
 
 

 
 
 
 

 

 השתלמות להורים: 
 לקידום יכולת חברתית ידע וכלים מבוססי מחקר 

 ASDלילדים עם 
 

 ד"ר שגית הושמנד
 העמותה לילדים בסיכון –המרכז לטיפול וחקר באוטיזם 
 

 

 מטרת ההשתלמות:

  לקידום היכולת החברתית של הילד בבית ובמסגרת הקהילהלימוד ידע וכלים להורים 

 

 מבנה ההשתלמות:

 .  ASDהשתלמות להורים המקנה ידע עדכני בנושא קידום יכולת חברתית לילדים עם 
לקידום יכולת חברתית הן מבחינה תיאורטית והן מההיבט  מרכזיכל מפגש יידון בעיקרון 

 הפרקטי והיישומי בחיי המשפחה והקהילה. 
 

 תכני ההשתלמות:

ומה מאפיין יכולת חברתית מה זאת יכולת חברתית?   "שני חברים יצאו לדרך...." •
 באוטיזם?

 באוטיזםיחסי חברות התפתחות ואיך נראית חברות באוטיזם?  ""חברים בכל מני צבעים... •

לקידום היכולת החברתית של  משחקיותחשיבותה של ה "שחקי שחקי על החלומות...." •
 הילד

מקומו של ההורה בקידום  - נעשה? אולי נלך לבקר חבר שלנו אדון שוקו אחר..." "מה  •
 היכולת החברתית של הילד במסגרת הביתית. 

עקרונות תיאורטיים ומעשיים לקידום יכולת חברתית  "ואם לא אם לא עכשיו אי מתי?...." •
ת היכרות עם אסטרטגיושל הילד.   בהתאם ליכולת החברתית וברצף ההתפתחותי 

להתערבות מתכניות התערבות מובילות בארץ ובעולם לקידום יכולת חברתית אצל ילדים 
 .ASDעם 

מה בין  -שאלות על שילוב  "ובערוב היום בוודאי אמצא מקום אצל החברים שלי....."  •
 קבוצת השווים לקבוצת העמיתים?

 
 



 
 

 
 
 
 

 

 
 מועד ומיקום ההשתלמות:

אקדמאיות כל אחד, אשר תתקיים בזום  בימי  ש"ש 2מפגשים בני  6ת השתלמות כולל
 . המפגשים לא יוקלטו.  20:00-21:30בשעות אחת לשבועיים   שלישי

  22.11.2022: ההשתלמותמועד תחילת 

 
 :עלות והסדרי תשלום

 .תשלומים 4ניתן לשלם עד ₪  960עלות ההשתלמות 
  ₪. 200המחיר כולל דמי הרשמה ע"ס 

 שילדיהם במסגרות העמותה לילדים בסיכוןהקורס במחיר מוזל להורים **
 

השתלמות להורים  התערבות חברתית מבוססת מחקר לילדים עם ללינק לתשלום 
ASD  :https://ticks.co.il/e/JHt8jMoa401 

 
 

 

 : ב"יס מנעד נוהל ביטול הרשמה

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

ב. במקרה של ביטול הרשמה החל משבועיים לפני מועד פתיחת הקורס  ועד לשיעור השני )כולל( יתקבל החזר יחסי 

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

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

 ההפסקה. 

ד. בכל מקרה של ביטול הרשמה / הפסקת לימודים באחריות התלמיד לעדכן את מנהלת ביה"ס במייל ולוודא אישור 

 על קבלתו. 

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

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

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

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

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

  

 
 
 

https://ticks.co.il/e/JHt8jMoa401
https://childrenatrisk.org.il/minad-school

