
סילבוס – קורס כפר קרע הכשרת אנשי מקצוע שיטת PRT חורף 2019

בהנחיית ד"ר קרן שגיב פרידגוט וגב׳ רים ג׳ראמנה

רקע -

שיטת טיפול PRT היא התערבות טיפולית באוטיזם שפותחה בשנות ה-80 

ומתבצעת כיום באוניברסיטאות מובילות בעולם כגון ייל וסטנפורד. יתרונות 

 .RCT ההתערבות על פני טיפולים אחרים הוכחו בעשרות מחקרים, ביניהם מחקרי

באופן ספציפי PRT יעיל בקידום ילדים עם אוטיזם על פני שיטות אחרות. השיטה 

הוכחה כיעילה בקידום שפה ותקשורת ובהפחתה של בסימפטומים של הלקות.  

מכון קרן אור שם לעצמו מטרה להנגיש את השיטה בפני מטפלים שונים אשר 

עובדים במסגרות שונות ובעלי רקע שונה. 

בקורס הזה נסמיך הורים, אנשי מקצוע, סטודנטים ומחנכים ממקצועות שונים 

ליישם את סל המוטיבציה לעידוד שפה ותקשורת ספונטניים לפי PRT בפעילויות 

שונות עם ילד אחד.

הקורס נועד כדי לתת לכם, הורים ואנשי המקצוע, כלים ספציפיים ליישם שבעה 

מהליכים מוטיבציוניים בכל אינטראקציה עם הילד.

כבר במהלך הקורס, הניסיונות ליישם את המהלכים המוטיבציוניים יאיצו את 

התקדמות הילד ויגברו את ההנאה שלו מתקשורת.

אופן ההכשרה – 

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

בהכשרה יתקיימו 7 מפגשים, כל מפגש אורך 3 שעות. 

במהלך ההכשרה עליכם לטפל באופן שוטף בילד עם אוטיזם בטווח גילאים שנה 

וחצי עד גיל שתיים עשרה, עם קושי שפתי או תקשורתי. נלמד ליישם על הילד את 

 .PRT סל המוטיבציה לקדם שפה ותקשורת על-פי עקרונות

בכל  ולהגיש  בילד  מטפלים  עצמכם  את  לצלם  תתבקשו  הראשון  מהשיעור  החל 

שבוע סרט שלכם מיישמים את הPRT בילד.  



בהדגמה   PRT לפי המוטיבציה  סל  את  שתלמד  סדנא  יהיה  הראשון  המפגש 

בסרטים של ילדים שטופלו במכון קרן-אור.

איפה תתבצע ההכשרה – 

הקורס תבצע במו״פ מרכז מחקר ופיתוח המשלוש, רח׳ עדאסה 10 כפר קרע

במהלך השיעורים כל משתתף נצפה יחד בסרטים של טיפולים שכל משתתף הביא 

ונקבל עליהם פידבק.

למי ההכשרה מיועדת – 

ולסטודנטים במקצועות:  מקצוע  לאנשי  מיועדת להורים,  ההכשרה 

קלינאות תקשורת, חינוך מיוחד, חינוך לגיל הרך, ריפוי בעיסוק, פיזיותרפיה, עבודה 

סוציאלית, פסיכולוגיה וניתוח התנהגות.

תנאי קבלה להכשרה –

הורה לילד עם אוטיזם או סטודנט/ית או איש/ת מקצוע באחד מהתחומים 1.

 בעיסוק,  ריפוי לגיל הרך,  חינוך  חינוך מיוחד,  קלינאות תקשורת,  הבאים: 

פיזיותרפיה, עבודה סוציאלית, פסיכולוגיה וניתוח התנהגות.

הגשת קורות חיים2.

ואיך את/ה 3.  ?PRT בשיטת להיות מטפל/ת מוסמך/ת  מדוע את/ה מעוניין/ת 

מתכוון/ת ליישם את השיטה בתוכניות המקצועיות שלך?

חובות משתתפי הקורס – 

לקרוא את החומר התיאורטי בחוברות של השיעור לפני השיעור.•

כשיש משימה קלינית להגיע עם תוצר המשימה לשיעור: טופס תכנון פעילו•

ת, סרט טיפול, טפסי משוב, וכו'

לצלם סרטים שבהם המטפל, הילד והפעילות נראים ונשמעים באופן ברור.•

לטפל באופן שוטף בתדירות של פעם בילד אחד עם אוטיזם לפחות.•

להחתים את ההורים של הילד לפני תחילת הקורס על טופס הסכמה של •

צילום + קבלת הנחיה אישית וקבוצתית בקורס המקוון של מכון קרן אור.



