החברה הישראלית לריפוי בעיסוק(*) ומשרד הבריאות בשיתוף הרשות לפיתוח הנגב
מציגים:

קורס התערבות בריפוי בעיסוק בילדים ומתבגרים עם ASD
מטרות הקורס:
•
•
•
•

עדכון והרחבת בסיס הידע המקצועי והמחקרי בנושא הספקטרום האוטיסטי
הכרות עם סוגיות מרכזיות באבחון וטיפול פרטני בילד עם  ,ASDעבודה עם ההורים ובטיפול הקבוצתי
הערכה ,אבחון וגישות טיפוליות מרכזיות בכלים טיפוליים עדכניים
הכרות עם ייחודיות הטיפול בריפוי בעיסוק במסגרות השונות ,יצירת שפה מקצועית ובסיס לשיתוף
פעולה וגיבוש ראיה מערכתית

אוכלוסיית יעד:
מרפאים בעיסוק העובדים עם אוכלוסיית ילדים ומתבגרים עם  ASDבמגוון מסגרות.
הקורס מתפרס על פני  8ימי הדרכה ,סה"כ  60שעות לימוד.

תאריכים9.7.19 ,8.7.19 ,4.7.19 ,3.7.19 ,2.7.19 ,15.4.19 ,14.4.19 ,11.4.19 :
•
•

הקורס בשיתוף עם משרד הבריאות והרשות לפיתוח הנגב
הקורס נבנה בשיתוף עם מדריכות ארציות לריפוי בעיסוק באגף לחינוך מיוחד של משרד החינוך,
הקורס מאושר ללימודים במסלול אישי באופק חדש

מס' שעות60 :
מיקום :חדר הדרכה הרשות לפיתוח הנגב -בית הנשיאים ,שדרות יצחק רגר  ,19באר שבע
חובות הקורס:
נוכחות 80%
מבחן מסכם בציון עובר

תכנית הלימודים
מפגש 11.4.19 :1
8:15-9:45

דברי פתיחה ונהלים

בלה בן גרשון ,מנהלת המחלקה לאוטיזם,
משרד הבריאות
אורלי בר ,השירות הארצי לריפוי בעיסוק,
משרד הבריאות
לילך עירד ,מרפאה בעיסוק ,מומחית תחום
ריפוי בעיסוק במשרד החינוך ,מדריכה
במסגרות תקשורת ,רכזת תוכן הקורס

9:45-10:00
10:00-11:30

הפסקה
מבוא -הגדרות ,אבחנה DSM-V

11:30-11:45
11:45-13:15

הפסקה
נוירו-ביולוגיה ,תחלואה נלווית

13:15-13:45
13:45-15:15

ד"ר יאיר צדקה ,מנהל המכון להתפתחות הילד
באר שבע

ד"ר יאיר צדקה ,מנהל המכון להתפתחות הילד
באר שבע
הפסקה

חיים בסרט -הורות עם צרכים מיוחדים

דורון פרג

מפגש 14.4.19 :2
8:30-10:00

תהליכי עיבוד מידע בASD

10:00-10:15
10:15-11:45

הפסקה
תהליכי עיבוד מידע בASD

11:45-12:15
12:15-13:45

מירב קסוטו פסקרה ,מרפאה בעיסוק ומדריכה
מוסמכת במודל הDIR-
הפסקה

ASD
מאפייני תקשורת ,שפה ודיבור

13:45-14:00
14:00-15:30

מירב קסוטו פסקרה ,מרפאה בעיסוק ומדריכה
מוסמכת במודל הDIR-

פרופ' אסתר דרומי ,קלינאית תקשורת,
קליניקת אקורד ,אוניברסיטת תל-אביב

הפסקה
ASD
מאפייני תקשורת ,שפה ודיבור

פרופ' אסתר דרומי ,קלינאית תקשורת,
קליניקת אקורד ,אוניברסיטת תל-אביב

מפגש 15.4.19 :3
9:00-10:30

עבודת המרפאה בעיסוק -תהליך
ההתערבות:
נייר עמדה בריפוי בעיסוק ,ASD
תהליך ההערכה בריפוי בעיסוק -אתגר
ההערכה ,חשיבה קלינית בבניית תכנית
טיפול והצבת מטרות

