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 ניתוח התנהגות  

 בישראל
N E W S L E T T E R 

 2020 ספטמבר  -  3גיליון מספר 

 

יוצא  ניתוח התנהגות בישראלניוזלטר של  3 מס'גיליון 
עם פתיחת בתקופת החגים,  מנת"הארגון מטעם לאור 

ם תשפ"א . שנת הלימודינוךבמערכת החישנת הלימודים 
שנת למידה  ,שונהכשנה  הההיסטורירשם בדפי תי
העולמית  הקורונה מגיפתבצילה של מתנהלת החוק מר

גיליון זה הותאם לרוח התקופה  .הסגר שנכפה עלינוו
מנתחי כ נוובעבודתלספסל הלימודים ה בחזרומתמקד 

בתקופת  טיפוליות-כיותוחינתנהגות בסביבות הה
 עדכנייםניתוח התנהגות מאמרי  הגיליון כולל. הקורונה

ניתוח התנהגות ת התערבויותמקדים בהמ ביותר
, יתכיות ובמסגרת גנים, ב"ס ולמידה מהבנוסביבות חיב

  ...אפילו סגרו למידה מרחוקכולל 
 

 , כולםובריאות ל קריאה מהנה
 שרון ארבל, עורכת

 
 
 
 בכל רבעון בשפהמתפרסם  ניתוח התנהגות בישראל לטרזניו

במה לסקירת מאמרי ניתוח התנהגות מהארץ  מהווההעברית ו
מקבץ מאמרי מקור  כולל . כל גיליוןומהעולם במגוון נושאים

כל המאמרים בעלי  , רחב בעברית לכל מאמדכניים + תקציר מורע
יר את הקוראים להעש שומי מובהק במטרה לאפשר לקהלייחוד י

ובתקווה כי  להיחשף למגוון כלים יישומיים בניתוח התנהגות.הידע ו
נרקום יחד בהמשך את הבסיס לכתב העת המדעי הראשון בניתוח 

   תוצרת הארץ.  עם מחקרים מדעיים  התנהגות בישראל,

 
 

 דבר המערכת

 

https://www.behavior-analyst.co.il/
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גם מזמינה  ניתוח התנהגות בישראל וזלטרינמערכת 
 נו.אותך להצטרף לצוות הכותבים של

   לקבלת פרטים נוספים, לשלוח אלינו מיילניתן 

 בואו לקחת חלק!

 

 רוצה לקחת חלק?

 

 

 תודות

של ניוזלטר  3לגיליון מס'  ותתבברצוננו להודות לצוות הכו
 : ניתוח התנהגות בישראל

ורד פסטרנק זיידמן, פז,  ד"ר סיגל תדהר, יפית שמואל
 .ארבלשרון ו איילת גולדברג
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A Model of Support for Families of Children 

with Autism Living in the COVID-19 Lockdown: 

Lessons from Italy 

Espinosa, F., Metko, A., Raimondi, M., Impenna, M., 

Scognamiglio, E. (2020)     
Behavior Analysis in Practice, Published on line 

ד"ר  התקציר באדיבות 

 ת, מנתחסיגל תדהר פז

  כתהתנהגות מוסמ 

BCBA-D 

 
 לאלמאמר המ

 

 

תמיכה המתאר מאמר איכותני  
משפחות לילדים עם  30בועית מקצ

אוטיזם בתקופת הקורונה באיטליה 
(. המאמר נכתב 2020יוני )מרץ עד 

התנהגות איטלקים  על ידי מנתחי
תמיכה מרחוק עבור שבנו מערכות ל

משפחות לילדים עם אוטיזם, 
לות לשמר מיומנויות הסתג במטרה

ולהתמודד עם בעיות התנהגות של 
ם בתקופת סגר, עם מקורות ילדיה

חיזוק מוגבלים ולרוב עם ילדים 
המאמר  תייחודיונוספים במשפחה. 

ות הכותבים לא מצאו תשובבכך ש
ם שעולים במצב מספקות לקשיי

הקיימים  חדש בפרוטוקוליםה
בניתוח התנהגות, בהדרכת הורים 

על אוטיזם, ולכן פיתחו  ובספרות
 משלהם.נהגותי התפרוטוקול 

ועד גיל ההתבגרות, מאובחנים עם אוטיזם  4ילדים בגילאי  30
פקוד שונות, ומטופלים בהנחיית מנתחי ההתנהגות כותבי ברמות ת

, פעילההתנהגותית תה תוכנית התערבות יהמאמר. לכל הילדים הי
הכניסה לסגר, וכולם לא  שנים בטרם 10לפחות חצי שנה ועד 

 ות גבוהות או בלתי ניתנות לריסון של קשיי התנהגות.הפגינו רמ

תה לילדים תוכנית מסודרת, ילא הי ונים של הסגר,בשבועיים הראש
המטופלים והמשפחות פעלו כפי שהן פועלות בחופשות. לילדים 

יתה סביבה לא מובנית וגישה חופשית למחזקים. בתום השבועיים יה
האלו, הילדים הראו רמה גבוהה של התנהגויות בריחה מהוראות 

תקשורת )בקשות  של מיומנויות עצמאיות, ומיומנויותפשוטות, אובדן 
נאותות(, רוויה )הפחתת זמן של עיסוק בחפצים מועדפים(, עליה 

תיות עם הורים, ועליה משמעותית בבקשות באינטראקציות בעיי
לתשומת לב בצורה נאותה ובלתי נאותה. ההורים דיווחו על חיפוש 

המטופלים ושל  מתמיד שלהם אחר אפשרויות תעסוקה של הילדים
ה במיוחד בגלל הסגר. ההורים דיווחו אחיהם, דבר שהיה קש

של הילדים עלה,  תההיענושהמחזקים איבדו מיעילותם, חוסר 
הגויות גרייה עצמית וקשיי התנהגות עלו בשכיחותן, גם עקב התנ

חוסר גישה לפעילויות מחזקות שהיו נגישות בשגרה )כמו: יציאה לגן 
קניית כה, נסיעות ברכב, ביקור בקולנוע, שעשועים, שחייה בברי

גלידה, והשתתפות בפעילויות פיזיות(. הילדים דרשו את תשומת 
בי והיה קשה להורים לכוון אותם ליבם של ההורים באופן אינטנסי

לעיסוק בפעילויות עצמאיות. ההורים דיווחו גם על קושי בליווי הילד 
בטיפול באחים של בעבודה מרחוק עם מטפלים, כיוון שהם עסוקים 

ובבית. ההורים המתגוררים בערים דיווחו על הילדים המטופלים 
ם יש קשיים ניכרים יותר מאשר ההורים המתגוררים בפרברים, ש

יותר משפחות שגרות בבתים עם חצרות וגישה חופשית למרחב 
 הפתוח. 

