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 ת אלבאום גישלהכשרת מטפלים בבמסלול תכנית הלימודים 

 טיפול אינטגרטיבי בקשיי תפקוד ובהפרעות קשב ולמידה

FIT – Functional Integration Therapy  

 

 אלבאום  גישת

שגובשו לגישה טיפולית  ,טיפוליות מגוונות ושיטותמבוססת על תיאוריות פסיכולוגיות  ,אלבאום גישת

המציעה טיפול והתמודדות עם רבים מקשיי התפקוד ועם לקויות הלמידה המאפיינות את המאה  ,ייחודית

 . 21-ה

מתוך אמונה שרק הגיוס של כל המרכיבים  ,הגישה הטיפולית משלבת גוף, נפש, קוגניציה וחישה

דים על העלאת המודעות הגופנית, חיזוק יביאו לאיזון ומרפא. בחדר הטיפולים עוב ,באדם םהדומיננטיי

החיבור בין גוף לנפש, שיפור וחיזוק יכולות מוטוריות, מודעות למנעד הרגשות וליכולות לווסתם, וויסות 

 חושי, אסטרטגיות ללמידה ועוד.   

 

 ייחודיות התכנית

 בשוק העבודה הציבורי והפרטי. דיתימהמאפשרת השתלבות  הסמכה מקצועית תעודת גמר המהווה ✓

  קוגניטיבי וחושי. ,טיפול מוטורי, רגשיהכשרה טיפולית ייחודית מסוגה המשלבת  ✓

 .גישהוהתנסות עצמית בהמזמנות חוויה  ,קבוצות לימוד קטנות ואינטימיות ✓

 מיד בתום לימודיהם.  ,אלבאום בגישתמוסמכים כמטפלים  ,המסמיך את הבוגריםמעמיק פרקטיקום  ✓

 

 מטרת התכנית

 יקוגניטיבהמומחה בשילוב טכניקות לטיפול מוטורי, רגשי,  ,הכשרת הסטודנט להיות מטפל אינטגרטיבי

וחושי. בוגר התכנית יידע להעניק טיפול בגישת ה"אינטגרציה התפקודית" המשלבת בין ארבע 

ושית והאינטליגנציה האינטליגנציות: האינטליגנציה הרגשית, האינטליגנציה הגופנית, האינטליגנציה הח

 הקוגניטיבית.  –השכלית 

 בוגרי התכנית מוכשרים:

 קשיי תפקוד מוטוריים, רגשיים, קוגניטיביים ובעיות בוויסות החושי והפרעות קשב. לזהות •

 מפורטת ומותאמת למטופל. לבנות תכנית טיפולים •

 בקשיים מוטוריים, רגשיים וקוגניטיביים ובהפרעות בוויסות החושי. לטפל •

 את הגורמים המלווים את המטופל בחיי היומיום שלו. להדריך ולהנחות •
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 תכנית הלימודים

תכנית הלימודים מבוססת על תיאוריות מהפסיכולוגיה ההתפתחותית ומהפסיכולוגיה החברתית ושואבת 

 פסיכולוגיה ומגישות טיפוליות מגוונות. -מן הנוירו

סמסטרים ולאורך כל המסלול נלמדת האינטגרציה בין התכנים. כל  שלושהנפרשים על פני  תכני הליבה

וכן משיעורי תרגול  הגישהם העוסקים בתיאוריות ובמודלים של אחד מהתכנים מורכב משיעורים עיוניי

 ויישום מעשיים. 

לימודי הליבה של התכנית כוללים ידע תיאורטי ומעשי המשלב גוף, נפש, קוגניציה וחישה. הלימודים 

מקנים ידע תיאורטי ומעשי להעלאת המודעות הגופנית, לחיזוק החיבור בין גוף לנפש, לשיפור וחיזוק 

 ת מוטוריות, למודעות למנעד הרגשות וליכולות לווסתם, לוויסות חושי, לאסטרטגיות ללמידה ועוד.   יכולו

ומרחיבים את  כלי הטיפולאשר מעשירים את  ,את לימודי הליבה מלווים קורסים עיוניים במהותם

 של בוגרי התכנית. אפשרויות התעסוקה

 

 היקף הלימודים

 .טרים + סמסטר פרקטיקום, ונלמדים במשך יום בשבועהלימודים נפרשים על פני שלושה סמס

 שעות פרקטיקום.  70 -כ שעות אקדמיות הכוללות 530סה"כ 

 

 לימודי הליבה

 סנסו מוטוריקה

לימודי התפתחות התנועה והקשר בין תנועה למערך החושי ולתפקוד תקין. הלימודים מבוססים על 

מערכתית הדינאמית. הלימודים מקנים למטפל כלים -התפתחותית ועל הגישה הרב-הגישה הניורו

 וטכניקות לטיפול בקשיים במוטוריקה העדינה ובמוטוריקה הגסה.

