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   אייבזו  שירי ר"ד

 . השכלה אקדמית: 1

2007-2004   Ph.D.    ובהכשרה להוראה בחינוך בניתוח התנהגות יישומי  בחינוך עם התמחות 

 ו, ארה"ב. נושא המחקר: אוהי ינת  הגופני. אוניברסיטת מד

Ayvazo, S. (2007). Exploring the Pedagogical Content Knowledge of 

Effective Teachers in Physical Education. Dissertation Abstracts 

International, 68/04. (UMI No. 3260696)  

2005-2003 .M.A   יישומי התנהגות  בניתוח  התמחות  עם  בחינוך    כשרהובה  בחינוך  להוראה 

 הגופני.  אוניברסיטת מדינת אוהיו, ארה"ב. נושא המחקר:

Ayvazo, S. (2005). Effects of Classwide Peer Tutoring on the 

Performance of Sixth Grade Students during Volleyball Practice and 

Game. Unpublished master's thesis, The Ohio State University, 

Columbus, Ohio 

2002-1998   B.Ed.   בחינוך גופני ותעודת הוראה בחינוך הרגיל ובחינוך המיוחד. התמחות

י"ב, ובמגמה לניתוח התנהגות   -בחינוך הגופני במסלול רב היקפי, כיתות א'  

 יישומי. המכללה לחינוך גופני ולספורט ע"ש זינמן   

 

 והשתלמויות  תעודה לימודי

)קוח  בפי  אימון    2014 התנהגות  supervisionוהדרכה  למנתחי  באורך    –(  אימון  סדנת 

שמונה שעות הנדרשת על ידי הלשכה להסמכת מנתחי התנהגות )ארה"ב(. הסמכה  

דרגות   בכל  ופעילים,  עתידיים  התנהגות  למנתחי  והנחייה  ייעוץ  שירותי  למתן 

    ההסמכה.

 

חלופית באמצעות תמונו 2008 ותקשורת  בנושא  שע  6  –ת  ניתוח התנהגות  ות השתלמות 

בונדי   אנדי  פרופסור  ידי  על  ניתנה  התעודה  תמונות.  באמצעות  חלופית  תקשורת 

 )ארה"ב( מיועצי הפירמידה החינוכית. המכללה לחינוך גופני ע"ש זינמן, ישראל 

בינלאומית 2006-2003 מוסמכת  התנהגות  )-מנתחת  ורישיון    –(  BCBA-Dדוקטור  הסמכה 

 1-06-3027יים. מספר רישיון קלינ לים לעסוק בייעוץ וטיפו

תעודה הוראה ורישיון להוראת חינוך גופני וחינוך גופני    –רישיון הוראת חינוך גופני   2002-2001

 יב. -בחינוך המיוחד, כיתות א
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 . תעסוקה אקדמית ומינויים אקדמיים )כולל ציון דרגות אקדמיות(:2

 ילין  ע"ש דוד ה האקדמית מרצה בכירה, המכלל  אילך ו  2020

   רתהאקדמית כנ , המכללהמרצה בכירה ואילך   2019

ות יישומי, בית הספר ללימודי המשך,  ראשת תוכנית ההכשרה בניתוח התנהג ואילך   2015

    המכללה לחינוך ע"ש דוד ילין

בתוא ואילך   2011 ובתמרצה  התנהגות,  להפרעות  במסלול  שני  ראשון  ר  תואר  כניות 

מי ב חינוך  מורכבות,  לקויות  לח מסלול  המכללה  הרך,  לגיל  וחינוך  ינוך  וחד 

 שלים ע"ש דוד ילין, ירו

 אביב, תל אביב  -חינוך, אוניברסיטת תל מרצה מן החוץ, בית הספר ל   ואילך   2011

ת 2014-2012 סגל  ראשת  לפיתוח  המרכז  יישומי,  התנהגות  בניתוח  ההכשרה  כנית 

 אביב, תל אביב  -בחינוך, בית הספר לחינוך, אוניברסיטת תל

בדרגת     2011-2008 למנהיגות  Assistant Professorמרצה  ב  במחלקה  לספורט,  ית  חינוך 

וכן   לחינוך,  לאס    Adjunctהספר  נוואדה  אוניברסיטת  מיוחד,  לחינוך  במחלקה 

 וגאס, לאס וגאס, נוודה, ארה"ב  

בוינגייט,     2008-2007 זינמן  ע"ש  המכללה  לחינוך,  הספר  בית  להוראה,  להכשרה  המחלקה 

   ישראל 

 

 . פעילות אקדמית: 3

 כנסים בינלאומיים  

במרדף : מיומנות התנהגותית קריטית  ניהול עצמי(.  2012)מרץ,    ', אאברג'ל-ואלחדף  'אייבזו, ש
וינגייט  אחר אורח חיים פעיל. לפעילות ומדעי הספורט, נתניה,   2-ה  הרצאה בקונגרס 

 ישראל.  

