קורס אוטיזם בקליניקה 9/11/15-11/4/16
מועדים ושעות
הקורס יערך בשני חלקים ,הראשון מנובמבר עד סוף דצמבר והשני מסוף פברואר עד אפריל
בימי שני משעה 16:00-21:00
מיקום
המכון להתפתחות הילד ,בית חולים שיבא ,תלה"ש
רציונל
החיבור בין הידע התאורטי והיישום הקליני הוא מהות העבודה הטיפולית .קורס זה יאפשר אינטגרציה בין
.חשיפה לתיאוריות ,דרכי אבחון ושיטות התערבות בתחום האוטיזם מגיל ינקות עד ההתבגרות
אחראים אקדמים
ד"ר אריאלה יוקל ,מיכל שטיימן ,עטרה פרוידיונג ,מיכל פרבר ,אדלשטיין צאלה
שם המרצה
ד"ר אריאלה יוקל ,ד״ר מור שניר אירית ,פרופ' אסתי בן יצחק ,רותם חלילי ,מיכל שטיימן ,דר' רינת
גולד ,עטרה פרידיונג ,דפנה רויטמן ,ד"ר אריה אשכנזי ,שמעונה לב-און ,רונית ולגרין ,אתי שני
תכנים
9.11.15 .1
פתיחה והקדמה
ד"ר אריאלה יוקל ,ק"ת ,ראש תחום קלינאי התקשורת במכון להתפתחות הילד ,בי"ח ספרא ,תל השומר;
.קליניקה פרטית בכוכב יאיר ,מרכזת הקורס
אבחנה מבדלת ,ממצאים נוירואנטומיים באוטיזם , DSM 5,הגדרות חדשות בתחום האוטיזם
פסיכיאטרית מומחית לילדים ,נוער ומבוגרים; מנהלת יחידת גני תקשורת  MD,ד״ר מור שניר אירית
.השרון ומרכז בית אחד בשרון ,העמותה לילדים בסיכון
. 16.11.15 .2
אבחון רצף האוטיזם
.פרופ' אסתי בן יצחק ,ראש חוג להפרעות בתקשורת באוניברסיטת אריאל; המרכז לאוטיזם ,אסף הרופא

23.11.15 .3
.מאפייני תקשורת ,שפה ודיבור ודרכי התערבות בקרב תינוקות (מלידה עד גיל שנתיים) עם אוטיזם
.גב' רותם חלילי רותם חלילי קלינאית תקשורת קליניקה פרטית

30.11.15 .4
מאפייני תקשורת ,שפה ודיבור ודרכי התערבות בקרב ילדים צעירים (גילאים שנתיים עד ארבע) עם
.אוטיזם
החוג להפרעות בתקשורת ,הקריה האקדמית אונו; , MA.גב' מיכל שטיימן ,ק"ת מדריכה מוסמכת
קליניקה פרטית – רמת-גן
21.12.15 .5
משחק ואוטיזם :מאפיינים וטיפול
.דר' רינת גולד ,ק"ת .החוג להפרעות בתקשורת ,אוניברסיטת תל-אביב; קליניקה פרטית ,פתח-תקווה
29.2.16 . .6
מאפייני תקשורת ,שפה ודיבור ודרכי התערבות בקרב ילדי גן חובה וביה"ס (גילאים חמש והלאה) עם
.אוטיזם
ד"ר אריאלה יוקל ,קלינאית תקשורת ,ראש תחום קלינאי התקשורת במכון להתפתחות הילד ,בי"ח ספרא,
תל-השומר; קליניקה פרטית בכוכב יאיר
.במערכת החינוך הרגילה  ASDשילוב חברתי -לימודי של ילדי בית-ספר עם
גב' עטרה פרידיונג ,ק"ת ,מומחית תחום לקויות תקשורת במשרד החינוך (בעבר) ,מכללת גבעת
.וושינגטון
7.3.16 .7
הערכה וטיפול בקשיי אכילה אצל ילדים עם אוטיזם
גב' דפנה רויטמן ק"ת .מדריכה מוסמכת ,מ.א בחינוך מיוחד

