
החוג להפרעות בתקשורת
בית הספר למקצועות הבריאות ע״ש שטייר 

הפקולטה לרפואה ע״ש סאקלר
אוניברסיטת תל אביב

 

מרכזת הקורס:
ד”ר אריאלה יוקל, קלינאית תקשורת

קורס לימודי המשך זה יבחן לעומק היבטים של שפה, אוריינות 
והיבטים חברתיים-רגשיים, בקרב אנשים עם אוטיזם לאורך 
גיל בית הספר ובבגרות. הקורס יעסוק בדילמות ובקשיים 
הקשורים לטיפול בילדים עם אוטיזם בגילאי ביה”ס ובבוגרים 
בהיבט האקדמי, חברתי ורגשי. דגש יושם על תהליכי הבנת 
הנשמע והנקרא והקשר להבנה חברתית, הבעה בעל-
פה ובכתב, תפקודים ניהוליים, היבטים רגשיים וחברתיים 

הקשורים ללמידה ושיח. 
מטרת הקורס היא להקנות לקלינאי התקשורת ידע מתקדם 
ומעודכן אודות אתגרי הלמידה בקרב אוכלוסייה זו במטרה 
לקדם את ההבנה של קשיי הלמידה ודרכי התמודדות עמם. 
בקורס נתייחס גם להיבטים של זהות עצמית, סנגור עצמי 

ושילוב במערכות החינוך והמקצועיות.

מצורף טופס הרשמה ותשלום ותכנית הקורס המפורטת

ניתן לשלוח את טופס ההרשמה לגב’ עיינה צבר 
  ayanapa80@tauex.tau.ac.il   למייל

או לבצע הרשמה בטלפון 03-6409217 / שלוחה 103 

אוטיז’מרתק 
שפה, למידה, תקשורת חברתית-

רגשית ואתגרים בגילאי ביה”ס 
ובבוגרים עם אוטיזם

תאריכי הקורס
 ,29.11.19 ,1.11.19

 ,31.1.20 ,3.1.20 ,13.12.19
 ,27.3.20 ,6.3.20 ,7.2.20

24.4.20

המפגשים יתקיימו בימי שישי 
בשעות 8:30-12:15

5 שעות אקדמיות למפגש
סה”כ 9 מפגשים

45 שעות אקדמיות
 

עלות הקורס: 1300 ש״ח
ניתן לשלם ב 3 תשלומים 

מיקום
קמפוס אוניברסיטת תל אביב

*מדריכי סטודנטים פעילים 
של החוג להפרעות בתקשורת 

באוניברסיטת ת”א זכאים 
להנחה של  50%

*עובדי משרד החינוך זכאים 
לגמול השתלמות במסלול 

האישי בכפוף להגשת עבודת 
גמר
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החוג להפרעות בתקשורת
בית הספר למקצועות הבריאות ע״ש שטייר 

הפקולטה לרפואה ע״ש סאקלר
אוניברסיטת תל אביב

אוטיז’מרתק  
שפה, למידה, תקשורת חברתית-רגשית ואתגרים 

בגילאי ביה”ס ובבוגרים עם אוטיזם

נושאי הקורס
1.11.19 הקדמה לקורס

הקדמה- אוטיזם- הקשר החברתי-רגשי-אקדמי עפ”י הגישה 
)Social Thinking( ’חשיבה חברתית‘

9:00-8:30 ברכות
ד”ר דפנה ארי-אבן רוט, ראש החוג להפרעות בתקשורת

הקדמה ד”ר אריאלה יוקל, מרכזת הקורס

10:30-9:00  “חיים בסרט”
עולמו של תומר, תפיסת המציאות של אדם עם אוטיזם כפי 

שהיא באה לידי ביטוי באירועים מחיי השגרה - נקודת מבטה 
של המשפחה.

מר דורון פרג, אביו של נער עם אוטיזם 
12:15-11:00 הקשר האקדמי-חברתי-רגשי באוטיזם עפ”י 

הגישה ‘חשיבה חברתית’ 
ד”ר אריאלה יוקל, קלינאית תקשורת, מרצה בחוג 

להפרעות בתקשורת באוניברסיטת ת”א, קליניקה פרטית 
בכוכב יאיר, מדריכה ומרצה בגישה ‘חשיבה חברתית’

29.11.19  אוטיזם, שפה וחשיבה
10:00-8:30  תפקודי שפה גבוהים ותפקודים ניהוליים 

 ASD-ב
ד”ר רינת גולד, קלינאית תקשורת, מרצה בחוג להפרעות 

בתקשורת באוניברסיטת ת״א. קליניקה פרטית, פתח-תקווה

12:15-10:15 הקשר האקדמי-חברתי-רגשי באוטיזם עפ”י 
הגישה ‘חשיבה חברתית’ )המשך(

ד”ר אריאלה יוקל, קלינאית תקשורת, מרצה בחוג 
להפרעות בתקשורת באוניברסיטת ת”א, קליניקה פרטית 

