
                                                            
       

                

 ניתוח התנהגות 

 ואתגרים "נפשיים"
 המפגש השנתי של 

  העמותה הישראלית לניתוח התנהגות )היל"ה(

 בשיתוף עיריית פתח תקווה

 (2016בינואר,  13יום רביעי,  ג' בשבט תשע"ו )

 21:30 - 16:00בשעות 

  פתח תקווה 25רח' יבנה  ,"אמי"ת אלירז"באולם בבית הספר 

 

 נהל, מנתחי התנהגות,יהמפגש מיועד לאנשי חינוך והוראה, מ

 קלינאים בתחומי הדעת השונים, עובדי הוראה מתחומי הבריאות

 ולכל העוסקים בחינוך



                                                            
       

 

 התכנסות ורישום  16:15-16:00

 

            של העמותה הישראלית לניתוח התנהגות האסיפה השנתית     17:00-16:15

  

18:15-17:00  (CE 1 - אתיקה) 

 ראש עיריית פתח תקווה ,עו"ד איציק ברוורמן ברכות

 יו"ר העמותה הישראלית לניתוח התנהגות, (BCBA-D) ד"ר איתן אלדר 

 Dr. Neil Martin (BCBA-D) ,הנציג הבינלאומי של ארגון ההסמכה - BACB  

 

 מה בחוק, בחוזרי מנכ"ל ובקוד האתי, ואיך במערכת החינוך? 57קוד 
 .נפשיות עם תלמידים עם הפרעות דילמות אתיות ומקצועיות בעבודהמנתחי התנהגות ו 

 

 בתכנית לימודי תעודה בניתוח התנהגות,מרכזת תכניות לימודים , ד"ר מיכל הירשמן 

 .המשפטית של היל"ההיועצת  ,ועו"ד מיכל סגור  מכללת סמינר הקיבוצים

 

לבת בתחום שהתנהגות לבין מ שיתוף פעולה בין מנתחת  יישום

  האבחנות הפסיכיאטריות

 הפרעות)מאובחנים עם  "ילדים דיפרנציאליים"שיתוף הפעולה בעבודה עם יוצג       
, בכיתה ג' ADHD -נפשיות(. הצגת מקרה לדוגמה של תלמיד עם הפרעות חרדה ו

 היתרונות של העבודה המשותפת, העבודה שנעשית בפועל ותוצאותיה.יוצגו . רגילה

      מנתחת התנהגות מצוות מתי"א רן, (BCBA) דנה בלוך  

 מצוות מתי"א רן תמשלבת בתחום האבחנות הפסיכיאטריו ,בן סימון ברוורמן מיטל  

19:30-18:30  (CE 1)               

 והתמודדותפרשנות, הגדרה  –הפרעה נפשית  בחנהה
דפוסי  תהגדר "מחלת רוח"./ נו לשמע המילים "הפרעה נפשית" שיש ל ההאסוציאצי
ההיבט החוקי בו מתייחסים בעיקר דפוסי חשיבה החורגים "מהנורמה". התנהגות ו

למנתחי  ADHDמדוע מפנים ילדים עם  .למצבים פסיכוטיים. ציפיות ממנתחי התנהגות
  , למרות תמיכת הספרות המקצועית?ילדים עם חרדותלא מפנים התנהגות ו

 
  תכנית לימודי תעודה בניתוח התנהגות, מכללת סמינר הקיבוציםמרצה ב, ד"ר אפרת אלרן  

  

 לשחרר את המנעול.. קיבעון האבחנות בחנהא

 ?מהו השינוי האפיסטמולוגי הנוכחיאבחנה סוגרת אפשרויות טיפול ו מדוע 

השירות הפסיכולוגי ומנהלת מחלקת החינוך סגנית מנהלת , (חיאליסלוסטהאוז )דבי 

 .ית פתח תקווהיהיסודי בעיר



                                                            
       

 

 

 החלפת רשמים וכיבוד קל 20:00-19:30

 