שמעונה לב און ,מרפאה בעיסוק ,ראש תחום
רפוי בעיסוק במכון להתפתחות הילד ע"ש
ויינברג ,המרכז הרפואי שיבא ,תל-השומר

10:30-10:45
10:45-12:15

הפסקה
האתגר שבהערכה ואבחון בילדים עם
(הערכה מוטורית ,סנסורית)ADL ,

12:15-12:30
12:30-14:00

הפסקה
הערכה וטיפול משחק/פנאי

14:00-14:30
14:30-16:00

שמעונה לב און ,מרפאה בעיסוק ,ראש תחום
רפוי בעיסוק במכון להתפתחות הילד ע"ש
ויינברג ,בה"ח שיבא.

שמעונה לב און ,מרפאה בעיסוק ,ראש תחום
רפוי בעיסוק במכון להתפתחות הילד ע"ש
ויינברג ,בה"ח שיבא.
הפסקה

משימה בקבוצות עבודה :הגדרת מטרות
ובניית תכנית התערבות

שמעונה לב און ,מרפאה בעיסוק ,ראש תחום
רפוי בעיסוק במכון להתפתחות הילד ע"ש
ויינברג ,בה"ח שיבא.

מפגש 2.7.19 :4
8:30-10:45

עקרונות מנחים להתערבות קבוצתית עם
ילדים עם ASD

אפרת בן נאה ,מרפאה בעיסוק ,מומחית בגיל
הרך ומטפלת זוגית ומשפחתית.
מטפלת ב"קליניקה לטיפול במשפחה" ומרצה
באוניברסיטה העברית ובקריה האקדמית אונו.

10:45-11:00
הפסקה
11:00-12:30

עקרונות מנחים להתערבות קבוצתית עם
ילדים עם ASD

אפרת בן נאה ,מרפאה בעיסוק ,מומחית בגיל
הרך ומטפלת זוגית ומשפחתית.
מטפלת ב"קליניקה לטיפול במשפחה" ומרצה
באוניברסיטה העברית ובקריה האקדמית אונו.

12:30-13:00
הפסקה
13:00-15:15

עקרונות מנחים להתערבות קבוצתית עם
ילדים עם ASD

אפרת בן נאה ,מרפאה בעיסוק ,מומחית בגיל
הרך ומטפלת זוגית ומשפחתית.
מטפלת ב"קליניקה לטיפול במשפחה" ומרצה
באוניברסיטה העברית ובקריה האקדמית אונו.

מפגש 3.7.19 :5
8:30-10:00

גישות מרכזיות בטיפול ב :ASD
DIR

ענבל הימן ,מרפאה בעיסוק ומדריכה מוסמכת
במודל הDIR-

10:00-10:15
הפסקה

10:15-11:45

גישות מרכזיות בטיפול ב:ASD
ABA

רותם גל משאל
מנתחת התנהגות ומרפאה בעיסוק
מדריכת צוותים מקצועיים ,קליניקה פרטית

11:45-12:15
הפסקה
12:15-13:45

רותם גל משאל ,מנתחת התנהגות ומרפאה
בעיסוק מדריכת צוותים מקצועיים ,קליניקה
פרטית

TEACCH

13:45-14:15
הפסקה
מרפאה בעיסוק ,מדריכה ארצית במשרד
החינוך

14:15-15:00

אוטיזם ומערכת החינוך

8:30-10:00

גישות שונות להבנת תפקיד ההורים
ומקומם בתהליך הטיפולי של הילד
ברצף האוטיסטי

מפגש 4.7.19 :6
דר' עירית חגי ,פסיכולוגית חינוכית
והתפתחותית .מחברת הספרים "ילד שלי
מיוחד" ו"יש לי ילד אחר"

10:00-10:15
הפסקה
10:15-11:45

טכנולוגיה מסייעת והתאמת סביבה

נועה ניצן ,מרפאה בעיסוק ,רכזת תחום ריפוי
בעיסוק בבית איזי שפירא ומנהלת מקצועית
במרכז הטכנולוגי בבית איזי שפירא

11:45-12:00

הפסקה
12:00-13:30

טכנולוגיה מסייעת והתאמת סביבה

נועה ניצן ,מרפאה בעיסוק ,רכזת תחום ריפוי
בעיסוק בבית איזי שפירא ומנהלת מקצועית
במרכז הטכנולוגי בבית איזי שפירא

