
 

 

תחומית בקרב ילדים על -אסטרטגיות להתערבות טיפולית רבורס ק

 יהרצף האוטיסט

 3202 פברואר  - 1,  8,  15/   3202  ינואר - 11, 25  תאריכים:

 

    :רקע

הסביבה בדרגות  עם  המאובחןשל  פוגעת בכישורי התקשורתהתחומית, -( היא לקות רבAutistic Spectrum Disorder) ASDהפרעת 

הם לוקים ביכולת להתבטא,  , יםחברתי של מצבים  בהבנה מתקשים אוטיסטיהרצף  העל המאובחנים ילדים  .(Bhat, 2020שונות )חומרה 

עם   לתקשר בלי שיהיו מסוגלים  להסתגר בעולמם הפנימי  עשויים אף הם , ומילולית-תקשורת מילולית ולאיש להם קשיים ביצירת  

 סביבתם. 

 Sensory Based Motorלקויות בתחום המוטוריקה יש   בקרב המאובחנים יםברל ו,  נוספותם מבעיות  לדים עם אוטיזם סובלים לעיתי י

Disorder  .בעיבוד   לקותלעיתים, המיומנויות המוטוריות תואמות גיל, ולמרות זאת קיים קושי מוטורי על בסיס  בדרגות חומרה שונות

 מידע חושי ובעיבוד מידע. 

החושים  חמשת   , שהםתחושתייםלגירויים  תגובה  איכות ה בוויסות או ב, של גירוי י ו היבז  שיקול  גורמות (SPD) חושי דעמי  הפרעות בעיבוד 

נפוצות    . הפרעות אלהפרופריוצפטיבי ושיווי משקל(אינטרוספטיבי,  חושים פנימיים ) לושהשוה, שמיעה, טעם וריח, מגע(  יהחיצוניים )ראי 

( חברתי, רגשי, שפתי ותקשורתיהתפתחות השונים )מוטורי, ה יבתחומ ך דר על רכישת אבני ה משפיעות  אצל המאובחנים באוטיזם, והן

 . יום-םהיובחיי בתפקוד   ופוגעות

על  ם )ילדים יהרי וצהחת רוא יכגון מה , מיותיו -םיובפעילויות  יישום-בר  ידעכדי ל  של המידעוארגון  יההבנ  הוא תהליך של  עיבוד מידע

כאשר    .(םיכול לפגוע בתפקודמה ש, םי הרי ואת המשמעות של ארוחת צ  ואהקשר ה  אתולאו דווקא  ,ארוחהכיכולים לפרש מאכל  רצף ה

וכפופות לסוגים כלליים    ,החושיות נקשרות לאסוציאציות קוגניטיביות מתאימותחדים במוח, התפיסות המידע הנקלט עובר דרך אזורים מיו

בין היתר   ,בתפקודפוגעות יבוד מידע  ם ותהליכי עיפצ שמירת ר ,על כך נוסף .(Bogdashina, 2011, 2016)  של פרטי מידע הקיימים בזיכרון

ומהקושי של עיבוד מידע  בעיבוד מידע    אצל הילדים המאובחנים באוטיזם, שרובן נובעות מהקושי המוטוריות  הלקויות .וד המוטוריבתפק 

-יות טיפוליות רברטג טסאיכירו   יםשהפיזיותרפיסטחשוב . לכן באוטיזם יום של הילדים המאובחנים -, משפיעות על חיי היוםחושי

 . שבפניהםמערכתיות שיתאימו למקרה הפרטי 

הם  בטיפול בילדים על הרצף האוטיסטי.  המתמחים ,בקורס ישולבו הרצאות של רופא נוירולוג, פסיכיאטרית ילדים ופסיכולוגית קלינית

, ויספקו כלים מעשיים לתוכנית טיפולית  וגילו כופסי  ריאטנוירולוגי, פסיכיידע שיתרום להבנת הלקות מפרספקטיבות שונות: ה ירחיבו את 

 . תחומית-רב

 

   מטרות: 

בהשוואה ליכולת להבין את הלקות    DSM-וב DC 5-0-הכרת הלקות כפי שהיא מוצגת ב :(ASDהאוטיסט )הפרופיל של הילד  אבחון .1

  ,המוטוריתהשונות של הפגיעה   תור צוה . לאור הבנת הלקות, יורחב הידע עלואת הקשיים הכרוכים בה על פי תצפית והסתכלות 

-פעילות מוטורית, קושי בתנועה בי  ספראקסיה, קושי בשמירה על רצף מוטורי ומתוך כך קושי בתכנוןבתית, דילקות יצילמשל,  

