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במערכת החינוך  מובילות התנהגות מנתחות 

שרוןא חפר "מתי-בורובסקיהילית טופז 

נותן ויוזם שירותי חינוך וטיפול לאוכלוסיית התלמידים  , אזורי/מרכז תמיכה יישובי-א  "מתי

אחד מהמענים המרכזיים  , הזכאית לשירותי החינוך המיוחד בכל האזור עליו הוא מופקד

מנתחי ההתנהגות  . מכלל המענים והתמיכות הינו גורם מקצועי בתחום ניתוח התנהגות

עובדים עם התלמידים כחלק ממעטפת רחבה של תמיכות ומהווים גורם מקצועי משמעותי  

שפה משותפת ודרכי  , תוך שימת דגש על איסוף מידע אובייקטיבי, ביותר בצוות הבין מקצועי

.  בהרצאה זו תוצג חשיבות מנתחי ההתנהגות במערכת כחלק ממערך התמיכות. עבודה

החינוךתכניות מערכתיות במערכת -דינס מיכל 

אבל לא  . ספרות וגיאוגרפיה, מלמדים חשבון. לא מלמדים כיצד להתנהג, בבתי הספר בארץ

הישראלית של סוף המאה העשרים ותחילת המאה  במשפחה . מלמדים כיצד להתנהג

או יותר נכון מלמדים כיצד להפר  , בחלק מהבתים לא מלמדים כיצד להתנהג, העשרים ואחת

אין הסכמה לגבי נהלים חברתיים  , בחברה הישראלית העכשווית.  את הכללים החברתיים

בארץ קולטים את כל הערב הרב של  בתי הספר . אחידים ומשותפים על פיהם נכון לחנך

.מתנפלים על לימודי תכנים ולא מלמדים להתנהג, "תרבויות חינוך

שלעיתים תלמידים לא לומדים מיומנויות התנהגותיות וגם לא מצליחים ללמוד  התוצאה היא 

!!!!!!!!  מלמדים? אז מה עושים.  תכנים

ילדיםו אחוזת "מנהלת ויצ–חגית ברלינסקי 

.ניתוח התנהגות יישומי ככלי ניהולי

ס שש שנתי לתלמידים פוסט אשפוזיים עם צרכים  "ו בחיפה הינו ביה"ס אחוזת ילדים ויצ"ביה

.נפשיים והתנהגותיים

,  על מנת לגרום לשינוי והכנסת העבודה ההתנהגותית לכיתות ככלי עבודה של אנשי הצוות

לגרום להן להאמין  , לשנות את תפיסת הדימוי העצמי המקצועי של המורים, היה עלי כמנהלת

להראות להן את הצדדים הטובים שבמקצוע ולאט לאט להטמיע תהליכים  , בעצמן

.התנהגותיים חיוביים ומעצימים מהצוות אל התלמידים

כך תהיה  , ככל שנעבוד נכון התנהגותית עם המורים. הכיתה של המנהל היא חדר המורים

שבח וגם , איסוף נתונים, עבודה של העצמה. להם הדוגמא כיצד עליהם לפעול בתוך הכיתות

כלי ניהולי בידי המנהל לחולל שינוי ותרבות  , כל אלו, עקביות והתמדה, נזיפה בעת הצורך

רגשיים  , ארגונית המייצרת אוירה נעימה ומביאה את התלמידים להישגים חברתיים

.ולימודיים
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התנהגות בעלות מרכזים פרטיים  מנתחות 

ה  "מטרמרכז –קרן ארז 

.  במפגש אדבר על מרכז מטרה ואפשרויות התעסוקה אצלנו-מרכז מטרה 

מבנה הטיפולים ואופיים והמשמעות שבשילוב שבין הטיפול ההתנהגותי  

?זההאמנם יש בניהם קונפליקט או שהם משלימים זה את . והרגשי

ליאורבית –יהב גילי 

המרכז ללימוד וטיפול על פי עקרונות ניתוח  -נציג את פעילות בית ליאור

הכוונה ולימוד עקרונות הגישה , אנו עוסקים בהכשרה .ABAהתנהגות יישומי

ההתנהגותית במחלקה אקדמית בפריסה ארצית בקורסים שמיועדים  

למטפלים והורים כאחד וכן בטיפול בילדים ומתבגרים עם עיכוב התפתחותי  

ואוטיזם במודל הנחייה ייחודי של הנחייה בזוג שאנחנו פיתחנו בפריסה ארצית  

.מעפולה ועד באר שבע

מבטיםמרכז –רחל צור המברה 

מרכז מבטים מטפל במשפחות לילדים על הרצף האוטיסטי דרך לימוד הילדים 

לצד ליווי והדרכת הורים  מיומנויות משחק ותקשורת במפגשים אישים 

תפקיד מנתח התנהגות הנו להדריך ולהכשר הורים ומטפלים  . ממוקדת

שיתוף : לעבודה ישירה עם הילדים כדי לקדם מיומנויות התפתחות מרכזיות

מיקוד הטיפול במטרות בסיס נרחבות  . ומשחק, תקשורת, קשב, פעולה

.מאפשרת לקדם את הילד להיות לומד עצמאי ופעיל
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"  הכה את המומחה"

שולחנות עגולים

כל מה שתרצו לשאול בעקבות אירועים בהם  

...רעיונות שלא ידעתם כיצד לממש, נתקלתם

...המומחיות פה לסייע

 פרטי  מרכז
גילי יהב ורחל צור המברה,קרן ארז

 מערכת החינוך המיוחד
חגית ברלינסקי, צוקרמןטלי וולף

  שילוב במערכת החינוך הרגילה

טופז בורובסקי ומירב עוזיאלהילית

"חוק חוזרים ואתיקה" שולחן נודד*

ר מיכל הירשמן"ד מיכל סגור וד"עו

חוזרי  , מיכל ומיכל יצטרפו לדיון בכל שולחן בו יעלו שאלות הנוגעות לחוק* 

ל או הקוד האתי"מנכ


