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 מועמדים לתפקיד יושב ראש העמותה

 מיכל הירשמןד"ר  .1

 

 ד"ר מיכל הירשמן
 הירשמן שם משפחה:מיכל        שם פרטי

 sion.net.ilmichali@netvi כתובת דוא"ל:  0522426392 טלפון:

 

 השכלה:

PhD  מומנטום של התנהגות:  -המחקרבחוג לחינוך, אוניברסיטת חיפה.  בהנחיית ד"ר אורית  חצרוני. נושא

 תלמידים עם הפרעות התנהגות.השפעת הליך להגברת מומנטום על התנהגותם של 

MA התמחות: חינוך וחינוך גופני. ניברסיטת חיפה ומכללה ע"ש זינמן.בחינוך או 

 נושא התזה: שיפור התנהגות ולמידה באמצעות חינוך גופני אצל תלמידים בעלי הפרעות 

 נהגות קשות בבית ספר לחינוך מיוחד.הת

B.ed המכללה לחינוך גופני ע"ש זינמן במכון וינגייט. -ניתוח התנהגות וחינוך מיוחדהתמחות ב - בחינוך גופני 

 

 עיסוק נוכחי בתחום ניתוח התנהגות:

 סמינר הקיבוצים - רכזת ומרצה בתכנית הלימודים בניתוח התנהגות

 בסמינר הקיבוצים IIמרצה בתואר 

 תחום ניתוח התנהגות מת"י פ"ת מרכזת 

 בארץ מרצה בהשתלמויות מורים ומנתחי התנהגות

 חברת הוועד המקים של עמותת היל"ה

 

 כיצד אהיה שותף/ה בקידום תחום ניתוח התנהגות בישראל בעתיד הקרוב והרחוק:

 אפעל:

  בהובלת מנתחי ההתנהגות בישראל.לפיתוח וקידום העמותה הישראלית היל"ה 

  .לקידום רישוי והסמכה ישראלית, וכניסה לחוק כמקצוע מוכר בישראל 

 .לקידום והטמעת ניתוח התנהגות במערכת החינוך בישראל 

 .להגברת מעורבותם של מנתחי התנהגות בפעילות העמותה 

 .ואמשיך ללמד להכשיר ולתמוך במנתחי התנהגות בשדה החינוכי 
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 מועמדים לתפקיד סגן יו"ר

 צוקרמן-הגב' טלי וולף .1

  צוקרמן-וולף טליהגב' 
 צוקרמן       -וולףמשפחה:            טלי  שם פרטי:

 taliwz76@gmail.comכתובת דוא"ל   2223230-050 טלפון

 

 השכלה:

 M.Aבהנחיית ד"ר איתן אלדר ניתוח התנהגותתחום . עבודת מחקר בךחינו, הפקולטה לאוניברסיטת חיפה. 

BEd בהוראת חינוך מיוחד, מכללת תלפיות 

BEd בהוראת חינוך גופני, מכללת וינגייט 

 אבני ראשה, מכון הכשרת מנהלים במערכת החינוך

 עיסוק נוכחי בתחום ניתוח התנהגות:

 מנתחת התנהגות ומנהלת בית ספר "ארזים", ראשון לציון

 עמותת היל"ה חברה בהנהלת

 יעוץ פרטי להורים בתחום התמודדות עם קשיי התנהגות במשפחה . עבודה זו נערכת בהתנדבות.

 

 כיצד אהיה שותף/ה בקידום תחום ניתוח התנהגות בישראל בעתיד הקרוב והרחוק:

 קידום ופיתוח התחום במערכת החינוך

 קידום ההכרה המקצועית מול משרד החינוך

 גיבוש קבוצת מנתחי התנהגות בתפקידי ניהול במערכת החינוך 

 הנחיית סטודנטים 

קיום הרצאות ופורומים בימי עיון, כנסים והשתלמויות כחלק מקידום החשיפה לתחום וכחלק משיתוף עמיתים 

 ע ואנשי חינוך לעשייה שלי בשטח ולקידום ניתוח התנהגות במערכת החינוך בישראל.למקצו

 

 הערות

לעמותה, לחזק אותה ולאפשר לנו  להירשםאני מבקשת מכל מנתחי ההתנהגות העובדים במערכת החינוך 

 כגוף גדול שבו מאוגדים כל העוסקים בתחום במסגרות חינוכיות ומעונייניםלהוביל מהלכים מקצועיים 

 לקדם הכרה רשמית במשרד החינוך.
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 מועמדים לתפקיד מזכיר העמותה
 גב' עינב כהןה .1

 

 כהן עינבהגב' 
 כהןשם משפחה:         עינבשם פרטי: 

 einavc@bezeqint.netכתובת דוא"ל:  5314613-050טלפון: 

 

 השכלה:

 MBA ניהול שיווקי מנע"ס 

BA התמחות בשיווק מנע"ס 

  .מכללת אור יהודההמרכז ללימודים אקדמיים,  של התנהגות יישומיניתוח לימודי תעודה 

 ., מכללת תלפיות, חולוןמסלול הסבת אקדמאים תעודת הוראה

 עיסוק נוכחי בתחום ניתוח התנהגות:

