התערבות טיפולית מוקדמת באוטיזם
תוכנית ייחודית לטיפול בתינוקות ובמשפחותיהם

ביה”ס לעבודה סוציאלית ע”ש לואיס וגבי וייספלד
היחידה ללימודי המשך

מידעון לשנה”ל תשע”ג
2012-2014
תוכנית דו-שנתית להכשרת מטפלים
בגישת מפנה לעבודה טיפולית עם תינוקות
המאובחנים בספקטרום האוטיזם ומשפחותיהם
בשיתוף עם בית הספר לעבודה סוציאלית
היחידה ללימודי המשך
אוניברסיטת בר-אילן

“אם וילד” נתרם באדיבות הפסלת קטי פלדי

תכנית דו-שנתית להכשרת מטפלים
בעבודה טיפולית עם פעוטות המאובחנים
בספקטרום האוטיזם ומשפחותיהם
גישת מפנה ,פותחה מאז שנת  1987ומבוססת
על תיאורית ההתקשרות .במרכז מפנה מתקיימת
תכנית של התערבות טיפולית מוקדמת בתהליך
התפתחותם של פעוטות המאובחנים בספקטרום
האוטיזם תוך כדי עבודה עם המשפחה הגרעינית.
 74.8%מהילדים שטופלו בגישת מפנה משולבים
באופן מלא במסגרות חינוך רגילות.
מטרות התכנית:
1 .1להקנות ידע תיאורטי ויישומי בתחום הטיפול
בפעוטות המאובחנים בספקטרום האוטיזם
ובמשפחותיהם.
2 .2להכשיר מטפלים לעבודה עם פעוטות בבתי
המשפחות בקהילה עפ”י גישת מפנה.
אוכלוסיית היעד
אנשי מקצוע בעלי השכלה וניסיון בתחומי החינוך
והטיפול בילדים .ניסיון בעבודה עם מערכות
משפחתיות (טיפול ,הדרכה ,ייעוץ).
מבנה התכנית
הלימודים יתקיימו בימי רביעי בין השעות
.10.00-17.00
חלק א' :קורס יסוד תיאורטי :לימודים עיוניים בצד
התנסות אישית וקבוצתית יתקיים באוניברסיטת
בר-אילן.
תקופת הלימודים :אוקטובר  - 2012יוני 2013

חלק ב' :קורס המשך המשלב לימודים תיאורטיים
עם תצפית והתנסות אישית יתקיים במרכז מפנה
בראש פינה.
תקופת הלימודים :יולי-נובמבר 2013

(באוגוסט לא יתקיימו לימודים)

חלק ג' :פרקטיקום בבתי המשפחות ברחבי הארץ
(עבודה מעשית  4 -שעות שבועיות) בנוסף ליום
הדרכה ולימודים במרכז מפנה בראש פינה.
תקופת הלימודים :דצמבר  - 2013מאי 2014
•פתיחת הלימודים :אוקטובר 2012
•הגשת עבודת סיום :מאי 2014
שלב א' באוניברסיטת בר-אילן :סה"כ  280שעות
לימוד.
שלבים ב'-ג' במרכז מפנה :סה"כ  280שעות
לימוד.
שעות פרקטיקום :סה"כ  80שעות.

“משפחה במפנה” נטע אלונים

מרכז מפנה :ראש פינה ,ת.ד  ,112מיקוד 12000
טל ,04-6931021 ,04-6802002 :פקס 04-6931185
www.mifne-autism.com
info@mifne-autism.com
facebook.com/MifneAutism

תכנית הלימודים
חלק א' לימודים באוניברסיטת בר-אילן
לימודים תאורטיים :מבוא כללי להתפתחות
הילד; היסודות הפסיכולוגים ,הפיזיולוגים,
והנוירו-התפתחותיים בגיל הרך; פסיכולוגיה
התפתחותית של הגיל הרך; התפתחות תקינה
לעומת הפרעות התפתחותיות; הפרעות
התפתחותיות שכיחות בגיל הרך; מודלים
תיאורטיים בהתפתחות משפחה; יחסי גומלין
במשפחה כולל אחאים; סוגיות בטיפול משפחתי;
מבוא לפסיכותרפיה; ספקטרום האוטיזם.
התנסות אישית וקבוצתית :פיתוח מיומנות
והבנה לתקשורת לא מילולית; שפת הגוף.
היסודות ההתנהגותיים והחווייתיים בקשר
ובתקשורת במערכת היחסים הבין אישית;
העצמת יכולות אישיות של המטפל.
חלק ב' במרכז מפנה בראש פינה
שילוב לימודים תיאורטיים בהתנסות אישית
ומעשית :פסיכופתולוגיה של הילד ,המתבגר
והמבוגר; פסיכותרפיה :הבנות דינאמיות
בטיפול; יחסי מטפל מטופל; טיפול במצבי
משבר במשפחה; אבחון והערכה :הבסיס
המדעי לאבחון ותפקידו בהבנה תהליכית של
הפרעות התפתחותיות; התפתחות שפה;
תזונה והפרעות אכילה; תרגול כישורי צפייה
והתבוננות; מתודולוגיה מעשית של עיבוד
נתונים .טכניקות וכלים של אסטרטגיות
טיפוליות; העצמת מיומנויות טיפוליות במערכת
משפחתית מתפתחת; יישום משוב רציף
ככלי להבנה עצמית ולשינויים התנהגותיים;
מנגנוני הגנה והתנגדות של העצמי והזולת
ופיתוח אמצעי התמודדות נאותים עמם; קשר
ותקשורת :יסודות התנהגותיים וחווייתיים בקשר
ובתקשורת במערכת היחסים הבין-אישית.
תורת הדיאלוג; תורת הפידבק.

