
 
 

 

 

 המרכז לטיפול וחקר באוטיזם –בית ספר מנעד 

 

במודל דנוור לילדים  לעבודה Mind Institute  -מורשית ע"י ה הכשרה  שם הקורס:

 צעירים על הרצף האוטיסטי

 
לעבודה  התכנית הרשמית היחידה בארץ להכשרת מטפלים עד להכרתם כמטפלים מוסמכים

  ESDM -   Early Start Denver Modelבמודל 

 

 להסמכה  Mind Instituteמורשית  – ימית קרבלניק גב' שם המרצה:

 

 הסמכהתהליך ת בסיס, סדנא מתקדמת וסדנ  שלבים נפרדים: 3תהליך הכשרה דו שנתי הכולל 

 מעשי

 

 .*שעות הכשרה  עד לקבלת התעודה 20שעות סדנאות+  50:  היקף שעות  1.5: שנת לימודים

 

 ים יקבלו תעודה מוכרת רשמית  של הסמכה במודלבסוף תהליך ההכשרה, מטפלים מוסמכ

 Mindכשרה של מכון מיינד באוניברסיטת דיוויס, קליפורניה )ע"י תכנית הההמונפקת 

Institute, University of Davis. CA ברשימת המטפלים המוכרים  יופיעו(. מטפלים מוסמכים

 esdm.coבאתר הרשמי 

 

 :א. מטרות הקורס

 עד להכרתם כמטפלים מוסמכים ESDMלהכשיר מטפלים לעבודה במודל  -

 שימוש במודל מבוסס מחקר לילדים צעירים על הרצף  האוטיסטי -

 עבודה באיכות ומהימנות טיפול בהתערבות התפתחותית נטורליסטית -

 ם בהתמקצעות בעבודה עם ילדים צעירים על הרצף.  הדרכה וליווי קליני למטפלים המעונייני -

 

 ב. תכני הקורס:

לפעוטות על הרצף האוטיסטי.  הינו מודל התערבות מוקדמת Early Start Denver Modelמודל ה 
המודל הינו מודל התפתחותי, מבוסס קשר, הנחשב על פי ארגון הבריאות האמריקאי מודל 

evidenced based practice  )העומד בסטנדרט זהב מבחינת מחקר איכותי. )בוסס מחקרטיפול מ 
התנהגותי הבנוי על עקרונות הלמידה המזדמנת ושם במרכז -הינו מודל התפתחותי ESDMמודל ה 

 Naturalistic Developmentalאת הקונטקסט ההתפתחותי והרגשי בו ילדים צעירים לומדים )
Behavioral Interventionלמידה ומדע ההתפתחות, והידע המחקרי ( המודל מבוסס על מדע ה

 הנצבר על האופן בו ילדים באופן כללי, וילדים על הספקטרום באופן פרטני לומדים. 
המודל הינו מודל אינטגרטיבי,  הבנוי לעבודה בצוותים טיפוליים המורכבים ממספר אנשי מקצוע 

שיטתית במטרה לקדם את רפואיים יחדיו. למודל סט של עקרונות עבודה, יחד עם תוכנית -פארא
 התפתחות הילד. 
 תוכנית זו כוללת: 

 שבועות(. 12שימוש במטרות מדידות קצרות טווח ) -

https://www.esdm.co/therapist-certification


 
 

 

 יצירת תוכנית עבודה מפורטת כיצד המטפל ילמד את המטרות הנבחרות. -
 מעקב וניטור אחר התקדמות הילד במטרות, בכל פגישה.  -
 אין התקדמות במטרות הטיפוליות.הצעות לשינוי ושיפור תהליך העבודה במידה ו -

 

במהלך  הסדנאות ותהליך ההסמכה, יוצגו עקרונות העבודה במודל באמצעות צפייה בוידיאו, 

מצגות, דיון והתנסות קלינית. מטפלים ילמדו לבצע הערכה באמצעות קוריקולום התפתחותי, 

ולבצע שינויים  לכתוב תכנית מטרות, להשתמש בעקרונות נטורליסטיים בתוך חדר הטיפולים,

 ותכניות במידה והילד אינו מראה התקדמות.

 

 :מועד ומיקום הקורסג. 

 תהליך ההכשרה במודל כולל שלושה חלקים:

 

משתתפים בסדנה  .ש' 8.5יום השתלמות מלא כ  בפורמטסדנת בסיס  השתתפות בסדנת מבוא:. 1

 מקבלים תעודת השתתפות מטעם תכנית ההכשרה.

 

הכוללת תרגול של עקרונות העבודה של המודל.  –סדנה קלינית ) :דמתהשתתפות בסדנא מתק. 2

משתתפים בסדנה מקבלים תעודת השתתפות מטעם תכנית . ש' ליום( 8.5ימים מלאים ) 3 -כ

 ההכשרה.

 

לצוות ההדרכה כתובים וסרטוני וידיאו כולל הגשת חומרים : סמכה למטפלהתהליך ההשלמת . 3

בתום תהליך ההסמכה, ובתנאי שעמדו בכל התנאים, ים המוגשים. וקבלת פידבק אונליין על החומר

 .לאחר סיום התכנית כולה   תעודת מטפל מוכר מטעם תכנית ההכשרה יקבלו מטפלים

 

 .התכנית הרשמית של מכון מיינד על פי תנאי הסף הבינלאומייםה עוקב אחר הכשרתהליך ה

 

 : *מועד תחילת הקורסד. 

