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  –" בהוראה ובטיפול אומנות ואומנות"

  היבטים התנהגותיים

 לעוסקים בחינוך ובטיפול יום עיון

  

 "אעתש שבט בי", 2011 בינואר 17 -ביתקיים 

 21:00 – 15:00בין השעות 

 וינגייטבו  במכללה

  

 
 המרכז לניתוח התנהגות( –)אולם מרכזים  "ע ומשלימי תעודהתש מחזור – מפגש בוגרי מגמה – 14:30 – 13:30

  מיכל הירשמן " .בראיונות קבלה.. "מה לומר ומה לא לומר
  הענקת תעודות                 

 
 (310)חדר  התכנסות ורישום15:00                 

 
 (2)אולם הרצאת עוגן  1 - מושב     17:15 – 15:30
               ברכות   -

 למידה יעילה  הקנייה ורכישה של מיומנויות הוראה המבטיחות  –מאומנות לאומנות  ד"ר איתן אלדר
-                

 310אולם  הפסקה 17:30    – 17:15
 

 .)אנא שימו לב לשיבוץ האולם( הלעבור לאולם של הסדנה השניי –בתום הראשונה  –* ניתן לבחור בשתי סדנאות  סדנאות לבחירה – 2מושב     19:30 – 17:30

 
 18:30מתחילה ב  שניהסדנה , , באותו אולם(18:30)אותן סדנאות יוצגו שוב ב  17:30מתחילה ב  ראשונהסדנה 

 
 
 .בהעברת המסר ובהגברת המוטיבציה חשיבות האינטונציה  - אינטונציה ומוטיבציה  .הילית טופז בורובסקי ושימרית דובדבני .1
 
  לימודי בכיתה מקדמת. כיצד?/ אומנות ניווט התהליך ההתנהגותי מיכל דינס. . 2
  
  הכפלת קצב הלמידה! - האתגר. אומנות ההוראה של מיומנויות אקדמיות לילדים בחינוך המיוחד. זילברנגל ושלומית מיכאל בן צבי. 3
 
        משחקי למידה ככלי להגברת מוטיבציה ללמידה, פיתוח וטיפוח  -"המשיכו לשחק והתחילו ללמוד"  ותמי שרעבי.טלי וולף צוקרמן  . 4

  התנהגויות מטרה.     
 
 ות להן כדרך לניהול אקלים כתה.איתור התנהגויות לא רצויות וחיזוק ההפיכ   -"הפוך על הפוך" .ין ומורן אוסמיכל הירשמ. 5
 
 

 
 
 

   



 310הפסקה )כריכים ושתיה( אולם 20:00      – 19:30
 

 (2)אולם  3מושב     21:00 – 20:00
 דיון בהשתתפות המשתתפים והמרצים               

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

 
 
 
 

 טופס הרשמה מצ"ב -  בהרשמה מוקדמת ₪  150  עלות:
 ביום הכנס ₪  200  
 דבהרשמה מוקדמת בלב - (2010לחברי העמותה הישראלית לניתוח התנהגות )₪  100  

 
                                                              

 
  "זו פעם אחרונה שאני אומרת לך פעם אחרונה"

 2011יתקיים בחודש מרץ  להורים, מחנכים ומטפליםיום עיון  .ניתוח יישומי של התנהגות ביחסי הורים ילדיםעל תוכניות חינוכיות המבוססות 
 

 
 ת היל"האתר עמות                                אתר המרכז לניתוח התנהגות  

http://www.wincol.ac.il/winaba/                       /http://www.iaba.co.il 
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  –"אומנות ואומנות בהוראה ובטיפול" 

 היבטים התנהגותיים 

 תכנים

 

  
 ות למידה יעילה  הקנייה ורכישה של מיומנויות הוראה המבטיח –מאומנות לאומנות 

 
   BCBA-D  ,ד"ר איתן אלדר

 –ראש המרכז לניתוח התנהגות במכללת וינגייט ויו"ר העמותה הישראלית לניתוח התנהגות. מחבר הספר "ניתוח יישומי של התנהגות 
 עקרונות והליכים".