בשבוע השלישי, עם הפקת הלקחים מהסגר בשבועיים הראשונים 
סגר בדרום, מנתחי ההתנהגות החלו , והכניסה לאיטליה בצפון

 התנהלות שונה עבור משפחות הילדים המטופלים בכל המדינה.ב

 ייחודיות המאמר

עד לסייע למנתחי המאמר נו
התנהגות ברחבי העולם בעבודה עם 

הורים לילדים עם אוטיזם בתקופה 
המאתגרת והייחודית הזו, חסרת 

 התקדים.

 מטרת המאמר

 נבדקים 

  (BASELINE)יס מצב הבס

https://www.behavior-analyst.co.il/wp-content/uploads/2020/09/סיגל-תדהרA-Model-of-Support-for-Families-of-Children-With-Autism-Living.pdf
https://www.behavior-analyst.co.il/wp-content/uploads/2020/09/סיגל-תדהרA-Model-of-Support-for-Families-of-Children-With-Autism-Living.pdf
https://www.behavior-analyst.co.il/wp-content/uploads/2020/09/סיגל-תדהרA-Model-of-Support-for-Families-of-Children-With-Autism-Living.pdf
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ילד כדי כל של  פקודהתרמת ואת  סיכוןרמת הכותבים העריכו את  
אימון להחליט על אמצעי העבודה עם הילד )סשנים ישירים או 

 נה למשפחה.ועל כמות שעות הייעוץ המקצועי שנית הורים(
א. רמת השחיקה של ההורה  שני מדדים: הוערכה ע"פ מת הסיכוןר

ב. רמת קשיי ההתנהגות מול האחים. )הכותבים פחות התעניינו 
גרייה העצמית, אלא אם היה מדובר בפגיעה עצמית, שלא ברמת ה

סטוריה עם יתה לאף אחד מהילדים(. ההערכה התבססה על ההיהי
של הילד לפני הסגר, ומתצפיות המשפחה, נתונים מההתערבות 

רבויות תוך כדי השבועיים הראשונים של הסגר )למשל, כמה והתע
יעוץ עם העסיק את עצמו עצמאית בזמן שיחת זמן הילד יכול ל

מרכיבים בהערכת רמת הסיכון היו: רמת שליטת הגירוי ההורה(. 
שיש להורה מול הילד, המידה בה הילד המטופל ואחיו יכולים 

התנהגויות גרייה ת עצמם, מידת הסובלנות של ההורה ללהעסיק א
עצמית בלתי מזיקות, גיל הילד, יכולתו לאינטראקציה הדדית, נוכחות 

עבור כל ספר המבוגרים התומכים הנוכחים. של אחים עם קשיים, ומ
 ילד או משפחה הוערכה רמת הסיכון כנמוכה, בינונית או גבוהה.

יתה בהתאם לרמת יה האינטנסיביות ההדרכה שניתנה למשפח
 הסיכון.

: פקוד, רמת השפה והגילרמת התקבוצות ע"פ  3 -קו לם חולהילדי
ה מינימלית, ועם . ילדים עם רמת שפ2ילדים(  6. ילדים בגיל הגן )1

 8מילולית ) םאינטראקטיביי. ילדים 3ילדים(  16עצמאות מוגבלת )
 ילדים(. 

 

 יום סדר בניית ה

בפגישת ההדרכה הראשונה הודרכו 
ת סדר יום קבוע וברור ההורים לבנו

אחיהם. היום חולק ועבור הילדים 
. מפרידות הארוחות םביניהלחלקים 

בתוך החלקים שובצו פעילויות עם 
כל אחד מההורים )מי שפנוי, טיול 

צר/גינה, זמן חיזוקים בחוץ, זמן ח
)עיסוק מועדף(, מטלת בית וכדומה. 
ההורים הונחו לשמור על שנת לילה 

ם( בשעות ושנת צהרים )לצעירי
קבועות ומקסימליות להפחתת 

שעות העירות של הילד, ולמניעת 
עצבנות בגלל עייפות. לכל משפחה 

ה ובה מעשיו של כל הוכנה טבל
אדם במשפחה: הילד המטופל, 

בכל חלק  – 2והורה  1ה אחיו, הור
 של היום.

  בטרם הפעלת התכניתהערכות 

מרחוק עם הלמידה הייתה  – עבור ילדים אינטראקטיביים מילולית
מטפל. למרות שלמטפלים לא היה ניסיון בלימוד מרחוק, לא היה 

היו מנוסים עם מטרות  כי צורך בהדרכה אינטנסיבית שלהם
ות . מנתח ההתנהגהילדים ועם הסביבה הביתית שלת ערבוההת

טיפול מטרות ההתערבות, , כולל בשבוע 1-2פיקח על התוכנית 
הדרכת הורים. בעבודה הפרטנית מסך המחשב ו בקשיי התנהגות

המטפל וחומרי העבודה. , החליף את השולחן והוקרנו בו הילד
  דקות כל יום. 50של  תדירות הטיפול הופחתה לשני סשנים

יושמה  – עבור ילדים צעירים ו/או ועם רמת שפה ועצמאות מוגבלות
שעות  3ון נמשך הראשהתערבות של הדרכת הורים. סשן ההדרכה 

לשני ההורים ולמטפלת מובילה. והועבר ע"י מנתח התנהגות 
וכל נפגשה עם המשפחה כל יום בשבועיים הראשונים המטפלת 

ם. ההורים לא נדרשו לאסוף נתונים. נתונים יומיים בשבועות הבאי
דרך דיווחי נאספו ע"י אנשי המקצוע בפגישות ההדרכה המקוונות 

ההורים, ועל הענות של הילדים והתנהגויות מאתגרות בזמן מפגשי 
 ההדרכה דרך תצפיות.

