
  

 בן צבי, ד"ר שלומית זילבברנגל, עדי ה  הרץ

   

  יו"ר

  רה

  ם

מיכאל כה:

 העמותה:

  יו"ר –דר 

סגן י –צרוני 

מזכיר –קרמן 

  גזבר –י 

  ן

  בסקיובור

 זילברנגל

  קי

גת העמיתים

סייעו בערי

 

חברי וועד

ד"ר איתן אלד

ד"ר אורית חצ

צוק - טלי וולף

מיכאל בן צבי

הירשמןמיכל

ב- הילית טופז

שלומיתד"ר

חגית ברלינס

נצי -עדי הרץ

 

 

ס

ח

ד

ד

ט

מ

מ

ה

ד

ח

ע



    

 - ספר רגיל

 אברג'ל

מורן  - 

 רן

ל מקום 
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שולבים בבית ס

א- אלחדף אליען

 צוקרמן- ף

דרישה לימודית

 שרון רמון 

ר אפרת אלר

ר גאוגרפי של

                        

  .נהגות

 .כת החינוך

שמיעה המשת 

א -  נית כיתתית

סטחי וטלי וולף

 של בריחה מד

 שירי אייבזו

- רינס, האיטי

ד" - מקצועיים

הגות לפי אזו

 

                        

  נים

ת לניתוח התנ

 

יות במערכות

למידים עם לקו

עה ליישום תוכנ

ס- שמרית וייס

אותות בהקשר

ד"ר ש - בחינוך

פר-או- בפורט

 בכתבי עת מ

ת לניתוח התנ
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כן העניינ

תה הישראלית

.רת העמותה

התנהגוכניות

 של חמישה תל

הצע –פר יסודי

 בישראל

- חברתית-נטי

תנהגויות לא נא

י התנהגות ב

במרכז שיקום

 המפורסמים

תה הישראלית

                  2

תוכ

יו"ר העמות, ר

מזכיר, צוקרמן

תכ יישום: 3

רתיותת תקשו

 עצמי בבית ספ

ת המיושמות

התנהגות אתת

דה והפחתת הת

 ירשמן

של מנתחיים

אלונה אורן -

ב התנהגותיים

מחקרים תריא

 ה הקרובה

חברי העמות 

 תוח התנהגות

"ר איתן אלד

צ-טלי וולף - ם

טאון מס'ל ב

 קר

קודי להתנהגויות

 ן

ניהול תכניותל 

ת התנהגותיות

רכתית להפחת

גברת זמן למיד

אוסי ומיכל הי- 

מעש הליכים 

 גיד "תגיד..."

נות והליכים ה

המלצות לקר 

עדכון לתקופה

:ברחבי הארץ

ישראלית לנית

ד"  -  פתיחה

קורא לפרסום

א המרכזי של

ר עבודות חק

 ניתוח תפק

לידיה ג'אן

 יעילותן של

  

אות לתכניות

 תכנית מער

 תכנית להג

-כטנברגיר

  

:צות קליניות

אל תג :עמדה

יישום עקרונ :

:ת מקצועית

ע: עים וכנסים

ח התנהגות ב

 קה

און העמותה ה

 

 דברי

 קול ק

 הנוש

 

תקצי





דוגמא





 המלצ

  

 נייר ע

 דיווח

 ספרו

 אירוע

 ניתוח

תעסו

  

ביטא

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 של מנתחי

ב. להלן כמה

חום דעת ת

בה החינוכית

–ה לחלוטין 

ת, בהיקפים

ות להכשרת

טח, וכך ניתן

 

ת למערכות

ולם, הגידול

ה, להבטחת

ינו לפעולעל

נם מבטיחים

חשובים של
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  תנהגות

  ועדות

, ונוכחותם

בחינת המצב

לקידומו של

לטות בסביב

ם המצב שונה

תחי התנהגות

די שנה תכניו

דרישות השט

ערכה רבה.

חי ההתנהגו

בישראל. וא

שים במלאכה

ים "בבית". 