ש גופני  (.  2010)יוני,    'אייבזו,  בחינוך  גופנית  וינגייט  סופיט!    –פעילות  בקונגרס    2010הרצאה 
 ורט, נתניה, ישראל.  לפעילות ומדעי הספ 

א-אלחדף ש  'אברג'ל,  האחד (.  2010)יוני,    'ואייבזו,  גופני...  בחינוך  לומדים  שתלמידים  מה 
עמיתים. הוראת  על  מדעי  מבט  בקונגר  מהשני...:  וינגייט  הרצאה  לפעילות    2010ס 

 אל. ומדעי הספורט, נתניה, ישר

א-חדףלא ש  'אברג'ל,  תוכנ  (.2010  )יוני,  'ואייבזו,  פעילות  תכנון  עבור  ית  מדורגת  אישה גופנית 
 לפעילות ומדעי הספורט, נתניה, ישראל.   2010פוסטר בקונגרס וינגייט  יושבנית.

הרצאה בכנס הבינלאומי  ממצאי מחקר על הוראת עמיתים בחינוך גופני.  (.  2009)יוני,    'ו, שאייבז
למדעי הספורט, המכללה ע"ש זינמן לחינוך גופני ו   הוראה בחינוך הגופני,של הכשרה ל 

 נתניה, ישראל.   

כניסה להוראה: יוזמה של מתמחה בשנת הוראתה  (.  2009)יוני,    'ואייבזו, ש  ' אברג'ל, א-אלחדף
הרצאה בכנס הבינלאומי של הכשרה להוראה בחינוך הגופני, המכללה ע"ש הראשונה.  

 פורט, נתניה, ישראל.   ולמדעי הס  ינוך גופניזינמן לח 
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הרצאה בכנס    יישום של מודל החינוך לספורט במחלקה להכשרת מורים.(.  2008)יוני,    'אייבזו, ש
בחינוךהבינלאומי   להוראה  הכשרה  זינמן  של  ע"ש  המכללה  גופני    הגופני,  לחינוך 

 ולמדעי הספורט, נתניה, ישראל.   

י:  ודים להוראת החינוך הגופננוך לספורט כמודל תוכנית לימיח (.  2008)יוני,    'ולידור, ר  'אייבזו, ש
מחקר.  סק ממצאי  של  בחינירה  להוראה  הכשרה  של  הבינלאומי  בכנס  וך הרצאה 

 הגופני, המכללה ע"ש זינמן לחינוך גופני ולמדעי הספורט, נתניה, ישראל.   

פ   ' אייבזו, ש ג(.  2005)יולי,    'ווורד,  לחינוך  ו.ופני בהוראת עמיתים בכיתה מלאה  הרצאה    כיתה 
להו להכשרה  הבינלאומי  בכנס  עתידיים מוזמנת  כיוונים  על  הגופני  בחינוך  ראה 

מורים בחינוך גופני לאור דו"ח ועדת דברת, המכללה ע"ש זינמן לחינוך גופני    כשרתבה
 ולמדעי הספורט, נתניה, ישראל.   

ש ט-ווולף  'פ  וורד,  ',אייבזו,  בסביבות   עמיתיםהוראת  (.  2005)ינואר,    'צוקרמן,  מלאה  בכיתה 
לניתוח התנהגות   בכנס  פוסטר  שילוב בחינוך הגופני. השנתי של העמותה הישראלית 

 יישומי, המכללה האקדמית עמק יזרעאל, ישראל.  

Meadan, H., Ayvazo, S. & Inbar-Furst, H. (2020, May). Increasing caregivers’ access 

to behavioral practices in Israel: Developing culturally and linguistically 

adapted online modules [Poster cancelled]. The 46th Applied Behavior 

Analysis Annual Convention, Washington, DC.   

Aljadeff-Abergel, E., & Ayvazo, S. (2019, May). The social validity of a 

technological decision-making model for selecting an adapted functional 

analysis procedure. Poster presentation delivered at the 45th Applied Behavior 

Analysis Annual Convention, Chicago, IL.   

Fraidlin, A., Ayvazo, S., Kankazil-Maimon, R., Harlap, D. (2018, May). Functional 

analysis as an emerging practice in Israel: Prevalence and limitations. Poster 

presentation delivered at the 44th Applied Behavior Analysis Annual 

Convention, San-Diego, CA.   

Fraidlin, A., Ayvazo, S., Kankazil-Maimon, R., Harlap, D., & Sagor, M. (2016, 

September). Analog functional analysis of noncompliance during transitions 

in a special education school: Professional and ethical considerations. Poster 

presentation delivered at the 8th conference of the European Association for 

Behavior Analysis, Enna, Sicily, Italy.    

Ayvazo, S., Fraidlin, A., Kankazil-Maimon, R. (2016, September). Efficacy of self-

evaluation and token economy interventions for elementary school students 

with Emotional-Behavioral Disorders. Oral presentation delivered at the 8th 

conference of the European Association for Behavior Analysis, Enna, Sicily, 

Italy.    