 

 יסודות התנועה 

הגופנית. הלימודים יתמקדו ביסודות התנועה, היציבה והנשימה מתוך מודעות לקשר  לימוד האינטליגנציה

של שלושת היסודות לאיכות חיים, לאיכות התפקוד ולהשפעתם על כוח הרצון והמוטיבציה הפנימית. כמו 

כן, יעסקו הלימודים בתיאוריה ויעניקו פרקטיקה לפיתוח תקשורת בינאישית המבוססת על תנועה והקשבה 

 ושית.ח

• M.C.Q :מודל טיפולי המתמקד בהפרעות תפקוד ולמידה 

o היפוטוניה, היפרטוניה, דיספרקסיה והפרעת קואורדינציההפרעות התפתחות במוטוריקה גסה : DCD. 

o דיסלקסיה, דיסגרפיה, דיסקלקוליה, הפרעות בעיבוד חושיהפרעות התפתחות במוטוריקה עדינה : SPD. 

o הפרעת קשב: ADD ו- ADHD. 
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 נפש-שפת גוף וחיבור גוף

תרפיה שמהותה החיבור בין הגוף והנפש. גישה טיפולית המכוונת לטפל בחסימה רגשית ושחרור את 

 הגוף מקשרים לא בריאים. 

מנחים הקשבה לגוף וזיהוי דפוסים המובעים בתנועה ובמנחי הגוף. זיהוי הדפוסים מאפשר ם לימודיה

", העלאת זיכרונות ומפגש עם רגשות חבויים. העלאת התכנית פתיחות למסרים העולים מן ה"אני הפנימי

 למודע בסביבה נוחה ובטוחה לחקירה מזמינה ריפוי והתמודדות מתוך הבנה ולמידה.  

    

 מדע המגע

המגע כצורך מולד החיוני להתפתחות תקינה הן של הגוף והן של הנפש מתפקד ככלי חשוב לביטוי 

ע לימודים תיאורטיים ומעשיים להתאמת המגע למטופל במגוון טכניקות ותקשורת בין בני אדם. הקורס מצי

אלבאום. במסגרת זו יילמדו טכניקות טיפוליות לאיזון מערך החושים, להפריה, לחישת  בגישתייחודיות 

 הגבולות ולהנעת תהליכים רגשיים.

 

  אינטגרציה קבוצתית

. האינטגרציה הקבוצתית גישת אלבאוםהסטודנט מתנסה באופן אישי בטיפול ובחוויית ה, כשרהכחלק מה

 מפגישה את הסטודנט באופן אישי וקבוצתי עם תהליכים טיפוליים עמם יתמודד כמטפל. 

בהתנסות זו זוכה הסטודנט להעמיק ולהפנים תהליכים רגשיים העולים בשיעורי ההתנסות המעשית 

 ל הגופני, הרגשי, החושי והקוגניטיבי.המשלבים את שיטות הטיפו

במסגרת זו עומדים על הקשרים בין החומר העיוני והמעשי ונבנה ארגז כלים אישי העולה מחיבור כל 

 לבין החוויות האישיות של הלומד. גישת אלבאוםנושאי הליבה של 

 

 תכנית לימודים משלימה 

 פסיכולוגיה התפתחותית 

הקורס יעסוק בתהליכים התפתחותיים, בדגש על גילאי ינקות, ילדות והתבגרות. יילמדו תיאוריות שונות 

 סביבה, ויוצג ההיבט ההתפתחותי בתאוריות אישיות ואינטלקט -בנושא תוך התייחסות לשאלת התורשה

ון, ויגוצקי ואחרים( מרכזיות, דוגמת אלה של פרויד ופיאז'ה. יוצגו תיאורטיקנים בולטים בשדה )כמו אריקס

 ומושגי היסוד שפיתחו. בנוסף יסקרו ממצאי מחקר רלוונטיים והתאוריות בהן הם מעוגנים. 
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 מטופל -אתיקה מקצועית ויחסי מטפל

למטפלי אלבאום ועם זאת מעניק ידע תיאורטי ומעשי מקיף בנושא האתיקה  ותהקורס מותאם ישיר

ת הלימודים מתמקדת בהגדרת תפקיד המטפל, מציע מטופל. תכני-המקצועית השמורה ליחסי מטפל

טכניקות עבודה וטיפול ועומד על הקשר הייחודי הנוצר בין מטפל למטופליו. הלימודים מעמיקים במונחים 

האתיים הנלווים לטיפול תוך התמקדות בגישה טיפולית אינטגרטיבית המשלבת היבטים גופניים, רגשיים 

 . םוקוגניטיביי

 

 אנטומיה 

לשלב את הידע באנטומיה עם מצבים קליניים שונים.  ,אלבאום הלימודים הינה לאפשר למטפלי מטרת

הקורס חשוב ללימודי הרקע של כל מטפל, בקורס יילמד מבנה גוף האדם ויסקרו תפקודיהם של איברים 

, ומערכות בגוף. הסטודנטים ילמדו לזהות את המבנים האנטומיים, ואתם תפקידיה של מערכת השרירים

 מערכת הנשימה, המערכת הסנסורית והמערכת המוטורית.   

