
 

  

 
 

 קידום שיתוף ותקשורת –תכנית קש"ת 

 מיטביתבני משפחה לתקשורת ו קורס להכשרת הורים

 הספקטרום האוטיסטי הורים לילדים עללייעודי הקורס 

 

   לידור –: ד"ר נעמי הדס ראש התכנית

 : גב' אנדראה רפפורטרכזת התוכנית 

 
 ?והצטערת על כך לילדך או עמדת חולשה לבן משפחתךכמה פעמים הגבת בצורה רגשית מדי או מ

  ?בהחלטותלהיות שותף פעיל כדי נותן השירות המורה/ המטפל/דברי את כמה פעמים רצית להבין 
 ". ?סומכים עלי בתי, אך האם/בני בלבך אתה יודע: "אני הסנגור הטוב ביותר של

 
, לידור נעמי הדסחדשנית פורצת דרך, שפותחה ע"י ד"ר  גישהמבוסס על הוא קורס שהורים ל ת"קש

וראש מסלול תת התמחות מנהלת ביה"ס הארצי לשיקום, שילוב והחלמה בקריה האקדמית אונו, 
על ה קורס נבניפוי בעיסוק באוניברסיטת תל אביב. החוג לרתואר השני בב ,בבריאות הנפש בקהילה

 ה להכרה בינלאומית. תכזשטיין שוירפ 'תורתו של פרופעקרונות בסיס 
 

מהווה התערבות יעילה, קצרת מועד, שמתמקדת ותומכת כחת ראייתית והיא התערבות מו ת"קש
 .בתקשורת שלו בתוך המשפחה ובסביבות חייו השונותבהורה ו

 
באופן המתחבר אל הבריאות במקום  לשפר את איכות חיי ההורה והמשפחה כולה מטרות התוכנית:

למוד לפתור בעיות בחיי הפוך את ההתמודדות להזדמנות לצמיחה של המשפחה, לל, אל המוגבלות
 והמשפחה כולה.  בן המשפחהליווי מתאים של להיות פעיל, מעורב ואחראי ל ,ולנהל אותם היומיום

התייחסות לתקשורת עם להבין, להסביר, להתמודד בבית ומחוצה לו, תוך  הקורס מקנה להורה כלים
עם גורמי חינוך וטיפול לרבות ו האחים, עם הסבים והמשפחה המורחבתהילד, בתוך המשפחה, עם 

 הסייעות האישיות.
 

הקורס נתן לי תקווה שאפשר גם אחרת....הקורס הציל את היחסים ביני לבין  :בוגרי קשת מדברים
בעלי.... באתי כדי להפסיק להתרגז...אני עדיין מתרגז...אבל לעתים גם יודע ומבין למה...לעתים יודע 

 להתמודד בחיי היום יום שלי.... שומייםייים גם איך לא... אני מרגיש שיש לי כל
 
 

 

 .על הספקטרום האוטיסטיבן משפחה להורים ל התוכנית מיועדת

מי והורה אמנחות שתי מומחיות בטיפול קוגניטיבי דינ קורסבכל  :הקורסמנחי 

  .שהוכשר לכך במיוחד בוגר קורס קש"ת –עמית 

הספר לשיקום בימי שני בין קריה האקדמית אונו בבית בתקיים : הקורס יהמסגרת

 .5102. תחילת הקורס תהיה בנובמבר 03.91 -00.11שעות ה

עלותו . אחת לשבועיים (שעות אקדמאיות כל פגישה 9)שות פגי 02הקורס יהיה בן 

 להורה. ₪ 0011מחיר מיוחד לקורס פיילוט הוא ח ש" 0311של הקורס היא 

 
 גב' אנדראה רפפורט רכזת הקורס לפרטים נוספים:

 andrea@tly.org.il, דוא"ל: 5101500-125טלפון 
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