
שער גב כנף פנים אחורית

קווי אוטובוס למכללת לוינסקי:
קווי חברת דן | 13, 26, 125. 
קווי חברת קווים | 94, 95.   

קווי חברת מטרופולין | 90, 147, 149.
קווי נתיב אקספרס | 601, 604. 

קווי חברת אגד |71, 502, 501, 532, 508, 700, 
808 ,852, 872, 857, 854, 900, 843, 89 א'.
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קרית החינוך, תל-אביב

ת"ד  48130, מיקוד 6937808
טל' -6902482/3 03
פקס - 03-6902493

בית הספר ללימודי המשך

בית הספר ללימודי המשך

M
O

L
IN

O
  0

52
-8

91
65

25

סבא וסבתא 
לנכד עם אוטיזם- 

מורה נבוכים
סבים וסבתות לומדים על 
אוטיזם ורוכשים מיומנויות 

תקשורת מתאימות

פתיחת הקורס מותנית במספר הנרשמים

פרטים והרשמה:
מכללת לוינסקי לחינוך

03-6902482/3

limudyhemshech@levinsky.ac.il

www.levinsky.ac.il/courses

מרכזת ההשתלמות: יעל לויאל



סוף פנים אמצע פנים עמוד ראשון פנים

על ההשתלמות

לרוב  חווים  אוטיזם  עם  לנכד  וסבתות  סבים 
נוכח הצורך לסייע להתמודדות  ותסכול  כאב 

המשפחתית וכן קושי בקשר עם הנכד.

את  להעמיק  ללומדים  תאפשר  ההשתלמות 
וכלים ליצירת  הידע על אוטיזם, לטפח הבנה 
קשר וקרבה עם הנכדים ולהכיר דרכים לפיתוח 

מעורבות שיתופית עם הילדים )ההורים(. 

בהשתלמות יוצגו תהליכים המתרחשים בקרב 
ללומדים  ויוקנו  האבחון  קבלת  עם  משפחות 
במפגשים  אלה.  בתהליכים  להשתלב  כלים 
מומחים  מקצוע  בעלי  של  הרצאות  ישולבו 

שיוכלו לתת מענה בסוגיות רלוונטיות.

מטרות ההשתלמות 

העמקת המידע, ההבנה והאוריינטציה בעולם 	 
האוטיזם 

טיפוח הבנה וכלים לקשר ולקרבה עם הנכדים 	 
והילדים )ההורים(.

היכרות עם תהליכים המתרחשים במשפחה 	 
עם קבלת האבחון ומתן כלים להתמודדות

הכרת תפקידם של בעלי מקצוע בתחום	 
יצירת קבוצת תמיכה ושותפות. 	 

מרכזת ההשתלמות

יעל לויאל, עובדת סוציאלית קלינית ומדריכה. 
בעלת ניסיון רב בהנחייה התפתחותית ועבודה 
מומחיות  בעלת  האוטיזם.  בתחום  טיפולית 
בתחומי ההורות והמשפחה וכן בתחומי המשבר 
בעמותה  הורים  תחום  מרכזת  והטראומה, 

לילדים בסיכון.

Email: y_leviel@yahoo.com

תכנית הלימודים

אבחון ואבחנה של האוטיזם 	 
גישות טיפול באוטיזם	 
הורות לילד עם אוטיזם וההשפעות על 	 

האחים ועל המשפחה
מאפיינים וצרכים בתחום התקשורת והשפה 	 

ובתחום הרגשי-חברתי
זכויות ואפשרויות במסגרות חינוכיות	 
זיהוי צרכים וטיפול רב תחומי באוטיזם 	 
מקומם של הסבים והסבתות במערכת 	 

המשפחתית - מעורבות ושותפות. 

בהשתלמות יתארחו מומחה אקדמי, מנתחת 
התנהגות ומרפאה בעיסוק. 

היקף ההשתלמות

ההשתלמות בהיקף של 24 שעות אקדמיות.
6 מפגשים אחת לשבוע בשעות אחר הצהרים.

בית הספר ללימודי המשך