 שרוניםהרצליה מנתחת התנהגות מתי"א 

 ומתבגרים. ותפקוד אופייניים של ילדים התנהגות ומלווה משפחות לטיפול בקשיימנחה  – בעלת עסק פרטי

 2015מזכירת עמותת היל"ה החל מינואר 

 כיצד אהיה שותף/ה בקידום תחום ניתוח התנהגות בישראל בעתיד הקרוב והרחוק:

 בארץ. לקדם את העמותה הישראלית לניתוח התנהגות, להיות שותפה ביישום יעדיה ולהיות חלק מהפצתה

 .אפעל לטובת מנתחי ההתנהגות ולהכרה חוקית בתחום

 .אפעל לקידום והטמעת ניתוח התנהגות בארץ
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 הנהלה מועמדים לתפקיד חבר

 

 טופז -בורובסקיהילית הגב'  .1

  הרשקו הגב' זהבית .2

 עו"ד מיכל סגור  .3

  עוזיאל מירבהגב'  .4

  שרעבי תמיהגב'  .5
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 בורובסקי טופז  היליתהגב' 
 בורובסקי טופזשם משפחה:       היליתשם פרטי: 

 hilit.tb@gmail.com כתובת דוא"ל:  8882484-052 טלפון:

 

 השכלה:

 MA תואר שני בחינוך אוניברסיטת חיפה ומכללה ע"ש זינמן. התמחות: חינוך וחינוך גופני. 

 .איתור התנהגות תוקפנית אצל ילדי הגןלחקי עימות בפעילות גופנית ככלי לזיהוי ונושא התזה: מש

B ed המכללה לחינוך גופני  -התמחות במגמות ניתוח התנהגות  -חינוך מיוחד -תואר ראשון בחינוך גופני

 .ע"ש זינמן במכון וינגייט

 עיסוק נוכחי בתחום ניתוח התנהגות:

 .מנהלת מתי"א חפר שרון

 .וכן במתי"אמרצה בהשתלמויות מנהלים ומורים ומנתחי התנהגות, 

 החברת הוועד המקים של העמותה הישראלית היל"

 כיצד אהיה שותף/ה בקידום תחום ניתוח התנהגות בישראל בעתיד הקרוב והרחוק:

 .אמשיך לקדם ולהטמיע ניתוח התנהגות במערכת החינוך בישראל

תי"א חפר דוד הרשמה של עמיתים וחברים נוספים לעמותה בעזרת צוות ניתוח התנהגות של מיאפעל לע

 .שרון

 .אפעל להפצת תחום ניתוח התנהגות במסגרות ומגזרים מגוונים

 .אפעל לקידום רישוי והסמכה ישראלית, וכניסה לחוק כמקצוע מוכר בישראל

 הערות

בעשייה  ,מתי"א חפר שרון בריכוזה של יפעת לם רצוןצטרפו אלי צוות מנתחי ההתנהגות של יהשנה 

 ובהובלת המטרות שאקח על עצמי
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  הרשקו זהביתהגב' 
 הרשקושם משפחה:       זהביתשם פרטי: 

 zehavithershko@gmail.com כתובת דוא"ל  6688684-050 טלפון

 

 השכלה:

 MA .במנהל חינוך, במרכז ללימודים אקדמיים, אור יהודה 

B.Ed לימודי  .מתקנת בחשבון לת לוינסקי לחינוך בהתמחות הוראהתואר ראשון בחינוך מיוחד במכל

 , במכללה לחינוך גופני ולספורט במכון ווינגייט.תשל התנהגו ניתוח יישומיתעודה 

 

 עיסוק נוכחי בתחום ניתוח התנהגות:

 תקווהמנתחת התנהגות מת"י פתח 

 עמותה הישראלית היל"הב הנהלת

 מדריכה פדגוגית

 כיצד אהיה שותף/ה בקידום תחום ניתוח התנהגות בישראל בעתיד הקרוב והרחוק:

 אפעל לקידום רישוי והסמכה ישראלית, וכניסה לחוק כמקצוע מוכר בישראל

 אפעל לקידום והטמעת ניתוח התנהגות במערכת החינוך בישראל

 תחום ניתוח התנהגות במסגרות ומגזרים מגווניםאפעל להפצת 

 הפצת בטאון העמותה
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 עו"ד מיכל סגור
 סגורשם משפחה:       מיכלשם פרטי: 

 michalsagor@013net.net כתובת דוא"ל  8085441-054 טלפון

 

 השכלה:

 LL.M תואר שני במשפטים אוניברסיטת בר אילן 

LL.B במשפטים בהצטיינות המכללה האקדמית קריית אונוראשון  תואר  

  לימודי תעודה ניתוח יישומי של התנהגות סמינר הקיבוצים

 בעלת רישיון עורכת דין

 עיסוק נוכחי בתחום ניתוח התנהגות:

