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שם 
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   הרצאה הקורס:
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2 
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שם 
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תאריך 
עדכון 
 אחרון:

   28/06/2015   

     
 

 

 

 מטרות הקורס / תוצרי הלמידה*: 
 

במגמות טיפוליות להכיר את הקורס מאפשר לסטודנטים לתואר שני 
תסמונות הספקטרום האוטיסטי, מאפייניהן, ודרכי האבחון והטיפול 

שלהן. להתנסות בכלי אבחון סטנדרטיים ומתוקפים 
בילדים ובוגרים, ולתרגל המשגת מקרה ובניית תכנית  ASDלהערכת

. הקורס יכלול הרצאות פרונטליות, ASD טיפולית לילדים ובוגרים עם
 ומחוצה לה, צפייה בסרטי אבחון והרצאות אורח. תרגול בכתה

 

 

 תאור הקורס: 
 

 תכנית השיעורים:

  

מס' 
 קריאה מומלצת נושא השיעור השיעור

 –תסמונות הספקטרום האוטיסטי  1
 Frith, 2003 הגדרות ומאפיינים

 אטיולוגיה ומודלים קוגניטיביים 2
Frith, 2003 

 2006כהן, -בארון

 ,Matson et al והאבחנה המבדלתאתגר האבחנה  3
2007 

 ,CHAT, SCQ כלי איתור וסינון: 4
CAST, AQ, SRS 

Campbell, 2005 

Baron-Cohen et 
al, 2001 

-הערכה מקפת: רקע התפתחותי  5
 ADI Lord et al, 1994 

הערכה מקפת: הערכת יכולות  6
 Lord et al, 2000 1+2מודול  ADOS –עכשוויות 

הערכת יכולות הערכה מקפת:  7
 Lord et al, 2000 3+4מודול  ADOS –עכשוויות 

8 AAA - אבחון בוגרים בתפקוד גבוה Baron-Cohen et 
al, 2005 

מודלים טיפוליים בגיל  9
 ABA, DIR, ESDM הרך:

גרינספן ווידר, 
2008 

 2009ריצ'מן, 

 

 

https://dory.os.biu.ac.il/EntireXMartse/SyllabusShowPubv.jsp?coursenum=60703&group=01&year=76
https://dory.os.biu.ac.il/EntireXMartse/SyllabusShowPubv.jsp?coursenum=60703&group=01&year=76


  

  

 

 CBT -טיפול בתפקוד הגבוה  10
Attwood, 2004 

Gaus, 2011 

 ,Laugeson et al מיומנויות חברתיותהקניית  11
2011 

 ,Sofronoff et al עבודה עם הורים 12
2004 

13 

עקרונות עבודה טיפולית עם תסמונות 
הספקטרום האוטיסטי בתפקוד גבוה 

גורמי -הורים-עבודה משולבת בי"ס–
 טיפול ותמיכה

  

 דרישות קדם: 
 

לאישורים חריגים יש הקורס מיועד לתלמידי המגמות הטיפוליות. 
 לפנות למרצה.

 
 

 חובות / דרישות / מטלות**:    
 

 נוכחות והשתתפות בשיעורים -

עבודה מסכמת המתארת אבחון שנעשה במהלך הקורס או המשגת  -
 מקרה הכוללת בניית תכנית טיפולית.

 

 

 מרכיבי הציון הסופי: 
 

 עבודה מסכמת 100%
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 שם הקורס באנגלית: 
 

 The Autism Spectrum - Diagnosis and Treatment   
) הן הצהרות המציינות learning outcomes* תוצרי הלמידה (

במפורש מה הלומדים צפויים להשיג בסוף תקופת הלימוד בקורס. 
תוצרי הלמידה מוגדרים במונחים של הישגי ידע, הבנה, כישורים, 

כתוצאה מהתנסותו יכולות ו/או עמדות שהלומד מצופה להדגים 
 . לחץ כאן הלימודית האקדמית בקורס. לפרטים נוספים

 

    
 

http://www1.biu.ac.il/File/about/S-Rector/TL-BenLeumiyot/TozareyLemida-Jan2013.doc