   -סדנת מבוא - 

 מנה שתי סדנאות מבוא:בשנה"ל תשפ"ג תתקיי

במרכז לטיפול תתקיים הסדנה  – יום חמישי 8.12.2022סדנת מבוא פרונטלית בתאריך  (1

 גבעת שמואל.  13רחוב גוש עציון - וחקר באוטיזם

 22.5.2023בתאריך  ZOOMא מקוונת ב סדנת מבו (2

 

יכולים לתאם עם בית הספר מועד סדנת מבוא מרוכזת ארגונים המעוניינים לקיים הכשרה פנימית )

 (פרטית עבור הארגון.

 מדריכה רשמית מטעם תכנית ההכשרה. -ת הסדנא מעבירה ימית קרבלניקא

 

  -סדנה מתקדמת -

 13רחוב גוש עציון -תתקיים במרכז לטיפול וחקר באוטיזם ופרונטלית הינה המתקדמת סדנה ה

 גבעת שמואל. 



 
 

 

 

 :מתקדמותמנה שתי סדנאות בשנה"ל תשפ"ג תתקיי

  8-10.1.2023 סדנא מתקדמת ראשונה תתקיים בתאריכים (1

  1-3.8.2023סדנא מתקדמת שניה תתקיים בתאריכים  (2

 

  משתתפים. 5הסדנא מוגבלת ל 

 עד שנתיים ממועד סיום סדנת המבוא. תקדמת יש להשתתף בסדנא מ

 מדריכה רשמית מטעם תכנית ההכשרה. -את הסדנא מעבירה ימית קרבלניק

 

 

תהליך ההסמכה הינו תהליך אישי, ניתן להירשם בכל עת לתהליך ההסמכה,  :תהליך ההסמכה -

ספר  עם ביתקשר יש ליצור בתנאי שלא עברו כשנתיים ממועד ההשתתפות בסדנא המתקדמת. 

עד אשר יתפנה  יתכן תקופה המתנה של כחודשתמנעד על מנת להתחיל את תהליך ההסמכה, 

 מקום להסמכה.

 

 עלויות והסדרי תשלום יפורסמו עבור כל סדנא בנפרד*

 

על  בי"ס מנעדליצור קשר עם  יש-כחבילה אחת צוותים שלמים  להכשירארגונים המעוניינים  **

היתרון שהצוות עובר את התהליך תהליך הסמכה בצוותים קטנים קיום ל רויותמנת לבדוק אפש

 .במיוחד עם הצוות עובד יחדיו עם אותם ילדים -במשותף ויכול לתמוך אחד בשני בתהליך ההסמכה

 

  אוכלוסיית יעד ודרישות קדם:ה. 

 

ים צעירים על : הסדנא מתאימה להורים, מטפלים, צוותים חינוכיים ומשפחות לילד. סדנת מבוא1

 הרצף האוטיסטי. לא נדרש ידע קודם להשתתפות בסדנת המבוא.

 

רפואי )ק.תקשורת, מרפ"ע, פיזיו', -: מתאים למשתתפים בעלי מקצוע פאראסדנה מתקדמת. 2

מנתחות התנהגות, מטפלות בהבעה יצירה וכד'(, מחזיקי תעודת הוראה בחינוך מיוחד, 

אוטיזם  ילדים צעירים עם בעבודה עם של כשנתיים ניסיון פסיכולוגים, עובדים סוציאליים ובעלי

 תואר שני בכל תחום.אשר מחזיקים 

 דרישות קדם:

 לפני הסדנה המתקדמת. תייםהשתתפות בסדנת מבוא עד כשנ -

  מודל דנוור לילדים צעירים עם אוטיזם" הנמצא בקריאת חובה.קריאת המדריך למטפל " -

 המתקדמת. עד כשנתיים לאחר מועד הסדנה.למשתתפים בסדנא  :תהליך הסמכה. 3

 

 

 

 

 



 
 

 

 דרישות וחובות הקורס:ו. 

 

 דרישות:

.  כל משתתף בסדנה מתקדמת חייב עותק אישי של המדריך הרשמי לעבודה במודל, מדריך זה 1

כולל את כל חומרי העבודה שלהם המטפל יזדקק הן בתהליך ההכשרה והן בעבודה הרציפה לאחר 

סדנה המתקדמת מבוססת על הידע הנמצא במדריך ומנקודת תהליך ההכשרה. ההשתתפות ב

 הנחה שהמשתתפים קראו את המדריך לפני הששתפותם.

 

ישולמו אשר  35$ צריך לשלם עלות של )מבוא+ מתקדמת( . כל משתתף בכל אחת מהסדנאות2

ת עבור: זכויות יוצרים, הנפק  .ESDM Training Program, MIND Institute, UC Davisישירות ל 

עלות זו תתווסף לדמי  התעודה וצירוף המטפלים המוסמכים לאתר הרשמי של תכנית ההכשרה.

 .MIND Institute ,ההשתתפות בכל סדנא ותשולם ע"י בי"ס מנעד ישירות ל

 

  חובות מטפלים הנמצאים בתהליך ההסמכה:

 

בנוסף חמש הגשות ולגבל עליהן הדרכה אישית המטפלים הנמצאים בהסמכה מחויבים להגיש 

 להשתתפות בקבוצת הדרכה חדשית למשך שנה.

 פירוט חובות ההגשה יישלח למשתתפים בתהליך. 

 

 חובות השתתפות :
 נוכחות  מלאה והשתתפות פעילה בסדנאות )המפגשים לא יוקלטו( .א

 קריאת חובה וחומר תיאורטי בהתאם לדרישות והתכנים הנלמדים .ב

 ליך ההסמכה. עמידה בחובות ההשתתפות המוגדרות בכל שלב בתה .ג
 
 

 school-https://childrenatrisk.org.il/minadבקישור: לפרטים נוספים ניתן לפנות לבי"ס מנעד 

 
 

https://childrenatrisk.org.il/minad-school

