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 מטלות לתקופת הכשרה מעשית רביעית



.לימודיתוארראשוןבריפויבעיסוקכולליםארבעתקופותשלהכשרהמעשית

ע מגיעם קודמות מעשיות הכשרות בשלוש התנסות ואחרי התיאורטיים הלימודים הסטודנט/סיום להכשרה/ה ית

מיומן והאחרונה הרביעית יותר/המעשית ומוכן ממנו .ת לצפות הידע/ניתן של יותר גבוהה ברמה לאינטגרציה ה

.מקהשלההתנסותהקליניתגםאורכהשלתקופתההכשרהמאפשרהרחבהוהע .התיאורטיעםהעשייההטיפולית

גםאתהשלבההתפתחותי כמו והמעשי לשקףאתרמתהידעהתיאורטי עלהמשימותהמתלוותלהכשרהמעשיתזו

.ית/תהסטודנט/המקצועיהמתקדםיותרבונמצא

:משימותאלוכוללות

.ציוןמה40%–יתבמהלךהתקופה/ההסטודנט/חטיפולעלאחדמהלקוחותבוטיפל"דוכתיבת.1

.מהציון60%-פרויקטביצוע.2

למטופלים,יפרוייקטשיהיהמשמעותילצוות/בחר,ותבעיסוקבמקוםההכשרההמעשית/לאחרדיאלוגעםהמרפאים

.ובמיוחדלך

זאתעלמנתלוודא .הבביצועו/מתחיל היא/לפני שהוא ה/שלוהפרויקטהברעיון/תשתףאתהמדריך/יתי/הסטודנט

בחינהשהיאשהפרויקט ליישוםבמקוםההכשרההמעשיתמכל לענותגםעל-כמו .ניתן חשובשההצעהתוכל כן

.אואנשיצוותהריפויבעיסוקבמקום/צרכימקוםההכשרההמעשיתו

,ולקבלאתאישורה(מ"ע1עד)ל"יהמדריךישלהעבירלמרכזתהתחוםבאוניברסיטהבדוא"אתההצעההמאושרתע

.יךטרםהמשךהתהל

.הפרויקטתלכלשלביביצוע/יתאחראי/הסטודנט

האולקבלהצעות/הלהציעהצעותמשלו/יתיכול/הסטודנט .אפשרייםניתןלמצואבדףהמצורףלפרויקטיםדוגמאות

.האומאנשיצוותאחרים/מהמדריך

:עותקים2-בעםסיוםההכשרהישלהגיש

 .תולמרכזתהתחוםבחוג/ההקליני/למדריך,קבעוייהקריטריוניםשעלפ,הפרויקטדיווחכתובהמתאראתפיתוח.1

.2 תוצר חוברת)הפרויקט וידאו, סרט ,CD וכו, תמונות של' תמונות לצרף יש טיפול אמצעי הינו הפרויקט אם

.(האמצעי
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 במהלך תקופת ההכשרה המעשית האחרונה: לפרויקטהצעות 

 :רגון והסברהמשימות של א .1

 לקהליעדספציפיהמתארתאתפעילותמקוםההכשרההמעשיתלריפויבעיסוקלמטרותהסברההכנתחוברת.

או,משפחותמטופלים או/אומטופליםו,ימילמידה/קהלהיעדיכוללהיותסטודנטיםשיבואולתקופותהכשרה)

(.אנשיצוותאחריםועוד

 .היעדעבורוהוכנהרגונהבאופןשתהיהכוללניתוזמינהלקהלאיסוףאינפורמציהוא

 וסוכנויותא/ו,אומוסדות/ו,שלספקיםוממוינתהכנתרשימהמקיפה רגוניםוולנטרייםאוא/אומשווקיםו/ו,

שם:הרשימהתכיל.אואחריםשנמצאיםבקשריםאושיוכלובעתידלשרתאתצורכימקוםההכשרההמעשית/ו

המוסד קצר, תיאור כתובת, מס, טלפון' עלונים, וכדרש, מהמשווק דוגמאות או מוצרים ימות הרלוונטי' לפי

..לרשימההספציפית

  גומלין בעיסוקבקשרי מקוםההכשרההמעשיתלריפוי עימםעומד המוסדותבקהילה ל)תאור של/הפניה אל

מטופלים וכד, כגון (.'התייעצות הגומלין יחסי לשיפור הצעה פיתוח או: בעיסוק בריפוי לטיפול טופסהפנייה

.'טופסדיווחלהמשךטיפולוכד

 המחשה אמצעי הכנת : סט או וידאו אתשקופיותסרט או בעיסוק הריפוי שירותי את המאפיין בנושא

