
  

  

          
                                           גוריון בנגב-אוניברסיטת בן            

                     הפקולטה למדעי הבריאות          
                                    ס ללימודי המשך ברפואה"ביה          

        

 

 

 מרכז רפואי,  לילדים ונוערהפסיכיאטריך והשירות בשיתוף היחידה הפסיכיאטרית לגיל הר

  "סורוקה"האוניברסיטאי 

  

  מטרות התכנית
. בשנים האחרונות חלה עליה משמעותית במספר הילדים הסובלים מהפרעות בספקטרום האוטיסטי

 - מטפלים רבים העובדים עם ילדים מחפשים מענה לשאלות הקשורות לבעיות תקשורת והסתגלות רגשית

  .של ילדיםחברתית 

, תכנית הלימודים באה לאפשר לאנשי מקצוע העובדים עם ילדים בספקטרום להיחשף לבסיס מדעי

הכרות זו תאפשר להכיר את הסימנים לזיהוי הפרעות אלו ואת הדרכים לקידום . אבחנתי וטיפולי בתחום

  .התפתחותם של ילדים המאובחנים בספקטרום

יעבירו את תכני , מכל הארץ, אנשי מקצוע מובילים בתחוםשבה , תזוהי תוכנית רב מערכתית ייחודי

  .הקורס

  

  תנאי קבלה
  יתקבלו*לתכנית 

מטפלים בהבעה ויצירה ואנשי חינוך מיוחד בעלי , רפואיים-מטפלים פרא, םעובדים סוציאליי, פסיכולוגים

  . מספר שניםההאוכלוסייתואר ראשון לפחות אשר עובדים עם 
  

  .שיהמועמדים יעברו ראיון אי* 
  

   הלימודיםתכניתמבנה 
 מספר מפגשיםלמעט  (12:00-15:30בשעות ' בימי ד, אחת לשבוע, מפגשים 31.  שעות140היקף התכנית  .1

 ).17:30 שיסתיימו בשעה ומספר מפגשים 10:30 בשעה ושיחל
  6.11.2013 :       מועד תחילת לימודים

   6.10.2013 :  אחרון להרשמהמועד      

 ).יפורט בהמשך(סיורים וסדנאות , תהתנסויו, צאות פרונטאליותהלימודים יכללו הר .2
  

  תעודת גמר
  :סיום הלימודים וקבלת תעודה מותנה

o מהשיעורים לפחות80%-בנוכחות ב . 
o מעבר מבחן מסכם בסוף הקורס. 

  

  שכר לימוד
  .דמי רישום ₪ 100

  .דמי השתתפות ₪ 3,800
 

  מקום הלימודים
   .שבע-באר, ה למדעי הבריאותהפקולט, גוריון בנגב-אוניברסיטת בן

         
  

  



 
  

  

          
                                           גוריון בנגב-אוניברסיטת בן            

                                הפקולטה למדעי הבריאות

                                      ס ללימודי המשך ברפואה"          ביה
  

  :תכנית הלימודים*
  התפתחות. 1

  : התפתחות נורמטיבית למול קשיים ועיכוב התפתחותי–שלבי התפתחות . 1
  .תהתפתחות קוגניטיבי     * 
  .התפתחות חברתית     * 
  .התפתחות תקשורתית     * 
  .התפתחות סנסורית     * 

 ).תיאוריות התפתחותיות (אוטיזם היבטים פסיכולוגים בהבנת  .3
 .לוגים בהבנת אוטיזם היבטים ביו .4
  

  :אבחון. 2
  ).PDD לעומת ASD(וחשיבות באבחון המוקדם קריטריונים לאבחנה . 1
  .כלים ודרכים לאבחון. 2
  .אבחנה מבדלת לילדים עם הפרעות תקשורת. 3
  .מצבים רפואיים הנלווים לאוטיזם. 4
  

  :חינוך. 3
  .מסגרות חינוך ומדיניות משרד החינוך. 1
  .במסגרות השונותהשילוב וחשיבותו . 2
  .א"בניית תל. 3
  

  טיפול. 4
  :הטיפול בילד. א
  .אינטגרטיבי, TEATCCH, גרינשפן, ABA: גישות טיפוליות. 1
  .) ויצירהבהבעהטיפול , קלינאיות תקשורת, עיסוקריפוי ב(רפואיים -טיפולים פרא. 2
  

  :הטיפול במשפחה. ב
  .התמודדות המשפחה עם ילד אוטיסט. 1
  . במשפחה עם ילד אוטיסטהתמודדות אחים. 2
  

  :עבודה בצוות רב מקצועי. 5
  .שיתוף פעולה בצוות רב מקצועי. 1
  .מקומו של הפסיכיאטר בצוות רב מקצועי. 2
  .מורה בצוות רב מקצועי/מקומה של הגננת. 3
  

