
התכנסות ורישום   15:00

מושב 1 – הגישה ההתנהגותית  16:45-15:30

ברכות  

פתח דבר – ד"ר איתן אלדר                 
ד"ר אנדי בונדי: התמודדות עם התנהגויות    

מאתגרות בבית ובקהילה  

 Dr. Andy Bondy Dealing with Difficult 

      Behaviors at Home and in the Community   
)ההרצאה באנגלית בליווי תרגום( 

יעל שטרן יצחק הלוי: התפתחות כישורי דיבור  

הפסקה  17:00-16:45

מושב 2 – הליכים יעילים במשפחה     19:00-17:00

פרופ' אתי דרומי ועדי אלגלי: אינטראקציה בין    17:45-17:00 
האם לילד והתפתחות סימבולית  

ד"ר הדה מידן: מעורבות הורים בתוכניות עבור   18:30-17:45 
ילדים צעירים עם ליקויים בתקשורת  

מיכאל בן צבי ואמירה אוחנה: תקשורת לדור הבא   19:00-18:30 
- שימוש  בלוחות תקשורת על טאבלטים -    

עדכונים והתאמות  

הפסקה  –כיבוד קל  19:30 - 19:00

מושב 3 – אסטרטגיות לשיפור התקשורת     21:30-19:30 
אלונה אורן: רק תבקש – פיענוח התנהגותי     

לבקשות  
ד"ר אנדי בונדי: אסטרטגיות יעילות לשיפור    

התקשורת - עבור ילדים עם  אוטיזם  

Dr. Andy Bondy Evidence-Based Communication Approaches  

 for Children with Autism    (ההרצאה באנגלית בליווי תרגום( 

http://www.smkb.ac.il/continuing-edu-program/applied-behavior-analysis/registration

בית הספר ללימודים מתקדמים, סמינר הקיבוצים 

מזמין אתכם ליום עיון
 בקמפוס אומנויות, רח' שושנה פרסיץ 3, תל אביב 

שימו לב! קמפוס אומנויות שוכן במתחם המכללות ליד צומת גלילות )זה אינו הקמפוס הראשי על דרך נמיר(

"יש לי מה לומר" 
שיפור תקשורת ושפה אצל ילדים 

עם קשיי התפתחות והתנהגות

יום רביעי, ה' בניסן, תשע"ב, 28 במארס 2012
בשעות 21:30-15:00

עלות ליום עיון אחד
בהרשמה מתוקשבת מוקדמת )עד לתאריך 22 במארס 2012(     ₪ 70

לאחר ה-22 במארס וביום העיון    ₪ 100
לחברי העמותה הישראלית לניתוח התנהגות )2012(, סטודנטים וסגל – סמינר הקיבוצים )למשלמים עד ה – 22 במארס בלבד(.    ₪ 40 

יש להציג אישור השתייכות ביום העיון.   
לשני ימי העיון

לנרשמים לשני ימי העיון )כולל "על הקוגנטיבי/התנהגותי" – עד ל 16 במארס 2012(   ₪ 120
לחברי העמותה הישראלית לניתוח התנהגות )2012(, סטודנטים וסגל – סמינר הקיבוצים הנרשמים לשני ימי העיון    ₪ 70 

)למשלמים עד ה–16 במארס בלבד(. יש להציג אישור השתייכות ביום העיון.  

  להרשמה ותשלום דרך האתר לחצו כאן       ובמזומן )ללא הנחה( ביום העיון |  אין החזר לדמי רישום             

יום העיון מיועד לעוסקים בחינוך, בהוראה, בטיפול ולהורים

http://www.iaba.co.il/  )העמותה הישראלית לניתוח התנהגות )היל"ה
http://www.smkb.ac.il/continuing-edu-program/applied-behavior-analysis הקיבוצים  סמינר   – התנהגות  בניתוח  תעודה  לימודי  תכנית 

