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”ז
2016-2018
תכנית דו-שנתית להכשרת מטפלים
בגישת מפנה לטיפול בפעוטות המאובחנים
בספקטרום האוטיזם ומשפחותיהם
בית הספר לעבודה סוציאלית
היחידה ללימודי המשך
אוניברסיטת בר-אילן

“אם וילד” נתרם באדיבות הפסלת קטי פלדי

תכנית דו-שנתית להכשרת מטפלים
בגישת מפנה לטיפול בפעוטות המאובחנים
בספקטרום האוטיזם ומשפחותיהם
מרכזת אקדמית :ד"ר אילת סימן טוב
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.
 83%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 ,עפ”י גישת
מפנה ,בבתי המשפחות בקהילה.
אוכלוסיית היעד
•בעלי תואר ראשון לפחות במדעי החברה,
הבריאות והרוח.
•עדיפות לבעלי ניסיון בעבודה עם מערכות
משפחתיות (טיפול ,יעוץ ,הדרכה).
מבנה התכנית
פתיחת הלימודים :נובמבר 2016
הלימודים יתקיימו במשך שנתיים ,בימי רביעי,
בין השעות 17.00-09.45
שלב א' :קורס יסוד תיאורטי :לימודים עיוניים בצד
התנסות אישית וקבוצתית יתקיים באוניברסיטת בר-אילן.
תקופת הלימודים :שלב ' נובמבר  - 2016יוני 2017
סה"כ  264שעות לימוד.

שלב ב' :קורס המשך המשלב לימודים תיאורטיים
עם תצפית והתנסות אישית יתקיים במרכז מפנה
בראש פינה.
תקופת הלימודים :יולי  - 2017דצמבר 2017
(באוגוסט לא יתקיימו לימודים)

סה"כ  144שעות לימוד.
שלב ג' :עבודה מעשית בבתי המשפחות (עבודה
מעשית  -פעמיים בשבוע  2ixשעות) בנוסף ליום
הדרכה ולימודים במרכז מפנה בראש פינה.
תקופת הלימודים :ינואר  - 2018מאי 2018
סה"כ  168שעות לימוד והדרכה.
שעות עבודה מעשית :סה"כ  120שעות.
* הלימודים בתכנית רציפים  -לא מתקיימת חופשת סמסטר
* חובת נוכחות בכל השיעורים

הגשת עבודת סיום :אפריל 2018
תעודת גמר
לעומדים בדרישות התכנית כולל חובת עבודה
מעשית ,תוענק תעודה המאשרת סיום לימודים
בתכנית להכשרת מטפלים בגישת מפנה בעבודה
טיפולית עם פעוטות המאובחנים בספקטרום האוטיזם
ומשפחותיהם ,מטעם היחידה ללימודי המשך של
ביה"ס לעבודה סוציאלית ע"ש לואיס וגבי וייספלד,
אוניברסיטת בר-אילן ומרכז מפנה.

“משפחה במפנה” נטע אלונים

תכנית הלימודים
שלב א'  -לימודים באוניברסיטת בר-אילן
לימודים תאורטיים :מבוא כללי להתפתחות הילד;
היסודות הפסיכולוגיים ,הפיזיולוגיים ,והנוירו-
התפתחותיים בגיל הרך; גורמי סיכון להתפתחות
ליקויים נוירו התנהגותיים; פסיכולוגיה
התפתחותית של הגיל הרך; התפתחות תקינה
לעומת הפרעות התפתחותיות; מודלים תאורטיים
בהתפתחות משפחה; יחסי גומלין במשפחה;
סוגיות בטיפול משפחתי; מבוא לפסיכותרפיה;
ספקטרום האוטיזם :זיהוי מוקדם בינקות,
טכניקות אינטראקציה ומשחק ,טיפול במשחק
בארגז החול ,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.
שלב ב'  -לימודים התנסותיים
במרכז מפנה בראש פינה
שילוב לימודים תיאורטיים בהתנסות אישית
ומעשית :פסיכופתולוגיה של הילד ,המתבגר
והמבוגר; 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; אחאים; יישום משוב
רציף ככלי להבנה עצמית ולשינויים התנהגותיים;
מנגנוני הגנה והתנגדות של העצמי והזולת
ופיתוח אמצעי התמודדות; קשר ותקשורת:
יסודות התנהגותיים וחווייתיים בקשר ובתקשורת
במערכת היחסים הבין-אישית .תורת הדיאלוג;
תורת הפידבק.

