצרה
ניתוח . ב.ת.נ, BCBAצבי -מר מיכאל בן: מציג

  התנהגות
חינוך לניקיון והרגלי שירותים של ילדים , גמילה

צעירים עם ליקויים התפתחותיים באמצעות טיפול 
 התנהגותי

  הרצאה בשפה האנגלית

  הסדנא בשפה האנגלית



 

 

 

 

 

 

 

  

 שעה יום שישי

 8:30-9:00 ת וכיבוד קלהתכנסו

  סדנא
  עמוס רולידר' פרופ: מציג

  :בתי ספר בעידן של אלימות
  ל למוגנות ומיטביות"תוכנית הרא

  סדנא
  Dr. Eric V. Larsson, Ph.D: מציג

כיצד לפתח טיפול אינטנסיבי דינמי ויעיל לילדים 
  הלוקים באוטיזם

  סדנא
  פז - סיגל תדהר' גב: מציגה

 קשיי התפתחותלימוד משחק לילדים עם 

9:00-10:30 

  הרצאה מלאה
  פז - סיגל תדהר' גב: מציגה

  חיזוקים חיוביים ככלי לימוד
  
 

  הרצאה מלאה
הלית טופז ' גב: מציגים

  ר איתן אלדר"בורובסקי וד
זיהוי נטייה לאלימות וחינוך 
לאיפוק אצל ילדי גן באמצעות 

מתודולוגיה ואפשרויות  -משחק
 יישום

  הרצאה מלאה
  עמוס רולידר' מיטל אוחיון ופרופ 'גב: מציגים

תוכניות מוטיבציה ייחודיות לטיפול בקשיי  התנהגות 
 של ילדים בבית ובכיתה

  הרצאה מלאה
. ב.ת.נ, BCBAצבי -מר מיכאל בן: מציג

  ניתוח התנהגות
התנהגות מוקנית לילדים  -חברתיות

 בספקטרום האוטיסטי

10:45- 11:30 

  11:30-11:45  הפסקה

  פאנל מומחים
  פז - סיגל תדהר' גב, לאה יולביץ' גב, מיכל דינס' גב, צבי -מר מיכאל בן, יהודית זלצמן' גב, ר איתן אלדר"ד, עמוס רולידר' פרופ,  Dr. Eric V.Larsson, Ph.D :שתתפיםמ

  ענישה ומיקומה בחינוך ובטיפול
  

11:45- 12:30 

  12:45-13:00  ר העמותה"ר איתן אלדר  יו"ד סיכום ונעילה

 13:00-14:30 חברי עמותה אסיפת

  הסדנא בשפה האנגלית