 התערבות בניית 

ו לבחור פעילויות ההורים הונח
אחיו. מתאימות עם הילד המטופל ו

הם הונחו גם לבחור מטרה יומית 
קיצרת טווח, מטרה שבועית, ומטרה 

. פעילות 1: ארוכת טווח רבעונית
שהילד עסוק בה  עצמאית מובנית

ללא תמיכת מבוגר. לילדים שהיה 
מתאים נעשה שימוש בלוח פעילות 

. מטלת בית קטנה או 2ויזואלי. 
. עבודה 3ה שהילד יכול לעשות. גדול

על שימור מיומנויות  DTT -בשולחן ב
קיימות, לא לימוד מיומנויות חדשות, 

. 4כדי לשמר הענות והרגלי עבודה. 
המבוגר, פעילות משותפת בהנחיית 

בה התגובות המצופות מוגדרות 
פחות בבירור )כמו הכנת עוגיות או 

משימת יצירה(, משימות שלרוב 
את האחים מאשר את מחזקות יותר 

הילד המטופל. ההורים הודרכו 
לחלק את הקשב שלהם בין הילדים 

)אם הפעילות הועברה לילד 
המטופל ולאחיו יחד(, לדרוש בקשה 

ק מתאימה לתשומת לב, ולחז
 הענות והשתתפות.על בתשומת לב 

 פעילויות 
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  מערך חיזוקים חיוביים בניית    התערבותה תוצאות

ההורים הונחו לתפעל מערכות מוטיבציה יומיות עבור הילדים 
ים חיהם. המחזקים שבתחילת תקופת הסגר )בשבועיהמטופלים וא

הראשונים, בצפון איטליה( ניתנו לילדים באופן חופשי, מה שגרם 
וניתנו רק לאחר כעת לרוויה של הילדים ולקשיי התנהגות, הוגבלו 
ן את הילדים להצליח וביצוע התנהגויות רצויות. ההורים תודרכו לכו

בתדירות הנכונה  בדרישות שהוצבו להם, כדי לקבל את המחזקים
ה, ומצד שני יוצרת תנאים שמצד אחד אינה מביאה לרווי

ים להתנהגויות רצויות. עם היישום הנכון של המערכות ימוטיבציונ
ע"י ההורים, הילדים למדו את מערכות קבלת המחזקים, ובמקום 

לבקש אותם לאורך היום דרך התנהגויות לא נאותות, הם למדו 
אם זה דרך בקשה מילולית, דרך ג'סטה לבקש אותם בצורה נאותה )

גשת תמונה( במועדים שהיו יכולים לקבל אותם. כך, או דרך ה
ההורים מצידם נמנעו מלחזק בקשות לא נאותות למחזקים מצד 

הילדים, והילדים מצידם לא ביקשו את המחזקים לאורך היום 
 במצבים בהם ההורים היו נאלצים לסרב לבקשותיהם.

ו משני סוגים: מחזקים מוחשיים )צעצועים(, המחזקים שניתנו הי
ילד יכול להתעסק איתם באופן עצמאי. כדי למצוא אותם ההורים שה

הונחו ללכת בין חדרי הבית ולאסוף צעצועים מועדפים לתוך קופסא 
לו לבחור סגורה. בחלק מהמקרים הצעצועים צולמו כך שהילדים יכ

נו לילדים פעילויות את המחזק מתמונות שהוצגו בפניהם. בנוסף, נית
ווי מבוגר, שהם קיבלו לאחר עיסוק מחזקות בהן היה דרוש לי

 בפעילויות פחות מועדפות. 
תה מבוססת כלכלת אסימונים בה ימערכת החיזוקים שנבנתה הי

ניתנו לילדים אסימונים לאורך כל היום על התנהגויות שרצו לחזק, 
את עצמו שהוחלפו במחזקים מוחשיים בהם הילד יכול להעסיק 

הלא מילוליים, שהיו זקוקים בעצמו. מערכת זו נבנתה עבור הילדים 
ענות ילמחזקים בתדירות גבוהה כדי להשתתף בפעילויות ולה

להוראות. לילדים אלה היו מערכות מבוססות אסימונים עוד לפני 
הסגר בבית הספר או בטיפולים הפרטניים בבית. כך, הילדים 

יישום של כלכלת אסימונים. באמצעות וההורים הכירו את עקרונות ה
ניתנו לילדים אסימונים על תגובות נאותות, בהתחלה על מערכת זו, 
 10(, כל VR( ולאחר מכן על כל כמה תגובות )FR-1כל תגובה )

אסימונים הוחלפו בפריטים מועדפים או בפעילויות מועדפות. בחלק 
יות אחרות דקות, בפעילו 30אסימונים נאספו במשך  10מהפעילויות 

. בנוסף, ניתנו לילדים דקות 5מאתגרות יותר הם נאספו במשך 
פעילויות מועדפות באמצעות מערכת מבוססת פעילויות לאחר 

אסימונים על תגובות נאותות בפעילות מועדפת פחות.  10צבירת 
פעילויות מועדפות ניתנו  –לילדים הבוגרים יותר והמילוליים יותר 

למידה מרחוק, ללא צבירת  -דפות, בכללןלאחר פעילויות פחות מוע
 ם לאורך הפעילות.אסימוני

ההיכרות הקודמת עם הילדים ועם 
ההורים סייעה להתאים לכל ילד 

והורה את תוכנית ההתערבות 
היעילה עבורו, בהתאם למרכיבים 

שהוצגו. ע"פ דיווחי מנתחי 
ההתנהגות שהנחו את ההורים 

לאורך תקופת הסגר וע"פ דיווחי 
ם, תוכנית ההתערבות עזרה ההורי

בית, ועזרה להורים להכניס סדר ב
לילדים להתנהג ברוגע, להיות 

חיוניים יותר, עסוקים יותר ושמחים 
יותר. ההצמדות לסדר היום הקבוע 

להורים בהתנהלות מול  הסייע
הילדים ובהשגת הענות גבוהה יותר, 

ובאותו זמן גם להקדיש זמן לאחים 
ים של הילדים המטופלים. ההור

יתה טובה יה שההנחיהדיווחו 
ות התקבלו באופן ופשוטה, והתוצא

 וניכר. מידי
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יפית  התקציר באדיבות 

, מנתחת  שמואל

 התנהגות 

 למאמר המלא 

 

 

 

Teaching social skills in physical education: a 

self-management package intervention 

Aljadeff-Abergel, E, Ayvazo, S. (2020) 