חלק ג’ :עבודה מעשית
עבודה מעשית בבתי המשפחות המטופלים
בגישת מפנה ברחבי הארץ בליווי הדרכה אחת
לשבוע במרכז מפנה .בנוסף לעבודה המעשית
וההדרכה הצמודה יושלמו פרקי ידע תיאורטי
ויתקיים קולוקוויום קבוע להכוונה לקראת הגשת
עבודת הגמר.
הקורס כולל מגמת שילוב פעוטות במערכת
הגנית ,ליווי וסיוע.
הקורס מאושר לגמול השתלמות

סגל ההוראה ()Faculty
ד”ר חנה אלונים ,מומחית בתחום הפרעות
התפתחותיות בספקטרום האוטיזם ובריאות
הנפש .מייסדת ומנהלת עמותת מפנה.
ד”ר דני טיאר ,רופא ומדריך ברפואת המשפחה
ובקרת איכות .רופא משפחה במרכז מפנה.
מר יאיר פלמוני ,פסיכולוג קליני במרכז מפנה.
רכזת אקדמית :ד”ר אילת סימן טוב ,חוקרת,
מרצה ויועצת בתחום האוטיזם והמשפחה.

מרצים בקורס
ד”ר אוואן אליוט ,מרצה בכיר בתחום הנוירוביולוגיה,
הפקולטה לרפואה אוני’ בר-אילן.
גב’ ניצה בן אריה ,פסיכולוגית קלינית ,מומחית
להנחיית קבוצות ופסיכודרמה.
ד”ר יורם זנדהאוז ,מומחה לרפואת ילדים,
נוירולוגית ילדים והתפתחות ילדים.
גב’ אמירה ישראלי ,פסיכולוגית קלינית בכירה
ומדריכה ,בי”ח זיו בצפת.
גב’ חנה מן ,פסיכולוגית קלינית בכירה ומדריכה,
פסיכולוגית ראשית בי”ח זיו בצפת.
גב’ דינה מסתאיי ,פסיכולוגית קלינית בכירה,
בריאות הנפש ת”א יפו ,מכון של”ם.
גב’ שולמית סמיש ,תזונאית מוסמכת ,לשעבר
מרצה בביה”ס למדעי התזונה ,אוני’ עברית.
ד”ר ליאורה פינדלר ,ראש מגמת שיקום ביה”ס
לעבודה סוציאלית ,אוני’ בר-אילן.
ד”ר רובי פרידמן ,פסיכולוג קליני בכיר ,יו”ר האגודה
הבינלאומית לטיפול קבוצתי.
ד”ר נחמיה קיסר ,ראש היחידה לפסיכיאטריה של
הילד ,ביה”ח איכילוב
מר יוסי צוק ,פסיכולוג קליני בכיר – מדריך ,מכון
של”ם ראשל”צ.
גב’ תמי רומי MSW ,פסיכותרפיסטית ומדריכה
בטיפול משפחתי.
ד”ר יהודה שחם ,פסיכולוג ,מדריך בטיפול
משפחתי ,מומחה בתחום הטראומה.

צוות מאמן ומדריך במרכז מפנה:
עינת קדוש  -מטפלת ומדריכה
מרגלית חי  -מטפלת ומדריכה
גיורא שיינגזיכט  -מטפל ומדריך
טובה נצר  -מדריכה
שוקי להב  -מנהל אדמיניסטרטיבי

תעודת גמר
תעודה מטעם היחידה ללימודי המשך של ביה”ס
לעבודה סוציאלית אוניברסיטת בר-אילן ומרכז
מפנה תוענק למשתתפים שיסיימו את הקורס
ויעמדו בכל דרישותיו.
הרשמה
על הנרשמים לצרף:
.1
.2
.3
.4
.5

1טופס הרשמה
2דמי הרשמה  -המחאה בסך  ₪ 250לפקודת
אוניברסיטת בר-אילן
3קורות חיים
4תמונה פספורט
5צילומי תעודות של לימודים קודמים

הקבלה על סמך ראיונות אישיים.
המתקבלים לתכנית מחויבים לתכנית המלאה.
שכר לימוד:
שנה א’ + ₪10,000 :דמי הרשמה ₪ 250
שנה ב’( ₪10,000 :כולל כלכלה בימי הלימודים).
ניתן לשלם בשמונה תשלומים הצמודים למדד יוקר המחיה אוגוסט .2012

מרכז מפנה
ראש פינה ,ת.ד  ,112מיקוד 12000
טל04-6931021 ,04-6802002 :
פקס 04-6931185
משרד העמותה בתל-אביב03-5270147 :
info@mifne-autism.com

התוכנית נתמכת ע”י

אתר מרכז מפנהwww.mifne-autism.com :
facebook.com/MifneAutism