14.3.16 .8
ותחלואה נלוות - ASDטיפול תרופתי ב
ד"ר אריה אשכנזי ,נוירולוג ,סגן מנהלת המכון להתפתחות הילד ,בי"ח ספרא ,תל-השומר
וויסות חושי באוטיזם
גב' שמעונה לב-און ,מרפאה בעיסוק ,ראש תחום ריפוי בעיסוק במכון להתפתחות הילד ,בי"ח ספרא ,תל-
השומר
21.3.16 .9
בראיה הקלינית של קלינאית התקשורת -ABAעקרונות ה
דר' רונית וולגרין ,ק"ת ,מדריכה גננות מורים ומשלבים בשילוב פרטני של ילדים אוטיסטים במערכת
 YNETהחינוך הרגילה .קליניקה פרטית .מנהלת את פורום אוטיזם ,במערכת הפורומים הרפואיים של
).10שימו לב ,יום שישי( 1.4.16
 DIRמשחק ,הנאה ותקשורת  -אוטיזם בקליניקה על פי עקרונות גישת
קלינאית תקשורת ,מוסמכת לטיפול והדרכה בגישה , MA,גב' אתי שני
4.4.16 .11
השימוש בתת"ח עם ילדים על רצף האוטיזם בתפקודים השונים" -הצגת מקרים"
'.אוניברסיטת אריאל ,מרכז 'אומר' ,גן 'משי  M.A.גב' ידידה לוין שטרנברג ,קלינאית תקשורת
הגשר לקשר :השימוש במערכות תת"ח להעצמת התקשורת הבין אישית של ילדים ומתבגרים על הרצף
האוטיסטי
ד"ר אורלי הבל ,קלינאית תקשורת ,ראש התכנית והחוג לחינוך מיוחד  -מכללת לוינסקי
.
11.4.15 .12
.השוואה בין גישות ההתערבות השונות ואינטרגרציה
פרופ' אסתר דרומי ,ק"ת ,החוג להתפתחות האדם והחינוך באוניברסיטת תל -אביב; 'אקורד' ,קליניקה
.פרטית
סיכום ואינטגרציה
דר' אריאלה יוקל

עלות

קורס מלא  ₪ 1800 -לחבר אגודה ₪ 2400 ,למי שאינו חבר אגודה (להזכירכם דמי חברות לאגודה .א
).הינם ₪ 290
)ב .מפגש בודד – ( ₪ 250לכל היותר שלושה מפגשים בודדים
מידע על המרצים
ד"ר אריאלה יוקל ,ק"ת ,ראש תחום קלינאי התקשורת במכון להתפתחות הילד ,בי"ח ספרא ,תל השומר;
.קליניקה פרטית בכוכב יאיר ,מרכזת הקורס
פסיכיאטרית מומחית לילדים ,נוער ומבוגרים; מנהלת יחידת גני תקשורת  MD,ד״ר מור שניר אירית
.השרון ומרכז בית אחד בשרון ,העמותה לילדים בסיכון
.פרופ' אסתי בן יצחק ,ראש חוג להפרעות בתקשורת באוניברסיטת אריאל; המרכז לאוטיזם ,אסף הרופא
.גב' רותם חלילי קלינאית תקשורת קליניקה פרטית
החוג להפרעות בתקשורת ,הקריה האקדמית אונו; , MA.גב' מיכל שטיימן ,ק"ת מדריכה מוסמכת
קליניקה פרטית – רמת-גן
.דר' רינת גולד ,ק"ת .החוג להפרעות בתקשורת ,אוניברסיטת תל-אביב; קליניקה פרטית ,פתח-תקווה
גב' עטרה פרידיונג ,ק"ת ,מומחית תחום לקויות תקשורת במשרד החינוך (בעבר) ,מכללת גבעת
.וושינגטון
גב' דפנה רויטמן ק"ת .מדריכה מוסמכת ,מ.א בחינוך מיוחד
ד"ר אריה אשכנזי ,נוירולוג ,סגן מנהלת המכון להתפתחות הילד ,בי"ח ספרא ,תל-השומר
גב' שמעונה לב-און ,מרפאה בעיסוק ,ראש תחום ריפוי בעיסוק במכון להתפתחות הילד ,בי"ח ספרא ,תל-
השומר
דר' רונית ולגרין ,ק"ת ,מדריכה גננות מורים ומשלבים בשילוב פרטני של ילדים אוטיסטים במערכת
 YNET .החינוך הרגילה .קליניקה פרטית .מנהלת את פורום אוטיזם ,במערכת הפורומים הרפואיים של
קלינאית תקשורת ,מוסמכת לטיפול והדרכה בגישה , MA,גב' אתי שני
'.אוניברסיטת אריאל ,מרכז 'אומר' ,גן 'משי  M.A.גב' ידידה לוין שטרנברג ,קלינאית תקשורת
.ד"ר אורלי הבל ,קלינאית תקשורת ,ראש התכנית והחוג לחינוך מיוחד  -מכללת לוינסקי
פרופ' אסתר דרומי ,ק"ת ,החוג להתפתחות האדם והחינוך באוניברסיטת תל -אביב; 'אקורד' ,קליניקה
.פרטית