מבחנים אינ

ין היעדים ה

                        

ת לניתוח הת

אן פנינו מו

 הולך ועולה

חתא קלה לב

דיון בדרכים 

מקבלי ההחל

תנהגות. היום

ות מנתכשיר

 נפתחות מד

זו נובעת מד

 רות.  

רץ, זוכה לה

תם של מנתח

 התנהגות ב

מותה והעוש

הם אנו חשי

ה ועמידה ב

 אלה יהיו ב

                        

  חה

 הישראלית

 ונבדוק לא

 התנהגות

 נקיים אתנח

התנהגות לד

פה זו ורוב מ

 למנתחי הת

אקדמיות המ

BA,בנוסף .

רה מסיבית ז

ה בכמה עשר

ם שונים בא

רים בתרומת

ה של ניתוח

אחריות העמ

 במחוזות ב

כנית הכשרה

מות מאידך.
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ברי פתיח

"ר העמותה

  

עצור לרגע

שרת מנתחי

םאב נעשה

מץ מנתחי ה

 מוכר בתקופ

ת דלתותיהם

פר תכניות א

 - ACBאומי

 יותר. הכשר

לה מדי שנה

זרים ובאזורי

ריאות) מכיר

 סקתם. 

ה והמרשימה

גבירים את א

או להתנחל

צלח של תוכ

מחד והשתלמ

                  3

דב

BCBA"יו ,

הבה נע –

תכניות להכש

בישראל, טוב

 בישראל קו

גות לא היה

 לגבי פתיחת

תבססו מספ

סמיך הבינל

ים מוגבלים

התנהגות עו

תנהגות במגז

חינוך, ב :של

פשרויות העס

ריה הקצרה

תנהגות, מג

יות שלווים 

תנו. סיום מו

שך מעקב מ

 תוח התנהגות

D- תן אלדר

ת תשע"ב

פרן של הת

גרות רבות ב

שנה התכנס

י של התנהג

קניים ביותר

 ההיצע.

האחרונות ה

ות הגוף המ

תיים בהיקפ

של מנתחי הה

 מנתחי ההת

 שונים (למש

דמים את אפ

  חלה?

 על ההיסטו

 למנתחי הת

, אל לנו לה

איכות עבודת

ת, ללא המש

   

ישראלית לנית

ד"ר אית

לקראת

 כאשר מספ

רגשת במסג

ש 20–לפני כ

ניתוח יישומי

לינית היו ספק

הביקוש על ה

לך השנים ה

מדים בדרישו

לים התנהגות

 שמספרם ש

של רוב תם

די ממשלה 

חריותם ומק

לשלווה ולנח

 בסיפוק רב

רישה הרבה

עיות. לפיכך

הבטיח את א

תיקה מקצועי

נים הבאות.

און העמותה ה

בימים אלה,

התנהגות מור

  ציוני דרך:

 רק ל

זה. נ

והקל

רב ה

 במהל

העומ

מטפל

לומר

 עבוד

 משר

שבא

  

הגענו ל האם

ניתן להביט

המהיר והדר

איכות ומקצוע

רבות כדי לה

איכות או את

העמותה בש

  

ביטא

ב

ה

צ

ה

נ

ה

א

ר

א

ה

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

דבר בא לידי

התנהגותה 

שנהיה  רצוי

מבוססים על

ם "הצרכנים

ם "הטיפולי"

ם, מחנכים).

דרך לתפקוד

ההישגים ור

ע פחות את

 אחרות". זו

  ני. 

ים מהימנים

ומראה דרך

איכות החיים

ת מיקומו של

כון. מרכזיות

עין זה עלול

עם הצלחה

. זובמלאכה
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בי ביותר. הד

ם של מנתחי

,עת התחום

ם הליכים המ

דה ישירה עם

דרך. התחום

(הורים מיתיים

סלול את הד

שימווכך גם 

 ייתכן ונשמ

גות, בגישות

 חינוכי / קלינ

 איסוף נתונ

ת חינוכית 

ם לשיפור בא

 מדגיש את

יפך הוא הנכ

פקד. מצב מ

בה התמודד

ב העושים ל

                        

ה רושם חיוב

יקף עבודתם

לצורך הטמע

הדרך). יישום

 מעבר לעבוד

ה ואחרים בד

האמצרכנים

אשר תסשרה 

צלחה רבה ו

תנהגות יעיל.