170–Education and Treatment of Children, 43, 153 

 ייחודיות המאמר

המאמר מיועד למנתחי התנהגות, 
רפואיים -אנשי חינוך ומטפלים פרא

המעוניינים להשפיע על המיומנויות 
החברתיות באמצעות התערבות של 

ידיהם. ייחודו ניהול עצמי בקרב תלמ
יישום התערבות ב נושל המאמר ה

של ניהול עצמי יחד עם מרכיב של 
תליות קבוצתית בשיעורי חינוך 

ב מיושמת גופני, התערבות שלרו
בכיתות לימוד סביב משימות 

 אקדמיות.
יחודו של המאמר הוא גם בתרומתו 
לקהילת מנתחי התנהגות בישראל, 

שכן המאמר נכתב על ידי שתי 
אליות בתחום ניתוח חוקרות ישר

התנהגות, ואף זכה להכרה ולשבח 
על ידי הארגון הבינלאומי לניתוח 

למעשה זוהי התנהגות יישומי, ו
 ת.  גאווה ישראלי

 מטרת המאמר

המחקר הייתה לבחון את  מטרת
ההשפעה של יישום חבילת 

התערבות של ניהול עצמי ומרכיב 
של תליות קבוצתית על שלוש 

יתוף מיומנויות חברתיות: א. ש
 התמדהג.  ב. אימפולסיביות פעולה

בקרב תלמידים בכיתות ב' בשיעורי 
   .חינוך גופני

 שיטה

חינוך גופני  יבשיעורתלמידים בכיתות ב'  47 ם היופיתהמשת
תלמידים שנבחרו על ידי המורה  4בארה"ב. הנתונים נאספו על 

בשיעורי התנהגות  קשיי של יםקריטריונלחינוך גופני והמחנכות לפי 
נאספו , מחקר רב בסיסי וש במערךנעשה שימהחינוך הגופני. 

תוצאות  ולא ניתנ), לפני התערבות תונים על התנהגויות המטרהנ
המורה הונחתה להגיב כפי שנוהגת להגיב ו על התנהגות המטרה

יישום ב אומנוהתלמידים והמורה בשלב ההתערבות . (בדרך כלל
ומשחק הליכי ההתערבות של ניהול עצמי באמצעות תיאור, מודלינג 

השיעור חולק לשלושה  ,התלמידים חולקו לשתי קבוצותידים. תפק
התנהגויות נדרשו לנקד את  םהתלמידי שבסיומם אינטרוולים

 המטרה על פי סולם הערכה. בסיום כל אינטרוול המורה בחרה
אם עצמי שלהם תובדקה האם הניטור התלמידים  2 רנדומלית
ו ניקוד כפול אספה. במידה וכן, אותם תלמידים קיבלשלנתונים 

תוספת ניקוד. בנוסף, במידה ולשניים קיבלו שאר חבריהם ו
הנבחרים היה הניקוד הגבוה ביותר לפי סולם ההערכה ותאם לניקוד 

ה קיבלו נקודות בונוס. במידה והניקוד לא תאם, המור-של המורה
רשמה את הניקוד שאספה ואת הניקוד של התלמיד חילקה בינו 

תו. בסיום כל ארבעה שיעורים הקבוצה לבין כל התלמידים בקבוצ
זכתה בחיזוק של פעילות מיוחדת והקבוצה  הכי הרבה נקודות עם

 השנייה בשבח על המאמץ.     

 תוצאות

התערבות ניהול עצמי בהגברת התנהגויות ליעילות רבה  נמצאה
עלייה בהתנהגויות  נמצאהמשתתפי המחקר. המטרה בקרב כל 

אימפולסיביות מדה בשיעורים. התנהגויות תהבפעולה וגם שיתוף 
לכן במהלך הביסליין ולכן  פחתו במהלך ההתערבות ועוד קודם

 התוצאות הבולטות יותר היו הראשונות. 
קשר תפקודי בין ההתערבות של ניהול עצמי  דגימוהתוצאות המחקר 

 נמצאהלבין המיומנויות החברתיות ושליטה עצמית של התלמידים.  
אקדמיות ושליטה -הול עצמי על התנהגויות חברתיותני שלהשפעה 

וגם בקבוצה  אלהת יוהתערבוהמחקר שניתן לשלב וניכר מ עצמית
 בגילאים צעירים.

https://www.behavior-analyst.co.il/wp-content/uploads/2020/09/תקציר-יפית-שמואלAljadeff-Abergel-Ayvazo-2020.pdf


 
7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 תרשים 

ניתן לראות , של אחת המשתתפות ציג את התנהגותההתרשים מ
)ונתונים שיתוף הפעולה וההתמדה  הגברה של התנהגויות

 בהתנהגותניתן לראות הפחתה ו נוספים שנאספו(
 האימפולסיבית.
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שרון התקציר באדיבות 

 , מנתחת התנהגות ארבל

 למאמר המלא 

 

 

 

Advocacy, Collaboration, and Intervention: A 
Model of Distance Special Education Support 
Services Amid COVID-19     
Janice K. Frederick1 & Ginger R. Raabe1 & Valerie R. 

Rogers1 & Jessica Pizzica (2020)   

Behavior Analysis in Practice, 13(3), September 2020 

יישום של מודל  הציגהמאמר 
למידה מרחוק עבור לתמיכה ב

תלמידים משולבים. המודל נבנה 
-פרטימרכז טיפול ע"י ויושם 

ת סגרשת"פ עם המב יהתנהגות
לתלמידים בעלי  סיפקוהחינוכית 

בלמידה פרטני צרכים מיוחדים סיוע 
מרחוק באמצעות תרפיסטים 

כפי שקיבלו טרום  ,ומנתחי התנהגות
 הקורונה בשילוב בב"ס.  

 רקע 
 מטרה

ומרכזי טיפול  חינוכיות לשרת מסגרותאמר נכתב בתקווה כי יוכל המ
במטרה  מיוחדיםם בעלי צרכים לתלמידיהמעניקים שירותים ים נוספ

ח לקבל תמיכה חינוכית והתנהגותית משמעותית לנוכ הםלסייע ל
 הצורך בסגירת המסגרות החינוכיות.

