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 ADOS-2וסדנת  ASDהכשרת אבחון 
 ומחקרית הכשרה קלינית

 

מודיע על פתיחת הכשרת  (,העמותה לילדים בסיכון עמותה ישראלית לאוטיזם )לשעבר –אותי  מרכז בית אחד, מיסודה של

 Autism Spectrum Observation) 1-4מודולים   ADOS-2באמצעות כלים סטנדרטיים, הכוללת סדנת  ASDאבחון 
Ed. ndSchedule 2) .2-ADOS  הינו כיום הכלי המוביל בעולם לאבחון תסמונת הספקטרום האוטיסטי. ההכשרה מיועדת

פתוחה גם לחוקרי אוטיזם המעוניינים  ADOS-2. סדנת הASDוניסיון באבחון  ידעבעלי )פסיכולוגים ורופאים( לקלינאים 

תהליך השגת המהימנות, קלינית או מחקרית, כרוך בהגשת מטלות סוף הקורס )יפורט  להשיג מהימנות מחקרית על הכלי.

 בנפרד למתעניינים(.  

 

 התייחסות(, וAutism Diagnostic Interview - Revised) ADI-R, היכרות עם ה ADOS-2ההכשרה כוללת סדנת 

 שעות.  50כ , סה"ASDלאינטגרציה בין כלי האבחון ולדיון אודות האבחנה הקלינית של 

, תוך צפייה בסרטים ובהעברות חיות, התנסות מעשית בהעברות חיות עם בדגש יישומיהנן  ADOS-2ההכשרה וסדנת ה 

מאובחנים, ודיון ולמידה בקבוצות קטנות. ההכשרה מוגבלת למספר משתתפים מצומצם בכדי למקסם את אפשרויות 

 הלמידה וההתמקצעות.

חודשים ומעלה, תינתן אפשרות להמשך למידה והעמקה של מודול הפעוטות  12 לעוסקים באבחון פעוטות, מגילאי

(TODDLER MODULE .ביום השתלמות נוסף, לאחר ההכשרה, אליו יש להירשם בנפרד ,)    

 

כל  של תוהעבר בצפייה וקידוד להתנסות עליהם ,: כל המשתתפים בהכשרה המעוניינים להשיג מהימנותדרישות קדם

ולמדריך  ADOS- 2. לצורך כך המשתלמים צריכים גישה לערכת טרם ההגעה להכשרה ADOS-2של ה ארבעת המודולים

 (. יש להגיע עם המדריך למשתמש להכשרה.MANUALלמשתמש בכלי )

 

, וצוות פסיכולוגים ADOS-2קלינית, מדריכת  ע"י הגב' סנדרה ישראל יעקב, פסיכולוגית מונחיתההכשרה  :מנחים

: פרופ' עפר גולן, ד"ר טלי גב, ד"ר שחף מילשטיין, ADI-R ו ADOS-2ומהימנים לשימוש בכלי ה  ASDמומחים באבחון 

 ד"ר סמדר גרטנר. 

 .ASDלאבחון כהכשרה רשמית  מוכרת ע"י משרד הבריאותההכשרה   הכרה :

 ור החטיבה החינוכית, התפתחותית ושיקומית.לוגים כהכשרה מקצועית מובהקת בעבוהסתדרות הפסיכ מוכרת ע"י

 

 (.14:00, שישי עד 19:00)ראשון עד  8:30-17:30 , בין14.7.2023עד יום שישי  9.7.2023יום ראשון  תאריכים:

 .08:30-17:30ימים  4 –בלבד   ADOS-2מועדי סדנת ה

 א.ת. כפר סבא.  3, הגביש 1מרכז בית אחד. בניין כפיר ברקן , קומה : מיקום

 

 : מסלולי הכשרה

 ₪.   5500 – שעות   50, ואינטגרציה, סה"כ השגת מהימנותללא  ADI-R ,ADOS-2הכשרה הכוללת  .1

 .₪ 7300   –שעות  50ואינטגרציה, סה"כ  השגת מהימנותכולל  ADI-R ,ADOS-2הכשרה הכוללת  .2

  ₪ 6600 –ימים  4, השגת מהימנותכולל  בלבד ADOS-2עבור השתתפות בסדנת ה .3

 

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

אליה מעוניינים להירשם. הודעה תשלח לנרשמים בנוגע לקבלתם. לאחר קבלה להכשרה, יש לבצע את התשלום על מנת 

 להבטיח מקום. 

דמי ₪  500יינתן החזר תשלום בניכוי  לחודש טרם ההכשרהעד התשלום הנו מראש בעת ההרשמה. יטולים: מדיניות ב

ינתנו החזרים. הקבלה לסדנא הנה אישית ואין אפשרות לשמור מקום או להעבירו. מספר המקומות  לא מכןהרשמה. לאחר 

 מוגבל.     
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 טופס הרשמה
 

 

 שם פרטי ___________________   שם משפחה______________________________           

 

 תואר________________ תפקיד/מקום עבודה_________________________ השכלה /           

 

EMAIL_____________________________________________________________            

 

 טלפון נייד _______________________ כתובת _____________________________           

 

           __________________________________________________________________ 

 

 

 אני מעוניינ/ת להירשם ל:

 

 ₪.   5500 – שעות   50, ואינטגרציה, סה"כ השגת מהימנותללא  ADI-R ,ADOS-2הכשרה הכוללת          

 

                   .₪ 7300   –שעות  50ואינטגרציה, סה"כ  כולל השגת מהימנות ADI-R ,ADOS-2הכשרה הכוללת 

 

    ₪.   6600 – ימים 4, בלבד כולל השגת מהימנות ADOS-2עבור השתתפות בסדנת ה    

  

          

 פרטי כרטיס אשראי לחיוב*:

 

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

 

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

 

 תשלומים _________חתימה _______________________ סכום _____________ מס.         

 

 

          

 הנני מאשר/ת מדיניות ההרשמה והביטולים:

 

 __________________חתימה_____________________ תאריך_         

 

         

      @org.ilotiBait1asd.      יש לשלוח טופס זה בצירוף קורות חיים לכתובת המייל

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