 . לטראלית

ל  בטיפו העמקת ההבנה מהי למידה מוטורית :האוטיסטי תחומית בילדים המאובחנים על הרצף-התערבות טיפולית רבכלים ל .2



 

 

. הבנה והיכרות עם סוגי טיפולים המוטוריות   ובין הלקויות התקשורתייםלימוד הקשר בין הקשיים  .אוטיסטיהספקטרום ה ם עלידל בי

ת החברתיות, יכולת המשחק  מיומנויות התקשורת, המיומנויו לכלּוש  בבד, -ובדמוטוריות ה בפיזיותרפיה לשיפור המיומנויות 

 להבנה של סדר יום.   לוליישומם בחיי היומיום: מהבנה של מסו  םפירצתחות הרגשית, שיפור הבנת ה וההתפ 

היכרות עם אפשרויות לתוכנית התערבותית לילד  : ועיבוד מידע חושי תוך הקושי של עיבוד מידע הסתכלות על קשיים מוטוריים מ  .3

תן גם ידע חושי. תינמ ד בועי קושי במתוך אוטיסט, מתוך הבנה שחלק מהקשיים המוטוריים הם על בסיס של קושי בעיבוד מידע ו 

  שפתי הבתחום  ; (תחושת מסוגלות ויכולת :)לדוגמה  הרגשי בתחום  מים נוספים:ובתח מוטוריותה מיומנויות ה  לשיפורהדרכה 

  ; (או שיתופו רתנה לאח  המ  הבנה של  :)לדוגמה תקשורתהבתחום  ; (רכישת שפהבין הקשר בין מיומנויות מוטוריות ו :)לדוגמה

 . שותף, משחק הדדי, משחק עם חוקים(: משחק מה מגדו)ל חברתיה בתחוםו

  :עדקהל י

 .רישיון של משרד הבריאות  בעלי ם/ותהקורס מיועד לפיזיותרפיסטי

   .ותשע  40ס  ורהק  היקף היקף הקורס:

 משתתפים.   20משתתפים. ומוגבלת במספר של  16של   וםת הקורס מותנת במינימ חית פ  מספר משתתפים:

 

 ספר לפיזיותרפיה, המרכז הרפואי שמיר )אסף הרופא(. ת הבביקורס יתקיים ה מקום:

 

 2023 פברואר  – 1,  8, 15/  2023 ינואר –  11,  25  :תאריכים

 

   08:30-16:30  :ותשע
 

 ₪  2,350  לחבר  ותעל   :משתתףת לועל

   ₪  2,750 עלות ללא חבר                          

 

 

  הקורס מוגש לגמול השתלמות: 

 מות. הקורס יאושר לגמול השתלת כי אין העמותה מתחייב

ו בגמול  וגריאת בהכרתו כקורס המזכה על  המעידושרים" קורסים מא וןו ב"אלפורק הופעת הוא זמני בלבד  לפתיחת הקורס אישור  

 . השתלמות 

 
 . (םריות המשתתפיאח מזון ב) עמדת שתיה חמהוצב ת הקורס  לאורך* 

 

 PDFח תעודה באימייל בפורמט * לזכאים תשל

 

  :ן הלומדיםנדרשות מות ה המטל

 הצגת מקרה 

 

  תנאים לקבלת תעודה:

 מהמפגשים  100% בחובת נוכחות 

 .עמידה במטלות הנדרשות

 

 



 

 

 : מרצים עיקריים

 נוירו התפתחותית    פיזיותרפיסטית  MA.PT - ררלי נייגפיזיו או

 , מדריכהופסיכולוגית התפתחותית מומחית    - אלן רייסל 'גב

 , נוירולוג ילדיםים וילד  רופא  - ד"ר חנוך קאסוטו

 , פסיכיאטרית ילדים - דורית פרבשטיין אסלנובד"ר 

 ת. ( ומדריכה קליני 2010רישיון משרד הבריאות )סמכת בהתפתחותית מו-רפיסטית נוירוות פיזי    BPT,NDT - מיכאלי רעותגב' 
 

 ורס: תכנית הק

 מרצה  נושא  שעות  תאריך המפגש 

 מפגש ראשון 

11.1.2023 

דרך המוטוריות הנרכשות בשנת החיים  אבני ה 10:00-8:30

ת מוטוריות  הבסיס לרכישת מיומנויו  ,הראשונה

חות השונים: תקשורת, התפת בתחומי ה 

לת להשתתף  רכישת שפה, משחק ויכו 

 באינטראקציות חברתיות 

 אורלי נייגר 

  הפסקה  10:30-10:00

אבחנה מבדלת באמצעות חמשת הצירים של   12:00-10:30
0–5 DC 

שטיין  דורית פרבר ד"