 Hadar_Car@smkb.ac.il - פייסבוק – חפשו אותנו - ניתוח התנהגות סמינר הקיבוצים |  לפרטים נוספים
יום עיון מתוכנן לראשית תשע"ג:   שיתוף פעולה בצוות רב-תחומי במערך של תכנית התנהגותית - פרטים יעודכנו באתרים



התמודדות עם התנהגויות מאתגרות בבית ובקהילה 
ד"ר אנדי בונדי, נשיא  Pyramid Educational Consultants, Inc. ומייסד 
משותף של החברה )עם לורי פרוסט – אשתו(. בעל יותר מ-03 שנות ניסיון 
בקידום ילדים עם אוטיזם וקשיי התפתחות. ידוע בכל רחבי העולם בהקשר 

.PECS – לשיטת התקשורת באמצעות תמונות

הרצאת מפתח זו תציג עקרונות והליכים בסיסיים המבוססים על ניתוח 
יישומי של התנהגות, ועשויים לתרום להתמודדות יעילה עם התנהגויות 
מאתגרות של ילדים בעלי קשיי התפתחות והתנהגות, ולשיפור מיומנויות 

התקשורת שלהם.

התפתחות כישורי דיבור
יעל שטרן יצחק הלוי, בעלת תואר ראשון בפסיכולוגיה ותואר שני בבלשנות 
הרצף  על  ילדים  עם   VB ו  התנהגותית  בעבודה  רב  ניסיון  בעלת  יישומית. 
האוטיסטי. יועצת ומנתחת התנהגות במכון להתפתחות הילד באילת, מטעם 

העמותה לילדים בסיכון.

ההרצאה מציגה את השונות הקיימת בין ילדים על הרצף האוטיסטי בנוגע 
להתפתחות כישורי דיבור. מחקרים שונים זיהו מספר משתנים הנמצאים 
 - ספציפי  ובאופן  זו,  אוכלוסייה  בקרב  דיבור  התפתחות  עם  במתאם 
כישורי חיקוי מילולי. ייסקרו גם משתנים נוספים הקשורים להפקת דיבור 
ולהבעת שפה והדיון יעסוק בשימוש ב-AAC ודיבור באוכלוסייה הנמצאת 

על הרצף האוטיסטי.

אינטראקציה בין האם לילד והתפתחות סימבולית
וליקויים  התפתחות  חוקרת  המניין,  מן  פרופ'  דרומי,  אסתר  פרופ' 
חינוכי  ולייעוץ  מיוחד  לחינוך  בחוג  מרצה  ודיבור,  שפה  תקשורת,  בתחום 
באקורד.                                                                                   תקשורת  וקלינאית  מקצועית  מנהלת  תל-אביב,  באוניברסיטת 
עדי אלגלי,  מ.א. בחוג לחינוך מיוחד ולייעוץ חינוכי, בהצטיינות )התמחות 
בגיל הרך(. בוגרת ב.א דו חוגי בייעוץ חינוכי בהצטיינות ובפסיכולוגיה, תעודה 

בחינוך מיוחד באוניברסיטת תל אביב.  

