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מה בין חדשנות טכנולוגית לטיפול ההתנהגותי? כיצד ניתן ע"י שימוש באמצעים חדשניים לשדרג  

הכנס יכלול  ולייעל את יכולתנו כמנתחי התנהגות? על זאת ועוד נספר בכנס מיוחד שהכנו עבורכם. 

  שכדאי לכל שלוש הרצאות קצרות של מנתחי התנהגות מהמח' הקלינית של בית ליאור שיציגו כלים 

 מנתח/ת להכיר! 

 

 : עמית הירשברג 1הרצאה 

 יאור מקרה ת -ת טיפול מקדמת שפה ותקשורת לנערה על הרצףמיזוג מטרות טיפול לתוכני*

 במערך טיפול לילדים עם צרכים מיוחדיםתרגול יצירתי וטכנולוגי של מטרות ללמידה  *

בעזרים   נעשה שימוש שות חד להקנייה של ידע ומיומנויות יישום תוכניות התערבות ם לשבעבר 

ת המטפל ועוד.  ונפקו עבור הילד על ידי הצוושה ם, עזרי ים ארכאיים כגון כרטיסיות, משחקים טיפולי

משקים יעילים  כמה מ  נציגת שלנו, כיום, עם כניסת החדשנות והטכנולוגיה לכל חלקי העשייה היומיומי

לעיצוב ארגון ושימוש   שיםמשמשלום האלו בתמיים וכ . ממשקים חינהאינטראקטיבית לקידום הלמידה

יוצגו   למידה יחידנית או בקבוצות קטנות לילדים עם צרכים מיוחדיםעזרי טיפול יצירתיים לתרגול ב

ביניהן כביכול  שאין  ת טיפול מיזוג מטרותוצג תפיסה חדשנית של  עוד וארו שימושים שונים בהם.וית

   מיוחדים. ילדים עם צרכים בחיי היומיום של מותאם אישית לתרגול רעיוני   קשר 
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 שמעי  : חן 2הרצאה 

ת שילוב יחידני של ילד עם צרכים מיוחדים במסגרת גן, הצגת תהליך  טופס דיווחי יומי אודו

 יצירת הטופס, השימוש בו וניתוח הנתונים  

לתהליך קבלת ההחלטות ומעקב אחרי התקדמות המטופלים  מנגנון הכרחי  איסוף נתונים הינו 

הליכי שילוב יחידני באופן מיוחד. השימוש השכיח בטפסי איסוף נתונים  התערבות ובת בתוכניות 

ת את  מדווחת ומנתחת התנהגות שמנתח, משבת שס ייעודי, כמותי או איכותני כוללים נייר ועפרון, טופ

משק שקיים בכל בית  במהנתונים הנאספים. הקדמה מביאה איתה משב רוח רענן שמאפשר שימוש  

ניתוח וריכוז נתונים   נוןיצירת מנגלאיסוף נתונים יומי ולטובת בניית טופס איסוף נתונים, שימוש בו  

 בתום תהליך הדיווח.  

 

 : ל חדד: אביט 3הרצאה 

 מערך מוטיבציה , להקפדה על יישום יעיל וזמין של וירטואלית  כלכלת אסימונים שימוש ב

  סוד של ניתוח התנהגות ושל כל תכנית התערבות. אחד מאבני הישימוש בחיזוקים חיוביים הוא 

בתכניות רבות אנחנו משתמשים בחיזוקים חיובים על ידי שימוש בכלכלת אסימונים. בתכניות  

  כת הופ המשימהשמופעלות על ידי מספר אנשים ובסביבות שונות, לאורך שעות רבות במשך היום 

  -ח האסימונים ממקום למקוםת הטבלה או את לולזכור להעביר א יש  -לעיתים ת להיות מאתגר

.  וכו מהבית ספר לטיפול הביתי, מהבית על המקרר לארוחת החג אצל סבתא ולנופש המשפחתי

בהרצאה נדבר ונדגים איך בעזרת שימוש  . נו רואים יישום לא עקבי של התכניתא לעיתים בשל כך

ום של התכנית שלנו ולהקל על המטפלים  בטכנולוגיה זמינה וחינמית אנחנו יכולים להגביר את הייש 

וההורים, איך אפשר להישאר מעודכנים מרחוק )ולחזק או לתזכר לפי הצורך את המשתמשים..( ואיך  

 ה שלהם לתכניות דינאמיות. לחסוך זמן ומשאבים של ייצור לוחות אסימונים והתאמ

 

 

 

 ור בחולון.במשרדי בית ליא 20:00-22:00יום שני,  11/11הכנס יתקיים בתאריך 

 ש"ח, מספר המקומות מוגבל מאוד.  80מחיר השתתפות: 

או ליצור קשר עם     http://bit.ly/2othlaU   המעוניינים להרשם מוזמנים לשלוח ווטסאפ בקישור: 

 0558818673לידיה 
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