אמצעי צילום: למשל טלפון חכם וחצובה. •
להגיע לכל שעור עם סרט חדש של טיפול מהשבוע האחרון באורך 10 דקות •

לפחות.
הקובץ צריך להיות בתיקיה משותפת של המרצה והתלמיד 72 שעות לפני •

השיעור המקוון. 
לקבלת הסמכה יש לעבור ב3 סרטים של פעילויות שונות עם ילד אחד לפח•

ות בציון 80 של איכות היישום.  
Fidelity of Implementation- FiO- איכות יישום, תנאי המעבר המפורטים •

יינתנו למתקבלים לקורס.

עלות הקורס המלא הוא 2950 ש״ח הקורס מסובסד על ידי פרויקט ״מדיקאל 

ואדי״, במטרה לקדם התמקצעות בטיפול באוטיזם באיזור ולהקים מרכז מצוינות 

איזורי להכשרת מטפלים ולטיפול באוטיזם. 

עלות ההכשרה המסובסדת –  1500 ש“ח

תאריכי המפגשים –  13.3, 27.3, 10.4, 24.4, 1.5, 12.6, 26.6.

ימי רביעי בשעה 17:30- 20:30

להרשמה ולפרטים נא לכתוב מייל: 

 zohar.net.il@gmail.com

samah.masalha@gmail.com

למצטיינים תוצע עבודה. 

.
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הכנה מוקדמת לשיעור- חובהמספר מפגש ותוכן נלמד

1. סקירה על PRT - מעבר על כל 
  PRT רכיבי סל המוטיבציה לפי
לעומק, מספר דוגמאות בסרטים 

מילדים שונים לכל רכיב ורכיב ,תכנון 
מפגש PRT לשבוע הקרוב עם הילד בו 

מטפלים. 

.1 NDBI- מאמר סקירה על
 Natural Developmental
Behavioral Intervention

.2PRT I מאמר סקירה

2. קבלת פידבק על כל סרט טיפול של 
כל משתתף תוך צפייה בסרט הטיפול, 

תכנון יעדים לשיפור למטפל, תכנון 
יעדים טיפוליים לילד. 

הגשת טופס מובנה תוכנית 1.
טיפול

הגשת סרט של 10 דקות, 48 2.
שעות לפני השיעור.

3.  קבלת פידבק על כל סרט טיפול של 
כל משתתף תוך צפייה בסרט הטיפול, 

תכנון יעדים לשיפור למטפל. למידה 
של תהליך משוב עצמי של כל 

משתתף. 

הגשת טופס מובנה תוכנית 1.
טיפול

הגשת סרט של 10 דקות, 48 2.
שעות לפני השיעור.

4. קביעת יעדים שפה ותקשורת 
נטורליסטיים ל3 חודשים לפי רמת 

ההתפתחות של הילד. 
קבלת פידבק על כל סרט טיפול של כל 

משתתף תוך צפייה בסרט הטיפול, 
תכנון יעדים לשיפור למטפל, בניית 

תוכנית טיפולית-התפתחותית 
לשלושה חודשים. 

הגשת סרט של 10 דקות, 48 1.
שעות לפני השיעור.

הגשת טופס משוב עצמי על 2.
הטיפול בסרט שהוגש. 

5. פידבק על תוכנית 
טיפולית-התפתחותית לשלושה 

חודשים. זוהי 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.

הגשת תוכנית 1.
טיפולית-התפתחותית לילד.

הגשת סרט של 10 דקות, 48 2.
שעות לפני השיעור.

הגשת טופס משוב עצמי על 3.
הטיפול בסרט שהוגש. 

6. פידבק סופי על תוכנית לשלושה 
חודשים. 

פידבק עצמי מול קבוצה על כל סרט 
טיפול של כל משתתף. 

הגשת מתוקנת של תוכנית 1.
טיפולית-התפתחותית ל3 

חודשים. 
הגשת סרט של 10 דקות, 48 2.

שעות לפני השיעור.

7. סיכום
פידבק עצמי מול קבוצה על כל סרט 

טיפול של כל משתתף. 
FiOחלוקת הסמכה למי שעבר את ה

הגשת סרט של 10 דקות, 48 1.
שעות לפני השיעור.




