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2019-2018 

 17:00-14:00א' בשעות מחזור 

 מרצה נושא תאריך מפגש
פרופ' נירית  יכולת חברתית מוכללת 1יחידה  3.9.2018 1מפגש 

 צביאלי-באומינגר
כלי הערכה ומדידה  –יכולת חברתית  2יחידה 

 תיאוריה ומעשה –
פרופ' נירית 

 צביאלי-באומינגר
2מפגש  יכולת חברתית: היכולת למשחק  1יחידה  8.10.2018 

 ASDחברתי עם בני גיל בקרב 
 

 שגית הושמנד

 יכולת חברתית: היכולת לפרגמטיקה 2יחידה 
 .ASDושיח חברתי  בקרב 

 אופירה רג'ואןדר' 

3מפגש  יכולת חברתית: אינטראקציה חברתית  1יחידה  22.10.2018 
 .  ASD  -בקרב   

 

 איתןדגנית 

מבוא לתכניות ההתערבות ודרישות  2יחידה 
  -ההתנסות המעשית  

הצגת מבנה תכנית ההתערבות, וכלי 
 ההתערבות.

 דגנית איתן

4מפגש  עפ"י ממצאי  –סדנה:  תיאורי מקרה  1יחידה  5.11.2018 
כלי ההערכה ובניית מטרות טיפוליות. 

 היערכות להתערבות.

אופירה רג'ואן, דר' 
 דגנית איתן, 

 שגית הושמנד
  -תכנית השיח 2יחידה 

 למידת תכנים בנושא: 
 השגת, הקשבה: השיח מנגנון מרכיבי
, השיחה שותפי, מאזין לב תשומת
  תורות

 אופירה דר' 
 רג'ואן

5מפגש  אופירה דר'  התנסות מעשית –תכנית השיח  1יחידה  19.11.2018 
 רג'ואן

  -תכנית השיח 2יחידה 
 למידת תכנים בנושא: 

 לגיל אופייניות שיח סוגות: שיחות סוגי
 הגן

אופירה דר' 
 רג'ואן



 
 

6מפגש  אופירה דר'  התנסות מעשית –תכנית השיח  1יחידה  10.12.2018 
 רג'ואן

  -תכנית השיח 2יחידה 
 למידת תכנים בנושא: 

 וסיומה שיחהפיתוח , שיחה נושאי

אופירה דר' 
 רג'ואן

7מפגש  אופירה דר'  התנסות מעשית –תכנית השיח  1יחידה  24.12.2018 
 רג'ואן

  –תכנית אינטראקציה  2יחידה 
 :בנושא תכנים למידת

פעילות משותפת, הצטרפות ויזימה. 
שיתוף במשאבים, שיתוף 
  ברגשות/מחשבות/רעיונות

 דגנית איתן

8מפגש   דגנית איתן התנסות מעשית  –תכנית אינטראקציה  1יחידה  7.1.2019 
  –תכנית אינטראקציה  2יחידה 

 למידת תכנים בנושא: 
 חברתיות-התנהגויות פרו

 דגנית איתן

9מפגש  התנסות  –תכנית אינטראקציה  1יחידה  21.1.2019 
 מעשית

 דגנית איתן

  –תכנית אינטראקציה  2יחידה 
 למידת תכנים בנושא: 

התנהגויות פרו חברתיות )המשך( 
 והתמודדות עם מצבי קונפליקט

 דגנית איתן

10מפגש   דגנית איתן התנסות מעשית –תכנית אינטראקציה  1יחידה  4.2.2019 
  –תכנית משחק  2יחידה 

איכויות במשחק למידת תכנים בנושא: 
חברתי, הקניית מושגים למשחק 

ושלבי התפתחות ראשונים  משותף
חברתי: משחק מקביל מודע למשחק 

 ומשחק חברתי פשוט.

 שגית הושמנד

11מפגש   שגית הושמנד התנסות מעשית –תכנית משחק  1יחידה  18.2.2019 
: בנושא למידת תכנים –תכנית משחק  2יחידה 

 משחקשלבי התפתחות מתקדמים ל
: משחק משלים משותף חברתי

ומשחק חברתי הדדי, ושלבי 
התפתחות ראשונים למשחק חברתי 

משחק סימבולי מתואם  –דמיוני 
 ומשחק חברתי דמיוני פשוט

 שגית הושמנד

12מפגש   שגית הושמנד התנסות מעשית –תכנית משחק  1יחידה  4.3.2019 
למידת תכנים בנושא:  –תכנית משחק  2יחידה 

שלבי התפתחות מתקדמים למשחק 
וני משחק חברתי דמי –חברתי דמיוני 

 שיתופי וחברתי דמיוני מורכב. 

 שגית הושמנד

 שגית הושמנד התנסות מעשית –תכנית משחק  1יחידה  18.3.2019 13מפגש 
 שגית הושמנד סיכום ההשתלמות 2יחידה 

 קידום יכולת חברתית -הרצאה  1יחידה  1.4.2019 14מפגש 
 HFASD מוכללת לילדים בגיל הרך עם

 ממצאי  -באינטראקציה עם בני גיל
 התערבותהמחקר 

אופירה רג'ואן, דר' 
 דגנית איתן, 

 שגית הושמנד

 : חידושים במחקר הרצאת סיכום 2יחידה 
 בהבנה של תפקוד חברתי רגשי בקרב

 .ASDילדי גיל גן עם  
 

פרופ' נירית 
 צביאלי-באומינגר

 



 
 

 

 

 19:00-16:00בשעות ב' מחזור 

 מרצה נושא תאריך מפגש
 פרופ' נירית באומינגר יכולת חברתית מוכללת 1יחידה  17.9.2018 1מפגש 