 
לפרוטוקולים ברורים ללא  יעילים להיצמדואין משקל רב להכשרתם. יש הטוענים שעל "מטפלים"  –טובים נולדים  יש הגורסים שמורים

בתווך קיימת הטענה הרווחת שמורים ומטפלים יעילים משלבים יכולות מולדות עם כישורים נקנים. תובנות המבוססות על ניתוח סטייה. 
אתר מיומנויות שהן מעבר אותם ניתן לרכוש דרך אימון. יתרה מזאת, ניתן ל –יישומי של התנהגות מצביעות על הליכי הוראה וטיפול יעילים 

תוכנית לניתוח ה ות.אלה נותנות את "הצבע" לתקשורת עם התלמידים והופכות את ההוראה והטיפול מאומנות לאומנ –לטכניקה הבסיסית 
התנהגות במכללה בווינגייט משלבת הכשרה ייחודית הכוללת תרגול מיומנויות אלה, תוך קישורן לגישה ההתנהגותית. בהרצאת הפתיחה 

מקבילות יוצגו עקרונות התנהגותיים הבאים לידי ביטוי במיומנויות הוראה וטיפול יעילות. בהמשך יומחשו מיומנויות אלה בסדנאות 
 המבוססות על תכנים הנלמדים בתוכנית הלימודים במכללה בווינגייט ועל אסטרטגיות ההוראה המיושמות במרכז לניתוח התנהגות. 

 

http://www.wincol.ac.il/winaba/
http://www.wincol.ac.il/winaba/
http://www.iaba.co.il/


 
 סדנאות

 .ובהגברת המוטיבציה מסרחשיבות האינטונציה בהעברת  -יה אינטונציה ומוטיבצ
 

 מנתחת התנהגות ,(.M.A)הילית טופז בורובסקי 
 

רכזת ניתוח  היל"ה. –חברת הועד של העמותה הישראלית לניתוח התנהגות  מרצה ומנחה במרכז לניתוח התנהגות במכללה בווינגייט,
 .ומנחת תכניות התנהגותיות ביתיות במשרד החינוך  ף לחינוך מיוחדהתנהגות במת"י נתניה, מדריכה ארצית לשילוב, באג

 

  מנתחת התנהגות במת"י נתניה, שימרית דובדבני

מנתחת  לשיפור התנהגות. חברת צוות המרכז לניתוח התנהגות במכללה בווינגייט. ומערכתיות בבתי ספר ובגניםמובילה תוכניות אישיות 

 התנהגות בתכניות ביתיות.

 
 !?נשאלת וחוזרת ע"י אנשי צוות חינוכי ו/או טיפולי הינה מדוע הילד לא מפסיק את התנהגותו גם כשאני צועקת עליו כל השיעורהשאלה ש

תפים תמטרת סדנה זו הינה לשים את הדגש על האינטונציה ומחוות הגוף וכיצד ניתן להשתמש בהם למניעת התנהגויות לא נאותות. המש
 אתה אומר". איךאתה אומר אלא אף חשוב יותר מה יחוו את המשמעות ש"לא חשוב רק יצפו בקטעי וידאו, יתרגלו ו

 
 

 לימודי בכיתה מקדמת. כיצד?/ אומנות ניווט התהליך ההתנהגותי 

 מנתחת התנהגות ,(.M.A) מיכל דינס
מרצה במכללה האקדמית . וחדמתמקדת בהובלת צוותים חינוכיים להתערבויות מערכתיות, בעלת תואר שני בחינוך עם התמחות בחינוך מי

 עמק יזרעאל. מובילה תוכניות חינוכיות מערכתיות במספר ערים בצפון הארץ.
 

ציפייה שבשתיקה  ספר רגילים, לומדים בדרך כלל תלמידים עם קשיי התנהגות מגוונים. מצד בי"ס קיימת בכיתות מקדמות המשולבות בבתי

ניווט  שיהיה "שקט )תעשייתי ?(". הכיתה מאידך סובלת מבדידות, של התלמידים וצוות ההוראה, במערך הבית ספרי.שהכיתה "תנוהל" ו

 במציאות זו דורש מסגל ההוראה יכולת אומנותית ואומנותית. התהליכים ההתנהגותיים 

 

 ידה!הכפלת קצב הלמ - האתגר. אומנות ההוראה של מיומנויות אקדמיות לילדים בחינוך המיוחד
 

