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  של הדסהשל הדסה

  והפקולטה לרפואהוהפקולטה לרפואה

  האוניברסיטה העברית, ירושליםהאוניברסיטה העברית, ירושלים
  

 
 

בחינת יישומיות תוכנית התערבות רב מימדית להורים למתבגרים עם אוטיזם 
 מחקר פיילוט - תפקוד גבוהב

 
ומספקת מקורות עשירים להתנסות, למידה  לילדיההמרכזית  מהווה את התמיכה המשפחה

מדווחים על נטל טיפולי משמעותי ודאגה  אוטיזם הורים למתבגרים עםבמהלך החיים.  והתפתחות

בגיל ההתבגרות ישנו רצון חזק לעצמאות והיפרדות  .כלפי הצלחת ילדיהם בלימודים ובחברהרבה 

מההורים וכן ביטויי התנהגות שונים מהילדות הנובעים הן מאבחנת האוטיזם והן מגיל ההתבגרות 

 עצמו. 

Parentship  נת והב ותהכרוהמטפל יוצרים תהליך שיתופי של ההורים  וממוקד הורים, בהינו טיפול

, מוטורים-חושייםהכולל גורמים האוטיזם  המתבגר עם םמימדי של ילד-הרב הפרופיל האישי

וכן גורמים אישיים של מוטיבציה וערכים. כמו  חברתיים-תקשורתיים, התנהגותיים-םיקוגניטיבי

כן, בטיפול יושם דגש על לימוד אסטרטגיות התמודדות לגידול ילד עם אוטיזם וקידומו לחיים 

 .עצמאיים

 מוקדי הטיפול: 

קישור ההתנהגות היומיום למקורות חושיים,  -הכרת הפרופיל האישי של המתבגר .1

 .םתקשורתיים ומוטיבציוניי-קוגניטיביים, חברתיים

הורה( של -ביצוע ניתוחים עצמאיים ומשותפים )מטפל -התרחשויות מחיי היומיוםניתוח  .2

 ילד.-התרחשויות מחיי היומיום המערבות אינטראקציית הורה

במהלך ההתערבות ההורה מתנסה בתהליך  רכישת היכולת לפתרון בעיות באופן מובנה. .3

לצורך שכלול אסטרטגיות מובנה של פתרון בעיות יומיומיות, תוך הקנייה ויישום של 

 היכולת לפתור בעיות ביומיום. 

 מסגרת הטיפול:

 12 – 15  של הדסה  אוטיזם בביה"ס לריפוי בעיסוקה לחקר השיתקיימו במעבדם מפגשי

 והאוניברסיטה העברית בירושלים.

 .תדירות המפגשים הינה אחת לשבוע עם אופציה לגמישות בין המפגשים 

 כשעתייםשאורכו ראשון המפגש ה כל פגישה כשעה וחצי למעט אורך. 

 

 בתפקוד גבוה.  עם אוטיזם /תשנים המאובחן 17 – 13בגיל  /ההמחקר מיועד להורים אשר להם ילד

 (.HMO-0269-17)מס אישור:  מחקר הפיילט אושר על ידי ועדת הלסינקי של ביה"ח הדסה
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מוזמנים ליצור קשר עם צוות המעבדה על מנת לבדוק את התאמתם  נים להשתתף במחקרייהמעונ

 :למחקר

 ,karse@mail.huji.ac.il-tal.mazor ,6387621-054, קרסנטי-ד"ר טל מזור -ראש המעבדה

 02-5845314 

 batel.wachspress@mail.huji.ac.il ,8308245-052גב' בתאל ווקספרס,  -מנהלת מחקר הפיילוט 
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