 צביאלי -
 –כלי הערכה ומדידה  –יכולת חברתית  2יחידה 

 תיאוריה ומעשה
 פרופ' נירית באומינגר

 צביאלי -
2מפגש  יכולת חברתית: אינטראקציה חברתית  1יחידה  15.10.2018 

 .  ASD  -בקרב   
 דגנית איתן

 יכולת חברתית: היכולת לפרגמטיקה 2יחידה 
 .ASDושיח חברתי  בקרב 

 אופירה רג'ואןד"ר 

3מפגש  יכולת חברתית: היכולת למשחק  1יחידה  29.10.2018 
 ASDחברתי עם בני גיל בקרב 

 

 שגית הושמנד

מבוא לתכניות ההתערבות ודרישות  2יחידה 
  -ההתנסות המעשית  

הצגת מבנה תכנית ההתערבות, וכלי 
 ההתערבות.

 שגית הושמנד

4מפגש  עפ"י ממצאי כלי  –סדנה:  תיאורי מקרה  1יחידה  12.11.2018 
ההערכה ובניית מטרות טיפוליות. 

 היערכות להתערבות.

אופירה רג'ואן, ד"ר 
 דגנית איתן, 

 שגית הושמנד
  –תכנית אינטראקציה  2יחידה 

 למידת תכנים בנושא:
פעילות משותפת, הצטרפות ויזימה. 

שיתוף במשאבים, שיתוף 
  ברגשות/מחשבות/רעיונות

 

 דגנית איתן

5מפגש   דגנית איתן התנסות מעשית  –תכנית אינטראקציה  1יחידה  26.11.2018 
  –תכנית אינטראקציה  2יחידה 

 למידת תכנים בנושא: 
 חברתיות-התנהגויות פרו

 דגנית איתן

6מפגש   דגנית איתן התנסות מעשית –תכנית אינטראקציה  1יחידה  17.12.2018 
  –תכנית אינטראקציה  2יחידה 

 למידת תכנים בנושא: 
התנהגויות פרו חברתיות )המשך( 

 והתמודדות עם מצבי קונפליקט

 דגנית איתן

7מפגש   דגנית איתן התנסות מעשית –תכנית אינטראקציה  1יחידה  31.12.2018 
  –תכנית משחק  2יחידה 

איכויות במשחק למידת תכנים בנושא: 
 חברתי, הקניית מושגים למשחק משותף

ושלבי התפתחות ראשונים למשחק 
חברתי: משחק מקביל מודע ומשחק 

 חברתי פשוט.

 שגית הושמנד

8מפגש   שגית הושמנד התנסות מעשית –תכנית משחק  1יחידה  14.1.2019 
: בנושא למידת תכנים –תכנית משחק  2יחידה 

 משחקשלבי התפתחות מתקדמים ל
: משחק משלים משותף ומשחק חברתי

חברתי הדדי, ושלבי התפתחות ראשונים 
משחק סימבולי  –למשחק חברתי דמיוני 

 שגית הושמנד



 
 

 מתואם ומשחק חברתי דמיוני פשוט
9מפגש   שגית הושמנד התנסות מעשית –תכנית משחק  1יחידה  28.1.2019 

למידת תכנים בנושא:  –תכנית משחק  2יחידה 
שלבי התפתחות מתקדמים למשחק 

משחק חברתי דמיוני  –חברתי דמיוני 
 שיתופי וחברתי דמיוני מורכב. 

 שגית הושמנד

10מפגש   שגית הושמנד מעשיתהתנסות  –תכנית משחק  1יחידה  11.2.2019 
  -תכנית השיח 2יחידה 

 למידת תכנים בנושא: 
. מרכיבי מנגנון השיח: הקשבה, השגת 

תשומת לב מאזין, שותפי השיחה, 
 תורות 

 אופירה רג'ואןד"ר 

11מפגש  אופירה ד"ר  התנסות מעשית –תכנית השיח  1יחידה  25.2.2019 
 רג'ואן

  -תכנית השיח 2יחידה 
 למידת תכנים בנושא: 

סוגי שיחות: סוגות שיח אופייניות לגיל 
 הגן
 

אופירה ד"ר 
 רג'ואן

12מפגש  אופירה ד"ר  התנסות מעשית –תכנית השיח  1יחידה  11.3.2019 
 רג'ואן

  -תכנית השיח 2יחידה 
 למידת תכנים בנושא: 

נושאי שיחה, המשכיות בשיחה 
 וסיומה

 

אופירה ד"ר 
 רג'ואן

אופירה ד"ר  התנסות מעשית –תכנית השיח  1יחידה  25.3.2019 13מפגש 
 רג'ואן

 אופירה רג'ואןד"ר  סיכום ההשתלמות 2יחידה 
קידום יכולת חברתית מוכללת  -הרצאה  1יחידה  8.4.2019 14מפגש 

 HFASD לילדים בגיל הרך עם
 -באינטראקציה עם בני גיל
 ממצאי מחקר התערבות

אופירה רג'ואן, ד"ר 
 דגנית איתן, 

 שגית הושמנד

: חידושים במחקר בהבנה הרצאת סיכום 2יחידה 
של תפקוד חברתי רגשי בקרב ילדי גיל גן 

 .ASDעם 
 

 פרופ' נירית באומינגר
 צביאלי -

 

 

 

להרשמה 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd0FbTgeVyzWRu95HzYXv_xWV7nw6fKXnhoQ

4wgHOg9IT0fOQ/viewform 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd0FbTgeVyzWRu95HzYXv_xWV7nw6fKXnhoQ4wgHOg9IT0fOQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd0FbTgeVyzWRu95HzYXv_xWV7nw6fKXnhoQ4wgHOg9IT0fOQ/viewform