Brill, A., & Ayvazo, S. (2016, September). King of solutions – Systematic teaching of 

problem-solving skills for students with ASD. Poster presentation delivered at 

the 8th conference of the European Association for Behavior Analysis, Enna, 

Sicily, Italy.   
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Ayvazo, S., Fraidlin, A., Kankazil, R., & Cohen, S. (2016, May). Generalized 

reinforce versus self-evaluation intervention: Effects of active responding of 

students with emotional and behavioral disorders. Poster presented at the 42th 

Annual Convention of the Association for Behavior Analysis International, 

Chicago, IL. 

Colombo, B., Greenberg, J. H., Ayvazo, S., & Hui-Ting, W. (2016, May). The state of 

the science: A closer look at dissemination. Panel presentation delivered at the 

42th Annual Convention of the Association for Behavior Analysis 

International, Chicago, IL. 

Ayvazo, S., & Meadan, H. (2015, July). Key aspects in the implementation of 

behavioral interventions for teaching challenging behaviors. Oral presentation 

delivered at the international conference on disabilities: Unity and diversity in 

action, Beit Issie Shapiro, Tel Aviv, Israel.   

Ayvazo, S. (2015, June). Procedures of Classwide Peer Tutoring as an inclusive 

teaching strategy for students with Autism Spectrum Disorders in Physical 

Education Classes. Oral presentation delivered at the 20th international 

symposium on adapted physical activity, Zinman College of Physical 

Education and Sport Sciences, Netanya, Israel.  

Ayvazo, S., Kankazil-Maimon, R., Cohen, S., & Osishkin, I. (2014, September). 

Social skills intervention for students with emotional disorders: Fighting 

ostracism and increasing friendly behaviors. Poster presentation at the 7th 

conference of the European Association for Behavior Analysis, Stockholm, 

Sweden.  

Ayvazo, S., & Kankazil-Maimon, R. (2014, September). Functional assessment 

processes in elementary schools in Israel: Analysis of current standards, 

performance, and challenges. Oral presentation delivered at the 7th 

conference of the European Association for Behavior Analysis, Stockholm, 

Sweden.  

Ayvazo, S., & Aljadeff-Abergel, E. (2014, May). A modified functional behavior 

assessment for sedentary behavior and a functionally-based physical activity 

intervention program. Poster presented at the 40th Annual Convention of the 

Association for Behavior Analysis International, Chicago, IL.  

Ayvazo, S. (2014, May). The potential value of classwide peer tutoring to enhance 

social competence of children in physical activity and education settings. 

Symposium presented at the 40th Annual Convention of the Association for 

Behavior Analysis International, Chicago, IL.  

Ayvazo, S., & Aljadeff-Abergel, E. (2013, May). Self-Management of physical 

activity levels and social interactions in physical education. Research data 
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poster delivered at the 39th Annual Convention of the Association for 

Behavior Analysis International, Minneapolis, MN. 

Schenk, Y., Ayvazo, S., Ingvarsson, E. T., & Nakano, Y. (2013, May). Insights on 

practitioner training programs and current state of affairs of behavior 

analysis outside North America. Panel discussion presented at the 39th Annual 

Convention of the Association for Behavior Analysis International, 

Minneapolis, MN. 

Ayvazo, S., & Aljadeff-Abergel, E. (2011, November). CWPT Effects on Correct 

Karate Performance of Third Grade At-Risk Students in Physical Education. 

Research data poster delivered at the 6th Applied Behavior Analysis 

International conference, Granada, Spain.  

Aljadeff-Abergel, E., & Ayvazo, S. (2011, November). Differential Effects of 

Classwide Peer Tutoring on Social Skills Performance – Elementary and 

Secondary Physical Education. Research data poster delivered at the 6th 

Applied Behavior Analysis International conference, Granada, Spain.  

Ayvazo, S., & Aljadeff-Abergel, E. (2011, June). Analysis of peer tutoring 

contributions in physical education. Oral communication delivered at the 2011 

International Association for Physical Education in Higher Education World 

Congress, Limerick, Ireland. 

Aljadeff-Abergel, E., & Ayvazo, S. (2011, June). Physical activity training program 

for a sedentary female based on a functional behavior assessment. Poster 

presentation delivered at the 2011 International Association for Physical 

Education in Higher Education World Congress, Limerick, Ireland.  

Aljadeff-Abergel, E., Ayvazo, S., Field, R. B., Smith, V. P., & Tyler, S. (2011, May). 

Increasing social skills performance of at-risk secondary physical education 

students through classwide peer tutoring. Research data poster delivered at the 

37th Annual Convention of the Association for Behavior Analysis 

International, Denver, CO.  

Ayvazo, S., Aljadeff-Abergel, E., Tyler, S., Field, R. B., & Smith, V. P. (2011, May). 

Classwide peer tutoring effects on social skills learning in third grade 

physical education. Research data poster delivered at the 37th Annual 

Convention of the Association for Behavior Analysis International, Denver, 

CO.  

Ayvazo, S., Aljadeff-Abergel, E., Smith, V. P., Tyler, S., & Field, R. B. (2011, May). 