המטפלתיהאוכלוס יה ו: התנהגותי אלמנט לפרטים/השוואת נורמלית מאוכלוסיה פרטים בין מוטורי או

.ימותועודיההספציפיתלמטרותמסויאוכלוסתאורשימושבאמצעיאומשחקעםה.לוגיהובאוכלוסיהעםפת

 לפעילותםרלוונטייהכנתרשימותביבליוגרפיותעדכניותלפינושאים+אוספריתהמאמרים/קיטלוגהספריהו

.הריפויבעיסוקבמקוםההכשרההמעשית

 

 :אבחונים .2

  רשימת המעשיתאבחוניםהכנת ההכשרה במקום המטופלות לאוכלוסיות  המתאימים הרלבנטיעם  .המידע

.ועוד גילאים,אוכלוסייתמטופלים,גורמילקוח,עיסוקקיטלוגםלפינושאיםכגוןתחומי

  בצורהאבחוןהצגת הצוות בפני הספציפית בעיסוק לריפוי המעשית ההכשרה במקום בשימוש אינו שעדיין

מקיפה . בשימוש מטופליםבאבחוןהתנסות עם דו. "הצגת יתרונותיו על מסכם  וחסרונותיוח האבחוןשל

 .ית/ההסטודנט/הספציפיבשימושבמקוםההכשרההמעשיתבהמצוי

 לא יאושרו פרויקטים המתמקדים בתרגום של כלי אבחון או טיפול. 
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 :אביזרים ואמצעי טיפול .3

  מותאם אביזר משחק-בנית כגון , ADLאביזר ההכשרה, במקום מטופלים קבוצות של למגבלה התאמתו

.דיווחעליתרונותוחסרונותשלהאביזרבשימושלמטרותספציפיות.ניתוחפעילותשלהאביזר,המעשית

 ל"יההניהאוכלוס ות/ניתוחפעילותשלהוהתאמתהלמגבלה-בנייתאוהכנסהלשימוששלתוכנתמחשבחדשה

.יתרונותוחסרונות:פיסיכוםשלההתנסויותבשימושבתוכנהעםמטופלספצי .יהעיסוק/יתחום/במרכיב

  חדשה פעילות קבוצת פעילות-הנחיית ניתוח הקבוצתית, ההפעלה מטרות סיכום, לחברי: הפעילות תרומת

.חסרונותוהצעותלשיפור,הקבוצה

 אמצעים של קטלוג המעשית/משחקים/הכנת ההכשרה במקום בשימוש המצויים פעילויות פעילות, ניתוח עם

 )קצר ניתן מטרות להפעלתולאילו נדרשים כישורים ואילו באמצעים לשימושיאוכלוסי(.להשתמש היעד ת

.אומטפליםחדשים,ותעתידייםבמקום/אוסטודנטים,משפחותיהם-אובני/בקטלוגיכולהלהיותמטופליםו

 נתהכ .שלביהוהגדרתהצלחהאוכישלוןבביצוע,הגדרתמטרותהמשימה:להוראתהמשימה(קיט)הכנתמערך

שניתןלהתאמן-מעיןקיט)הכנתהציודהנדרשלהוראתהמשימה,רגולבמידתהצורךהכנתדפית,פיהנחייהד

(.אובהדרכהמועטה/בובאופןעצמאי

.להתנסותבשימושבקיטעםמטופלולסכםיתרונותוחסרונות



 עתיימנ/קהילתי פרויקט .4

 בנושארלבנטילההכשרה צרכיםבקהילה) .המעשיתעריכתסקרוסיכוםממצאיו זיהוי מעקבאחרמטופלים,

(.בביתםבנושאיםספציפיים

 מנ בקהילהיפעילות אוכלוסיה עם )עתית קבו: פעילותהנחיית צת א: הקהילה בפני פעילותהרצאות יום רגון

 (.'וכד"יוםהקשיש"כגון:בקהילהלהגברתמודעותבנושאמסוים









 
 

 

 הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות  
 תכנית משותפת לאוניברסיטה ולטכניון ,  החוג לריפוי בעיסוק

 

                   Faculty of Social Welfare & Health Sciences  
                   Occupational Therapy Department, joint program – Haifa University and Technion 
   

 

 Mount Carmel, Haifa 50913 |  50913חיפה , הר הכרמל

Phone: 972-4-8240364 : טל'   Fax: 972-4-8249753 :פקס 

 
 

 
 

 

 

