
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 מרכז לפיתוח סגלי הוראה –מרכז פסג"ה אריאל 

ניתוח יישומי של התנהגות במסגרות חינוכיות. מניעה  -אקלים חינוכי מיטבי שם מסגרת הפיתוח המקצועי:

 והתמודדות עם קשיי התנהגות והגברת מוטיבציה.  

 .:מבוסס מתווהקורס 

 

   רציונל:  

עקרונות של  שורה  כולל  חברתית  חשיבות  בעלות  התנהגויות  בשיפור  העוסק  התנהגות  של  יישומי  והליכים   ניתוח 
ולשינוי ההתנהגות לאורך זמן   מקומות שונים  בולניתוח הנסיבות להתנהגות, להסבר הקשר בין המתנהג לסביבתו, 

החינוכי  )2002)אלדר,   לצוות  יסייעו  כיתה  לניווט  מיומנויות  ורכישת  הסביבה  עם  והקשרם  דפוסי התנהגות  הבנת   .
ביצירת סביבה המזמנת הצלחות, בבניית תכנית התערבות מושכלת לכיתה וליחיד ובכך תקדם אקלים כיתתי ובית  

 ספרי. 
 

 חינוך רגיל ומיוחד.  למורים בחט"ב אורט יובלי אריא  :קהל היעד

  שעות עם ציון  30 :היקף ומבנה הקורס

  סינכרונים-מפגשים א 2מפגשים פנים אל פנים/ סינכרונים.  8 :מס' מפגשים

  יום שלישי :יום הקורס

  .9/11/2021  :מועד פתיחה

 אפרת רוזנבלום מרצה הקורס:

 
 אודות המרצה 

 אפרת רוזנבלום  

BA חינוך מיוחד  . 
MA  חינוך.מנהל מערכות 

 .מנתחת התנהגות ומומחית תחום מיניות בריאה במתי"א שומרון
 מד"פית לחינוך מיוחד מכללת אורות ישראל קמפוס אלקנה. 

 

 לקבלת גמול   דרישות הפיתוח המקצועי

דות  וביצוע המשימות ביחיבזמן אמת( )  במפגשים הסינכרוניים .יש לקחת חלק פעיל בכל חלקי ההשתלמות •

 (מודל -הקורסבאתר  ו/או קבוצתית עצמית ודה)עבסינכרוניות  -הא

 השתתפות בפורומים ובקבוצת דיון בסביבת הקורס •
כל משימות הקורס כולל גמול מותנית בהשלמת בהתאם לנהלים החדשים של משרד החינוך , קבלת   •

 )בהתאם להנחיית מנחה הקורס( משימת סיכום

 80%של לקבלת גמול יש דרישת השתתפות  •

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/PituachMiktzoie/meyda/Hanchayot/


 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 תוח המקצועי מטרות מסגרת הפי

 משתלמים יכירו את עקרונות היסוד בניתוח יישומי של התנהגות. ה .1
המשתלמים ילמדו ליישם עקרונות התנהגותיים בארגון הסביבה הלימודית ובמיומנויות ניווט כיתה לשיפור   .2

 התנהגות, להגברת מוטיבציה ללמידה, למניעת ולהתמודדות עם קשיי התנהגות.
 נית התערבות התנהגותית.המשתלמים יתנסו בבניית תכ .3

 

 

 (מסגרת הפיתוח המקצועי)הנושאים המרכזיים בהן תעסוק  ראשי פרקים עיקריים

 עקרונות והליכים להגברת התנהגות ולהפחתת התנהגות. -ניתוח יישומי של התנהגות  
 בניית סביבה תומכת למידה ועקרונות ניווט כיתה. 

 רת הליכי התערבות יעילים. הגברת מוטיבציה ובחי
 

 

 רכיבים יישומים 

 המורים יקבלו כלים להתמודדות עם התנהגויות מאתגרות בכיתה ויישמו אותם תוך כדי ההשתלמות.

 הקניית כלים לניווט כיתה. 

 הקניית כלים להתאמה מיטבית של הסביבה הלימודית לצורכי התלמידים. 

 בניית תוכנית התנהגות אישית/ קבוצתית.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 רס בקו פירוט המפגשים

יום   

 בשבוע

 מקום נושא  שעות תאריך

-סינכרוני/א/פ"אפ)

 סינכרוני/אחר(

 מרצה

רקע תאורטי בניתוח יישומי של   13:30-16:00 9/11/21 שלישי 1

מהו ניתוח התנהגות?  -התנהגות

מהי התנהגות ומה משפיע  

 מהי התלות המשולשת?  עליה?