Peer mediated accountability effects on at-risk students’ correct performance 

of karate skills. Research data poster delivered at the 37th Annual Convention 

of the Association for Behavior Analysis International, Denver, Colorado.  
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Eldar, E., Ayvazo, S., & Talmor R. (2010, October). Educating through the physical – 

an experimental training program- situational report. Poster presentation 

delivered at the Congress of International Association of Physical Education in 

Higher Education (AIESEP), A Coruna, Spain.   

Ward, P., Eldar, E., Ayvazo, S., Hirschmann, M., & Elran, E. (2009, May). Educating 

through the physical – Using applied behavior analysis in physical education. 

Symposium presented at the 35th annual convention of the Association for 

Behavior Analysis International, Phoenix, AZ.  

Barrett, T. M., & Ayvazo, S. (2006, May). Cooperative Learning: What About a 

Behavioral Perspective? Paper address discussed at the 32’nd Annual 

Convention of the Association for Behavior Analysis International, Atlanta, 

GA. 

Ayvazo, S., Ward, P., Vidoni, C., Lorenzen, D., Rodrigues-Neto., & Adegbamigbe, 

A. (2005, May). Effects of Classwide Peer Tutoring on the Striking Skills of 

Kindergartner's With Autism in Physical Education. Research data poster 

presentation at the 31st Annual Convention of the Association for Behavior 

Analysis International, Chicago, IL. 

Ayvazo, S., Vidoni, C., Lorenzen, D., Adegbamigbe, A., Rodrigues-Neto, M., & 

Ward, P. (2005, May). Effects of Classwide Peer Tutoring on the Catching 

Skills of Kindergartner's With Autism in Physical Education. Research data 

poster presentation at the 31st Annual Convention of the Association for 

Behavior Analysis International, Chicago, IL. 

 

   ומחוזיים ארציים כנסים

)פברואר,   ש.  כא(.  2020אייבזו,  עצמי  עם ניהול  המאובחנים  לאנשים  נבחרת  טיפול  סטרטגיית 
וריכוז. קשב  השנתי  ה  הפרעות  בכנס  העמ רצאה  התנהגות  של  לניתוח  הישראלית  ותה 

 , ישראל.  כנס מקווןיישומי, 

(.  2020אגילה, נ. )יולי, -ר., ורולידשמן, מ, א., היר'לאברג-., אלחדףרולידר, ע., אלדר, א., אייבזו, ש
מקצועיפא לאןנל  בישראל  התנהגות  ניתוח  ב  ?:  השנתי  הרצאה  של    12-ההמקוון  כנס 

 .)הכנס בוטל( הארגון הישראלי למנתחי התנהגות מוסמכים

ש. ח.,פירס -ר נבע  ,אייבזו,  )יולי,  דן,  ומיי  ט,  להכשרה  (.  2020ה.  מכוונות  הדרכה  יחידות 
הת מקצוע:בפרקטיקות  ואנשי  להורים  ישי  נהגותיות  תרבותית.  מותבדיקת   והתאמה 

ב השנתי  הרצאה  מוסמכים  12-ההמקוון  כנס  התנהגות  למנתחי  הישראלי  הארגון   של 
 .  )הכנס בוטל(

ח.,  פירס-נברע אט,  ש..יריב,  אייבזו,  ואל,  )ספטמבר,  אברג'ל -חדף,  א.  האפור: (.  2019,  השטח 
של מרכז מהות    2-הרצאה בכנס השנתי ה ם?של הורי  ים לסיוענמורים פוו נסיבות  באיל

משפחותיתוח  ולפ   רלמחק לוינסקי -תקשורת  מכללת  החינוך,  תל   מערכת  אביב,  -לחינוך, 
 ישראל.  
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ש וילסוןאייבזו,  ל-',  סמואלצויזנר,  עצמית  (.  2019)יוני,    ר',  וקנקזיל   ק'מגל,  -',  שליטה  קידום 
ילד וים  בקרב  משחק  באמצעות  התנצעירים  מעשית    גותי.האימון  דקות    135של  סדנא 

מכללת בית  ל הארגון הישראלי למנתחי התנהגות מוסמכים,  ש  11-ה  בכנס השנתי  שניתנה
 , ישראל. ברל, כפר סבא

ת, עקרונות וצעדי המשגות בבתי ספר:  תנהגות חיוביבה  יכהמערכות תמ(.  2019)יוני,  אייבזו, ש.  
ראשונים. השנתי  הרצאה  יישום  הארג ש  11-ה  בכנס  הישל  התנהגות  ון  למנתחי  ראלי 

 , ישראל. מכללת בית ברל, כפר סבאמוסמכים, 

ש.   ואייבזו,  א.,  ופי (.  2019ץ,  מר)אוסישקין,  נכון. הדרכה  זאת  עושים  איך  עובדים:  של  תוח 
 ילין, ירושלים.   מכללת דודיישומי בגות התנה ניתוח וכניתת בם עיון יוהרצאה ב

)מרץ,   ש'  מיומנמואי (.  2018אייבזו,  התן  פרקויות  ההתנהגות  נהגותי:  למנתח  ועקרונות  טיקות 
 ילין, ירושלים. מכללת דודיישומי בגות ניתוח התנה וכניתתבם עיון  יוהרצאה בהמדריך. 

