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 2מתוך  1עמוד 
 

 ADSאיתור מוקדם ואבחון פעוטות עם 

TODDLER MODULE  - ADOS2 
  

 

פעוטות ולמידה  אבחון , מודיע על הכשרתעמותה ישראלית לאוטיזם -אותימרכז בית אחד, מיסודה של 

ההכשרה תתמקד באיתור וזיהוי המאפיינים . TODDLER MODULE ADOS2 -מודול הפעוטות של 

. ASDהמוקדמים לאוטיזם תוך הצגה של פרוטוקול אבחון הנמצא בחזית המחקר לאיתור פעוטות עם 

חודשים. ההכשרה  12-30השימוש במודול הפעוטות רלוונטי לאנשי מקצוע העובדים עם פעוטות בגילאי 

 תכלול הרצאות, צפייה בסרטי וידאו, הדגמות של ההעברה, קידוד ודיון. 

 . ASDההכשרה מיועדת לחוקרים וקלינאים )פסיכולוגים ורופאים( בעלי ידע וניסיון באבחון 

 

. מומלץ 1-4מודולים  ADOS-2ל המשתתפים השתתפות קודמת בהכשרת : מצופה מכדרישות קדם

. לצורך כך המשתלמים צריכים טרם ההגעה להכשרהלהתנסות בצפייה וקידוד העברות של מודול הפעוטות 

(. יש להגיע עם המדריך למשתמש MANUALולמדריך למשתמש בכלי )  ADOS-2גישה לערכת 

    להכשרה. 

 

 16:30 – 08:30בין השעות  21.5.23יום ראשון  תאריכים:

 

 , בניין כפיר ברקן א.ת.כפר סבא1, קומה 3מרכז בית אחד בשרון, הגביש : מיקום

 

 ₪. 1400עבור יום ההכשרה תשלום: 

 

: מועמדים בעלי רקע וניסיון רלוונטיים מוזמנים לשלוח קורות חיים בצירוף טופס הרשמה וציון הרשמה

. הודעה תשלח לנרשמים בנוגע לקבלתם. לאחר קבלה ADOS-2ה  המקום והמועד בו עברו את הכשרת

 להכשרה, יש לבצע את התשלום על מנת להבטיח מקום. 

 

דמי הרשמה. לאחר מועד ₪  200יינתן החזר תשלום בניכוי   15.4.23 עד לתאריך מדיניות ביטולים: 

 החזרים. הקבלה לסדנא הנה אישית ואין אפשרות לשמור מקום או להעבירו.   זה לא ינתנו

 מספר המקומות מוגבל.     

 

, וד"ר טלי גב, ADOS-2ההכשרה תונחה ע"י הגב' סנדרה ישראל יעקב, פסיכולוגית קלינית, מדריכת 

 פסיכולוגית קלינית מומחית באבחון פעוטות בספקטרום האוטיסטי. 
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 טופס הרשמה
 

 

 שם פרטי ___________________   שם משפחה______________________________

 

 השכלה / תואר________________ תפקיד/מקום עבודה_________________________

 

MAIL___________________________________________________________                

 

 _____ כתובת ________________________________טלפון נייד __________________

 

__________________________________________________________________ 

 

 

 אני מעוניינ/ת להירשם ל:

 

 ADOS-Tלהכשרת מודול פעוטות                      

          

  ADOS-2מצורפת תעודת הכשרת                      

 

 

 כרטיס אשראי לחיוב*:פרטי 

 

 כרטיס מסוג _____________ מס. ______/ ______/ ______ / ______         

 

 ספרות אחרונות בגב הכרטיס ______ ת.ז. ___________________ 3תוקף ____/____          

 

 תשלומים _________חתימה _______________________ סכום _____________ מס.         

 

 )תרומה(". עמותה ישראלית לאוטיזם –אותי" " שם בעל העסק שיירשם בדף חשבון האשראי החודשי שלכם הנו: –אנא שימו לב *

 

          

 הנני מאשר/ת מדיניות ההרשמה והביטולים:

 

 חתימה_____________________ תאריך___________________         

 

         

    bait1asd@oti.org.il   ל   קורות חיים לכתובת המייה בצירוף יש לשלוח טופס ז
 

 

   sandra.yaacov@gmail.com    לפנות לסנדרה ישראל יעקב במייל ניתןפרטים נוספים ל
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