   למידה מרחוקתמיכה בהמודל למסגרת 

ההנחות הבאות: סגירת בתי הספר עשויה התבססה על  בניית המודל
, יש צורך במתן תמיכות ללמידה מרחוק עבור לטווח הרחוקמשך ילה

תלמידים בעלי צרכים מיוחדים ומשפחותיהם, נדרש שת"פ עם 
המסגרת החינוכית והסכמה לגבי מהו יישום אידיאלי של תכנית 

ידה מרחוק מלתמיכה בלהמודל  פול לכל תלמיד בהתאם לצרכיו.טי
יושם ע"י תרפיסטים ול ההתנהגותי הפרטי ופבנה ע"י מרכז הטינ

   .לתלמידים המשולביםמקוונים  באמצעות סשנים ומנתחי התנהגות

   משתתפים

שנים שאובחנו עם אוטיזם, מוגבלות  6-16תלמידים בגילאי  24
שכלית, הפרעות רגשיות. רוב מהתלמידים שולבו בחינוך הרגיל 

וחלק קטן בחינוך המיוחד. לכל תלמיד הייתה תכנית התנהגותית 
שיושמה לאורך יום הלימודים בב"ס טרום הקורונה ע"י פרטנית 

 .   יםיהתנהגות יםנתח התנהגות ותרפיסטמ

של  ם בקליניקההמודל הטיפולי יושם ע"י תרפיסטים שהיו ממוקמי
בעמדות עבודה נפרדות, תוך הקפדה על  הפרטימרכז הטיפול 

ת שרה ראשוניהכקיבלו  . התרפיסטיםהנחיות הבידוד החברתי
ימים. לאחר מכן עברו  5ממנתחי התנהגות במשך  מודלליישום ה

 לעבוד מהבית.

   סביבה

, Catalyst)) כל עמדת עבודה כללה: אפליקציה לאיסוף נתונים
. לתלמידים Google Classroom -פלטפורמה לקיום פגישה אונליין ו

,  Chromebookבאמצעות  הטיפוליים ניתנה גישה לסשנים
 נט.מחשב/אייפד וגישה לאינטר

   ציוד

   המאמר תייחודיו

עקב התפרצות נגיף הקורונה נדרשו 
מיידית ב"ס ברחבי העולם להיסגר 

אחד  .הפצת הנגיף למניעת
למידה ה היהמשמעותיים האתגרים 

 ם הזכאים לשירותיתלמידילמרחוק 
חינוך מיוחד. תלמידים אלה בעלי 
סיכון רב יותר לרגרסיה כתוצאה 

 ההפחתו/או  הפסקה, משינוי
משרד הבריאות  .בכמות הטיפולים

המחוזיים  הורה לב"סהאמריקאי 
החינוך מיליון תלמידי  6.7לספק ל

, כולל המיוחד שירותי למידה מרחוק
 תכנית אישית בהיקף המקסימלי

ותמיכות נוספות כגון  האפשרי
הוראה מתקנת, סייעת אישית, 

שירותי . טיפולים פרא רפואייםו
יו קריטיים ביותר הניתוח התנהגות 

בתקופת הסגר המאתגרת, כאשר 
ההורים נדרשו לאחריות ללימודי 
הילדים מרחוק ולהתמודדות עם 
 אתגרים ייחודים לאוכלוסייה זו.   

https://www.behavior-analyst.co.il/wp-content/uploads/2020/09/שרון-מודל-למידה-מרחוק-בחינוך-מיוחד-בקורונה-.pdf
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 ליךה

  :את המרכיבים הבאים כללמרחוק כה בלמידה התמימודל 

במטרה לעמוד על הצרכים האינדיבידואלים של כל  ראיון הורים
 תלמיד., כולל סקירת התכנית הטיפולית של כל תלמיד ומשפחתו

כולל  ,טגיות התערבות מרחוקסטרבא ן והדרכת תרפיסטיםאימו
מנתחי ההתנהגות איסופי נתונים, דרכי סיוע וחיזוקים מרחוק. 

במהלך הסשן  מידי משובהצטרפו לסשנים ונתנו לתרפיסטים 
צ'קליסט סימון בבאמצעות ומשוב מאוחר המקוון  אמצעות הצ'אטב

פגישות הדרכה התקיימו שהותאם ללמידה מרחוק. בנוסף, 
   ם.תרפיסטילשבועיות 

התקיימו ע"י התרפיסטים עבור כל תלמיד  ללמידה מרחוקסשנים 
כל סשן כלל: א. עדכון ביום. שעות  3ימים בשבוע, עד  5 בהיקף של

 Calkin and)שניות של הצהרות חיוביות  30ב.  קצר יומי
Pennypacker, 2003) –  התלמיד התבקש לספר דברים חיוביים

רמו לו להרגיש שמח/טוב. על עצמו, העבודה שעשה או דברים שג
קת התקדמות מיומנויות אלטרנטיביות ד. בדי 1-2ג. הקניית 

וברור צרכים אקדמיים ה. סיוע בהשלמת  בלמידה מרחוק בב"ס
הפחתת התנהגויות והקניית מיומנויות מטרה. מטלות אקדמיות ה. 

סטים ניתנה גישה לסביבות הלמידה מרחוק של התלמידים לתרפי
בסביבת הלמידה סיוע ישיר מהתרפיסטים  בב"ס וחלקם קיבלו

מרחוק במהלך יום הלימודים ו/או בטיפולים המתוקשבת בכיתה 
של צוות פרארפואי כמו קלינאית תקשורת. התרפיסטים עודדו 

 םיישוע"י  בלמידה מרחוק בב"ס השתתפות התלמידים
התרפיסט רמז לתלמיד  ,וחיזוקים. לדוג' פרוטוקולים התנהגותיים

נטיבית וסיפק נות לשאלה או לבצע התנהגות אלטרלהשתתף, לע
חיזוק באמצעות כלכלת אסימונים או חיזוק חברתי )חיוך, אגודל 

 ניתנולמעלה או שבח באמצעות הצ'אט(. לחלק מהתלמידים 
קידום מיומנויות צורך סשנים בקבוצות קטנות עם עמיתים ל

 . והכללהחברתיות 

רכישת מיומנויות וקצב  פיקחו עלמנתחי ההתנהגות  -סופרוויז'ן 
 תיאמו את התקשורת, התאמות באיסוף הנתונים עוהתקדמות, ביצ

ס. נעשה שימוש "בין התרפיסטים להורים והצוות החינוכי בב
 5-10ים )קצרהדרכה  ליצירת סרטוניבמידע מראיונות ההורים 