דפוסי התמודדות עם (.  2018רואר,  , א. )פבאברג'ל-, יריב, א., ואלחדףפירסט, ח., אייבזו, ש.-ענבר
השנה   בתחילת  משמעת  מתממורי  –הפרות  של  קים.  וותיחים  ם  השני  בכנס  הרצאה 

 כניסה למקצוע ההוראה, מכללת סמינר הקיבוצים, תל אביב, ישראל.  

ו-אלחדף א.,  )מרץ,  אברג'ל,  ש.  החלטות  (.  2017אייבזו,  קבלת  מודל  של  החברתי  התוקף  בחינת 
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 ת יישומי, תל אביב, ישראל.  לניתוח התנהגו
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 ור יהודה, ישראל.  ת מוסמכים, המכללה האקדמית אלמנתחי התנהגו

)מרץ,   ש'  תוכן(.  2012אייבזו,  ידע  של  התנהגותית  קוגפדגוגי:    המשגה  להממבנה  גדרה  ניטיבי 
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ואלחדף ש'  )מרץ,  -אייבזו,  א'  אצטר  דע(.  2011אברג'ל,  את  מתי  ללמד  איך  או  אחריו?!  לרדוף  ך 
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אומרת  אחרונה!    שאני  פעם  גופני  לך  לחינוך  המכללה  יישומי,  התנהגות  לניתוח  המרכז 
 אל. ע"ש זינמן, נתניה, ישר

( ש'  הור(.  2009מאי,  אייבזו,  לקידאסטרטגיות  יעילה  של    ום הלמידה.אה  בכנס הארצי  הרצאה 
 אל.  גופני ע"ש זינמן, נתניה, ישרה לחינוך מי, המכללהמרכז לניתוח התנהגות יישו
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ווו  אייבזו, )מרץ,  ש'  פ'  התנהגויות (.  2008רד,  לשיפור  התערבות  כאסטרטגיית  עמיתים  הוראת 
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 שראל. נתניה, י הגות יישומי, המכללה לחינוך גופני ע"ש זינמן,הישראלית לניתוח התנ
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 מוזמנות  אותהרצ

( ש'  שילוב  (.  2019,  מאיאייבזו,  כאסטרטגיית  עמיתים  הקשת  הוראת  על  לתלמידים 
ופרקטיקה.  -האוטיסטית עיון  מוזמנת  ה  רצאה  מחקר  המביום  האוטיזם,  ז כרחידת 
   אל. של קלינאיות תקשורת, אוניברסיטת חיפה, חיפה, ישר מיותח-הקליני הבין 

( ש'  מאתגרתוגנההתהבנת  (.  2019,  מאיאייבזו,  בס-ת  התנהגות  של  תפקודית  ביבות הערכה 
עיון  מוזמנת  ה  רצאה  חינוכיות. המיוחד  ביום  החינוך  עם  התמכותרתו  ששל  ודדות 

   ירושלים, ישראל. ! המכללה לחינוך ע"ש דוד ילין, זה לא דבר קל -  התנהגויות מאתגרות

( ביום עיון של  מוזמנת    יחהת פתרצאה  מה השתנה בניתוח התנהגות?(.  2019,  אפרילאייבזו, ש' 
 ? המכללה למנהל, ראשון לציון, ישראל. ניהול התנהגות ארגונית בנושא מתי יכירו בי

( ש'  בית(.  2019ינואר,  אייבזו,  חיובית  בהתנהגות  החינוך    ספרית-תמיכה  לחוק  התיקון  לאור 
-לפר עסבתי  פקחים ומנהלים של  זמנת למרצאה מוה  .המיוחד בנושא הכלה והשתלבות

 אל.  , ירושלים, ישררד החינוך , ביום עיון של משבתה בירושלים וסבי םיודי יס

)פברואר,   ש'  בית(.  2018אייבזו,  חיובית.-תמיכה  בהתנהגות  מוזמנ  ספרית  למפקחים  הרצאה  ת 
 אביב.   ולמנהלי בתי ספר לחינוך מיוחד ביום עיון של משרד החינוך. משרד החינוך, תל 

ש'   חינוך  יפתושי(.  2018)ינואר,  אייבזו,  בסביבות  מקצועיים  צוותים  של  המשגות,    -פעולה 
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   . מתנ"ס רמת אליהו, רמת אליהו. לילדים בסיכון

)ספטמבר,   ש'  ופית  10(.  2015אייבזו,  להבנה  ידע  חברתיות.מפתחות  מיומנויות  של  הרצאה    וח 
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   אזורי, חולון.-יישובי
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שנקרא   המיוחד  החינוך  של  עיון  ביום  מוזמנת  ע"עדכון  הרצאה  ה  גרסה!    DSM  5ל 
 ה לחינוך ע"ש דוד ילין, ירושלים, ישראל.  כללהמ וההשלכות להוראה",