 מנתח התנהגות ,(.BCBA, M.A)מיכאל בן צבי 
מכללה בווינגייט ומרכז בה את תחום האוטיזם במסלול לניתוח התנהגות. המרכז לניתוח התנהגות במוסמך בחינוך מיוחד, חבר בצוות 
 ובמשפחות. טיפול באמצעות ניתוח התנהגות". מנחה תכניות התערבות במערכת החינוך  - מחברו של ספר ההדרכה "אוטיזם

 
 מנתחת התנהגות, שלומית זילברנגלד"ר 

חברת הועד של העמותה אילן, -מרצה במכללת תלפיות, מרצה באוניברסיטת בר, חברת צוות המרכז לניתוח התנהגות במכללה בווינגייט
 שרון. תקוה, מנתחת התנהגות במתי"א חפר-, מנתחת התנהגות בחטיבת רבין בפתחהיל"ה –הישראלית לניתוח התנהגות 

 

  אקדמיות-ניתן להגביר את קצב הרכישה של מיומנויות קוגניטיביות, טרום –באמצעות כמה הליכים המיושמים במדויק על ידי כל מורה 
ניתן להגביר את קצב  מספר הליכים ואקדמיות. היכולת למיין ולהתאים, לדבר ולתאר, לענות ולזכור, לקרא ולכתוב, הן מיומנויות שבאמצעות

באופן ניכר. הסדנה תסקור הליכים יעילים המיושמים ע"י המורה באופן מוחשי, בלמידה יחדנית וקבוצתית בחינוך המיוחד.  שלהן דהלימו
 השלכות לחינוך הרגיל יינתנו בהקשר המתאים.

 

 .משחקי למידה ככלי להגברת מוטיבציה, פיתוח וטיפוח התנהגויות מטרה -"המשיכו לשחק והתחילו ללמוד" 

  מנתחת התנהגות ,(.M.A)צוקרמן -ףטלי וול
מזכירת העמותה  נס ציונה, - מרצה ומנחה במרכז לניתוח התנהגות במכללה בוינגייט, מומחית תחום ניתוח התנהגות במתי"א רחובות

 .הישראלית לניתוח התנהגות
  

 מנתחת התנהגות ,(.M.A) תמי שרעבי
 רת צוות במרכז לניתוח התנהגות.סבא, חב-ניתוח התנהגות במת"י כפר מומחית תחוםמרכזת ו

 
התנהגותיות מגוונות. באמצעות המשחק ניתן לפתח ולתרגל כללים ונהלים  - המשחק מהווה הקשר תומך להקניית מיומנויות חינוכיות

, שיתוף , המתנהמידיביצוע משימות  בכיתה, להגביר מוטיבציה ללמידה, לחזק ולטפח התנהגויות אישיות וחברתיות כגון תרבות דיבור,
תוך התמקדות בתכנון יעיל  םדידקטייסדנה זו תעסוק בהתאמת משחקים ליעדים התנהגותיים וליעדים  פעולה עם עמיתים, איפוק והבלגה.

טיפוח התנהגות ללחיזוק ו של שיעור ושילוב המשחק בתזמון המתאים בשיעור. הסדנה תלווה בדוגמאות מגוונות של משחקים המתאימים
  ים.נאותה אצל תלמיד

 



 .פיכות להן כדרך לשיפור אקלים הכיתהאיתור התנהגויות לא רצויות וחיזוק הה - "הפוך על הפוך"

 
 . מנתחת התנהגות,ובחוג לחינוך מיוחד באוניברסיטת חיפה  דוקטורנטית, מיכל הירשמן

וח התנהגות במכללה בווינגייט, היל"ה. מרכזת תכנית הלימודים במרכז לנית -חברת הוועד של העמותה הישראלית לניתוח התנהגות 

 מומחית תחום ניתוח התנהגות במת"י פתח תקווה ובבית ספר אלונים פ"ת ומנחת תוכניות ביתיות לטיפול בקשיי התנהגות.

 

 מנתחת התנהגות ,מורן אוסי

וות המרכז לניתוח מנתחת התנהגות במת"י פתח תקווה, מובילה תוכניות אישיות כיתתיות ובית ספריות לשיפור התנהגות. חברת צ

 התנהגות במכללה בווינגייט.