אפרת  פ"אפ/ סינכרוני

 רוזנבלום

הליכים ועקרונות להגברת   13:30-16:00 23/11/21 שישלי 2

 התנהגות ולמידה 

אפרת  פ"אפ/ סינכרוני

 רוזנבלום

הליכים ועקורונות להפחתת   13:30-16:00 21/12/21 שלישי 3

 התנהגות 

אפרת  פ"אפ/ סינכרוני

 רוזנבלום

אפרת  סינכרוני  -א התנהגות למידה ומוטיבציה  13:30-16:00 4/1/22 שלישי 4

 רוזנבלום

אפרת  פ"אפ/ סינכרוני עקרונות בניווט כיתה  13:30-16:00 1/2/22 שלישי 5

 רוזנבלום

אפרת  פ"אפ/ סינכרוני עקרונות בניווט כיתה  13:30-16:00 8/2/22 שלישי 6

 רוזנבלום

עקרונות בבניית תוכנית   13:30-16:00 22/2/22 שלישי 7

 התנהגות כיתתית 

אפרת  פ"אפ/ סינכרוני

 רוזנבלום

ארגון הסביבה כגורם מזמן   13:30-16:00 8/3/22 שלישי 8

 ומקדם אקלים ולמידה 

אפרת  סינכרוני  -א

 רוזנבלום

אקלים חינוכי מיטבי במסגרות   13:30-16:00 29/3/22 שלישי 9

 חוזר מנכ"ל  -חינוכיות

אפרת  פ"אפ/ סינכרוני

 רוזנבלום

סיכום והצגת תוכניות   13:30-16:00 10/5/22 שלישי 10

 .ההתערבות

 אפרת פ"אפ/ סינכרוני

 רוזנבלום

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 מטלת הקורס 

 כתיבת תכנית התערבות התנהגותית בהלימה ובמקביל לנלמד בקורס. 

 מרכיבי הציון הסופי: 

 25%מטלות ביניים לאורך הקורס: 

 25%סינכרוניים -הגשת מטלות המפגשים הא

 מהציון. 45%-בניית התכנית עפ"י מחוון שיינתן מראש

 מהציון.   5%-אשת עפ"י מחוון שיינתן מרכתיבת רפלקציה אישי

 למטלה יצורף מחוון לבדיקתה. לכל רכיב במטלה, יצוין חלקו באחוזים כחלק מהציון הכולל.
 

 את העבודה יש להגיש באתר הקורס. 

 דף השער יכלול את: שם הקורס, שם המרצה, שם המגיש. •

 ים וכו'(.שימה ביבליוגרפית, נספחעמודים )לא כולל שער, תוכן העניינים, ר 2-3גוף העבודה יכיל  •

 סיום ההשתלמות. שבוע לאחריש להגיש את העבודה   •

 

 

 

 דרכי הערכה

 . 2עד למפגש מספר מועד הגשה:  . 5%. אחוז הציון: המאתגרת להפחתה

 . 3עד מפגש מספר מועד הגשה:  .5%אחוז הציון:     בחירת התנהגויות להגברה. .2

 . 4עד מפגש מספר מועד הגשה:  .5%אחוז הציון:   בחירת התנהגויות להפחתה. .3

 . 5מועד הגשה:עד מפגש מספר  5%אחוז הציון:   צפייה בסרט/ קריאת מאמר ומענה על מספר שאלות מלוות. .4

 ד המפגש השביעי. עמועד הגשה:  45%אחוז הציון:   בניית תוכנית התנהגות . .5

 עד המפגש השמיני. מועד הגשה:  .25%אחוז הציון:   צילום של שיעור+ ניתוח הסרט בקבוצה. .6

 עד למפגש העשירי. מועד הגשה:  .5%אחוז הציון:   הצגת תוכנית ההתערבות במליאה. .7

 שבוע מהמפגש האחרון מועד הגשה:  .5%אחוז הציון: רפלקציה אישית  .8

 
 

 ההתנהגות  של אופרטיבית הגדרה כתיבתו תלויות של רישום, החינוכית בסביבה  ה/הילד על תצפית .1



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

הביבליוגרפי  

 
 .  בארותיים: ניתוח התנהגות.מי של התנהגות, עקרונות והליכיםניתוח יישו(. 2002דר, א. )אל

שמונה צעדים לשיפור הקשר עם ילדכם והחזרת  -הילד הסרבן(. 1999בארקלי, ר' ובנטון, ק' )

 .ר. הוצאת גלילה. השלווה לביתכם

ים. מדריך לתרפיסטים  ילדים עם הפרעות התנהגות: הקניית כישור(. 1996בלומקוויסט, מ' )

 הוצאת אח.  ים.ולהור

,  הד הגןללמוד לחיות ביחד בקבוצה.  –(. א"ב ליצירת אקלים רגשי אמפתי בגן  2010גת, ל' )

 . 40-49מרץ, ע' 

יבנה: מתי"א   כלים לעידוד התנהגות נאותה בכיתה.-ניהול כיתה(. 2003מידן, א' ואריעם, ח' )

 יבנה.

ות מוסדות חינוך עם אירועי  קלים חינוכי מיטבי והתמודד(.  א2015משרד החינוך והתרבות )

 חוזר המנהל הכללי.אלימות וסיכון.   

ניתוח התנהגות בסביבה חינוכית. להשיב את החינוך לידיים של שהם, נ' ופנינה, ל' ) תשס"ב(. 

 אביב,  מופ"ת.-תל המורה.

ב אבי-תל ולוגיים וחינוכיים.משמעת בכיתה היבטים פסיכ(. 1997שמעוני, ש', סגל, ש' ושרוני, ו' )

 מופ"ת.

. Behavior Analysis liedApp . W. L. (1987)Heward, ,T. E., & Heron Cooper, J. O.,

Merrill Publishing Company, Columbus. 

 
 

  

https://www.amazon.com/William-L.-Heward/e/B001IOH47E/ref=dp_byline_cont_book_3
https://www.amazon.com/Timothy-E.-Heron/e/B001ITTLJ8/ref=dp_byline_cont_book_2