ניתן לזהות שלבים ברמת המשחק של פעוטות החל מהופעת פעילויות 
סימבוליות.  בפעילויות  וכלה  פונקציונאליות  ופעילויות  חקרניות 
חשיבותם של יחסים בינאישיים והקשר חברתי להתפתחות מוקדמת של 
הסמלה נחקרה בעבר. ידוע כי שיתוף תקשורתי בין אם לפעוט בעיסוק 
עם חפץ משותף )מעורבות טריאדית אם- פעוט- חפץ( תורמים לצמיחה 
של יכולת סימבולית. כמו כן, ידוע כי תיווך הורי מתאים מסייע לפעוט 
בהבניה של סמלים. בוצעה השוואה בין רמת המשחק היחידני של פעוטות 
הזוגי שלהם  לרמת המשחק  חודשים   22-27 בגילאי  תקינה  בהתפתחות 
הפעוטות  של  הסימבולי  המשחק  בין  הקשרים  נבחנו  כן  כמו  האם  עם 
במחקר השתתפו  ותיווך.  מעורבות משותפת  האינטראקציה,  מדדי  לבין 
כדי  תוך  הביתית  במסגרת  צולמו  אשר  ואימהות  פעוטות  של  זוגות   16
משחק בתרחיש האכלה ובתרחיש רחצה. הפעוטות שיחקו בשני הקשרים: 
משחק יחידני ומשחק זוגי. הממצאים הראו כי פעוטות בשני ההקשרים 
בהקשר  שונים.  ומשך  בשכיחות  אולם  דומות,  משחק  יכולות  מראים 
הזוגי, פעוטות מדגימים יותר משחק ברמות הסימבוליות מאשר בהקשר 
היחידני. כמו כן, בהקשר הזוגי מדגימים פחות משחק סנסומוטורי מאשר 
בהקשר היחידני. מעורבות טריאדית בין האם לפעוט מבחינה בין פעוטות 
שמפגינים רמות משחק סימבוליות בשכיחות גבוהה לפעוטות שמפגינים 
מסוג  תיווך  אסטרטגית  כי  נמצא  במקביל  נמוכה.  בשכיחות  אלו  רמות 
בעוד  ברצף,  הסימבולי  המשחק  רמת  עם  שלילי  בקשר  נמצאת  מיקוד 
רמת משחק  עם  חיובי  בקשר  נמצאת  הרחבה  מסוג  תיווך  שאסטרטגית 
זו.. ממצאי העבודה מצביעים על חשיבות ההתבוננות ברמת המשחק של 
הילד בהקשר יחידני וזוגי. ניתן לומר שרמת המשחק מושפעת מהתפקוד 
ההתפתחותי של הילד וכן קשורה למעורבות האם ודפוס התיווך שלה. בשל 
חשיבותו הידועה של המשחק כמשמש בסיס ואף משקף את ההתפתחות 
כיווניות הקשרים שנמצאו  לבחון את  הקוגניטיבית של פעוטות, מומלץ 
התקשורת  איכות  לשיפור  התערבות  תכניות  ולפתח  הנוכחי  במחקר 

הזוגית שבין אימהות לפעוטות.

עם  צעירים  ילדים  עבור  התערבות  בתוכניות  הורים  מעורבות 
ליקויים בתקשורת

ד"ר הדה מידן, מרצה וחוקרת בתחום ליקויים בתקשורת של ילדים צעירים 
עם לקויות וכן במעורבות המשפחה בפיתוח ויישום תכניות התערבות. 

בשנים האחרונות גברה הכרת החשיבות שיש למעורבות המשפחה 
בתכנון וביישום התערבויות עבור ילדים צעירים עם לקויות. ההורים 
מכירים היטב את ילדיהם ולרוב מבלים איתם שעות רבות במשך כל 
תכניות ההתערבות.  בהצלחת  רבה  ההורים חשיבות  למעורבות  ולכן  יום 
ליישום  הילד  של  הטבעית  בסביבה  שימוש  על  ממליצים  רבים  חוקרים 
את  ליישם  כיצד  ההורים  של  והדרכה  הנחייה  ועל  ההתערבות  תכניות 
אסטרטגיות  ללמוד  יכולים  שהורים  נמצא  בעצמם.  ההתערבות  תכניות 
ישנן  ילדיהם.  עם  ויעילה  נכונה  בצורה  אותן  וליישם  שונות  התערבות 
עם  צעירים  ילדים  אצל  תקשורת  וקידום  לעידוד  שונות  אסטרטגיות 
כוללות  והתקשורת. האסטרטגיות  פיגור בהתפתחות השפה  או  ליקויים 
תיאור  תכלול  זו  הרצאה  הילד.  של  והחברתית  הפיזית  בסביבה  שינויים 
אסטרטגיות לקידום תחום התקשורת אצל ילדים צעירים עם לקויות וכן 
אסטרטגיות להנחיה ולהדרכת הורים בבית המשפחה או הדרכה מרחוק 

באמצעות טכנולוגיות זמינות.

