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תכנית ייחודית לניתוח וטיפול בקשיי התנהגות ולמידה של ילדים 

ומתבגרים, על רקע בעיות רגשיות, תפקודיות והתפתחותיות - 

.)ADD, ADHD( אוטיזם והפרעות קשב וריכוז

תכנית דו-שנתית לאקדמאים ביום לימודים אחד בשבוע ⋅
תכנית הלימודים והפרקטיקום בהתאם לדרישות המעודכנות של ⋅ 

)BACB( הלשכה הבינלאומית למנתחי התנהגות  

התנסות מעשית בשדה )פרקטיקום( בסביבות מגוונות ובהנחייה ⋅ 
  אישית

צוות מרצים מובחר ומקצועי של מנתחי התנהגות מוסמכים ⋅

ניתוח התנהגות
ABA תכנית לימודים להסמכה בינלאומית בניתוח התנהגות

  הנחיית הורים ומשפחה  במיקודים קליניים: אוטיזם
מערכות חינוך וקהילה

המפגש יתקיים בחרוב 801/2, כניסה 3, חניה בסמוך לבניין
 pdi@beitberl.ac.il | 5 לפרטים נוספים: 9121* שלוחה

קשת - המרכז להתפתחות מקצועית, ליזמות ולחדשנות

מקצוע טיפולי ייחודי ומבוקש!

 להרשמה לחץ כאן <

ראש התכנית

 Ph.D, פרופ' עמוס רולידר
BCBA-D, הינו מומחה בעל שם 
עולמי לניתוח וטיפול התנהגותי 
ויו"ר ארגון מנתחי ההתנהגות 

המוסמכים בישראל.

ראש התכנית

 Ph.D, פרופ' עמוס רולידר
BCBA-D, הינו מומחה 
בעל שם עולמי לניתוח 
וטיפול התנהגותי ויו"ר 
ארגון מנתחי ההתנהגות 

המוסמכים בישראל.

מפגש מתעניינים 30.4.19 בשעה 17:00

תכנית ייחודית לניתוח וטיפול בקשיי התנהגות ולמידה של
ילדים ומתבגרים, על רקע בעיות רגשיות, תפקודיות

.)ADD, ADHD( והתפתחותיות - אוטיזם והפרעות קשב וריכוז

תכנית דו-שנתית לאקדמאים ביום לימודים אחד בשבוע 	⋅
תכנית הלימודים והפרקטיקום בהתאם לדרישות  	⋅

המעודכנות של הלשכה הבינלאומית למנתחי התנהגות 
)BACB(

התנסות מעשית בשדה )פרקטיקום( בסביבות מגוונות  	⋅
ובהנחייה אישית

צוות מרצים מובחר ומקצועי של מנתחי התנהגות מוסמכים 	⋅

ניתוח התנהגות
ABA תכנית לימודים להסמכה בינלאומית בניתוח התנהגות

  הנחיית הורים ומשפחה  במיקודים קליניים: אוטיזם
מערכות חינוך וקהילה

pdi@beitberl.ac.il | 5 לפרטים: 9121 * שלוחה

להרשמה<<

המפגש יתקיים בחרוב 801/2, כניסה 3, חניה בסמוך לבניין

מקצוע טיפולי ייחודי ומבוקש!

מפגש מתעניינים | יום שישי | 5.7.2019 | 10:00 | חרוב 801/1

המפגש יתקיים בחרוב 801/1 כניסה 3, חניה בסמוך לבניין

pdi@beitberl.ac.il | 5 לפרטים נוספים: 9121* שלוחה
קשת - המרכז להתפתחות מקצועית, ליזמות ולחדשנות

להרשמה לחץ כאן<

הבוגרים שלנו מספריםלמה בבית ברל?

http://beitberl.activetrail.biz/%D7%90%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%A8-%D7%94%D7%A9%D7%AA%D7%AA%D7%A4%D7%95%D7%AA-%D7%9C%D7%9E%D7%A4%D7%92%D7%A9-%D7%9E%D7%AA%D7%A2%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%9D-%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-%D7%A9%D7%9C-%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%A4-%D7%A8%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%93%D7%A8-15-9-19
http://beitberl.activetrail.biz/%D7%90%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%A8-%D7%94%D7%A9%D7%AA%D7%AA%D7%A4%D7%95%D7%AA-%D7%9C%D7%9E%D7%A4%D7%92%D7%A9-%D7%9E%D7%AA%D7%A2%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%9D-%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-%D7%A9%D7%9C-%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%A4-%D7%A8%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%93%D7%A8
https://youtu.be/TvCLk4gPcX4
https://youtu.be/re7rCDq4R7Y

