
18:00-17:00 | ייעוץ אישי למועמדים לתוכנית ”ניתוח התנהגות בפסיכיאטריה“
18:30-18:00 | התכנסות ורישום

מושב 1: אתגרים התנהגותיים בהפרעות פסיכיאטריות
18:30–19:30 | מדוע אנחנו כאן? פרופ' דורון גוטהלף, ד"ר איתן אלדר 

               אתגרים התנהגותיים בהפרעות פסיכיאטריות בילדים פרופ' דורון גוטהלף 
                      אתגרים התנהגותיים בהפרעות פסיכיאטריות במבוגרים ד"ר טמיר אפשטיין 

                      הצגת מסלולי הלימוד בתוכנית "ניתוח התנהגות בפסיכיאטריה" –
                      שיבא תל השומר קרן אנגלנדר

19:30–20:00 | הפסקה (כיבוד קל) 
                      ייעוץ – תוכנית לימודי תעודה בניתוח התנהגות בשיבא תל השומר

מושב 2: מודל הטפול של פסיכיאטריה התנהגותית 
20:00–21:00 | תרופות פסיכיאטריות להפרעות התנהגותיות פרופ' דורון גוטהלף 

                      שיפור מיומנויות חברתיות אצל מתבגר עם מוגבלות שכלית והפרעות
                      נפשיות רחלי מזור

                      הפחתת פגיעה עצמית אצל ילדה עם תסמונת גנטית ולקות מוטורית
                      קרן אנגלנדר

                      ניתוח התנהגות ופסיכיאטריה - ”חתונה מאוחרת“ ד"ר איתן אלדר

21:00–22:00 | ייעוץ אישי

ניתוח התנהגות בפסיכיאטריה 
הנפש ת  או בברי ד  העתי ע  מקצו

ערב הרצאות
יתקיים ב-26 בינואר 2020, כ“ט טבת תש“ף

בין השעות 18:00–21:00, מרכז הוראה וכנסים (אודיטוריום שפירר)
בניין ילדים – אגף דרום קומה 3 

abapsyc@gmail.com | 054-6202076 :ההשתתפות ללא תשלום - יש להירשם לאה קרן

פרופ' דורון גוטהלף
מנהל החטיבה לפסיכיאטריה של הילד והמתבגר בבית 

החולים אדמונד ולילי ספרא לילדים. פרופסור מן 
המניין בפקולטה לרפואה. פרסם יותר מ-150 מאמרים 

בנושא תסמונות נוירוגנטיות, לקויות התפתחותיות 
וטיפולים פסיכופרמקולוגים והתנהגותיים בילדים.

ד"ר איתן אלדר
(BCBA-D) מחלוצי תחום ניתוח ההתנהגות בישראל.

הכשיר מאות תלמידים בתחום. הקים את תוכנית
ההכשרה לניתוח התנהגות במכללה בווינגייט ובסמינר 
הקיבוצים. מחבר הספר "ניתוח יישומי של התנהגות – 

עקרונות והליכים".

ד"ר טמיר אפשטיין
פסיכיאטר, מייסד ומנהל היחידה 

להפרעות התפתחות במבוגרים
המרכז הרפואי שיבא תל השומר

קרן אנגלנדר
(BCaAB) מומחית תחום שילוב 

אוטיזם, הפרעות נפשיות
והתנהגותיות במת"י פ"ת

בסגל התוכנית לניתוח התנהגות 
בסמינר הקיבוצים 

רחלי מזור
(BCaAB) מדריכה ארצית

להפרעות התנהגות, האגף לחינוך 
מיוחד, בסגל התוכנית לניתוח 

התנהגות בסמינר הקיבוצים
מומחית תחום שילוב במת"י פ"ת

לצפייהצפו בפרופ' דורון גוטהלף וד“ר אלדר מספרים על ביה“ס לניתוח התנהגות בפסיכיאטריה

https://www.youtube.com/watch?v=AafSG1pRiIg&feature=youtu.be
https://www.facebook.com/%D7%A4%D7%A1%D7%99%D7%9B%D7%99%D7%90%D7%98%D7%A8%D7%99%D7%94-%D7%94%D7%AA%D7%A0%D7%94%D7%92%D7%95%D7%AA%D7%99%D7%AA-%D7%9C%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%93%D7%99-%D7%AA%D7%A2%D7%95%D7%93%D7%94-%D7%A9%D7%99%D7%91%D7%90-121202339269434/?modal=admin_todo_tour

