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  בית הספר לריפוי בעיסוקבית הספר לריפוי בעיסוק
  של הדסהשל הדסה

  והפקולטה לרפואהוהפקולטה לרפואה
  האוניברסיטה העברית, ירושליםהאוניברסיטה העברית, ירושלים

 2018יולי   

 הורים למתבגרים עם אוטיזם בתפקוד גבוה הזמנה ל

 רב מימדית טיפולתכנית השתתפות בל

במעבדה לחקר האוטיזם בבית הספר לריפוי בעיסוק של הדסה והאוניברסיטה העברית נערך 
מחקר הבודק את יישומה של תכנית טיפול רב מימדית להורים למתבגרים על הספקטרום 

 .*גבוההאוטיסטי בתפקוד 

 בימים אלה הסתיים הסבב הראשון של מחקר החלוץ. 

 השתתפו בו חמש משפחות שהגיעו למפגש שבועי, פרטני, במשך תקופה של כארבעה חודשים.

 , המאובחן עם אוטיזם בתפקוד גבוה.17עד  13אשר להם ילד בגילאי  םלהוריהמחקר מיועד 

 במחקר,  להשתתףהורים המעוניינים 

 עם צוות המעבדה לבדיקת התאמתם למחקר. מוזמנים ליצור קשר

 HMO -0269-17*מספר אישור וועדת הלסינקי: 

 ניתן לפנות בדוא"ל:

tal.mazor-karse@mail.huji.ac.il 
batel.wachspress@mail.huji.ac.il 

 
 בטל':

 02-5845314, 0546387621קרסנטי: -טל מזורדר' 

 052-8308245בתאל ווקספרס: 

 

 מפי ההורים שהשתתפו בסבב הראשון של המחקר:

 

"בפעם הראשונה קיבלנו תמונה לגבי הפרופיל שלה... בפעם הראשונה קיבלנו מתכון, ראו את הצרכים שלנו ושל 
 [הבת] "  (ע.)

 "למדתי שיטות לגרום לדברים לקרות... למדתי להבחין בדברים טובים שאני עושה" (ש.)

"למדתי לעבוד על קידום ילדי בלי לשפוט, בלי חשש או פחד. למדתי להבין גורמים להתנהגות, לנתח אותה 
 ולתת מענים יעילים לשיפורה" (ס.)

 "התכנית אפשרה לי לראות יכולות שלי ושל [הבן] שלי" (ס.) 

 "ההבניה והכלים הפרקטיים מאוד התאימו לי" (ד.)

 "לא הפכתי לסופר וומן אבל התחושה היא שאני יכולה" (ש.)

 "התכנית אפשרה לקחת פסק זמן, לחשוב מה רוצים לעשות, על מה להתמקד" (ר.)

הזמנה להורים 
 להשתתפות 
 במחקר על 
 PARENTSHIP
תכנית טיפול 
רב מימדית
 מפי ההורים שהשתתפו 
בסבב הראשון של המחקר:
״ בפעם הראשונה קיבלנו תמונה לגבי הפרופיל 
 שלה... בפעם הראשונה קיבלנו מתכון,
 ראו את הצרכים שלנו ושל )הבת(״  )ע.(

 ״ למדתי שיטות לגרום לדברים לקרות... 
למדתי להבחין בדברים טובים שאני עושה״ )ש.(

״ למדתי לעבוד על קידום ילדי בלי לשפוט, בלי 
חשש או פחד. למדתי להבין גורמים להתנהגות, 
לנתח אותה ולתת מענים יעילים לשיפורה״ )ס.(

 ״ התכנית אפשרה לי לראות יכולות שלי
 ושל )הבן( שלי״ )ס.(

)ד.( ״ ההבניה והכלים הפרקטיים מאוד התאימו לי״  

 ״ לא הפכתי לסופר וומן אבל התחושה היא 
שאני יכולה״  )ש.(

״ התכנית אפשרה לקחת פסק זמן, לחשוב מה 
רוצים לעשות, על מה להתמקד״  )ר.(

 המחקר מיועד להורים 
 לילד בגילאי 13 עד 17, 

המאובחן עם אוטיזם בתפקוד גבוה
מתקיימים מפגשים פרטניים, שבועים, 

במשך כארבעה חודשים. 

במעבדה לחקר האוטיזם בבית הספר לריפוי 
 בעיסוק של הדסה והאוניברסיטה העברית 
 נערך מחקר הבודק את יישומה של תכנית 

טיפול רב מימדית להורים למתבגרים על 
הספקטרום האוטיסטי בתפקוד גבוה*.

 בימים אלה הסתיים הסבב הראשון של 
מחקר החלוץ, בו השתתפו חמש משפחות. 

הורים המעוניינים להשתתף במחקר,
מוזמנים ליצור קשר עם צוות המעבדה 

לבדיקת התאמתם למחקר.
ניתן לפנות בדוא״ל:

tal.mazor-karse@mail.huji.ac.il
batel.wachspress@mail.huji.ac.il

או בטל׳:
 דר׳ טל מזור-קרסנטי:

02-5845314 | 0546387621
בתאל ווקספרס: 052-8308245
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