)ינואר,   ש'  ואייבזו,  ר'  טלמור,  א',  חינוך  (.  2008אלדר,  מוטיבציה,  הגברת  התנהגות,  שיפור 
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 .  ון מופ"ת, משרד החינוך, תל אביב, ישראלמכללתית למחקר, מכ

2007 Ayvazo, S. Exploring the pedagogical content knowledge of effective teachers 
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 ים עיקריים: . תחומי מחקר ופרסומים אקדמי4
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   מאמרים

לטיפול בילדים   (. הכשרה מקוונת2021התקבל, פברואר ענבר, ח., אייבזו, ש., ומיידן, ה. ) -פירסט

 עמודים.   33, 2020, אוקטובר  הגיל הרך  לחוקרים @גש עיכובים התפתחותיים. הו עם

קידום תגובה פעילה של תלמידים עם הפרעות  (.  2020מימון, ר. )-א., קנקזיל,  פרידליןאייבזו, ש.,  

-24,  30,  ובשילובסוגיות בחינוך מיוחד    רגשיות באמצעות אסטרטגיות התנהגותיות.-גותיותהתנה
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Ayvazo, S., & Sutherland, S. (2009). Uncovering the secrets: Homophobia in physical 

education. Action in Teacher Education, 31(3), 56-69.   

Ayvazo, S. (2009). Tennis education: Applying sport education to tennis. Strategies, 

23(1), 8-12.    

Eldar, E., & Ayvazo, S. (2009). Educating through the physical – rationale. Education 

and Treatment of Children, 32(3), 471-486.   

Ayvazo, S., & Ward, P. (2009). Effects of classwide peer tutoring on the performance 

of sixth grade students during volleyball unit. The Physical Educator, 66(1), 12-22. 

Ayvazo, S. (2008). Now that you are faculty: 10 pieces of advice for newly hired 

junior faculty. Chronicle of Kinesiology and Physical Education in Higher Education, 

19(2), 9-11.   

Ayvazo, S., & Ram, I. (2008). Friendshield: Merely dodgeball or a coed cooperative 

game with merit? Future Focus, 29, 17-22.  

Ward, P., & Ayvazo, S. (2006). Classwide peer tutoring in physical education: 

Assessing its affects with kindergartners with autism. Adapted Physical Education 

Quarterly, 23, 233-244. 

Ayvazo, S. (2006). What are friends for? Implementing classwide peer tutoring in 

physical education. Future Focus, 28, 13-17. 

 ם תוך ספריפרקים מ

Ayvazo, S., & Ward, P. (2018). Tennis. In P. Ward, & Lehwald, L (Eds.), Effective 

physical education content and instruction (pp. 419-480). Champaign, IL: Human 

Kinetics.  

  הליכי הוצאה לאור:סומים שעברו שיפוט והם בתפר

 .  סקירה כרונולוגית של התפתחות מודל החינוך לספורט)התקבל(. . ר ,ידוראייבזו, ש., ול

 כתבי יד שהוגשו לשיפוט: 

טיפול   ויות של אוטיזם במציאות הישראלית:יות עכשו וט(. סוגבשיפבין, א. ), ורו.אייבזו, ש

 עמודים.   16,  2020ואתגרים. הוגש לסחי"ש באפריל, 
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Inbar-Furst, H. Ayvazo, S., Aljadeff-Abergel, E., & Yariv, E. (submitted). Inservice 

teachers' self-reported strategies to address behavioral engagement in the classroom. 

Submitted to Teacher and Teacher Education, August 2020, 41 pages.    

Ward, P., Ayvazo, S., Dervent, F., Iserbyt, P., & Insook, K. (in review). Correcting 

the record: A response to Backman and Barker (2020). Submitted to Physical 

Education and Sport Pedagogy, August 2020, 42 pages. (Alphabetic order).    

Ayvazo, S., Inbar-Furst, H., & Meadan, H. (submitted). Technology-based model to 

support and enhance field experience in special education training programs in Israel. 

Submitted to Journal of Education for Teaching. November, 2020, 19 pages  

Ayvazo, S., & Fraidlin, A., Kankazil, R. (submitted). Behavioral interventions for a 

student with Attention Deficit Hyperactivity Disorder: Comparison between token 

reinforcement and self-evaluation. Submitted to Behavioral Interventions (March, 

2020). 19 pages   

Bril, A., & Ayvazo, S., Samnuel-Magal, K (submitted). You've got a problem! 

Teaching problem solving to high-functioning students with ASD. Submitted to 

Preventing School Failure. (Revision submitted February 2020, 31 pages).     

Ayvazo, S. (in progress). Characteristics of education in schools – A Behavior-

Analytic perspective.  

 פוט  ם ללא שיומיפרסב. 

