
 
 

1 

 

 המרכז לטיפול וחקר באוטיזם –בית ספר מנעד 

 

 המרכז לטיפול וחקר באוטיזם –בית ספר מנעד 

  קורס יסוד –הכשרת פיזיותרפיסטים לטיפול בתחום האוטיזם שם הקורס: 

 

 שמות המרצים:

, חוקר ומרצה בחוג לפיזיותרפיה באוניברסיטת אריאל, פיזיותרפיסט PT, PhD -פרופ׳ מאיר לוטן 

 2010, מטפל ומדריך ביחס לטיפול בילדים עם אוטיזם משנת 1988מאז שנת 

, מדריכת פיזיותרפיסטים ומדריכים, פיזיותרפיסטית מומחית .PT ,Ph.D., M.Sc  - ד״ר יעל הראל

אחראית תחום  בתחום האוטיזם, מרצה וחוקרת בתחום האוטיזם, אוניברסיטת תל אביב,

 יזםפיזיותרפיה לשעבר במרכז לטיפול וחקר באוט

, רכזת טיפול בגן תקשורת, פיזיותרפיסטית, מדריכה מטפלים לילדים על PT, MSc -דקלה קורן 

 ומרצה 2010הספקטרום האוטיסטי משנת 

 

 מועד ומיקום הקורס:

 , אחת לשבוע12:30-16:00שעות אקדמיות, ימי שני  3מפגשים בני  13

 7.11.22 מועד תחילת הקורס:

 
 :תכני הקורס

הקורס שם דגש על  .יבטים מרכזיים המשפיעים על תפקוד הילד עם אוטיזםהקורס מתאר את ה
היבטים מוטוריים תחושתיים ומקנה הבנה לגבי הקשיים המרכזיים שמדגימים ילדים עם אוטיזם 

 ומקנה אסטרטגיות טיפול מתאימות.בתחום המוטורי החל משלב הינקות ועד גילאי בית הספר , 
 

  אוכלוסיית יעד ודרישות קדם:

ה של ישסיימו את לימודיהם ועובדים או עתידים לעבוד עם אוכלוסיפיזיותרפיסטים הקורס מיועד ל
 ילדים על הספקטרום

 
הקורס מחייב סיום תואר ראשון בפיזיותרפיה וניסיון של כחודש לפחות )עדיף ניסיון של מספר 

  שנה( בטיפול בילדים עם אוטיזם-חודשים 
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 דרישות וחובות הקורס:

תתפים ישתתפו באופן פעיל במפגשים, ובסיום הקורס יציגו תיאורי מקרה של ילדים בטיפולם המש
 תוך שימוש בכלים שלמדו במהלך הקורס

 נוכחות והשתתפות פעילה במפגשים )המפגשים לא יוקלטו( .א

 קריאת חומר תיאורטי בהתאם לתכנים הנלמדים .ב

 ימוש בכלים שלמדו במהלך הקורסהצגת תיאורי מקרה של ילדים בטיפולם תוך ש .ג

 
 

 :עלות והסדרי תשלום
 .תשלומים 4ניתן לשלם עד ₪  2100עלות ההשתלמות 

 ₪.  200המחיר כולל דמי הרשמה ע"ס 
 

 .50%לעובדי העמותה לילדים בסיכון תינתן הנחה בגובה *
 

  קורס יסוד –הכשרת פיזיותרפיסטים לטיפול בתחום האוטיזם  לינק לרישום לקורס

https://ticks.co.il/e/Q7UZhinf4Y1 

 

 נוהל ביטול הרשמה ב"יס מנעד: 

 יוחזר התשלום במלואו כולל דמי הרישום. –א. במקרה של ביטול הרשמה עד שבועיים לפני תחילת הקורס 

קורס  ועד לשיעור השני )כולל( יתקבל ב. במקרה של ביטול הרשמה החל משבועיים לפני מועד פתיחת ה

 החזר יחסי מעולת הקורס לפי השיעור השני לאחר קיזוז דמי הרישום. )גם אם התלמיד לא נכח בשיעורים(.

ג. במקרה של ביטול השתתפות לאחר השיעור השני לא יינתן זיכוי על הקורס ללא קשר לנוכחות בפועל או 

 סיבת ההפסקה. 

רשמה / הפסקת לימודים באחריות התלמיד לעדכן את מנהלת ביה"ס במייל ד. בכל מקרה של ביטול ה

 ולוודא אישור על קבלתו. 

 ה. ביה"ס שומר לעצמו את הזכות לבטל או לדחות קורס. במקרה זה יוחזר לנרשמים התשלום במלואו. 

מקצועיים. ו. ביה"ס שומר לעצמו את הזכות להפסיק לימודים של תלמיד/ה באמצע הקורס על פי שיקולים 

 במקרה כזה יינתן החזר כספי בהתאם לחלק היחסי שנותר לקורס ממועד הפסקת הלימודים

 
בקישור: פרטים נוספים ניתן לפנות לבי"ס מנעד שאלות ל

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

  

 

https://ticks.co.il/e/Q7UZhinf4Y1
https://childrenatrisk.org.il/minad-school