בכי ההתנהג

חום הערכי /

המבוסס על

לכל התערבו

 אכן מסייעים

ם כי פירושו

תית ואולי הה

 בו הוא מתפ

ל יכולת ית

לכל חיים ת

                        

שאירה עד כה

פרם ואת ה

לם נראה של

 לאורך כל ה

נוכית כולה,

כאלה קשיים

 אחת על הצ

הכשל אלה, 

כהלכה, ההצ

 בניתוח הת

ן נעמיק בנב

 כמוביל בתח

הינו מדע ה )

ל אבן בוחן 

ם המיושמים

. יש הגורסי

ה ההתנהגות

שר להקשר

בהקניימקד 

ואיכות, ותה
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  ם

 השונות הש

גדיל את מס

וק דחוי, ואול

מידיים רבים

סביבה החינ

לא אחת בק

, המדלג לא

תנהגותם) של

ה מתרחש כ

כה מעמיקה

) ולאחר מכ

חום עיסוקנו

(Applied B

ת זו מהווים

א שההליכים

נים רבות לו.

ח את הגישה

י ללא כל קש

תנהגות מתמ

נאו תקשורת

                  4

בידי הצרכנים

ת במערכות

חלטות, להג

ה אולי בחיזו

ם מחזקים מ

, והכשרת ה

זמן ומלווים

י וקצר מועד

תם (שינוי הת

ך זהשר תהלי

 עדים לתמיכ

גותי (שטחי

תבסס את תח

 חד הם –ם

ehavior An

יה אמפירית

 כך ניתן לווד

פנ –ומניזם

הכרחסותר ב

ו באופן מיד

 בניתוח הת

ת, הדדי וד

 

 תוח התנהגות

ב שתעשה ב

תחי התנהגות

של מקבלי ה

טגיה זו לוקה

" (ועדיין ישנ

מן ומתמשך,

ם) אורכים ז

דיי לשינוי מי

 את הכשרת

מידיהם. כאש

או אז, נהיה

 הליך התנה

והיא שתים,

גות והומניזם

(nalysisות

ים של עשיי

ת וקליניות.

ת. המונח ה

קרון זה אינו ס

 סיפוק צרכי

ך. ההומניזם

כבו הבטחת

גות איכותי.

ישראלית לנית

טוב –שיווק" 

 עשרות מנת

ה מוגברת ש

להם. אסטרט

קים ארוכים"

ם תקף, מהימ

ים, תלמידים

תים בדרישה

לינו להדגיש

לדיהם, תלמ

. א)להכחדה

אשית נבצע

ה אנו שואפ

י של התנהג

 של התנהג

שך. התוצרי

טות דידקטיו

פים בתוכנית

ם במרכז. עק

מחייבת את

 ואבדן דרך

ה תוך, יבה

ניתוח התנהג

און העמותה ה

ה"ש מלאכת

נוכחותם של

ביטוי בדרישה

בארגונים של

רצים למרחק

איסוף נתונים

כביכול" (ילד

מאופיין לעית

דווקא כאן על

מוצלח של יל

ההתנגדות ל

האמירה, "רא

ההצלחה אלי

יישומי ניתוח

ניתוח יישומי

מעקב מתמ

לקבלת החלט

של המשתתפ

הילד / האדם

האדם אינה 

ליצור בלבול

הסבי אתגרי

תמציתו של נ

  

ביטא

מ

נ

ב

ב

"

א

כ

מ

ד

מ

)

ה

ה

 

נ

נ

ומ

ל

ש

ה

ה

ל

א

ת

 

 

 

 

 



 

 

 

  

    

במקומות 

כרת עבודת 

תן גדולה 

כל מקצועית. 

 יתרמו רבות

  ת החינוך.

חקר, מאמר,

עית מתבקש

מרים 

.בביטאוןו/או 
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רבת פעלים ב

ות, ניכ מתי"א

ת אשר תרומת

וח ההכרה המ

וחשיפה אשר

ותיות במערכת

ניין לפרסם מ

או סוגיה מקצו

ת תינתן למאמ

לוונטי באתר ו

                        

  ה

ייה מקצועית 

קחים ומנהלי

תיות איכותיות

 מקידום ופיתו

אויה לפרסום ו

כניות התנהגו

כל המעונתה. 

