
 

 

 לילדים על הספקטרום האוטיסטי   הטיפול הפיזיותרפיקורס 

 סילבוס

 מרצה    נושא   שעה  מפגש 

 יום ה' 
16.6.22 

 
נושא  

המפגש  
רקע  
 ומבוא 

 08:30-10:00 
היסטוריה, הגדרה, רקע,   –אוטיזם 

 מאפיינים וסימנים מוקדמים 
 מאיר לוטן   

    הפסקה    10:00-10:30 

 מאיר לוטן       המשך היסטוריה, הגדרה ומאפיינים  10:30-11:15

    הפסקה    11:15-11:30 

 11:30-13:00 
ילדים עם  –אבני דרך בלקות תקשורתית  

   אוטיזם בהשוואה להתפתחות נורמטיבית
 קורן -דקלה כץ

        הפסקת צהרים 13:00-13:30 

 מאיר לוטן  ליקויים מוטוריים בינקות   13:30-15:00 

 דקלה + מאיר    סכום היום דיון, היום הבא     15:00-15:30 

 יום ו' 
17.6.22 

 
נושא  

המפגש  
גישות  
 טיפוליות 

   קורן -כץ דקלה     SI-בעיות תחושתיות וגישת ה 08:30-10:00 

    הפסקה    10:00-10:30 

 דקלה       המשך  SI-בעיות תחושתיות וגישת ה 10:30-11:15

    הפסקה    11:15-11:30 

 11:30-13:00 
ארגון    -אוטיזם כהפרעה בעיבוד מידע 

     הסביבה ככלי מרכזי בטיפול
    דקלה

   היום הבא -סיכום הדיון 13:00 – 13:30

 יום ו' 
24.6.22 

 
נושא  

המפגש  
 מוטוריקה 

 08:30-10:00 
ילדים עם אוטיזם  –אבני דרך במשחק 

     בהשוואה להתפתחות נורמטיבית
 דקלה   

    הפסקה    10:00-10:30 

 10:30-12:00 
היפוטוניה ודיספרקסיה התפתחותית  

    באוטיזם 
    דקלה

       הפסקה 12:00-12:30 

 דקלה    שליטה יציבתית וקשיי חיקוי באוטיזם    12:30-14:00 

 יום ה' 
30.6.22 

 
נושא  

המפגש  
 קליניקה 

 08:30-10:00 
מאפייני הליכה ייחודיים והליכה על  

     אצבעות
     מאיר

    הפסקה    10:00-10:30 

 מאיר    כלי אבחון מוטוריים     –מוטוריקה ואוטיזם  10:30-12:00 

    הפסקת צהרים    12:00-12:30 

     מאיר     תיאורי מקרה –התנסות בכלי הערכה  12:30-14:00 

        הפסקת צהרים 14:00-14:30 

     מאיר     גישות טיפוליות ללא ביסוס מדעי  14:30-15:15 

    סכום היום דיון, היום הבא   15:15-15:30 

 מאיר  
 
 
 
 
 
 
   



 

 

 יום ה' 
7.7.22 

 
נושא  
  המפגש
גישות  

טיפוליות  
 ASDב  

8:30-10:00 ABA + ESDM   גישות טיפוליות   

       הפסקה 10:00-10:30 

 10:30-12:00 
על הספקטרום  טיפולים קבוצתיים בילדים 

 תאוריה    –האוטיסטי 
 מאיר   

    הפסקת קפה    12:00-12:30 

 12:30-13:15 
טיפולים קבוצתיים בילדים על הספקטרום  

 תיאורי מקרה    -האוטיסטי  
 מאיר   

    הפסקה    13:15-13:30 

 מאיר לוטן    למידה מוטורית בדגש על אוטיזם    13:30-15:30

 יום ה' 
14.7.22 

 
נושא  

המפגש  
לקראת  

 סיום

 08:30-10:00 
ושילובה בטיפולי פיזיותרפיה   DIRגישת ה 

 תאור מקרה  –
 דקלה  

    הפסקה    10:00-10:30 

 10:30-11:15 
מוקדי הטיפול הפיזיותרפי בעבודה עם  

 ילדים על הספקטרום  
 דקלה + מאיר  

    תרגיל עבודה בקבוצות    11:15-12:00 

    הפסקת צהרים    12:00-12:30 

 דקלה היבטים רגשיים בקרב הורים ומטפלים  12:30-13:30

 13:30-15:00  
תאורי מקרה   –בזום /ניתוח מקרים בכיתה

   של המשתתפים 
 דקלה + מאיר  

      סיכום הקורס ומשובים  15:00-15:30 

 

 ייתכנו שינויים  •


