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 פעילויות מגוונות ומרתקות הכוללות שימוש בלוחות זמנים, רשימות וכרטיסי משימות. 
 . והכל בעבריתכרטיסי הנחיה ומדריך מלא  89כרטיסי פעילות,  062הערכה כוללת 

 Joanר“ד ערכת פעילות לוח הזמנים למרפאים בעיסוק ואנשי טיפול, שפותחה על ידי

Toglia הערכה מיועדת לעבודה טיפולית מדויקת, מכוונת ומאתגרת עם אוכלוסייה של .

אנשים עם קשיים בתפקוד היום יומי וקשיים בתפקוד הניהולי, במגוון של גילאים 

ובמגוון מצבים בריאותיים. השימוש בערכה יספק למרפאים בעיסוק אמצעי טיפולי 

 . Multicontext Approach-מבוסס על גישת ה

ז כוללת טווח רחב של פעילויות בהן ניתן להשתמש באופן גמיש, “ערכת הפעילו

להעלות או להוריד את רמת המורכבות ולעשות העברה והכללה לפעילויות יום יום 

 נוספות ולתפקוד היום יומי של כל אדם באופן אינדיבידואלי.

הערכה בהיותה מחוברת לחיי היום יום, משדרגת את אופן העבודה עם אוכלוסייה זו, 

 מסייעת בהבניה של תהליך הטיפול ואת היכולת למדוד את תוצאות התהליך הטיפולי.

השתמשו בפעילויות יום יומיות כדי לטפל במגוון רחב של אנשים המתמודדים 
 עם אתגרים בתחום הקוגניטיבי: 

  חיפוש ואיתור מידע 

  השוואת מידע ומציאת פערים 

 יצירת רשימות 

 מעקב אחר רשימות וזכירת פריטים 

 מעקב אחרי עדכוני מידע 

 שינוי התגובה הנדרשת בהתאם לשינוי ההוראות 

 עדכון לוחות זמנים 

  ועוד..תכנון וארגון בהתאם להוראות מרובות קריטריונים 

 TogliaTogliaTogliaמבית מבית מבית    ---תפקודיות תפקודיות תפקודיות ---ערכת פעילויות קוגנטיביותערכת פעילויות קוגנטיביותערכת פעילויות קוגנטיביות

   זזז“““פעילופעילופעילו
Joan Toglia, Ph.D, OTR/L, FAOTA  

 ז כוללת“ערכת פעילו

 מדריך מלא

 כרטיסי פעילות 062

 כרטיסי הכוונה 89

 לוחות זמנים מחיקים 20

הכולל פעילויות, דפי  USBכרטיס 
עבודה להדפסה, ופעילויות 

 אלטרנטיביות
 

 כל החומרים בעברית

 טלפון:

 פרטים

 שם:

 מיקוד: עיר: רחוב:

 ל:“דוא

 צרפו אותי לניוזלטר לקבלת חדשות ועדכונים מקצועיים מסייקטק בלבד.

 מס. חבר בארגון מקצועי: מקצוע:
 מס. כרטיס אשראי

 חתימה

 מספר ת.ז. תוקף

אנא צרפו מוסדות:  פרטי כרטיס אשראי

הרשאה מוסדית 

שם איש 

 מס. תשלומים תפקיד
 מ ס .   פ ק ס  20-4605242

 מ “מע כוללהמחיר 

 אני מעוניינ/ת להזמין: וללא דמי משלוח

 מחיר רגיל

 ז“ערכת פעילו 686₪

 ניתן לשלוח טופס הזמנה במייל או בפקס

 20-4605042 או ליצור איתנו קשר בטלפון להזמנת הערכה

 חיפה.‘ ר שרון זלוטניק. החוג לריפוי בעיסוק, אונ“ר סוניה מאיר וד“ר יעל פוגל, ד“י ד“הגרסה העברית תורגמה והותאמה ע

 ניתן ליצור קשר עם סייקטק לסדנאות עבודה עם הכלי החדש בהנחיית המתרגמות.

עכשיו במחירי 

 הזמנות מוקדמות

עד סוף ינואר 

 בלבד! 9102

535  ₪ 

 מ “כולל מע

 וללא תוספת 

 דמי משלוח!

 מחיר הזמנה מוקדמת

636₪ 