בכוכב יאיר, מדריכה ומרצה בגישה ‘חשיבה חברתית’

13.12.19 אוטיזם, קריאה, כתיבה ולמידה
12:15-8:30  להיות תלמיד עם ASD  בביה”ס והחינוך המיני 

חברתי 

גב' יעל אסטרוגו, מורה לחינוך מיוחד, M.A. באוטיזם 
ובניהול מערכות חינוך, דוקטורנטית ומרצה במגמה לאוטיזם 

באוניברסיטת בר-אילן. מרכזת תחום האוטיזם בחינוך 
ההתיישבותי. 

3.1.20 אוטיזם, נרטיב ושיח
12:15-8:30  כישורי שיח, ושיחה באוכלוסיית הרצף 

האוטיסטי; מרכיבים, מאפיינים וכלים טיפוליים. 
ד”ר אופירה רג’ואן בן שלמה, קלינאית תקשורת, משרד 

החינוך, אוניברסיטת בר-אילן, קריה אקדמית אונו.

31.1.20 ויסות רגשי וחברתי
חשיבה התפתחותית ותיאורטית על מימדי הוויסות השונים 

וביטויים הקליני ביומיום ובחדר הטיפול

12:15-8:30  ד”ר עידית גוטמן מהמגמה הקלינית 
של הילד באוניברסיטת תל אביב, ופסיכולוגית קלינית 

מומחית. מרצה בחוגים לפסיכולוגיה ולהפרעות בתקשורת 
באוניברסיטת תל אביב, ומטפלת בקליניקה פרטית.

7.2.20  קבוצות טיפוליות בגילאי ביה”ס
12:15-8:30 עבודה טיפולית בקבוצות של ילדים עם קשיי 

תקשורת בגיל בית ספר- המפגש בין תורת הקבוצות לגישות 
התפתחותיות.

גב’ אדית ווגנר, קלינאית תקשורת, M.A. ייעוץ לחינוך 
מיוחד, מדריכה מוסמכת. מרכז דרך הקבוצה

6.3.20 האדם עם אוטיזם
10:00-8:30 תהליך הידוע בבי”ס וסינגור עצמי

גב’ עינת קרין, קלינאית תקשורת, מומחית תחום, מדריכה 
מוסמכת ASD במתי”א נוף הגליל ומגידו, דוקטורנטית בחוג 

לחינוך, התמחות באוטיזם, אוניברסיטת בר-אילן
12:15-10:15 “אוטיזם, קוסקוס ורוק & רול: ביקור בעולם לא 

שגרתי“
ד”ר מורדי בן חמו, חוקר באוניברסיטת בן גוריון ב-״מרכז 

הלאומי לחקר האוטיזם״. מנקודת מבטו של אדם עם אוטיזם.

27.3.20  שילוב חברתי בביה”ס  
10:00-8:30 מודלים לשילוב מיטבי במערכת החינוך

ד”ר מטי זכאי משיח,חינוך מיוחד, מנתחת התנהגות, 
מרצה ומדריכה, מכללת בית ברל

12:15-10:15 *שילוב תלמידים עם ASD  מהתאוריה 
לפרקטיקה

גב’ עינת קרין, קלינאית תקשורת, מומחית תחום, מדריכה 
מוסמכת ASD  במתי”א נוף הגליל ומגידו, דוקטורנטית בחוג 

לחינוך, התמחות באוטיזם, אוניברסיטת בר-אילן
*ההרצאה תיערך בחלקה פרונטלי ובחלקה המשתתפות 
יתבקשו להכין מראש דילמות ותיאורי מקרה לדיון בקבוצה.

24.4.20 אוטיזם לאן? שילוב לאחר ביה”ס 
8:30-10:00  תיאור מקרה 

שמות המרצים יפורסמו בהמשך

11:30-10:15 שילוב בצבא ובאקדמיה
שמות המרצים יפורסמו בהמשך

12:15-11:30 סיכום הקורס ודיון
ד”ר אריאלה יוקל, קלינאית תקשורת, מרצה בחוג 

להפרעות בתקשורת באוניברסיטת ת”א, קליניקה פרטית 
בכוכב יאיר, מדריכה ומרצה בגישה ‘חשיבה חברתית’

מצורף טופס הרשמה ותשלום
ניתן לשלוח את טופס ההרשמה לגב’ עיינה צבר 

  ayanapa80@tauex.tau.ac.il   למייל
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