
 

 

     

 הכשרות לאבחון הפרעה ברצף האוטיזם
 

  :(4-1מודלים ) ADOS-2סדנת מבוא להכרת . 1

בודק את איכות ש  קליני ייחודיהינו כלי    (Autism Diagnostic Observation Schedule 2) ADOS-2  -ה 

זהו   Autism Spectrum Disorder   (ASD.)-עם החשד ל  הנבחנ/תת ו/נהאינטראקציה שנוצרת בין הבוח

על בסיס   ASDכלי מקצועי אשר בודק את קיומן ו/או היעדרן של התנהגויות המזוהות עם קביעת אבחנה של  

 על ידי הרשויות בארץ.  ותמקובלתוצאותיו , וDSM-5קריטריונים של 

 בה  ילמדוו ,באוניברסיטה העברית ראש המרכז לאוטיזםמועברת ע"י פרופסור קורי שולמן, סדנת המבוא 

צעירים עד בוגרים, מתפקוד נמוך עד תפקוד חנים  מתאימות לנבכך ש  מהוות את הכלי הבסיסי, ה4-1יחידות  

 .גבוה

מתאימה לאנשי מקצוע אשר רשאים ו  מחייב השתתפות מלאה בסדנת ההכשרה,  ADOS-2  -שימוש קליני ב

 . ASDעל פי החוק בארץ לקבוע אבחנה של 

ולהמשיך   מבוא זו,  מחויבים לעבור את סדנתלצורכי מחקר    ADOS-2  -אשר מעוניינים להשתמש ב  חוקרים

 )פירוט ניתן לקבל בנפרד(. את תהליך ההכשרה עד להגעה למהימנות

, שעות להכשרה 24סה"כ מדי יום,  16:00 -09:00בין השעות  ימי לימוד מרוכזים 3 :ההכשרהתכנית 

על חשבון  לאחר אישור הקבלה להכשרה מטעם המרכז לאוטיזם, יש לשלם מקדמה ₪. 1800ועלותה 

 שיבטיחו את מקומכם בהכשרה. ,₪ 350על סך  התשלום

זאת, על מנת לשמור על רמה  לכל היותר.משתתפים  12ההכשרה נעשית במסגרת הטרוגנית מצומצמת של 

  .מקצועית גבוהה, שתאפשר שיח פורה ומעמיק ולמידה משמעותית של הכלי

, אימון (חיות  העברות)יתקיימו הרצאות, צפייה בסרטי וידיאו, הדגמות של השימוש בכלי    במסגרת ההכשרה

 היחידות.  ארבעתתפי ההכשרה בקידוד ההעברות ודיונים על אקטיבי של מש

 

על מנת לשמור על הכשרה מקצועית עבור אוכלוסיות היעד בלבד, תאשר פרופ' שולמן באופן אישי את 

 המשתתפים שנרשמו, זאת לאחר שיעבירו קורות חיים עדכניים.

 

*** 

 

הרחבות והעמקות נוספות על   שיאפשרום סיומה של סדנת המבוא, מציע המרכז לאוטיזם הכשרות נוספות  ע

 . ADOS -ע להתמקצעות מקסימלית בימנת להג

 -אבחון הפרעה ברצף האוטיזם )ע"י שימוש בבאם יבחר משתתף להמשיך להכשרות נוספות ולהתמקצע ב

ADOS  וב-  ADI-R)  גמול השתלמות. את המשתתף ב  עשויות לזכותועיות ששעות מקצ  56  ניתן להגיע לעד 

 

  :T-ADOSיום הכשרה ליחידת הפעוטות . 2

 12מגיל של ילדים החל  ASD-לבדוק את מידת החשד יחידה מיוחדת המיועדת ל היאיחידת הפעוטות 

  חודשים.



