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   רקע
היא התערבות טיפולית באוטיזם שמתפתחת כבר ארבעה עשורים ומתבצעת  PRTשיטת טיפול 

. יתרונות התערבות זאת על פני וסטנפורד ייל כיום באוניברסיטאות מובילות בעולם כגון
 .RCT טיפולים אחרים באוטיזם הוכחו בעשרות מחקרים, ביניהם מחקרי

  השיטה הוכחה כיעילה בקידום שפה ותקשורת ובהפחתה בסימפטומים של הלקות.
 

ומחנכים ליישם את סל המוטיבציה לעידוד הורים  ,זה נסמיך אנשי מקצוע, סטודנטיםבקורס 
 בפעילויות שונות עם ילד אחד. PRTשפה ותקשורת ספונטניים בשיטת ה

 
ם שבעה מהלכים מוטיבציוניים בכל וכלים ספציפיים ליישיישומית ומקנה הבנה הקורס 

ווכח איך הניסיונות ליישם את המהלכים יכבר במהלך הקורס תוכלו לה אינטראקציה עם הילד.
 .המוטיבציוניים יאיצו את התקדמות הילד ויגברו את ההנאה שלו מתקשורת

 
שי מקצוע ולסטודנטים במקצועות: הרצף האוטיסטי, לאנ ההכשרה מיועדת להורים לילדים על

בעיסוק, חינוך מיוחד, חינוך לגיל הרך, פיזיותרפיה, עבודה סוציאלית,  תקשורת, ריפוי קלינאות
 פסיכולוגיה וניתוח התנהגות.

  
   ההכשרה אופן

 .שיתקבלו וסטודנטים מקצוע אנשי ,הורים  10של קבוצתית והסמכה הכשרה
 

 שעות. 3.25 אחת לשבועיים, כל מפגש יארך מפגשים, 7 בהכשרה יתקיימו
שנה וחצי עד של במהלך ההכשרה עליכם לטפל באופן שוטף בילד עם אוטיזם בטווח גילאים 

 גיל שתיים עשרה, עם קושי שפתי או תקשורתי. 
  

 .ים, ותכלול הדגמה בסרטPRTסדנא שתלמד את סל המוטיבציה לפי  במפגש הראשון נקיים
לצלם את עצמכם מטפלים בילד ולהגיש לקראת כל מפגש, סרט  החל ממפגש זה תתבקשו

 בעבודתכם. PRTשלכם מיישמים את ה
  

  .45:02-03:71 ותבשע חמישי בימי מקוון באופן יתקיים הקורס
 12.03  ,27.02  ,13.02  ,30.01 ,16.01 ,02.01 ,19.12 בתאריכים:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.keren-or.co.il/single-post/2018/03/04/Pivotal-response-treatment-prompts-a-functional-rewiring-of-the-brain-among-individuals-with-autism-spectrum-disorder
https://www.keren-or.co.il/single-post/2018/03/04/Pivotal-response-treatment-prompts-a-functional-rewiring-of-the-brain-among-individuals-with-autism-spectrum-disorder
https://www.keren-or.co.il/single-post/2018/03/19/A-randomized-controlled-trial-of-Pivotal-Response-Treatment-Group-for-Parents-of-Children-With-Autism
https://www.keren-or.co.il/single-post/2014/05/01/A-Randomized-Clinical-Trial-Comparison-Between-Pivotal-Response-Treatment-PRT-and-Structured-Applied-Behavior-Analysis-ABA-Intervention-for-Children-with-Autism-Fereshteh-Mohammadzaheri-%E2%80%A2-Lynn-Kern-Koegel-%E2%80%A2-Mohammad-Rezaee-%E2%80%A2-Seyed-Majid-Rafiee


  קבלה תנאי
 

מקצוע באחד מהתחומים הבאים:  סטודנט/ית או איש/תהורה לילד עם אוטיזם או  .1
בעיסוק, פיזיותרפיה, עבודה סוציאלית,  תקשורת, חינוך מיוחד, חינוך לגיל הרך, ריפוי קלינאות

 פסיכולוגיה וניתוח התנהגות.
 .הגשת קורות חיים .2
? ואיך את/ה PRTמדוע את/ה מעוניין/ת להיות מטפל/ת מוסמך/ת בשיטת מכתב המתאר  .3

 /ת ליישם את השיטה בתוכניות המקצועיות שלך?מתכוון
 ראיון טלפוני. .4

 
 
 

 הקורס משתתפי חובות
 כל שיעור לפניהנדרש  התיאורטי חומרה קריאת. 
 תוקליני משימות ביצוע 

משוב,  טיפול, טפסי סרט פעילות, תכנון טופס לשיעור:  המשימה תוצר עם והגעה נדרשות
 וכו'