כללו  הוידאו סרטוני.  , בהתאם לצרכים שעלו בראיוןלהורים דקות(
בבית, אסטרטגיות לסיוע, חיזוקים ת וסדר יום לתלמיד יצירת רוטינו

ת והקניית מיומנות של בקשחיוביים לקידום התנהגויות רצויות, 
נוסף, התקיימו פגישות שבועיות לכל הורה עם הפסקה ועזרה. ב

תוך ו קשיים ספציפייםלמענה  לצורך מתןההתנהגות  ימנתח
חית אסטרטגיות התערבות בנסיבות במטרה להפב התמקדות

 לך הלמידה מרחוק. התנהגויות לא נאותות שהתרחשו במה

 

 תוצאות ודיון

הממצאים הראו על רמה גבוהה של 
נאסף מידע דל. שביעות רצון מהמו

מההורים והתלמידים באמצעות 
התלמידים דווחו : נות ושאלוניםראיו

על שביעות רצונם מהתמיכה שקיבלו 
השלמת סיוע במהתרפיסטים, ביקשו 

בניהול , מב"סלות אקדמיות מט
קשר עם  ובשמירה עלהתנהגויות 

מהתלמידים  70%ר. סגבעמיתים 
 90%דווחו שהשירות היה יעיל מאד, 

דווחו שנהנו כמעט בכל הסשנים. 
 92%שאלון הורים הראה כי 

מאד היה מהמגיבים ציינו שהשירות 
 אפקטיבי. 

חלק ניכר  על חשיבות שתוף הפעולה:
הטמעת המודל למהמאמץ שנדרש 

כלל ניסיונות לגייס את המסגרות 
מערכת החינוך . לשת"פהחינוכיות 

בהקמת מערך  ההתמקד בקורונה
 הצרכיבהתאם ללמידה מרחוק 

שרות צוותי הוראה )הכ הפנימיים
לתפקד תחת הנסיבות החדשות(, כך 

עם גורמים  מעורבותהמידת ש
טיפול  מרכזימקצועיים חיצוניים )כולל 

המספקים שירות לתלמידים  ייםפרט
שלהם( הייתה מועטת. נדרשו 

לקידום  הפרטיהמרכז מצד מהלכים 
שת"פ, כולל פיתוח מודל עם אפשרות 

אישית לכל תלמיד, הגשת להתאמה 
המודל בכתב ובשפה ברורה, תיאום 

ז שאחראיים פגישות עם מנהלי המחו
ומנהלים ברמה הארצית,  ב"סעל 

הצגת פירוט הסשנים הטיפוליים  כולל 
 .מודל מצולםהמחשה ע"י 

המודל   מידת המוכנות של התלמיד:
שולבים עם סיוע תלמידים מ כלל ברובו

אישי בהיקף מלא. התלמידים היו 
מיומנים בהפניית קשב והשתתפות, 

מילוי הוראות ומיומנויות נוספות 
שאיפשרו להם להשתתף בהצלחה 

בסשנים לתמיכה מרחוק. לתלמידים 
שהיו בעלי כישורים נמוכים  נוספים

יותר בתחומים אלה נבנתה תכנית 
פרטנית לרכישת מיומנויות קדם 

 ו לצורך למידה מרחוק.שנדרש



 
10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

An evaluation of synchronous reinforcement 

for increasing on-task behavior in preschool 

children 

Diaz de Villegas, S.C., Dozier, C.L., Jess, R.L., Foley, E.A. (2020) 

14-Journal of Applied Behavior Analysis, 9999, 1    

ורד  התקציר באדיבות 

, ןפסטרנק זיידמ

מנתחת התנהגות 

   BCBAמוסמכת 

 
 למאמר המלא

 

 

 

 חודיות המאמריי

ד לאנשי חינוך המאמר מיוע
המיישמים התערבות התנהגותית 

משימתיות של להגברת התנהגות 
בקרב ילדי גן. באופן מסורתי לוחות 

החיזוק הנפוצים הן במחקר והן 
 FRבפרקטיקה הטיפולית הם 

VR, FI, VI חיזוק . לוחות
מגדירים את התנאים בהם תגובה או 

קבוצת תגובות מייצרות מחזק, 
ם דפוסי כאשר לוחות שונים מייצרי

תגובה שונים. עד היום נערכו 
מחקרים בודדים על לוחות חיזוק 

בהם ההתנהגות והמחזק משתנים 
ביחד, כלומר עולים ויורדים בו 

זמנית. במחקר זה נבחן השימוש 
ו התחלת בלוח חיזוק סינכרוני ב

וסיום המחזק משתנה בו זמנית 
ובהתאמה להתחלת ולסוף 

 ההתנהגות.  

 מטרת המאמר

ההשפעה של  במחקר זה הוערכה
לוח חיזוק סינכרוני על הגברת 

משימתיות בקרב ילדי גן צעירים 
בהתפתחות תקינה לעומת לוח 

 חיזוק מסורתי.

 שיטה

. כל המשתתפים 2-5התפתחות תקינה בגילאי בם ילדי 8 השתתפו
דקות ברציפות וידעו  5, ישבו על כיסא מעל עקבו אחר הוראות

העתקת צורות לחומרי המטלה כללו דפי עבודה להעתיק צורות. 
 חיזוקללא וביצוע מטלה זו ייצר חיזוק. חומרי המטלה האלטרנטיבית 

 ליהם באמצעות מרקר. היו דפי צביעה מנוילנים ריקים שניתן לצייר ע
במהלך שני סוגי תנאי החיזוק הנסיין הציג לילדים פוסטר גדול עם 

עם רשימת  ipod -תמונות שייצגו שירים. הנסיינים השתמשו ב
השמעה של השירים שהוצגו על גבי הפוסטר. לפני תחילת כל 

 ם המועדפים עליו.  שירי 3הילד לבחור  התבקשמפגש של חיזוק 
: משך התנהגות משימתיות של העתקת/התאמת המשתנה התלוי

בתוך צורות. התנהגות נחשבה משימתית אם הילד הזיז את המרקר 
גבולות הצורות או הפך את דף העבודה על מנת לבצע דף עבודה 

חומרי לימוד ומפה  (:SSRחיזוק סינכרוני )תנאי שניות.  2חדש בתוך 
יפק תשומת הנסיין הפעיל את השירים המועדפים וסע כחול. בצב