תכנית הלימודים
שלב ג' :עבודה מעשית
עבודה מעשית בבתי משפחות המטופלים ברחבי
הארץ ,בליווי הדרכה שבועית במרכז מפנה; עיבוד
קונפליקטים בטיפול ויישום
•בנוסף לעבודה המעשית וההדרכה יושלמו
פרקי ידע תאורטי
•יושם דגש על שילוב בגנים
•יתקיים קולוקוויום להכוונה לקראת הגשת
עבודת גמר
התכנית כוללת מגמת שילוב פעוטות במערכת
הגנית ,ליווי וסיוע.
התכנית מוכרת לגמול השתלמות (עובדי
הוראה חייבים באישור המפקח האזורי
לקבלת אישור לגמול השתלמות).
צוות מאמן עבודה מעשית:
עינת קדוש  -פסיכותרפיסטית ,מטפלת ומדריכה
מרגלית חי  -פסיכותרפיסטית ,ומדריכה
גיורא שיינגזיכט  -תרפיסט ומדריך
ענת בן-ארי – תרפיסטית
ורוניקה יעקובסון – תרפיסטית

סגל המרצים
ד"ר חנה אלונים ,מומחית בתחום הפרעות
התפתחותיות בספקטרום האוטיזם ובריאות הנפש,
מייסדת ומנהלת מרכז מפנה
ד"ר אוואן אליוט ,מרצה בכיר בתחום הנוירוביולוגיה,
הפקולטה לרפואה ,אוניברסיטת בר-אילן
ד"ר מינה גורביץ ,מומחית לרפואת ילדים,
להתפתחות הילד בגיל הרך ולגסטרואנטרולוגיה
ותזונה בילדים
ד"ר יורם זנדהאוז ,מומחה לרפואת ילדים ,נוירולוגית
ילדים והתפתחות ילדים
ד"ר דני טיאר ,מומחה לרפואת משפחה במרכז
מפנה ,רכז לימודי המשך ברפואה ,מחוז צפון -
אוניברסיטת בן גוריון
גב' אמירה ישראלי ,פסיכולוגית קלינית בכירה
ומדריכה ,בי”ח זיו בצפת
גב' אן מסד ,MSW ,פסיכותרפיסטית ,מדריכה בכירה
בטיפול זוגי ומשפחתי
ד"ר אילת סימן טוב ,חוקרת ,מרצה ויועצת בתחום
אוטיזם ומשפחה
פרופ' ליאורה פינדלר ,ראש מגמת שיקום ,ביה”ס
לעבודה סוציאלית ,אוני’בר-אילן
גב' יונת פישר ,מטפלת באומנות ומדריכה בכירה,
סמינר הקיבוצים
מר יאיר פלמוני ,פסיכולוג קליני בכיר במרכז מפנה
מר יוסי צוק ,פסיכולוג קליני בכיר  -מדריך ,מכון
של”ם ראשל”צ
ד"ר מיכל קדרון ,פסיכולוגית ,מנהלת מחלקת הגיל
הרך בסמינר הקיבוצים ורכזת התוכנית לטיפול
במשחק בסמינר אורנים
ד"ר מולי רנדור ,רופא ונטורופט
ד"ר יהודה שחם ,פסיכולוג ,מדריך בטיפול
משפחתי ,מומחה בתחום הטראומה
גב' דפנה שמיר ,עו"ס ,פסיכותרפיסטית לגיל הרך,
ילדים ומבוגרים

הרשמה
על הנרשמים לצרף:
.1
.2
.3
.4
.5

1טופס הרשמה וטופס תנאים כלליים
2דמי הרשמה  -המחאה בסך ₪ 270
לפקודת אוני' בר-אילן
3קורות חיים אישיים ומקצועיים (התנסות
מקצועית ופרסומים)
4תמונה פספורט
5צילומי תעודות של התואר הראשון/השני,
השתלמויות וקורסים

הקבלה על סמך ראיונות אישיים.
המתקבלים לתכנית ומאשרים את לימודיהם
מחויבים לתכנית המלאה.
שכר לימוד
שנה א’ + ₪11,750 :דמי הרשמה  270ש”ח
שנה ב’( ₪11,750 :כולל כלכלה בימי הלימודים).
ניתן לשלם בכל שנה בשמונה תשלומים הצמודים למדד יוקר
המחיה יולי .2016
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