 מאמרים בכתבי עת  

הקצה של    וונים של אפור בייצוג של משתמשים? על גדיובעם מי אנו ע.  (2017זו, ש' )דצמבר,  יבאי

התנ יישוניתוח  בישראלהגות  והאתית.  מי  המקצועית  ההתנהגות  למנתחי    בקוד  אתיקה  בטאון 

   .9-5  ,1התנהגות, 

ו -סטרנקפ ו'  )זיידמן,  ש'.  סייעת  כ ה.  (2014אייבזו,  ליישרת  האישית  הליכים  גותיים  תנהשום 

מ תקשוריומנויולפיתוח  ושפהת  בגל  ש  ת  אוטיזם  עם  רגיל.ילד  ילדים  העמותה    ן  של  בטאון 

 .  18-10, נהגות לניתוח הת הישראלית 

ואלחדף ש',  )אברג'ל -אייבזו,  א'  מיוחדים  (.  2012,  צרכים  עם  ילדים  תעשה.   –שילוב  ואל    עשה 

 .  17-15יוני,   ,נהגותהת  תוחניאלית לה הישרבטאון של העמות

 אידאולוגיה מבוססת או אשליה מופרכת?   –שילוב מלא    (.2012בזו, ש' )אברג'ל, א', ואיי-אלחדף

 .  14-13יוני,   שראלית לניתוח התנהגות,העמותה היבטאון של 

ת  ישראלין של העמותה האובט  הליכים מעשיים של מנתחי התנהגות בחינוך.(.  2011, ש' )בזואיי

   .24-22טמבר,  ספ  גות,נה התח ולנית 
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מחקר לילדים בעלי הפרעות  -כניות התערבות מבוססותת  בתלויות:  נמצאהכל  (.  2010ש' )  יבזו,יא

   .21-18ר, ,  אוקטובהישראלית לניתוח התנהגותהעמותה  בטאון של התנהגותיות.

Ayvazo, S., & Greenberg, J. H., Werner, N., & Habard, S. (2016, November). B. F. 

Skinner foundation and operants were well-represented at the 2016 convention. 

Operants, 3, 24-26.    

Sagor, M., & Ayvazo, S. (2016, June). Attorney Michal Sagor, Israel: Thoughts on 

law and behavior. Interview by Shiri Ayvazo. Operants, 3, 43-47.     

Ayvazo, S., & Yahav, G. (2016, June). Two women, two paths: From Skinner to a 

special imprint in the behavior analysis community in Israel. Operants, 2, 13-17.    

Ayvazo, S. (2015). Cultural selection – Evolution of applied behavior analysis in the 

public-school system in Israel. Operants, 2, 30-33.  

Ayvazo, S., & Ram, I. (2008). Response to the Belka’s critique of the article on the 

game “Friendshield”. Future Focus, 29, 15.  

 

 מאמרים בהכנה 

ר',   קנקזיל,  ש',  )בהכנה(.  אייבזו,  ש'  בסביברתיח -אנטיהתנהגויות  וכהן,  בתיות  הספר:   בות 

 מנויות חברתיות.  מיוחרמות ו

 

 :ספרים. 5

ושובל, אש,  ', אייבזור  לידור,  '( גופני אחר:  תקבל לפרסום(.  ה'   צוע.וראת המקמודלים להחינוך 

   עמודים. 100הוצאת מופת. 

ורי  יעבשיים  חברתוח יחסים ערכיים  הקשר החברתי: טיפ(.  2017, א', טל, מ', ואייבזו, ש' )בלשו

 ת וינגייט.  ר, המכללה האקדמיאה לאוהוצעת  בתנועה ובד גופני.  חינוך

 ם בהכנה  ירפס

דים בגיל  וף להתפתחות ילועה של הג שיבות התנוחברים )בהכנה(. ח  שובל, א', טל, מ', ואייבזו, ש'

   "ת.ן מופ הרך. מכו

 . פיתוח חומרי למידה  6

ך  החינו נחי קון למולקסיס(. )בדפו . )עורכות('ס, קרס-זיאלין, ר', עטי בורשר',  דרום,  שובל, א',

  160,000מתוקצב ב   והתנהגות.ה בכתיבת מונחי פדגוגיה שותפ  .ךושרד החינם: מושלייר  הגופני.

   יד.עותקי   200גופני ו  לחינוך תשלום למורים  אאת אתר ללקלים להוצש
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Ayvazo, S. (2019). Development of an Applied Behavior Analysis certification 

program in alignment with the 5th Task List edition for training behavior analysts. 

Curriculum is 480 hours of classes and supplemented with 500-750 hours of 

practicum. Curriculum was approved by the BACB.    

Ayvazo, S. (2015). Development of an Applied Behavior Analysis certification 

program in alignment with the 4th Task List edition for training behavior analysts. 

Curriculum is 480 hours of classes and supplemented with 500-750 hours of 

practicum. Curriculum was approved by the BACB.    

 

 : ופרסים מלגות. 7

,  זינמן שם על  הספורט ולמדעי גופני  לחינוך המכללה. בהצטיינות ראשון תואר סיום 2002

 .  ישראל, נתניה

 .  מצוינים אקדמיים הישגים  על דיקן מצטיינת  2001-1998 

2019 Public Awareness Grant – Recipient of the 2019 public awareness grant by the 

Society of Advancement of Behavior Analysis (SABA) demonstrating 

especially strong commitment to the field of behavior analysis and its 

dissemination. 2500$.  