לב בצורת שיחה כאשר הילד התעסק במשימה. אם הילד הפסיק 
שניות, הנסיין הפסיק את השיר  2-לעבוד על המשימה למשך יותר מ

 ואת תשומת הלב עד שהמשתתף התחיל שוב לעבוד.
צבע חומרי לימוד ומפה ב (:ACCמסורתי ) -תנאי חיזוק מצטבר 

שהן, אולם בסוף הנסיין לא סיפק תוצאות מתוכננות כלאדום. 
המפגש הוא סיכם את משך ההתעסקות הכולל של הילד במשימה 
לאורך המפגש וסיפק גישה לשירים מועדפים ולתשומת לב למשך 

 זמן בהתאמה )עוצמת המחזק מותנית במשך המשימתיות(. 
וואה בין שני לאחר ביצוע ההש  הערכת העדפות/תקפות חברתית:

מצטבר, בוצעה הערכת העדפות סוגי לוחות החיזוק: הסינכרוני וה
 כדי לקבוע את העדפת המשתתפים לאחד מתנאי חיזוק אלה.

 תוצאות

י בהגברת המחקר הראה את היעילות של לוח חיזוק סינכרונ
משימתיות בקרב ילדי גן צעירים. למרות שהלוח המצטבר היה יעיל 

בהגברת המשימתיות לעומת קו הבסיס עבור מספר משתתפים 
בתחילת המחקר, הלוח הסינכרוני היה יותר יעיל בהגברת 

זאת, המשימתיות עבור שבעה מתוך שמונת המשתתפים. יתרה מ
את הלוח כל המשתתפים, למעט משתתפת אחת, העדיפו 

 הסינכרוני על פני המצטבר.

https://www.behavior-analyst.co.il/wp-content/uploads/2020/09/הגברת-התנהגות-משימתית-בקרב-ילדי-גן-ורד.pdf
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 תרשים

התצוגה הגרפית של מערך הטיפולים המתחלפים ניתן לראות מ
את היעילות של החיזוק הסינכרוני לעומת החיזוק המסורתי בקרב 

שבעה מתוך שמונת המשתתפים ואת ההעדפה הבולטת שלהם 
 ללוח החיזוק הסינכרוני.  
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 Reducing adolescent cell phone usage using an 

interdependent group contingency Delivery 

Model 

Jones, M. E., Allan Allday, R., & Givens, A. (2019) 

393-Journal of applied behavior analysis, 52(2), 386 

 

באדיבות התקציר 

,  ילת גולדברגאי

מנתחת התנהגות 

   BCBAמוסמכת 

 
 למאמר המלא

 

 

 

 

 

 

 

  שיטה

. לכולם קשיים 14-18 בגילאיתלמידים  6-מורה אחד ו השתתפו
מחקר של אדם יחיד נבחרה להתנהגותיים, רגשיים והסתגלותיים. 

 הנייד בתדירות גבוהה פלאפוןבשל שימוש ב 14-בת ה וניקהור
 . שאר המשתתפים נחקרו כקבוצה. וחדבמי

התלמידים (, שיעור דקות 90)המפגשים התקיימו בכיתה  -סביבה
 ובקדמת השולחן ישב המורה.  ישבו ליד שולחן מלבני אחד

: )א( התלמיד ללהלשימוש בטלפון סלולרי כ ההגדרה האופרטיבית
נוגע/מחליק על המסך כדי להפעיל אותו, )ב( מביט או ממשיך 
לתפעל את המסך, או )ג( שימוש בשתי ידיים כדי לתפעל את 

ניקה הטיימר הופעל כאשר נגעה הטלפון )הודעות טקסט(. עבור ורו
 או החליקה על המסך ונעצר כאשר הכניסה את הנייד לתיק. 

נתונים  אספההמורה . ABABשימוש במערך מחקר נסוג של  עשהנ
 . קו הבסיסבשלב  מבלי להתערב

ון של ההתערבות הסבירה המורה את ביום הראש-נוהל ההתערבות
ורה גם הודיעה הקבוצתית עם התלות הדדית. המעיקרון התלות 

דקות של זמן נייד בסוף  10לתלמידים שהכיתה יכולה להרוויח 
השיעור אם אף אחד לא ישתמש בנייד במהלך השיעור. בנוסף 

נאמר שאם תלמיד ישתמש בנייד במהלך השיעור, הכיתה לא תקבל 
 דקות לשימוש בנייד בסוף השיעור. 10

להזכיר  בשני שלבי ההתערבות בתחילת כל שיעור המורה הקפיד
, למשל: "לא הצליחואת הפרס ושיבח תלמידים אם לתלמידים 

טלפונים בהשתמשתם בטלפונים, אז הרווחתם זמן פנוי לשימוש 
הדקות של הפרס. כאשר  10ושיחות". הנתונים לא נאספו במהלך 

צפה שימוש בנייד ציין המורה "היה שימוש בטלפון נייד כך שהיום נ
 נמשיך בשיעור כרגיל"..

 מרייחודיות המא

התמקד בהפחתת השימוש המאמר 
כיצד ניתן  ונים ניידים והראהבטלפ

ן הנייד שימוש בטלפולהפחית את ה
 תלמידובפרט ע"י  תיכון תבכית

מציג שיעורי שימוש ספציפי ה
 אפון לאורך השיעוריםבפלגבוהים 
בכך המאמר יחודו של  . בכיתה

תלויות קבוצתיות עם גים כיצד דהש
ת עשויות להיות יעילות תלויות הדדיו
במטרה בכיתות הלימוד עבור מורים 

את השימוש בטלפון  לבלום
  הסלולרי. 

