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התנהגותיים היבטים  " –קשיים רגשיים"    

 יום עיון

  

ע "תש טבת ח"י, 2010 בינואר 4 -ביתקיים 

 21:00  –17:30בין השעות 

וינגייט בו  הבמכלל

  

 
( המרכז לניתוח התנהגות –אולם מרכזים ) ט"תשס –ח "תשסמחזורים  – מפגש בוגרי מגמה  –17:30  –16:45

  BCBA-Dירי אייבזו ר ש"ד –שילוב מנצח  –ניתוח התנהגות ופדגוגיה                
  הענקת תעודות                 17:30

 
( 310חדר ) התכנסות ורישום17:15                 

 
( 2אולם ) 1מושב     19:30  –17:45
  ר איתן אלדר"ד?? מי מקשה על מי –קשיים רגשיים                 -
  ר מייק סטבסקי"ד. פסיכיאטריים וההיבט ההתנהגותי שלהםקשיים                 -
  ר אפרת אלרן"ד. קשיים רגשיים מנקודת מבט התנהגותית                -

 
 310אולם - (כיבוד קל)הפסקה                –19:30

 
 (2אולם ) 2מושב     21:00  –20:00
 (2אולם ) והמרצים המשתתפיםדיון בהשתתפות                 -

 
 

 2אולם - (ה"היל)הישראלית לניתוח התנהגות ברי העמותה ישיבה כללית של ח               –21:00
 

 
 
 

ח  "ש 50: עלות הכנס 
 

 
 

 
ה "אתר עמותת היל                                אתר המרכז לניתוח התנהגות  

http://www.wincol.ac.il/winaba/   /http://www.iaba.org.il 
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 התנהגותיים היבטים " –קשיים רגשיים"

תכנים 

 

  ?מי מקשה על מי –קשיים רגשיים 
   BCBA-D  ר איתן אלדר"ד

ר העמותה הישראלית לניתוח התנהגות "ויו ראש המרכז לניתוח התנהגות במכללת וינגייט
 

 י הורים ומחנכים"קשיים רגשיים כפי שנתפסים ע 

 י הילדים"קשיים רגשיים כפי שנתפסים ע 

 מי מקשה על מי.. ו? 
 

 
 קשיים פסיכיאטריים והביטוי ההתנהגותי שלהם

ר מייק סטבסקי   "ד
 פסיכיאטר ילדים ומדריך מוסמך בטיפול משפחתי 

 פתח תקווה, לרפואת ילדים בישראל" שניידר"מרכז  , מנהל היחידה לפסיכיאטריה התפתחותית במרפאה לרפואה פסיכולוגית
 

 מבוא 

 הפרעות התנהגות, הפרעות נפשיות, הפרעות רגשיות, הפרעות פסיכיאטריות: נולוגיההבהרת הטרמי. 

 הגבולות של הפסיכיאטריה 

  נורמאליות"מהי"? 

  מוח אל מול תודעה(mind) 

 להפרעות" גורמים שטחיים"לעומת " גורמים עמוקים" -טיפול ב 

 סיווג של גורמים אטיולוגיים להפרעות פסיכיאטריות 

 כיאטריות באות לידי ביטויכיצד הפרעות פסי? 

 האם כל התנהגות חריגה נופלת תחת המטרייה הפסיכיאטרית? 

 כולל טיפול תרופתי וטיפול משפחתי, טיפולים בפסיכיאטריה 

  היום ובעתיד –טיפול התנהגותי בתוך עולם הפסיכיאטריה 

 המגבלות של טיפול התנהגותי בתחום הפסיכיאטריה 

  מקרים של תחלואה כפולה(dual diagnosis)    

 סיכום 
 
 

 קשיים רגשיים מנקודת מבט התנהגותית
   ר אפרת אלרן"ד

מתאמת המרכז לניתוח התנהגות במכללה בווינגייט , פסיכולוגית
 

   מה בין מוח והתנהגות

  הגדרות של קשיי התנהגות וקשיים רגשיים 

  דפוס התנהגות נרכש או חוסר בשלות רגשי –קושי באיפוק כדוגמה? 

 תי לדיכאון ולחרדהמודל התנהגו 

   טיפול התנהגותי לקשיים רגשיים 
 

 

 

דיון 
  .התייחסויות לנושא הנדוןמתבקשים להכין שאלות או , המשתתפים המעוניינים

 . או שיוגשו על גבי טופס מתאים במהלך ההפסקה (winaba@wincol.ac.il)בכתב לפני מועד יום העיון  ישלחויש לכאלהעדיפות תינתן 
 .לשתי דקות –השאלה יוגבל לדקה אחת והתייחסות לנושא משך זמן הצגת 


