
 
 

1 

 

 המרכז לטיפול וחקר באוטיזם –בית ספר מנעד 

 

הכשרה מורשית להערכה וטיפול בהתנהגויות מאתגרות בקרב ילדים עם אוטיזם על פי 

 שפותח ע"י פרופ' גרגורי הנלי IISCAפרוטוקול 

 (Practical Functional Assessment) PFA &SBT- (Skill Based Treatment) 

 תערבות מבוססת על בניית מיומנויות.הערכה פונקציונאלית פרקטית וה

 

 מנהלת מקצועית של הקורס ומרצה -אביבה בינט  ות:שם המרצ

 אורית מנדל, אביגיל גרינברג וענבל בר יהודה.

 

 התנסות מעשיתסמינר תיאורטי וקורס הכולל בתוכו  סוג הקורס:

 קורס שנתי – 2022-2023:שנת לימודים

 ש"ש פרקטיקום )התנסות מעשית( 24י ו ש"ש סמינר תיאורט 10ש"ש המחולקות ל  34:  היקף שעות

 

 מבנה הקורס:

 )צפייה עצמאית בהרצאות של גרג הנלי( סמינר תיאורטישעות  10

 ש"ש הדרכה. 24 סה"כ  1.5קבוצות הדרכה. משך כל מפגש  4מודרכים סה"כ  5מפגשי הדרכה בקבוצות של  16

 

 ZOOM: מיקום המפגשים

 2022: נובמבר תחילת הקורס מועד

 

 תהליך ההסמכה:

 ליך ההסמכהשלב א' בתה תיאור הקורס

הקורס עוסק בגישות מתקדמות ומבוססות מחקר להערכה ולטיפול בהתנהגויות מאתגרות בקרב ילדים עם 

אוטיזם ובניית מיומנויות אדפטיביות. במהלך התהליך הטיפולי הילד יראה התנהגות מאתגרת בסביבה 

למדו כלים למניעת הסלמה ורכישת רפרטואר התנהגויות חלופיות. העקרונות בטוחה ותחת בקרה, וי

המנחים שילמדו מושתתים על שמירה על בטיחות וכבוד המטופל ויצירת מערכות יחסים המבוססת על 

 אמון, הערכה הדדית וקבלה חברתית
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 המשתתפים בקרוס ילמדו:

בות המשפיעות על קיומה של ההתנהגות ביצוע ראיון בעזרתו ניתן לאתר את אתליות החיזוק המשול •

 .המאתגרת

תכנון ויישום הערכה פונקציונאלית פרקטית, בטוחה, יעילה ושימושית בהתבסס על המידע הנאסף מתוך  •

 .הראיון

פיתוח רפרטואר של מיומנויות תקשורת פנאי ומשחק  –תכנון ויישום התערבות טיפולית מבוססת מיומנות  •

 .תגרתתוך הפחתה של ההתנהגות המא

 .כלים להכללה ויישום ההתערבות בסביבת הגן והבית מחוץ לחדר הטיפול •

 דרישות קדם:

הקורס מיועד למנתחי התנהגות ) בהמשך יוכל להיות מוצע למקצועות אחרים כל עוד רכשו ידע מסוים  •

 בסיסי בעקרונות התנהגותיים(.

 יב הבאת מקרה של ילד שהוריו מאשרים  ומסכימים הצגת קטעי וידאו במסגרת השיעורים בקורס.מחי •

 טיפול ישיר בילד במשך כל זמן ההכשרה •

 בחירת ילד עם התנהגות מאתגרת. )ילד ששום תכנית התנהגות לא צלחה איתו(. •

 צפייה ושמיעה(.יכולת להתחבר באופן עצמאי באמצעים הטכנולוגים הנדרשים )מחשב כולל אפשרות  •

 

 :להשלמת שלב א' בתהליך ההסמכה ד. דרישות וחובות הקורס

 השלמת צפייה עצמאית בכל שעות הסמינר התיאורטי .א

 מהמפגשים 80% -השתתפות פעילה במפגשי ההדרכה  השתתפות ב .ב
 טיפולים פרטניים בשבוע  משך כל זמן ההכשרה. 3טיפול ישיר בילד אחד לפחות בתדירות של  .ג

 במסגרת מפגשי ההדרכההצגת מקרה  .ד
 הגשת עבודת סיכום .ה

 
 דרישות שלב ב' בתהליך ההסמכה )באחריות המשתתפים( באופן עצמאי

 

 
 
 

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