
 
 

 
 
 
 

 

 "שני חברים הלכו בדרך"

 ASDלילדים עם  מבוססת מחקר התערבות חברתית

 

 התערבות הכשרה שנתית לאנשי טיפול ללמידת
   אוטיזםילדים עם של חברתית היכולת הקידום ל

 בגן ובבית הספר
 

 ד"ר שגית הושמנד

 העמותה לילדים בסיכון –המרכז לטיפול וחקר באוטיזם 

 

 מטרת ההשתלמות:

לימוד עקרונות ופרקטיקה להתערבות חברתית ברצף ההתפתחותי מגילאי גן ועד לגילאי 
 בית ספר לילדים עם אוטיזם, לצורך קידום ופיתוח היכולת החברתית שלהם. 

 תכני ההשתלמות:

באוטיזם ומרכיבי היכולת החברתית )בדגש על לימוד מעמיק של התפתחות חברתית  •
 יכולות רגשיות וקוגניטיביות(

 לימוד עקרונות תיאורטיים ומעשיים להתערבות חברתית ברצף ההתפתחותי •

שימוש בכלי מדידה להערכת יכולת חברתית אצל ילדים עם אוטיזם ומיקוד מטרות  •
 להתערבות.

לת החברתית ולרמות התפקוד פיתוח תכני התערבות לעבודה עם ילדים בהתאם ליכו •
 השונות

 עקרונות להכללת ההתערבות במסגרת החינוכית והביתית •

היכרות עם אסטרטגיות להתערבות מתכניות התערבות מובילות בארץ ובעולם לקידום  •
 .ASDיכולת חברתית אצל ילדים עם 

 

 

 

 



 
 

 
 
 
 

 

 מבנה ההשתלמות:

קה הכוללת התנסות פעילה השתלמות שנתית המבוססת על הרצאות תאורטיות ביחד עם פרקטי
 בעבודה עם ילד. 

 מפגשי ההשתלמות יכללו שתי יחידות אשר ילמדו לסירוגין: 
 בה ילמד הבסיס התיאורטי ליכולת חברתית והתערבות חברתית  יחידת לימוד תיאורטית

בה תיעשה למידת עמיתים לפיתוח מערכי התערבות, הצגת וינייטות מהעבודה  יחידת פרקטיקום
 שטח תוך קבלת הדרכה ודיון משותף.   המעשית ב

 

 דרישות קדם:

שנים לפחות בעבודה עם  3מטפלים ממקצועות הבריאות ו/או אנשי חינוך בעלי ניסיון של 
ילדים על הספקטרום האוטיסטי, אשר עובדים במסגרת חינוכית או קליניקה וביכולתם לטפל 

 מעשית.בילד אחד לפחות למשך תקופת ההכשרה לצורך התנסות 

 

 מועד ומיקום ההשתלמות:

ש"ש אקדמאיות כל אחד, אשר תתקיים בזום  בימי  3מפגשים בני  20השתלמות כוללת 

   14:00-16:15בשעות  רביעי 

 .19.10.2022מועד תחילת הקורס: 

 ההשתלמות תתקיים בתדירות של אחת לשבוע. 19.10-7.12בתאריכים 

 בתדירות של אחת לשבועיים.ההשתלמות תתקיים  21.12-28.6בתאריכים 

 חופשת סמסטר –)כולל(  22.3-26.4בתאריכים 

 חובה השתתפות לאורך כל שעות המפגש עם מצלמה פתוחה. 

 

 דרישות וחובות ההשתלמות:

 נוכחות והשתתפות פעילה בהרצאות ובמפגשי הפרקטיקום )המפגשים לא יוקלטו( .א

 קריאת חומר תיאורטי בהתאם לתכנים הנלמדים .ב

מערכי התערבות והעברתם באופן קבוע מדי שבוע לילד אחד לפחות במסגרת פיתוח  .ג

 ההתנסות המעשית.

 הצגת וינייטות במפגשי הפרקטיקום תוך הצגת דוגמאות וסרטונים  .ד
 הגשת עבודת סיכום  .ה
 

 
 



 
 

 
 
 
 

 

 
 

 :עלות והסדרי תשלום
 .תשלומים 4ניתן לשלם עד ₪  2200עלות ההשתלמות 

  ₪. 200המחיר כולל דמי הרשמה ע"ס 
 

 .באישור מנהלת יחידהלעובדי העמותה לילדים בסיכון השתתפות מסובסדת *

 

 ASDהתערבות חברתית מבוססת מחקר לילדים עם לינק לתשלום לקורס: 
 https://ticks.co.il/e/JuefORzw3P1הכשרה שנתית למטפלים: 

 
 

 : ב"יס מנעד נוהל ביטול הרשמה

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

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

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

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

 ההפסקה. 

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

 על קבלתו. 

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

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

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

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

 
  

  

https://ticks.co.il/e/JuefORzw3P1
https://childrenatrisk.org.il/minad-school

