
המבחן המסכם:תחילת הקורס: 14 מפגשים:

zoom-הקורס יתקיים באופן מקוון ב

יום א׳, 14.03.2021 ימי א׳, פעם בשבוע יום א׳, 29.11.2020
בין השעות 16:00–18:00 בין השעות 16:00–19:15 בין השעות 16:00–19:15

עקרונות התערבות התפתחותית והתנהגותית
לילדים על רצף האוטיזם

הטיפול בילדים על הספקטרום האוטיסטי בגילאי הגן ובית-הספר 
היסודי דורש בניית תכנית טיפולית, הכוללת הגדרה מדויקת של 

מטרות, דרכי התערבות והערכת הישגים. הטיפול בגילאים אלו מצריך 
ידע ומיומנויות הנוגעים לנושאים ולתחומי חיים מגוונים.

אנחנו מזמינים אתכם ללמוד על הגישה ההתנהגותית )ABA( לטיפול 
בילדים עם אוטיזם ולהרחיב את הכלים המקצועיים להתערבות 

חינוכית התנהגותית אפקטיבית, עם המרצים המובילים בתחום הטיפול 
באוטיזם בארץ.

הקורס מתאים להורים, לאנשי מקצוע ולצוותי חינוך בגנים ובבתי הספר.

במידה ובוטלה ההרשמה ע"י הנרשם – דמי ההרשמה לא יוחזרו. התשלום עבור הקורס יוחזר במלואו עם הודעת ביטול 
)למעט דמי הרישום( עד לתאריך 20.11.2020

עלות הקורס: 2,000 ₪. דמי ההרשמה ע"ס 100 ₪. 

 liatr@alut.org.il | 03-7238368 לפרטים נוספים: ליאת

מנהלת אקדמית : ד"ר דגנית איתן, רכזת: ליאת ריינהרץ

תכני הקורס
מאפייני האוטיזם	 
גישות טיפול, התערבות תרופתית 	 

וטיפולים משלימים בילדים על רצף 
האוטיזם

מאפייני תקשורת ושפה	 
פיתוח וקידום תקשורת, שימוש באייפד, 	 

באפליקציות ובתקשורת תומכת חליפית
התנהגות סנסומוטורית	 
פיתוח מיומנויות, תפקודי יום-יום	 
התפתחות מוטורית	 

למסיימים בהצלחה תינתן תעודת סיום קורס בעקרונות יסוד בהתערבות חינוכית התנהגותית לילדים  	
על רצף האוטיזם מטעם אגודת אלו"ט

משתתפים אשר יסיימו את הקורס ויעמדו בבחינה בהצלחה יוכלו להגיש מועמדות להשתלב באחת  	
ממסגרות אלו"ט הפועלות על פי גישה זו. על המועמד/ת יהיה לעמוד בכל התהליך ושלבי המיון 

המקובלים
עובדי הוראה יבדקו באופן עצמאי הגשת הקורס לגמול השתלמות במסלול אישי. 	

 	 - ABA - מושגי יסוד בגישה ההתנהגותית
לטיפול באוטיזם 

השגת שיתוף פעולה בתהליך הטיפולי	 
התפתחות וקידום משחק	 
אסטרטגיות למידה בגן ובבית ספר יסודי	 
התמודדות עם התנהגויות מאתגרות, כגון: 	 

גמילה, קשיי אכילה, התפרצויות, סרבנות ועוד
פיתוח מיומנויות חברתיות 	 
חינוך מיני - חברתי	 
אסטרטגיות לשילוב בגן ובבית הספר	 

להרשמה ותשלום יש ללחוץ כאן