 ,16:00 -ל 09:00( מתקיימת במשך יום שלם בין השעות Toddlerהשלמת יחידת הפעוטות ) תכנית הסדנה:

 , בדומה לסדנת המבוא,תעביר פרופסור שולמן ביום ההכשרה ליחידת הפעוטות .שעות 8 וסה"כ למשך

אימון אקטיבי של שיאפשרו  (חיות העברות)הדגמות של השימוש בכלי ו/או  הרצאות, צפייה בסרטי וידיאו

 ודיונים.  משתתפי ההכשרה בקידוד ההעברות

וצות קטנות והטרוגניות, בדומה לסדנת המבוא, ומספר המשתתפים לא תתקיים בקב ADOS-Tהכשרת 

 . 12יעלה על 

שנפגשים במסגרת עבודתם על ילדים  (,1-4)יחידות  בוגרי סדנת המבואלאנשי מקצוע  תמיועדהסדנה 

 .₪ 700ועלותה  ASD -צעירים שעולה החשד ל

 

  :ADOS-2יום צפייה מרוכזת בהעברות . 3

צפייה , מציע המרכז לאוטיזם יום צפייה מרוכז, במהלכו תתאפשר ADOS-2על מנת להתמקצע בהעברת 

הנוגעות על סוגיות ושאלות  יום הצפייה, תשוחח פרופסור שולמן מהלךב משותפת בשתי העברות וקידודן.

תתפות אנו ממליצים על הש ADOSעל מנת להתמקצע בהעברת  .קביעת האבחנההקידוד ו ההעברה,לדרך 

שעות עבור כל יום  8 סה"כ, 16:00עד  09:00כל אחד במשך יום ובין השעות  שני ימי צפייה,מינימום של ב

 צפייה.

לציין, כי למעוניינים  ₪. 300ועלותה (, 4-1)יחידות  בוגרי סדנת המבואמיועד לאנשי מקצוע  יום הצפייה

 בקבלת מהימנות, ניתן להשתמש בקידודים מיום הצפייה.

 

  :R-ADIסדנת הכשרה . 4

הוא חלק מתהליך קביעת    Autism Diagnostic Interview- Revised (ADI-R)-הריאיון האבחנתי ה

. ASD -עם החשד ל הנבחן/ת מידע מההורים או המטפלים של איסוףמטרתו היא  .ASDאבחנה של 

, בתחומים נבחן/תאודות ההתפתחות המוקדמת וההתנהגות הנוכחית של אותו המידע הנאסף הינו 

לקביעת אבחנה של  ICD-10הריאיון מבוסס על הקריטריונים של    .ASDהמזוהים עם קביעת אבחנה של  

ASD  . 

הרצאות,  יתקיימו במהלכם יומייםתעביר פרופסור שולמן  ADI-Rבמסגרת הכשרת  תכנית הסדנה:

אימון אקטיבי של משתתפי שיאפשרו    חיות(  העברות)הדגמות של השימוש בכלי  ו/או    צפייה בסרטי וידיאו

 ודיונים. ההכשרה בקידוד ההעברות

בקבוצות קטנות שלא יעלו  תועברו ,שעות 16וסה"כ למשך , 17:00 -ל 09:00הסדנה תתקיים בין השעות 

 כלי. שימוש בהתמקצעות מקסימלית בומשתתפים, על מנת לאפשר שיח מקצועי ופורה  15על 

לאחר אישור הקבלה ₪.  1500, ועלותה ASDעניין וניסיון בקביעת אבחנה של  בעליההכשרה מיועדת ל

שיבטיחו את  ,₪ 350על סך חשבון התשלום  עללהכשרה מטעם המרכז לאוטיזם, יש לשלם מקדמה 

 מקומכם בהכשרה.

 

עבור אוכלוסיות היעד בלבד, תאשר פרופ' שולמן באופן אישי את   ל מנת לשמור על הכשרה מקצועיתע

 המשתתפים שנרשמו, זאת לאחר שיעבירו קורות חיים עדכניים.

 