מפגש 8.7.19 :7
8:30-10:00

"לדבר אחרת על אוטיזם"

חברי אסי -קהילת אנשי הספקטרום האוטיסטי
בישראל ,ד"ר סולה שלי

10:00-10:15
הפסקה

10:15-11:45

רותם גל משאל ,מנתחת התנהגות ומרפאה
בעיסוק מדריכת צוותים מקצועיים ,קליניקה
פרטית

קשיי אכילה וASD

11:45-12:00
הפסקה
12:00-13:30

רותם גל משאל ,מנתחת התנהגות ומרפאה
בעיסוק מדריכת צוותים מקצועיים ,קליניקה
פרטית
הפסקה

קשיי אכילה וASD

13:30-14:00
14:00-15:30

נורית בן זיו ,מרפאה בעיסוק ,מומחית תחום
ריפוי בעיסוק מתי"א בת ים

השתתפות ושאלון השתתפות הילד
בעיסוקי היומיום לאוטיזם

מפגש 9.7.19 :8
9:00-10:30

נריה אלגד כגן ,מרפאה בעיסוק ,מדריכה
ומלווה מתבגרים עם אוטיזם בתפקוד בינוני-
גבוה ,מרכז חינוך ליאו באק ,חיפה וחוקרת
בתחום שילוב מבוגרים עם אוטיזם בתפקוד
גבוה בשוק העבודה

תפקודים ניהוליים

10:30- 10:45
הפסקה
10:45-13:00

נריה אלגד כגן ,מרפאה בעיסוק ,מדריכה
ומלווה מתבגרים עם אוטיזם בתפקוד בינוני-
גבוה ,מרכז חינוך ליאו באק ,חיפה וחוקרת
בתחום שילוב מבוגרים עם אוטיזם בתפקוד
גבוה בשוק העבודה

מתבגרים ובוגרים -הכנה לחיים ,עולם
העבודה ,צבא.

13:00-13:30
13:30-14:15
14:15-14:45
14:45-15:30

הפסקה
פאנל -ייחודיות העבודה במסגרות שונות

סיכום קורס

מרפאים בעיסוק העובדים במסגרות שונות

מבחן מסכם
צוות השתלמויות העמותה ולילך עירד רכזת
תוכן הקורס

עלות הקורס
 ₪ 1580 / ₪ 1900לחברי החברה הישראלית לריפוי בעיסוק
שימו לב -החברה הישראלית יצרה שיתוף פעולה עם הרשות לפיתוח הנגב :לתושבי הדרום תסובסד ע"י
הרשות לפיתוח הנגב עלות הקורס ב 50%ותעמוד על  ₪ 950בלבד ₪ 790 /לחברי החברה הישראלית.

קבלת ההנחה מותנית באישור הנרשם על היותו תושב הנגב עפ"י החוק הרשות לפיתוח הנגב התשנ"ב-
" 1991הנגב" – שטח המדינה שמדרום לקו  ,115ברשת ישראל ,שיטת קסיני  -סולדנר.
* יש להציג אישור תושב ממשרד הפנים וחוזה שכירות  /אישור תשלום ארנונה .את האישור יש לשלוח
למיילisot@013.net :
הזדרזו להירשם -הרשמה מוקדמת עד  .11.2.19לאחר מועד זה תעריף הקורס יעלה ב.10%
סגירת הרישום 11.3.19
* ניתן לבטל הרשמה עד למועד סגירת הרישום 11.3.19 ,בהחזר כספי תוך קיזוז דמי רישום בסך  10%מדמי הקורס
ששולמו .לאחר ה 11.3.19לא ניתן לקבל החזר עבור ביטול השתתפות בקורס.
**ניתן לשלם עד  3תשלומים

הקורס מותנה במינימום משתתפים

לחץ לרישום מאובטח
בשלב הרישום המקוון לא ישלח אישור ולא יעשה החיוב הכספי .החיוב יעשה עם אישור החברה
הישראלית לריפוי בעיסוק על רישום מינימום משתתפים והודעה על כך תשלח במייל לנרשמים.
לנרשמים תינתן רשימת קריאה במייל נפרד
התכנית עשויה להשתנות בהתאם לאילוצים