 (CE 2)   הרצאה ודיון    21:45-20:00

 ?"אם זה פסיכיאטרי או רק התנהגותי"ה

  נקודות מגע, חפיפה, וקונפליקט בין פסיכיאטריה לבין הגישה ההתנהגותית 

 הפסיכיאטריה ובריאות הנפשתחום  .1

 מגבלות .2

 ביקורת .3

 אי הבנות .4

 אי הבנות בהתייחס לטיפול התנהגותי .5

 דעה אישית –פערים בהכשרת מטפלים התנהגותיים בישראל  .6

 "בעיות התנהגות" מול "בעיות פסיכיאטריות" היא מוטעית? -מדוע הדיכוטומיה  .7

 הנפש?מהו המקום הנוכחי של מטפלים התנהגותיים, בתחום בריאות  .8

 , בתחום בריאות הנפש?םמה צריך להיות מקומם של מטפלים התנהגותיי .9

 , במדינת ישראל9 לבין 8הסיבות לפער בין  .10

 הקליניקה המשותפת למודל האבחנה הכפולה –דוגמה לאינטגרציה מוצלחת  .11

 תיאור אירוע קליני ודיון קונספטואלי  .12

 תחום בריאות הנפש בישראל?כיצד לגרום לאינטגרציה יעילה של טיפול התנהגותי בתוך  .13

 

ביה"ח ב התפתחותית, המרפאה לפסיכולוגיה רפואית–מנהל היחידה הנוירו , ד"ר מייק סטבסקי

 .איזי שפירא שניידר, ויועץ ביחידה לאבחנה כפולה בבית

 

 

                פאנל בהשתתפות הקהל, המרצות והמרצים

                        

 

 

  



                                                            
       

  16:15 - 14:00בשעות  (2016בינואר,  14בשבט תשע"ו )' ד,  חמישייום 

 קמפוס רמת אביב – במכללת סמינר הקיבוצים 70באולם 

 השתתפות בהרצאות ללא תשלום

 

 

 

 מכת מנתחי התנהגות מסביב לעולםהס

Behavior Analyst Certification Board (BACB): Updates, Developments and 

Opportunities around the World 

Dr. Neil Martin (BCBA-D) ,הנציג הבינלאומי של ארגון ההסמכה - BACB 

This presentation will discuss the BACB and BACB certification, including the Registered Behavior 

Technician (RBT) credential. Data will be presented for numbers of certificants and approved course 

sequences. The most recent updates, developments and changes to standards will also be outlined. A 

general overview of certification will be presented along with specific aspects of international growth 

and development, with a focus on the establishment and support of BACB credentials around the 

world. 

 

 ניתוח תפקודי במצבים מורכבים

Functional Analysis: Beyond the Gold Standard 

Dr. Neil Martin (BCBA-D) ,הנציג הבינלאומי של ארגון ההסמכה - BACB 

The standardized functional analysis first described by Iwata et al. (1982) has become the gold standard 

for such an assessment, however, it is not always the most appropriate or useful assessment to 

conduct. This presentation will discuss variations for conducting functional analysis according to 

different or problematic circumstances, and also describe the use of time series analysis to interpret 

data from descriptive functional assessments. 

 (CE 2) למשתתפים בשני המפגשים שלמעלה 

 



                                                            
       

 

 (השתתפות ביום חמישי ללא תשלום - ליום רביעי בלבד) עלות

 

 מי שאינם חברים בהיל"הל
 ABAIבאתר כרטיס אשראי ב שלםיש ל - 25$

  ABAI הקישו לחנות הכנס באתר

 

 "סניף עמית"  בארגון העולמי העמותה הישראלית לניתוח התנהגות הינה 

 המנהל בין השאר את רישום החברים ורישום לכנסים.

 

 

 

 ( ללא תשלום2016לחברי העמותה הישראלית לניתוח התנהגות )

 

 

 

 ולחידוש חברות אנא היכנסו לקישור לעמותה לנרשמים חדשים

 הרשמה לעמותה

/ 

 באתר העמותה ותקצירים יפורסמו מידע נוסף, עדכונים

 הקישו לאתר היל"ה

 

 יוענקו למנתחי התנהגות מוסמכים אשר יגישו את המסמכים המתאימים CEנקודות 

 יש לחתום בכניסה וביציאה להרצאות

 CEלרישום ולתשלום נקודות  הקישו

 

 

 iaba.israel@gmail.com -לבירורים 

 

 

 

 

https://www.abainternational.org/Chapters/Associate/Israel.aspx
http://www.iabaonline.com/%D7%A8%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%9D-%D7%9C%D7%A2%D7%9E%D7%95%D7%AA%D7%94
http://www.iabaonline.com/
http://www.iabaonline.com/%D7%A0%D7%A7%D7%95%D7%93%D7%95%D7%AA-ce/
mailto:iaba.israel@gmail.com