 ברור. באופן ונשמעים נראים והפעילות הילד המטפל, שבהם סרטים צילום 
 פעם בשבוע לפחות, בילד אחד עם אוטיזם. של שוטף, בתדירות טיפול 
 צפייה על ידי לת הקורס על טופס הסכמה של צילוםשל הילד לפני תחי ההורים החתמת ,

 .קורסמהלך התית בקבלת הנחיה אישית וקבוצו משתתפים נוספים
 וחצובה. חכם טלפון צילום: אמצעי  
 לפחות. דקות 10 באורך האחרון מהשבוע טיפול של חדש סרט עם מפגש לכל הגעה 
  שעות לפני  72צריך להיות בתיקיה משותפת של המרצה והתלמיד עם הסרטון הקובץ

  השיעור.
 ל ש 80בציון  לפחות אחד ילד עם שונות פעילויות של סרטים 3ב לעבור יש הסמכה לקבלת

   איכות היישום.
 Fidelity of Implementation- FiO- יישום, תנאי המעבר המפורטים יינתנו  איכות

 לקורס. למתקבלים
  

  ₪ 5082 היא הקורס עלות
 

 למצטיינים תוצע עבודה.
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 סילבוס

 

 

 חובה -הכנה מוקדמת לשיעור מספר ותוכן המפגש תאריך

שפה ותקשורת לפי סדנת סל מוטיבציה לעידוד .1 19.12
PRT ים לעומק עם ימהלכים מוטיבציונ 7, לימוד

 בסרטי טיפול ממכון קרן אור.  ישוםיהמחשה של ה
 
 לפי סל המוטיבציה בילד   תכנון פעילות טיפולית-

  בו אנו מטפלים.

 מאמר סקירה על 
           NDBI- Natural Developmental        

Behavioral Intervention          
  מאמר סקירהPRT I 
 מעבר על טופס הגשת תכנון פעילות לפי 

      PRT 

.קבלת פידבק על כל סרט טיפול של כל משתתף 2 02.01
תוך צפייה בסרט הטיפול, תכנון יעדים לשיפור 

 למטפל, תכנון יעדים טיפוליים לילד.

 הגשת טופס תכנון טיפול על ילד אחד  
  דקות של סרט טיפול לפי  10הגשתPRT, 

 שעות לפני המפגש 72      

  .קבלת פידבק על כל סרט טיפול של כל משתתף3 16.01
  תוך צפייה בסרט הטיפול, תכנון יעדים לשיפור 

 למטפל.
 למידה של תהליך משוב עצמי לכל משתתף.-

 הגשת טופס תכנון טיפול לילד אחד 
  דקות של סרט טיפול לפי  10הגשתPRT, 

 שעות לפני המפגש 72      

 3.קביעת יעדים שפה ותקשורת נטורליסטיים ל4 30.01
 חודשים לפי רמת ההתפתחות של הילד.

 
קבלת פידבק על כל סרט טיפול של כל משתתף 

תוך צפייה בסרט הטיפול, תכנון יעדים לשיפור 
התפתחותית -כנית טיפולית, בניית תלמטפל

 לשלושה חודשים.
 

  דקות של סרט טיפול לפי  10הגשתPRT, 
 שעות לפני המפגש 72      

  הגשת טופס משוב עצמי על הטיפול 
 בסרט שהוגש

 
 

 

 

 



התפתחותית -טיפולית כנית.פידבק על ת5 13.02
לשלושה חודשים. זיהוי דרך יעילה להשגת יעדים, 

תוך הגדרה של שלבי הורדת סיוע, שלבי הכללה 
 וקביעת יעדים לגיוס מבוגרים בסביבת הילד. 

 
קבלת פידבק על כל סרט טיפול של כל משתתף 

 תוך צפייה בסרט הטיפול
 

 

  דקות של סרט טיפול לפי  10הגשתPRT,   
 ני המפגששעות לפ 72

  הגשת טופס משוב עצמי על הטיפול 
 בסרט שהוגש

 

כנית לשלושה חודשים.. פידבק סופי על ת6 27.02  
פידבק עצמי מול קבוצה על כל סרט טיפול של כל 

 משתתף
 
 

 

  כנית טיפוליתשל ת מתוקנתהגשה-  
 התפתחותית לשלושה חודשים

  דקות של סרט טיפול לפי  10הגשתPRT,   
 שעות לפני המפגש 72

. סיכום פידבק עצמי מול קבוצה על כל סרט טיפול 7 12.03
 של כל משתתף.

 .FIO -חלוקת סמכה למי שעבר את ה
 
 
 

  דקות של סרט טיפול לפי  10הגשתPRT,   
 שעות לפני המפגש 72
 

 