 
במהלך ההוראה מוקדש סדנה זו תעסוק ביצירת אקלים כתה חיובי כדרך להפחתת התנהגויות לא נאותות, באמצעות כלים פשוטים ויעילים. 

יקר אינטואיטיבית מהמורה. ובע מידיתחלק גדול מהשיעור לטיפול בבעיות התנהגות. התנהגויות לא נאותות רבות מביאות לתגובת ענישה 
יתור התנהגויות יוצגו דרכים לא יעילות טיפול זה בבעיות התנהגות אינה גדולה, והופכת לרוטינה לא חיובית בתקשורת המורה והתלמידים.

 על ידי תכנית מחזקים פשוטה וקלה להפעלה.  ,מציאת התנהגות נאותה הפוכה והגברתהלא נאותות שכיחות, ל
 

  
 
 

 דיון
 יתקיים דיון עם הקהל על הנושאים שהועלו ביום העיון.  –הסדנאות יציגו קווים מנחים שהועלו במפגשים שלהם. בהמשך מנחי 

 

 

 

 

 



 

   המכללה בווינגייט לחינוך גופני ולספורט          
 המרכז לניתוח התנהגות  במכון וינגייט ע"ש זינמן          

ללעוסקים בחינוך ובטיפו בטים התנהגותיים יום עיוןהי –"אומנות ואומנות בהוראה ובטיפול" 
  

 במכללת וינגייט 21:00 – 15:00בין השעות , שבט תשע"א ב, י"2011בינואר  17

 טופס הרשמה

 

 ת.ז. ____________________   ____  שם פרטי_________________________שם משפחה_________

 

  מקום עבודה__________________ מכה ____________תאריך לידה ___________________ תואר / הס

 

 ________כתובת  ______________________ארגון אחר ______________     חבר עמותת היל"ה כן / לא

 

 ____ דואר אלקטרוני  ___________________________נייד _____  ________________טלפון בעבודה 

 –"האתגר  O אמנות ניווט בכיתה מקדמת""O אינטונצה ומוטיבציה"" Oתתף בסדנה: הנני מעוניין להש בחלק הראשון

 "הפוך על הפוך".O "התחילו ללמודוהמשיכו לשחק "O הכפלת קצב הלמידה"

הכפלת  –"האתגר  O אמנות ניווט בכיתה מקדמת""O אינטונצה ומוטיבציה"" Oהנני מעוניין להשתתף בסדנה:  בחלק השני

 "הפוך על הפוך".O "התחילו ללמודושיכו לשחק המ"O קצב הלמידה"

 

 ₪         150           (בינואר 12חותמת דואר עד )רישום מוקדם 
 ₪       200       רישום ביום הכנס

 )בהרשמה מוקדמת בלבד(₪  100      חברי העמותה הישראלית לניתוח התנהגות
  אי או בכרטיס אשר ,זינמןמכללת לפקודת  הבהמחא -התשלום 

 42902 ,ינגייטומכללת זינמן במכון ו ,)יום עיון הוראה( המרכז לניתוח התנהגות - כתובת למשלוח 

  2011בינואר  12ל עד  ₪( 30)בניכוי  ביטול השתתפותהחזר   

 התנהגות בווינגייט או להתקשר לטלפון למרכז לניתוח  (winaba@wincol.ac.il) לקבלת פרטים ניתן לשלוח מייל 

 בימי שני וחמישי בלבד. 09-8639333

    /http://www.wincol.ac.il/winaba המרכז לניתוח התנהגות: פרטים נוספים גם באתר

 נא למלא פרטים בדבר תשלום בהמחאה )לשלוח בדואר( או בכרטיס אשראי )בדואר, פקס או טלפון( -תשלום 

 

 'על סך _______________ זינמןמכללת  לפקודת___________  _______ רצ"ב המחאה מס  ,₪ 

 

   :אחר:____________3   ישראכרט . 2  ויזה  .1אבקש לחייב כרטיס אשראי . 

 תוקף מס' כרטיס   הכרטיס  ₪סכום _____ 

 

  זמס' ת.  שם בעל הכרטיס _______________

 ך:__________________    חתימה:__________________________תארי

 

          09-8654548: להרשמה דרך הפקס בכרטיס אשראי

                    

        

mailto:winaba4@wincol.ac.il


 


