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   רקע
היא התערבות טיפולית באוטיזם שמתפתחת כבר ארבעה עשורים  PRTשיטת טיפול 

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

  השיטה הוכחה כיעילה בקידום שפה ותקשורת ובהפחתה בסימפטומים של הלקות.
 

ף, יהודי ערבי לקידום בריאות הציבור באזור, אנו שמחים לשתף תכחלק ממיזם מקומי משו
למטפלים ממגוון מסגרות ולהורים להנגיש את השיטה , במטרה שגיב פעולה עם ד"ר קרן
  בעלי רקעים שונים. לילדים עם אוטיזם

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

 
ם שבעה מהלכים מוטיבציוניים בכל וכלים ספציפיים ליישיישומית ומקנה הבנה הקורס 

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

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

בעיסוק, חינוך מיוחד, חינוך לגיל הרך, פיזיותרפיה,  תקשורת, ריפוי במקצועות: קלינאות
 עבודה סוציאלית, 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 של במהלך ההכשרה עליכם לטפל באופן שוטף בילד עם אוטיזם בטווח גילאים 

 וחצי עד גיל שתיים עשרה, עם קושי שפתי או תקשורתי. 
  

, ותכלול הדגמה PRTסדנא שתלמד את סל המוטיבציה לפי  במפגש הראשון נקיים
 .יםבסרט

לצלם את עצמכם מטפלים בילד ולהגיש לקראת כל מפגש,  החל ממפגש זה תתבקשו
 בעבודתכם. PRTסרט שלכם מיישמים את ה

  
  .45:02-03:71 ותבשע ראשון בימי קרע בכפר המשולש מו"פ במרכז יתקיים הקורס

 15.12 ,24.11  ,10.11  ,27.10  ,90.22 ,90.80 ,25.08 בתאריכים:
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  קבלה תנאי
מקצוע באחד מהתחומים הבאים:  או סטודנט/ית או איש/תהורה לילד עם אוטיזם  .1

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

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

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

 
 הקורס משתתפי חובות

 כל שיעור לפניהנדרש  התיאורטי חומרה קריאת. 
 תוקליני משימות ביצוע 

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

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

 .קורסמהלך התית בקבלת הנחיה אישית וקבוצו ידי משתתפים נוספים
 וחצובה. חכם טלפון צילום: אמצעי  
 לפחות. דקות 10 באורך האחרון מהשבוע טיפול של חדש סרט עם מפגש לכל הגעה 
  שעות לפני  48צריך להיות בתיקיה משותפת של המרצה והתלמיד עם הסרטון הקובץ

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

   של איכות היישום. 80
 Fidelity of Implementation- FiO- יישום, תנאי המעבר המפורטים יינתנו  איכות

 לקורס. למתקבלים
  

המחיר מסובסד מטעם פרוייקט "מדיקאל ואדי"  ₪ 5062 היא המלאה הקורס עלות
במטרה לקדם התמקצעות בתחום באזור ולהקים מרכז מצויינות אזורי לטיפול והכשרה 

 ם.בתחו
 ש"ח 1800 –עלות ההכשרה המסובסדת 

 

 למצטיינים תוצע עבודה.
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 סילבוס
 

 

 חובה -הכנה מוקדמת לשיעור מספר ותוכן המפגש תאריך

שפה ותקשורת לפי סדנת סל מוטיבציה לעידוד .1 25.08
PRT מהלכים מוטיבציונים לעומק עם  7, לימוד

 אור.בסרטי טיפול ממכון קרן   המחשה של הישום
 
 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 

טיפול של כל משתתף .קבלת פידבק על כל סרט 2 08.09
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 22.09
  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 27.10
 הילד.חודשים לפי רמת ההתפתחות של 

 
קבלת פידבק על כל סרט טיפול של כל משתתף 

תוך צפייה בסרט הטיפול, תכנון יעדים לשיפור 
התפתחותית -, בניית תוכנית טיפוליתלמטפל

 לשלושה חודשים.
 

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

  הגשת טופס משוב עצמי על הטיפול 
 בסרט שהוגש
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התפתחותית -.פידבק על תוכנית טיפולית5 10.11
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,   
 שעות לפני המפגש 72

  הגשת טופס משוב עצמי על הטיפול 
 בסרט שהוגש

 

. פידבק סופי על תוכנית לשלושה חודשים.6 24.11  
פידבק עצמי מול קבוצה על כל סרט טיפול של כל 

 משתתף
 
 

 

  של תוכנית טיפולית מתוקנתהגשה-  
 התפתחותית לשלושה חודשים

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

. סיכום פידבק עצמי מול קבוצה על כל סרט טיפול 7 15.12
 של כל משתתף.

 .FIO -חלוקת סמכה למי שעבר את ה
 
 
 

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