 אסלנוב 

  ת צוהריים הפסק  12:45-12:00

את   ססותיות מבאבני הדרך המוטור  • 15:00-12:45
נרכשות על סמך  הן ופנית ו התשתית הג 

 ות סנסומוטורית וסומטוסנסורית התנס

ההשפעה של כל אחת מן המערכות האלה   •
על השגת אבני הדרך המוטוריות 

 בהתפתחות התקינה 

שי על  בוד מידע חו ההשפעה של קושי בעי •
 אבני הדרך המוטוריות 

ההשפעה ההדדית של רכישת אבני הדרך   •
 ם שוני תחות הבתחומי ההתפ 

: הבנת ההתפתחות הטיפוסית איתור מוקדם •
TD  לעומת התפתחות שאינה טיפוסית : 

 מהו תחום הנורמה? 

 אורלי נייגר 

  ה הפסק 15:15-15:00

16:30-15:15 
השגת הקשר בין איתור מוקדם, התערבות ו  •

 רך: מה צריך לזהות? אבני ד 

 הצגת מקרים ו  סיכום היום •

 אורלי נייגר 

 ה מרצ שא נו ת שעו תאריך המפגש 

 מפגש שני 

25.1.2023 

 רעות מיכאלי  טורית בהתפתחות תקינה למידה מו 10:00-8:30

  הפסקה  10:30-10:00

 רעות מיכאלי  המשך: למידה מוטורית בהתפתחות תקינה  12:00-10:30



 

 

  הפסקת צוהריים  12:45-12:00

 רעות מיכאלי  למידה מוטורית בהתפתחות תקינה  המשך: 15:00-12:45

  הפסקה  15:15-15:00

 אורלי נייגר  רפיה בפיזיות DIRמודל  16:30-15:15

 מפגש שלישי 

1.2.2023 

התפתחות רגשית אצל ילדים שאובחנו על   10:00-8:30

 ( (ASDהרצף האוטיסטי

 אלן רייסל 

  קה הפס 10:30-10:00

בספקטרום אצל ילדים   ילד-קשר הורה 12:00-10:30

    ASD. אוטיסטיה

 סל אלן ריי

  והריים הפסקת צ 12:45-12:00

כבסיס  בגיל הרך  ת המשחק התפתחו  15:00-12:45

בצד תפקוד   ,להתפתחות מסוגלות ויכולת

 מוטורי 

 אורלי נייגר 

  הפסקה  15:15-15:00

 אורלי נייגר  SPD ,SBMDידע חושי  עיבוד מ עיבוד מידע ו  16:30-15:15

 מפגש רביעי 

8.2.2023 

 אבחנה מבדלת ים של טריונ אבחנה: קרי 10:00-8:30

 מה כן?/למה לא?  ל

 DSMל הלקות על פי  אלגוריתמים ש

 ד"ר חנוך קאסוטו 

  הפסקה  10:30-10:00

 אורלי נייגר  מרחבי -עיבוד ויזו 12:00-10:30

  ם הפסקת צוהריי 12:45-12:00

מהי שונות נוירולוגית המאפיינת את הלקות  15:00-12:45

ASD ? 

 אורלי נייגר 

  ה הפסק 15:15-15:00

 : קבוצהאו ב עבודה בזוגות 16:30-15:15

 קביעת מטרות ו  הצעות להתערבויות טיפוליות

 אורלי נייגר 

 חמישי  מפגש

15.2.2023 

 אורלי נייגר  הצגת מקרים  16:30-8:30

 

 יים נו וייתכנו שי סופית אינה  התוכנית *
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 : דעיםי הם יוס כרו קה תלבתחי  חתמונרשמים לקורס יה*

   סת לשעות הלימוד במהלך יממהיה המתייחחריגה מההנח אי לבנוגע 

 היותר,   לכל  שעות ביממה  8גש שיכלול עד  מוד במפלמשתלם יכול ל )

 (08:00-13:00 בימי ו' בין השעות ו  22:00 -ל 08:00ה,' בין השעות  -בימים א'

 ה,יממ  לךאחד במהורס ותר מקאחד או בים ללמוד בקורס ללמשת תרו אפש  כי ניתנתו 

 . םלימוד ביממה למשתל שעות   8ד על ת הלימו ו יעלה מניין שע  אחת, ובלבד שלא   ד במהלך יממהממוסד אח ד אחד או ביותר ס במו 

 

 

______________ _____________________________________________________ 

 

 משרד: הימוש לש

 _____________חתימה:     _____ ____ך: תארי  __ _________ תלם: ששם  המ