2011 AIESEP Young Scholars Award – Recipient of the International Association 

for Physical Education in Higher Education (AIESEP) 2011 Young Scholars 

Award. This award is given to support the participation and involvement of 

early career scholars in AIESEP world congress.  

2011 College of Education Early Career Award–Recipients of this award are 

considered top professionals based on their contribution to scholarship, 

teaching and service within the first three years of service to the academy.  

2009, 2010  Mable Lee Award Nomination –This award recognizes young members 

of the American Alliance of Health Physical Education Recreation and Dance 

who have demonstrated outstanding potential in scholarship and teaching, as 

well as professional leadership.  

2007  Phi Kappa Phi Honor Society – induction into the Honor Society of Phi Kappa 

Phi, an honor society in the united states, that recognizes academic excellence.  
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2006  The Cooper/Siedentop Scholarship – this award is given to students in special 

education and in physical education/teacher education. College of Education 

and Human Ecology, The Ohio State University.  

2006  PAES Collaboration in Instruction Award: “Teaching content and pedagogical 

content knowledge to preservice teachers” together with Ward, P., Goodway, 

J., Sutherland, S., Ayvazo, S., Stuhr, P., Heydinger, B., Cohen, R., Robinson, 

L., & Zhang, P. The Ohio State University.  

2006  Hayes Graduate Research Forum Award –first place winner of the 20’th 

Annual Edward F. Hayes Graduate Research Forum, Council of Graduate 

Students, The Graduate School, and The office of Research, The Ohio State 

University.  

2005  Honorable Mention in Teaching Excellence and Outstanding Teaching 

Practice. School of Physical Activity and Educational Services, The Ohio 

State University.  

2005 The Oberteuffer Scholarship – this award is provided to professional students 

majoring in areas related to physical education. College of Education, The 

Ohio State University.  

2005  Research Consortium of the American Alliance for Health, Physical 

Education, Recreation and Dance - AAHPERD recognition for the highest 

rated abstract in the peer review process for poster presentation at the research 

consortium for Special Populations.  

2005  Student Presenter Grant, Association for Behavior Analysis.  

2004  The Oberteuffer Scholarship – this award is provided to professional students 

majoring in areas related to physical education. College of Education, The 

Ohio State University.  

2004  Professional Development in College Teaching – this award recognizes 

graduate teaching assistance who demonstrated excellence in teaching. School 

of Physical Activity and Educational Services certificate, The Ohio State 

University.   
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2003 Outstanding Instructor Recognition – this achievement is recognition for 

teaching excellence as reported by undergraduate level students. School of 

Physical Activity and Educational Services, The Ohio State University.  

 

 (:לאקדמיה   מחוץ) נוספים עבודה מקומות. 7

אזור, משרד  -רכזת היחידה הקלינית לניתוח התנהגות יישומי, מתי"א חולון ואילך   2011

 החינוך 

 

 (: יםציבורי תפקידים)  אחר   מקצועי ניסיון. 8

 הגות של מקצוע ניתוח התנועדת הרגולציה הארצית חברת  והלאה   2019

 מכון מופת.  מטעם   חברת צוות חשיבה ארצי בנושא ניווט כיתה, 2016– 2015

 חברת צוות חשיבה ארצי לתנועה ופעילות גופנית בגיל הרך, מטעם מכון מופת.   2016- 2015

ידי   2015 על  המאושרת  יישומי,  התנהגות  בניתוח  הסמכה  לימודי  תוכנית  מקימת 

 גות.  ההלשכה הבינלאומית להסמכת מנתחי התנ

   תנהגותחברת הנהלת העמותה הישראלית לניתוח ה     2015- 2013

 מזכירת העמותה הישראלית לניתוח התנהגות   2013-2012

הת 2008 של  הבינלאומית  מתאמת  האגודה  מול  התנהגות  של  יישומי  לניתוח  כנית 

  להסמכת מנתחי התנהגות.  

2019-ongoing Member of the Learning to teach physical education research 

program at The Ohio State University 

Websitehttps://u.osu.edu/ltpe/ 

2014     Member on the translation committee assumed by the Behavior 

Analysis Certification Board for validating the translation of the 

BACB exams to the Hebrew language.  

2013 Presenter of the Israeli Applied Behavior Analysis Chapter at the 

39th Annual Convention of the Association for Behavior Analysis 

International, Minneapolis, Minnesota, USA. 

2012 ongoing Editorial Board member, Education and Treatment of Children journal 

– Editorial review board (5-year term)  
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2009-2010  Department representative in the College Teacher Education 

Committee 

2008-2010  Professional Development Schools department representative  

2007 ongoing  Reviewer for peer reviewed scientific journals:  

• Dapim (Hebrew, January, 2012) 

• Giluy Daat (Hebrew, September, 2011) 

• Journal of Physical Education Recreation and Dance  

• Adapted Physical Activity Quarterly  

• Research Quarterly for Exercise and Sport  