  :שירותים וזכויות. 6
  .זכויות ושירותים, חוק. 1
  .מוסדות ועמותות הורים, ארגונים. 2

  
  :מחקר. 7

  ).ASD(מחקרים עדכניים לגבי הפרעות בספקטרום האוטיסטי 
  
  
  . יתכנו שינויים–תכנית הלימודים אינה סופית * 

   

          

                    
  

  
  

 



  

  

                                                            
                                            נגבגוריון ב-אוניברסיטת בן            

                                הפקולטה למדעי הבריאות
                                      ס ללימודי המשך ברפואה"          ביה

  
  

  בעלי תפקידים
  מנהל התכנית, ר גל מאירי"ד

  פואהס ללימודי המשך בר"מנהל ביה, ר הווארד טנדטר"ד

  מטפלת בתנועה, ס"עו, רכזת התכנית ,וקר'קוז-רונית שגב' גב
  
  

  סגל הוראה
  ר אביגיל גולומב"ד

  ר אברהם אליצור"ד

  ר אילן דינשטיין"ד

  שטייןדר אסתר גול"ד

  ר גל מאירי"ד

  ר דורית בן שלום"ד

  ר לאה שקד"ד

  ר מיכל פרוי"ד

  ר מיכל שלו"ד

  ר קורי שולמן"ד

  ר שוש ארבל"ד

  אתי שני' גב

  אירית אפרתי' גב

  אתי ערד' גב

  דגנית איתן' בג

  דליה לוי' בג

  טלי גוטפריד' גב

  יהודית זלצמן' גב

  אדלשטיין-דולבמר יניב 

  לוי-יעל ברק' גב

  מיכל קלנר' גב

  מימי סמוכה' גב

  יעירית חג' גב

  עינת ביבי' גב

  ענת ברקאי' גב

  ענת צייטלין' גב

  עטרה פרדיונג' גב

  סגל-קרן כץ' גב

  ראומה וינברג' גב

  קוזקרו-רונית שגב' גב

  רעיה לוי גודמן' גב
  

  
  לפרטים נוספים

  ס ללימודי המשך ברפואה"מזכירות ביה

      il.ac.bgu@cme: ל"דוא, 6273708-08: טלפון
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                               הפקולטה למדעי הבריאות
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  לכבוד
  ס ללימודי המשך ברפואה"מזכירות ביה

  הפקולטה למדעי הבריאות
  גוריון בנגב-אוניברסיטת בן

  653. ד.ת
  84105שבע -באר

  
  

 זזזז....תתתת' ' ' ' מסמסמסמס שם ושם משפחהשם ושם משפחהשם ושם משפחהשם ושם משפחה
          

        

 מקום עבודהמקום עבודהמקום עבודהמקום עבודה עיסוקעיסוקעיסוקעיסוק השכלההשכלההשכלההשכלה
   

        

 טלפון עבודהטלפון עבודהטלפון עבודהטלפון עבודה טלפון ביתטלפון ביתטלפון ביתטלפון בית טלפון ניידטלפון ניידטלפון ניידטלפון נייד
   

  

 כתובת דואר אלקטרוניכתובת דואר אלקטרוניכתובת דואר אלקטרוניכתובת דואר אלקטרוני

@                                                                            

  

 מיקודמיקודמיקודמיקוד רחוב ומספררחוב ומספררחוב ומספררחוב ומספר עירעירעירעיר////שם היישובשם היישובשם היישובשם היישוב
   

                    
  
  :צרף לטופס הרישום יש ל*
  .העתק תעודות אקדמיות וקורות חיים. 1
  שום את ההמחאה לפקודת יש לר(תכנית דמי הרשמה ל, לתאריך הרישום,  100₪המחאה בסך . 2

  .) בנגבגוריון-בן     אוניברסיטת
  . מותנית במספר מינימאלי של משתתפיםתכנית פתיחת ה**

  
  

  :ביטולים והחזרים
 או רפואה שומר לעצמו את הזכות שלא לפתוח קורס עקב מיעוט נרשמיםס ללימודי המשך ב"ביה �

 .במקרה כזה יוחזר לנרשמים מלוא שכר הלימוד. מכל סיבה אחרת
במקרה זה . לימודים ימים לפני פתיחת ה10הודעות ביטול יתקבלו בכתב עד : י הנרשם"ביטול ע �

יחויב הנרשם בתשלום מלא של שכר בביטול לאחר מועד זה . יוחזר שכר הלימוד בניכוי דמי הרישום
 .הלימוד

 

  בחירה מצוינתגוריון בנגב - בןאוניברסיטת                                    
                 