עה אישית ו/א

שאים. עדיפות

ום התוכן הרל

                        

  רסום

רת העמותה

אנו עדים לעש

התנהגות, מפק

כניות התנהגות

גות כחלקתנה

רא -ה במעקב

דש ליישום תכ

 באתר העמות

דענהגותיות), 

רים במגוון נוש

 יפורסם בתח
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קורא לפר

קרמן, מזכיר

א. כת וגוברת

תחי ה עם מנ

 ומיישמים תכ

חום ניתוח הת

ערבות המלווה

ליון זה המוקד

טאון ו/אוי בב

ת תכניות התנ

taliw@w.  

 פתוח למאמר

דת ההתאמה

   בשילוב.

                  5

קול ק

צוק- לי וולף

ת החינוך הולכ

 ועד העמותה

ם, המתכננים

 בעברית בתח

ת תכנית התע

לו מוצגות בגי

לק בפרסומים

מחקרי (הצגת

wincol.ac.ilה

זי ובנוסף הינו

קצועית ובמיד

התנהגותיים

 תוח התנהגות

ט

ת בתוך מערכת

וקה של נציגי

התנהגות רבים

ה בפרסומים

ף נתונים, בניית

ת לתכניות כאל

צוע לקחת חל

טר, דיווח לא

כירת העמותה

ק בנושא מרכז

בור בדיקה מ

היבטים ה – 4

  העמותה

 

ישראלית לנית

תחי התנהגות

מתקשורת הדו

ת של מנתחי ה

  כית. 

ה חשיבות רבה

סת על איסוף

דוגמאות צוע.

כל אנשי המקצ

 עבודת מאסט

אלקטרוני למזכ

יעסוק ןהביטאו

החומר יעבם. 

4מס' לביטאון 

מן, מזכירת ה

און העמותה ה

הדרישה למנת

מ. רבים בארץ

שטח מאומצת

לסביבה החינו

העמותה רואה

תכנית המבוסס

לעמיתים למק

לכאנו קוראים

תרגום מאמר,

לשלוח דואר א

השל כל גיליון

המציגים נתוני

ושא מרכזי ל

  בברכה,

צוקר-טלי וולף

  

ביטא

 

ה

ר

ש

ל

ה

ת

ל

א

ת

ל

כ

ה

נ

ב

ט

 



 

    

ריות 

 יישום 

עם לקות

סגרות 

החברתי של 

 עם לק"ש 

קר הצביעו 

  בת.

ת 

ת ליכולת 

 השתתפו 

ג'. בשלב 

ם הללו 

הורים 

שה מהם 
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  וך

אמפירעבודות 

אשר מציגות 

תלמידים ע

  אשדוד

בשילובם במס

שי בשילובם ה

ציות חברתיות

תוצאות המחק

המשלבביבתם 

צירת תקשור

בה המשלבת

בשלב ראשון,

כיתה גבלמיד 

שת התלמידים

כולם ילדים לה

ללק"ש. שלוש

                        

  :3ס' 

כת החינ

תקצירים של ע

קד בעבודות

חמישה ת

ה, מתי"א א

ם על  קשיים ב

ת  המקור לקוש

ת ואינטראקצ

תוח תפקודי. ת

ב,  נמצא בסב

התנהגויות לי

עות של הסבי

ת החוקרת. ב

כיתה ד' ותלב 

 לציין כי חמש

 עד חמורה.  כ

לבת תומכת ל

  

                        

יטאון מס

ת במערכ

  קר

ג בכל גיליון ת

גיליון זה נתמ

תיות של ח

לקויי שמיע

ק"ש) מדווחים

תה, לזהות את

צירת תקשורת

לב השני בנית

 לק"ש בשילוב

רבות לשיפור 

הגברת המודע

 המשלבת ואת

ה ו', תלמידה

ויכיתה ג'. רא

דרה כבינונית

ב ממורה מש
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זי של בי
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