 מטרת המאמר

טרת המחקר הייתה לבדוק את מ
ההשפעות של תלות )אתלייה( 
קבוצתית עם תלות הדדית על 

שימוש בטלפון נייד בכיתה בתיכון 
תלמידים עם  עבור אלטרנטיבי

 .קשיים התנהגותיים והסתגלותיים

ורוניקה ירד משמעותית בזמני ההתערבות.  ע"יזמן השימוש בנייד 
. שיעור 80%שנייה בובהתערבות ה 69%נה בבהתערבות הראשו

השימוש של הכיתה בטלפון הנייד ירד משמעותית בשלבי 
מהתלמידים השתמשו בנייד, ובזמן  88%ההתערבות. בקו הבסיס 

. הסרת ההתערבות גרמה 16.5%ההתערבות ירד שיעור השימוש ל
 0-לעלייה בשימוש. יישום ההתערבות מחדש הוריד את השימוש ל

 אחד. למעט מקרה

 תוצאות

https://www.behavior-analyst.co.il/wp-content/uploads/2020/09/איילת-גולדברגReducing-adolescent-cell-phone-usage-using-an-interdependent-group-contingency.pdf


 
13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 תרשים

  

 

במהלך  סלולרייםבטלפונים  שימוששעשו אחוז התלמידים 
 השיעורים
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Returning to school: Separation problems and 

anxiety in the age of pandemics 
יפית  באדיבות התקציר 

, מנתחת  שמואל

   התנהגות 

 
 למאמר המלא

 

 

 

 

 

 

 

Pelaez. M, Novak. G. (2020) 

3526-521Behavior Analysis in Practice, 13,  

לסייע להורים ואנשי חינוך בהתמודדות עם קשיי פרידה והיפרדות 
על  התבססובקרב ילדים באמצעות כלים התנהגותיים.  ההמלצות 

 מחקר בנושא טיפול בהתנהגויות של מחאות פרידה.

  מטרת המאמר

  רקע

מאמר זה נכתב כחלק מסדרת 
ע פרסומים דחופים שנועדו לסיי

למנתחי התנהגות להסתגל 
למציאות המשתנה ולפעול באופן 
מקצועי בתקופת וירוס הקורונה. 

תייחס לקשיי היפרדות ההמאמר 
שעלולות להתעורר אצל ילדים לאחר 
תקופה ארוכה של שהייה בבית עקב  

( COVID-19מגפת הקורונה )
ולתחושות החרדה והפחד שעלולים 

לחוות ילדים והוריהם, יחד עם 
חוסר הוודאות של התקופה,  תחושת

 נוהלי הריחוק החברתי
והאינטנסיביות במערכות היחסים 

המשפחתיות בתקופת הסגר. 
המאמר מיועד למנתחי התנהגות, 

 הורים ואנשי חינוך.

במאמר הוצגו ניתוח והסבר 
התנהגותי לתהליכים ומשמעויות 

 השלכותהשל סגר הקורונה ואת 
על התא המשפחתי.  הצפויות

בנוסף, הוצגו אסטרטגיות 
התנהגותיות להתמודדות עם בעיות 
פרידה והיפרדות של הילדים, כאשר 

את ילדיהם  שו להחזירנדרההורים 
למסגרת החינוכית לאחר השהות 

המשותפת האינטנסיבית בבית בימי 
 סגר קורונה.

  המאמריות יחוד

וירוס הקורונה נכנס בפתאומיות לחיינו באמצע שנת הלימודים 
ינוי בדפוסי הקודמת, אחת מהשפעותיו המיידיות הייתה ש

האינטראקציה והדינמיקה בין הורים לילדים, כאשר בקהילות רבות 
נכפה ריחוק חברתי ללא הכנה מראש, נעצרו אינטראקציות עם 
מחנכים ועמיתים וההורים נאלצו למצוא דרכים לחנך וללמד את 
הילדים כתחליף למסגרת החינוכית. המאמר בחן השפעות אלה 

 BST (behavioral systemלפי מסגרת תאורטית של 
theory) התפתחותיים יחד עם -המשלבת היבטים דינמיים

, בתי הספר והמשפחות מהווים BSTניתוח התנהגות. לפי 
מערכות התנהגותיות הכוללות דינמיקה ואתליות ייחודיות להן. 

כאשר מתרחש שינוי מהותי ובלתי צפוי במערכות אלה )כגון 
כאוס במערכת, התנהגויות סגירת מערכת החינוך בקורונה( נוצר 

שהשפיעו בעבר חסרי  EOשחוזקו בעבר אינן מחוזקות יותר, 
 MOאו  EOהשפעה כיום. חוקי הריחוק החברתי בקורונה מהווים 

להתפתחותם של דפוסי התנהגות חדשים בקרב ילדים ולקשיי 
פרידה וחרדה, כאשר דפוסי התנהגות שחוזקו בעבר אינם 

יבות ונוצרות התנהגויות חדשות, לא מחוזקים יותר עקב שינוי בנס
 המחוזקות על ידי ההורים.תמיד רצויות, 

 שפחות וב"ס כמערכות התנהגותיותמ

https://www.behavior-analyst.co.il/wp-content/uploads/2020/09/יפית-שמואל-בחזרה-לבס-בצל-מגיפת-הקורונה-טיפול-בקשיי-פרידה-וחרדה-בקרב-ילדים-1.pdf
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 המלצות התנהגותיות לפרידה נאותה

 

החזרה לבתי הספר אחרי הסגר האינטנסיבי בבית דורשת 
במאמר מספר המלצות  הוצגוהסתגלות. בכדי להקל על המעבר 

 התנהגותיות והסברים להורים, ביניהם: 
לימוד הכללים והרוטינות  -תכנון מקדים ושיח עם המורה •

למחאות הפרידה החדשות של הכיתה. תכנון מראש כיצד להגיב 
 ושליחת התכנון למורה לצורך שיתוף וקבלת עזרה. 

יצירת שיח עם הילדים לפני  -תיאום ציפיות עם הילדים •
החזרה מהסגר והקשבה להם בתשומת לב. השיח יספק מידע על 

 האם יתעוררו בעיות פרידה. 
הדגמת התנהגות רגועה  -מתן מודל וחיזוק התנהגות המטרה •

ל תגובה רגועה במצבים קשים וחיזוק הילדים ושלווה. תכנון ש
 כאשר הם מתנהגים בצורה רגועה. 

יצירת סביבה רגועה. לפני הפרידה  -התערבות בנסיבות •
בדיקה שהילדים שלווים, עסוקים בפעילות, או בקשה מהמורה 

לקבל אותם בברכה, ולשים לב שהם נכנסים לרוטינה חיובית 
 בכיתה. 

בעת הפרידה,  -דות עם קשיי פרידהרוטינות עקביות והתמוד •
לומר בבהירות ובקצרה שאתם הולכים ושתחזרו בסוף יום הלימודים 
ולאחל יום כיף. לעזוב ללא משא ומתן וללא היסוס )מבלי לחזור אחרי 

הופעה של התנהגות מחאת פרידה(, ליצור עקביות ברוטינת 
 הפרידה, גם אם מופיעה התנהגות מחאה.