 

 אסטרטגיות ארגון ולמידה 

הקורס מציע ידע תיאורטי בנושא לקויות למידה ושיטות עבודה להתמודדות עם לקויות למידה. תכנית 

הלימודים כוללת את שלוש הלקויות הנפוצות: דיסלקסיה, דיסגרפיה ודיסקלקוליה, ונלמדת השפעתן על 

 למידה ועל חיי היומיום. הלימודים בקורס מקנים כלים פרקטיים בתחום אסטרטגיות העבודה והלמידה.ה

 

 הדרכת הורים 

מטפלים בילדים ובנוער נדרשים לתקשורת לא רק עם המטופל, אלא גם עם הוריו. לשם כך נדרשת הכוונה 

הלימודים להדרכת הורים  לביסוס הקשר עם ההורים ולגיוסם באופן המיטבי להצלחת הטיפול. תכנית

מספקת ידע תיאורטי ומעשי לחיזוק הקשרים בתוך המשפחה, , שיטת אלבאום לימוד שפותחה במסגרת

להתמודדות עם מעברים, להנחיית ההורים בנושא גבולות, להטבת התקשורת בין ההורים והילד ולהעצמת 

מציב גידול ילדים. בוגר התכנית מקומו של ההורה תוך סיוע בידיו להתמודדות עם הקשיים והאתגרים ש

 מוסמך להדריך הורים כחלק מטיפול בילד או בנפרד, כחלק מיעוץ הנדרש להורים בתחנות חיים שונות.  

 

 פרקטיקום

שעות פרקטיקום. במסגרת  70נדרשות , אלבאום גישתב מוסמך לשם קבלת תעודת ההסמכה כמטפל

מפגשים  12, בארבעה מטופלים למשך בגישת אלבאוםהפרקטיקום יטפל הסטודנט, בליווי מורה מומחה 

 ויזכה להדרכות אישיות וקבוצתיות קבועות. בתום תקופת ההכשרה המעשית יש להגיש עבודת סיכום 
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לא יאוחר משישה חודשים מתום הכוללת את חקר ההתנסות עבור שניים מהמטופלים. )העבודה תוגש 

 הלימודים(.

 *המכללה שומרת לעצמה את הזכות לערוך שינויים בתכנית הלימודים.

 

 תעודת גמר

 לבוגרים תינתן התעודה: 

 .מטפל בקשיי תפקוד ולמידה בשילוב כישורי חיים מטעם מרכז אלבאום והמרכז האקדמי רופין

 –מועצת ההסמכה הארצית והלשכה למקצועות בריאות משלימים משרד החינוך והתעודה מוכרת ע"י 

RCP . 

 

 תנאי קבלה ודרישות לימודים

 תנאי קבלה

 סיון מעשי בתחומי החינוך והטיפול.יו/או נתואר ראשון  •

 .ראיון אישי •

 .שאלון הערכה •

 

 

 דרישות התכנית

 השתתפות בשיעורים. •

 הגשת עבודות ותרגילים. •

 עמידה בבחינות בהתאם לדרישות כל קורס.  •

 ביצוע הפרקטיקום והגשת עבודת הסיום. •

 

 
 

 

 השקעתך בתכנית:

 ₪ 250דמי הרשמה בסך  •

עבור השנתיים האקדמיות + סטאז' והדרכות הינו התשלום  -שכר לימוד למסלול המלא  •

 פרטים נוספים מול מזכירות המכללה. הנעשות בליווי מדריך מוסמך.
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מאמינים שבכדי להכשיר  ,גישת אלבאוםתפקודית בה האינטגרציבלהכשרת מטפלים במסלול 

כתה לא תמנה יותר מטפלים יש לשמור על הוראה והנחייה אישית ואינטימית, ומתחייבים שכל 

 . עשר סטודנטים-משמונה

 .מספר המקומות מוגבלכל סטודנט זוכה לליווי אישי בלימודים ובפרקטיקה, על כן בכל שנה 

 

 

בה נמסור מידע על אפשרויות התעסוקה בתום הלימודים, לכל שאלה נוספת ולתיאום פגישת היכרות, 

שמח נגמול השתלמות ופטורים על לימודים קודמים, טפסים ל, המתאימות לתכנית פרטים על מלגות

 לעמוד לרשותך.

 

 

 

 ולתאם ראיון התאמה לתכנית, נשמח למסור לך פרטים נוספים

 דגנית 

716626603- ,054-5423108 

 

 