טאבלטים-  על  תקשורת  בלוחות  שימוש  הבא"-  לדור  "תקשורת 
עדכונים והתאמות

תכנית  בסגל  חבר  מיוחד,  בחינוך  מוסמך   ,BCBA ,MA צבי,  בן  מיכאל 
של  מחברו  הקיבוצים.  סמינר  במכללת  התנהגות,  בניתוח  תעודה  לימודי 
ניתוח התנהגות". מנחה תכניות  – טיפול באמצעות  ספר ההדרכה "אוטיזם 

התערבות במערכת החינוך ובמשפחות. 
אמירה אוחנה, מנתחת התנהגות, מנחה תכניות טיפול פרטיות, מנחת שילוב 

ומדריכה צוותים בגני תקשורת של העמותה לילדים בסיכון.

בחובו  טומן  טאבלטים,   - סמארטפון  במכשירי  לעשות  שניתן  השימוש 
הבטחה גדולה לילדים רבים, כיוון שיש בו מרכיבים מובנים של למידת 
הבסיסי  המרכיב  את  חסר  הוא  זאת  עם  טבעי.  מחזק  וערך  אבחנה, 
וליהנות  זה  חסרון  על  לגשר  ניתן  איך  מסר.  והעברת  קשר  יצירת  של 

מהיתרונות? תינתן סקירה עם דוגמאות.

רק תבקש – פיענוח התנהגותי לבקשות
אלונה אורן, קלינאית תקשורת )MA(, דוקטורנטית בחוג לחינוך, באוניברסיטת 
תל אביב, בוגרת לימודי תעודה בניתוח התנהגות. עובדת בבית איזי שפירא 

עם ילדים צעירים בעלי לקויות התפתחותיות ובקליניקה פרטית.

דובר מיומן משתמש בתקשורת למטרות מגוונות וביניהן - הבעת צרכים 
וזאת  לבקשות  התנהגותי  פיענוח  לספק  היא  ההרצאה  מטרת  )בקשות(. 
להוות  עשוי  זה  פיענוח   .Verbal Behavior המכונה  לגישה  בהתאם 
הסבר למקומן המרכזי של בקשות בהתפתחות מוקדמת של שפה ודיבור 
וכן בקרב ילדים עם לקות על הרצף  בקרב ילדים בהתפתחות טיפוסית 
פעולות  פני  על  הבקשות  של  היחסי  יתרונן  למרות  ואולם,  האוטיסטי. 
יוצגו,  תקשורתיות אחרות, אנו עדים לאתגרים בהקנייתן. אתגרים אלה 

וייסקרו בקצרה הליכים שנמצאו כיעילים בביסוס הבקשות.

 
אסטרטגיות יעילות לשיפור התקשורת - עבור ילדים עם 

אוטיזם 
ד"ר אנדי בונדי, בהרצאה זו יסקור ד"ר בונדי את מגוון האסטרטגיות לקידום 
תקשורת אצל ילדים עם קשיי התפתחות. בהמשך יציג את אסטרטגית ה – 
PECS. המשתתפים יזכו בהדגמה של שימוש מושכל בניתוח התנהגות לצורך 
החיוביים המותאמים  תוך הדגשת המחזקים  הגברת מוטיבציה לתקשורת, 
לכל לומד. אנשי מקצוע והורים שלקחו חלק בהרצאות קודמות של ד"ר בונדי 
מדווחים על חוויה מלמדת ומרגשת, אשר הובילה אותם לשנות ולהתאים את 

אופני התקשורת עם זולתם.

"יש לי מה לומר" 
שיפור תקשורת ושפה אצל ילדים עם קשיי התפתחות והתנהגות

תכנים ומרצים


