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 ( ללקויי תקשורת בתפקוד גבוה Case Managersהכשרת מנהלי טיפול )תכנית ל

(ASD - )אספרגר ועוד 
 

למשפחות עם ילדים על רצף באופן מקצועי מכשירה את בוגריה לסייע  מנהלי טיפולשרת התכנית להכ

התכנית מקנה כלים,  בשלבי ההתפתחות השונים ובכל תחומי החיים.ותם אללוות ולהנחות  ,ASD-ה

 מקרה.כל טיפול בוריכוז לשיטות ואסטרטגיות 

-: יעל להמן, בעלת תואר שני בייעוץ חינוכי ובחינוך מיוחד, מומחית בהנחיית הורים ובקבוצות רבמרכזת

כירה )בדימוס( בשפ"י )שירות פסיכולוגי ייעוצי(, יועצת ב ,מאמנת מנהליםתרבותיות. מרצה במכללות, 

 lehman@zahav.net.ilעמותת אפי )אספרגר ישראל( בירושלים מרכזת 

סיון ינ ורד בורה לוי, בעלת תואר שני בהפרעות התנהגות, תעודה בניהול טיפול, מרכזת עמיתה:

  ASDבעבודה עם מתבגרים עם 

: מורים, גננות, עובדים סוציאליים, יועצים, פסיכולוגים וקלינאים העובדים עם אוכלוסיות ילדים קהל היעד

 בעלי צרכים מיוחדים.

יתאמו, אשר  ,ASD-המסייעים למשפחות עם ילדים על רצף ה מנהלי טיפול: הכשרת מטרת הלימודים

  ם ובכל תחומי החיים.ילוו וינחו את הילד ואת משפחתו בשלבי ההתפתחות השוני

 : תוכני הלימודים

 ;אפיונים רפואיים, קוגניטיביים ורגשיים של תסמונת אספרגר ולקויות דומות על הרצף 

  קבלת החלטות, תיאום וליווי של הילד ושל המשפחה; –מאבחון עד טיפול 

  תיווך וקידום;  –הילד במערכות טיפוליות וחינוכיות 

 וב ילדים בעלי תסמונת אספרגר;המערכת והמודל הבית ספרי לשיל 

 ;למידת כישורים שפתיים, חברתיים והסתגלותיים 

  התנהגויות, קשיים מוטוריים ותחושתיים וקשיים נוספים;  –התמודדות עם קשיים נלווים 

  הילד עם תסמונת אספרגר ומשפחתו: שלבים בהתפתחות; מעגל החיים במשפחה; ליווי מקצועי של

 המשפחה;

  ואסטרטגיות בריכוז ובתיאום הטיפול במקרה.שיטות 

התנסות מעשית , (שעות 168ש"ש ) 6 לימודים עיוניים, אחת שנה אקדמית  הלימודים:ומשך היקף 

 .שעות( 28ש"ש ) 1: מודרכת
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 . 14.00-9.00: יום חמישי בין השעות יום הלימודים

: תואר ראשון; ניסיון של שנתיים לפחות בעבודה בתחום חינוכי או טיפולי רלוונטי; ריאיון תנאי קבלה

 קבלה.  

יש להגיש בקשה  :ללומדים במסגרת "אופק חדש". פי התקנות של משרד החינוך-: עלגמול השתלמות

גיש ללומדים שאינם ב"אופק חדש": יש לה ;שעות( באישור המנהל והמפקח 60במסלול אישי )יוכרו 

 בקשה במסלול אישי.

 לעומדים בדרישות הקורס תוענק תעודה מטעם המכללה האקדמית לחינוך ע"ש דוד ילין. תעודה:


