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ניתוח התנהגות לטיפול 
בהפרעות פסיכיאטריות

 שיבא מקים בית ספר ראשון בעולם לניתוח התנהגות
המיועד להכשיר אנשי מקצוע לעבודה במחלקות 

ובמרפאות פסיכיאטריות בבתי חולים,
במוסדות ובקליניקות פרטיות.

ההרשמה למחזור הראשון בעיצומה!
31.08.2022-21.10.2020, ימי רביעי, בשעות 16:30–21:30

לדף האתר

לפרטים נוספים והרשמה:
abapsyc@gmail.com לאה קרן: 054-6202076 | 

https://yeladim.sheba.co.il/%D7%91%D7%99%D7%AA-%D7%A1%D7%A4%D7%A8-%D7%9C%D7%A0%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%97-%D7%94%D7%AA%D7%A0%D7%94%D7%92%D7%95%D7%AA


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".

מנהלי התוכנית

מסלולי הלימוד

לימודי תעודה בניתוח יישומי של התנהגות
BACB על בסיס מסמך היעדים של ארגון ההסמכה הבינלאומי 

הכשרת מנתחי התנהגות לטיפול בהפרעות פסיכיאטריות
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 • הפרעות פסיכיאטריות והתפתחותיות – הבסיס הביולוגי,

  מאפיינים, טיפולים פסיכופרמקולוגיים

 • ניתוח התנהגות: מושגים, עקרונות, הליכי התערבות,
   יסודות פילוסופיים, מדידה, הערכה, אבחון, שיטות מחקר,

  הנחיית צוות, אתיקה

• השתלבות במחקר

• פרקטיקום מפוקח במסגרות פסיכיאטריות   

תנאי קבלה

 • תואר ראשון במגוון מקצועות: רפואה, פסיכולוגיה, עבודה
  סוציאלית, מקצועות בריאות אחרים, סיעוד, חינוך, חינוך מיוחד

• ראיון קבלה 

 שכר לימוד 
4 סמסטרים + פרקטיקום: 29,600 ₪

הנחה בהרשמה מוקדמת ובתשלום מראש.

 • הפרעות פסיכיאטריות והתפתחותיות –
  הבסיס הביולוגי, מאפיינים

• נוירו-ביולוגיה וטיפול פסיכו-פרמקולוגי

• שילוב ניתוח התנהגות ופסיכיאטריה

• עבודה משותפת עם צוות רפואי פסיכיאטרי  

• השתלבות במחקר

• פרקטיקום מפוקח במסגרות פסיכיאטריות

תנאי קבלה

• תעודת גמר בניתוח התנהגות ממוסד מוכר

• ראיון קבלה

 שכר לימוד 
3 סמסטרים, כולל פרקטיקום: 14,600 ₪

הנחה בהרשמה מוקדמת ובתשלום מראש עד ה-1 לאפריל 2020.
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יתרונות התוכנית

• עבודה מבוקשת בבתי החולים ובשוק הפרטי
• התנסות מעשית במחלקות ובמרפאות פסיכיאטריות

• המרצים המובילים בארץ בתחומי הפסיכיאטריה וניתוח ההתנהגות
• שיטות לימוד מתקדמות – סימולציות, לימוד ממוקד פתרון בעיות )PBL(, הרצאות מקוונות

• תעודת גמר מטעם המרכז לאקדמיה, מחקר וחינוך בשיבא
• מבחן גמר והכנה למבחן הסמכה ישראלי )כאשר יוכרז(

לצפיהצפו בפרופ' דורון גוטהלף וד"ר אלדר מספרים על ביה"ס לניתוח התנהגות בפסיכיאטריה

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
https://www.youtube.com/watch?v=AafSG1pRiIg&feature=youtu.be

