
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 12-הכנס השנתי הלו"ז 
 כנס מקוון לניתוח התנהגות

 9.7.20  יום חמישי                      שעה

  וזה לזהלאתר הכנס מתחברים  :מתחברים 11:00-11:30

הצקה  בקרב ילדים: התנהגות אנטי חברתית שכיחה  פתיחה: הרצאת 11:30-12:20
 1CEU שאסור שמנתחי התנהגות יתעלמו ממנה

 , יו"ר מנת"הBCBA-D  פרופ' עמוס רולידר

 מקביליםמושבים 
   דקות הפסקה להתרעננות בין הרצאה להרצאה במהלך היום הראשון של הכנס 10

להכשרה  יחידות הדרכה מקוונות 12:30-13:20
בפרקטיקות התנהגותיות להורים 

 ישימותבדיקת   ואנשי מקצוע:
 1CEU והתאמה תרבותית

 
ד"ר , BCBA-D אייבזו שירי ד"ר

 הדה  פרופ', ענבר-פירסטחגית 
 BCBA-D מיידן

יישום  –משחק ההתנהגות הטובה
תלות קבוצתית עם תלות הדדית  

 CEU1 בסביבות חינוכיות

 
 

 

 BCBAזיידמן  -ורד פסטרנק

יישומים קליניים של ניתוח  13:30-15:00
התנהגות: התערבות להתמודדות 
עם קשיי שינה בדגש על הדרכת 

 CEU1.5 הורים

 
 

, מריה BCBAגילי יהב 
 BCaBAממיסטבלוב 

יישום הערכה פונקציונלית 
 SBTפרקטית ולימוד מיומנויות )

&PFA להפחתת התנהגויות )
במערך  דילמות וקשיים -אלימות 

 היישום בין גילאים וסביבות שונות
CEU1.5 

יוליה  ,BCBA מנלה נטיאביבה ב

 BCBAארץ 

 



 

 

 עם מעסיקים  LIVEצ'אטכולל מושב פוסטרים, יריד תעסוקה  :ההפסק 15:00-16:00
 

שילוב הוראה ישירה ולמידת דיוק  16:00-16:50
ללימוד כישורי קריאה וכתיבה 

  1CEUלילדים עם לקויות למידה
 
 

 BCaBAנדב דורון 

התנהגות חברתית תקשורתית 
במצבי אינטראקציה טבעיים של 

בתפקוד  ילדים ברצף האוטיזם
 גבוה בגיל הרך

 
 אנהליה שפרד"ר 

התערבות הורים לילדים עם  17:00-17:50
אוטיזם והתנהגויות מאתגרות 

 מיושם בקהילההתיאור מחקר 
1CEU 

 –הילה אלחנתי , BCBAאייל כהן 
 למיס קרעין, נוי רודקו, לרנטל

חזרה  -מהימנעות להצטיינות 
התמודדות עם כאב לחיים תוך 

 1CEU כרוני
 

 , מנתחת התנהגותאדריאנה כץ

מדוע מנתחי התנהגות  18:00-18:50
ופסיכיאטרים צריכים לשתף 

 CEU1 פעולה?

 
 

 BCBA-Dד"ר איתן אלדר 

: הצצה לעבודת קלינאי התקשורת 
תחומי טיפול ועבודה בצוות  

 מנתח התנהגות קלינאי תקשורת+
 

קלינאית ד"ר רונית וולגרין, 

 תקשורת

 אסיפה שנתית של ארגון מנת"ה   19:00

                 

 

 10.7.20  ישישיום                        שעה

 בחדר הטרקליןעם קולגות  צ'אט נפגשים בטרקלין: 8:15-8:30
 

8:30-9:50 Ethics of effective advocacy 1.5CEU 
 BCBA-Dד"ר אמנדה נ. קלי 

 מושבים מקבילים                                             
 תכניות שגויות ואיך מתקנים 10:00-11:15

 CEU1.5 אותן?
 
 

וקרן ארז,  BCBAמיכאל בן צבי 
 עו"ס ומנתחת התנהגות

התערבות התנהגותית בקבוצות 
 לשיפור במיומנויות חברתיות 

CEU1.5 
 

 

  אלינה ,BCBAעדי וינשטוק 

   גורליק מנתחת התנהגות

 

 



 

 

 דקות 90הרצאה באורך  11:15-12:45

: לא דומים כמו שתי טיפות מים
 כלי הערכה לבניית תכניות טיפול

 CEU1.5 
 

 BCaBAדקלה נחמני 

 דקות 50הרצאה באורך 
עבודת מומחית  -"הזכות לשלב" 

תחום ניתוח התנהגות בגני 
 CEU1 הילדים

 

 BCaBAרחלי מזור 

  רצינו להגיש לכם א. צהריים אבל הכנס מקוון: ההפסק 12:45-13:15

 

                 CEU1.5 ניתוח התנהגות בישראל לאן? פאנל מקצועי: 13:15-14:45

 ,אייבזו שירי ד"רפרופ' עמוס רולידר, ד"ר איתן אלדר,  בהשתתפות

ד"ר אליען אלחדף אברג'יל, ד"ר מיכל הירשמן, ד"ר נתלי רולידר 

 אגילה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  9-10.7.20  כרטיס כולל כניסה ליומיים מלאים בשידור חי של הכנס בתאריכיםה 

 החופשי בזמנם הכנס בתכניות לצפ באפשרות המשתתפים את מזכה כרטיס רכישת ♥

 שאחריו השבוע במהלך

 30.6.20הנחה בהרשמה מוקדמת עד לתאריך ה ♥

 

 כרטיסים

 

https://www.behavior-analyst.co.il/%D7%9B%D7%A0%D7%A1-2020/

