
קורס להכשרת מאבחנים ומטפלים
בתפקודי למידה ויסות חושי ומוטוריקה

בשיטת ד”ר אורלי יזדי-עוגב

לשואפים במקצוע מרתק עם עולם של אפשרויות תעסוקה!

ד”ר אורלי יזדי-עוגב, מומחית בכירה 

שיטתה מבוססת על מחקר, ידע אקדמי רב-תחומי וניסיון קליני 

מעל שלושה עשורים.  פרסמה ספרים ומאמרים רבים בתחום.

מטרת הקורס:  
הכשרת מאבחנים ומטפלים מקצועיים ברמה גבוהה בתחום הפסיכומוטורי לאבחון קשיים   

.)DCD( במוטוריקה גסה, במוטוריקה עדינה ובמוכנות לכתב יד ,)SMD( בוויסות חושי

בחוגים  ולעבודה  קטנות  ובקבוצות  פרטניים  לטיפולים  ייחודיים  וכלים  מעמיק  ידע  הקניית   

טיפוליים עם ילדים המאופיינים בעיכוב התפתחותי, לקויות למידה, הפרעת קשב והיפראקטיביות 

)ADHD(, ליקויי תקשורת )ASD( ועוד. 

קהל היעד: אנשי מקצוע, אנשי חינוך, לעוסקים בתחום התנועה, ספורט טיפולי, מנתחי התנהגות, 
הרפואה המשלימה, הורים ולמעוניינים בהסבה מקצועית. 

נושאי הלימוד:
תחום א': התפתחות חושית-מוטורית תקינה מול לקויה

כלים לאבחון בעיות התפתחותיות-מוטוריות  

אבחון וטיפול  בוויסות חושי - יתר ותת רגישות במערכת:  

המגע, תחושת התנועה )קינסטזיה(, הווסטיבולרית, השמיעה, הראיה, הריח והטעם.  
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תחום ב': הפרעות התפתחותיות נפוצות בגיל הילדות
קידום המוכנות ללמידה  

אפיונים פסיכומוטוריים של ילדים ונוער המאובחנים עם:  

  )DCD( סרבול מוטורי *    

)ADHD( לקויות למידה והפרעת קשב  והיפראקטיביות *    

)ASD( ליקויי תקשורת והרצף האוטיסטי *    

    * קשיים בכישורים חברתיים.

תחום ג’: אבחון פסיכומוטורי אינטגראטיבי –כבסיס לבניית תכניות טיפוליות 
אבחון פסיכומוטורי מקיף, של מיומנויות מוטוריות גסות, עדינות  

וגראפומוטוריות.  

זיהוי בעיות נפוצות ביציבה.  

תחום ד’: טיפול בגישה אינטגראטיבית - גוף ונפש כיחידה אחת
.`Top- Down`-ו  ’Bottom-Up‘ בניית מערך טיפולי מדורג ומותאם בגישת  

טיפול בהפרדת תנועה, חציית אמצע,  קואורדינציה, שיווי משקל, קשב סלקטיבי, תכנון    

מוטורי )PRAXIS(, מודעות  גופנית-מרחבית, בידוד איברים, כושר גופני, מהירות תגובה ותנועה, ועוד.    

טיפוח הוויסות הרגשי, שילוב תכנים דידקטיים, עכבה של דחפים, התמדת קשב, כישורים    

חברתיים והתנהגות נאותה.  

בנוסף, נלמד על שלבים בהקמת קליניקה, דרכים לשיווק, ביטוחים נדרשים ועוד.  

היקף הקורס:
הקורס בהיקף של 130 שעות )112 שעות לימוד ו - 18 שעות התנסות מעשית(. 

דרך הנחיית הקורס: 
באמצעות הרצאות, מצגות, תיאורי מקרה, סרטים וסדנאות יישומיות חווייתיות ומהנות. 

תנאי קבלה: רקע באחד מהתחומים הבאים: חינוך, תנועה, טיפול או בהדרכה; קורות חיים.

יזדי-עוגב  ד”ר  ומטפל/ת בשיטת  לעומדים בדרישות הקורס תוענק תעודת מאבחן/ת  תעודה: 
מטעם ד”ר יזדי-עוגב והמכללה האקדמית בווינגייט.

פרטים נוספים:

מאושר לעובדי הוראה היוצאים לשבתון  

מורים יוכלו לפנות בבקשה להכרה לאופק חדש ולגמול השתלמות במסלול אישי.  

אפשרות להלוואה עם החזר של 60 תשלומים  בתנאים נוחים   

ניתן ללמוד במספר מקומות בארץ  

קבוצות נפרדות לנשים חרדיות  

אפשרות לקורס בסימסטר א’ או בסימסטר ב’ של כל שנת לימודים   

 

 

   

האקדמיה לפסיכומוטוריקה בהנהלת ד"ר אורלי יזדי-עוגב
התקשרו או כתבו הודעה וווטסאפ:  050-5382160    
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