 גותמרצה במסגרות שונות בתחום אתיקה וחוק למנתחי התנה

 יועצת משפטית של עמותת היל"ה

 כיצד אהיה שותף/ה בקידום תחום ניתוח התנהגות בישראל בעתיד הקרוב והרחוק:

  אפעל לקידום ניתוח התנהגות בישראל במסגרת העמותה

 אפעל לקידום רישוי והסמכה ישראלית, וכניסה לחוק כמקצוע מוכר בישראל

 מנתחי התנהגותאפעל לקידום והטמעת אתיקה וחוק בקרב 

 אפעל להכרה ולהחזרים מחברות הביטוח בגין שירותי ניתוח התנהגות
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 עוזיאל  מירבהגב' 
 עוזיאל  שם משפחה: מירב       שם פרטי:

 merav.uziel@gmail.com  כתובת דוא"ל:    0522498885: טלפון

 

 השכלה:

 MA תואר שני בחינוך מיוחד, התמחות לקויות למידה, אוניברסיטת תל אביב 

חברתיים והתנהגותיים בקרב ילדים עם הפרעות התנהגות מוחצנות -מאפיינים רגשיים נושא התזה:

 הלומדים במסגרות רגילות ונבדלות.

B.ed תואר ראשון בחינוך מיוחד מכללת אורנים 

 , במכללה לחינוך גופני ולספורט במכון ווינגייט.תשל התנהגו ניתוח יישומילימודי תעודה 

 עיסוק נוכחי בתחום ניתוח התנהגות:

 מומחית תחום ניתוח התנהגות במית"א אשדוד.

 מדריכה ארצית להפרעות התנהגות, האגף לחינוך מיוחד

 כיצד אהיה שותף/ה בקידום תחום ניתוח התנהגות בישראל בעתיד הקרוב והרחוק:

 המשך פיתוח התחום ברמה העירונית, מול אגפי חינוך שונים

  ש על הכרה כמקצועגדהמשך פיתוח התחום ברמה הארצית, תוך 

 קידום הסמכה ישראלית, וכניסה לחוק כמקצוע מוכר בישראל

 הפצת ידע אודות תוכניות להכשרת מנתחי התנהגות בקרב אנשי חינוך
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  שרעבי תמיהגב' 
 שרעבישם משפחה:         תמישם פרטי: 

 ytyrs@bezeqint.netכתובת דוא"ל:   0544908165טלפון: 

 

 השכלה:

MA  .תואר שני במנהל חינוכי 

B.ed .תואר ראשון בחינוך מיוחד, מכללת לוינסקי לחינוך 

 , במכללה לחינוך גופני ולספורט במכון ווינגייט.תשל התנהגו ניתוח יישומילימודי תעודה 

 עיסוק נוכחי בתחום ניתוח התנהגות:

  מומחית תחום ניתוח התנהגות מת"י כפר סבא

  בהשתלמויות מורים ומנתחי התנהגותמרצה 

 ההעמותה הישראלית היל" חברת הנהלה וגזברית

 כיצד אהיה שותף/ה בקידום תחום ניתוח התנהגות בישראל בעתיד הקרוב והרחוק:

 אמשיך ואקדם את הטמעת ניתוח התנהגות במערכת החינוך בישראל

 פיץ את תחום ניתוח התנהגות במסגרות ומגזרים מגווניםא

 אעשה את כל המאמצים בכדי שתחום ניתוח ההתנהגות ייכנס לחוק כמקצוע מוכר בישראל

 אמשיך ללמד להכשיר ולתמוך במנתחי התנהגות בשדה החינוכי

 אמשיך  להעביר השתלמויות בתחום בכדי להפוך את אנשי החינוך במערכת החינוך למקצועיים יותר
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 נציג עמיתיםמועמדים לתפקיד 
 

 זלובינסקי -הגב' עינב ברודי .1

 זלובינסקי -הגב' עינב ברודי
 זלובינסקי -ברודי  :שם משפחה       עינב :שם פרטי

 @gmail.comeinavbrodi  :כתובת דוא"ל  8311435-052 :טלפון

 

 השכלה:

 יסודי.  -ותעודת הוראה בחינוך גופני לביה"ס היסודי ולביה"ס העל   B.Edתעודת 

 ולימוד במסלול הדו שנתי "ניתוח התנהגות מורחב".מסלול ארבע שנתי בניתוח התנהגות 

 ך מיוחד, אוניברסיטת בר אילןתואר שני בחינוסטודנטית ל

 עיסוק נוכחי בתחום ניתוח התנהגות:

 בבתי ספר בכיתות חינוך מיוחד ובכיתות רגילות )ילדי שילוב(. מנתחת התנהגות במת"י נתניה 

 "מסיכון לסיכוי" בבתי ספר עם תלמידי קצה.  בפרויקטמנתחת התנהגות של מת"י נתניה 

 

 כיצד אהיה שותף/ה בקידום תחום ניתוח התנהגות בישראל בעתיד הקרוב והרחוק:

 אעסוק בגיוס וחשיפת עמיתים  לניתוח התנהגות

 שמירה על קשר עם העמיתים בשטח
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