 קליניקה הרביעית בריפוי בעיסוקדף הנחיות לתיאור הפרוייקט ב

.בביצועבהתנסותובהערכה,בתכנו,היאלשקףאתהתהליךשעברתבבחירה,המטרהשלתיאורהפרוייקטבעבודהזו

היקףהתיאורהכתובלא)שלהפרוייקט,תמונותאואמצעיהמחשהאחרים,התיאורהכתובילווהבהגשתהתוצרעצמו

.(ליועמודיםמודפסיםפו4יעלהעל


:נאלהתייחסלנקודותהבאות,בתיאורהפרוייקט

.למטופליםולך,מהמשמעותולצוות.יאתרציונלהבחירהשלהפרוייקט/תאר .1

.יבצורהממוקדתאתמטרותהפרוייקט/הגדר .2

.יבקצרהאתהשלביםבחשיבהובעשייהשלהפרוייקט/תאר .3

.התייחסותלהמחשותשצרפתתוך,יבבהירותובקצרהאתתוצרהפרוייקטעצמו/תאר .4

.לפחות,תוךמתןדוגמאאחת,הבעיסוק/אועלמרפא,עלגורםבקהילה,הפרוייקטעלמטופלייישום/תאר .5

אתהפרוייקטשבצעת/הערך .6 י בראיהביקורתית, אמותמידהמקצועיות"עפ, י ל/התייחס. ,משמעותהפרוייקט-י

שימושיםנוספים,התאמותנוספותשמתבקשות,שינוייםאפשריים,איכותהביצוע,מידתהמענהלמטרותשהצבת

.אפשריים

האםנחשפת?מהתרםלךהתהליךכאדםוכמטפלעתידי.יאתהחוויההאישיתוהמקצועיתשעברתבתהליך/תאר .7

?האםגיליתבךעוצמותשסייעולך?לקשייםותסכולים

 .לפניתחילתהפרוייקט,ה/צרפיכנספחלעבודהאתהצעתהפרוייקטהחתומהשהגשתלמדריך

.הנחיותמפורטותיותרוהןהנחיותלהצגתהפרויקטינתנובמהלךתקופתההכשרה
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 :הנחיות להכנת הפרוייקט

 

 .להגישלמדריכהבקליניקהולקבלאתאישורה,ישלכתובהצעהלפרוייקט -

.ולקבלאתאישורן,4.11.10-לא יאוחר מה ,email-אתההצעההמאושרתישלשלוחלמרכזותהתחומיםב -

(.שםהפרויקטיופיעבהזמנותליוםהצגתהפרויקטים.)ההצעהחייבתלכלולאתשםהפרויקטהמוצע

 .איןלהתחילבביצועהפרוייקטלפניקבלתאישורהמרכזת -

רהודעהעלכךתימס.והשאריוצגובפוסטר,פה-ייבחרולהצגהבעל(כשישה"סה)מכלתחוםשניפרוייקטים -

 .ותעםאישורההצעות/למציגים

 

להציגאתהעבודה:(תאריך ייקבע בהמשך)מטרת ההצגה ביום הצגת הפרויקטים שייערך לקראת סיום ההכשרה 

תאריך)עםעמיתיםואנשיםמקצוע,ולהתחלקברעיונותויישומןכפישבאולידיביטויבהכשרההמעשיתהאחרונה

:למשל)ראלינורשניידרעדלתאריךשיימסרבהמשך"בקשותלציודלהצגהישלהעבירלד(.והזמנותישלחובהמשך

(.'חדקרןוכו/מחשבנייד/וידאו

 

 .הנחיות להכנת פוסטר ליום הצגות הפרוייקטים.  א

.הואאמורלספקתמונהכלליתשלהעבודהולעוררדיון.הפוסטרנועדלמשוךתשומתלב

 .מטר רוחב X 1.00מטר אורך  1.50-לכלפוסטריוקצהשטחשלכ

.לפחות36רצוילרוחבהדףבגודלגופן,(A4)ישלהדפיסאתהחומרעלדפיםרגילים

.להדביקאתכלהדפיםעלבריסטולבגודלסטנדרטייש

.ות/ישלתלותאתהפוסטרבבוקריוםהצגתהפרוייקטיםעלמעמדמיוחדשיוכןלכלהמציגים



 .הנחיות להכנת הרצאה ליום הצגות הפרוייקטים.  ב

.דקותלשאלותודיון5לאחרמכןיוקדשו.דקות10-פה-משךהצגתהפרוייקטבעל

.להרצאהdisc on key/ולהביאאתהדיסקטPower Pointישלהכיןבתוכנתאתהמצגת

.סרטיםועוד,יתמונות"חשובלהתמקדבהצגתעיקריהדבריםולהמחישאתהפרוייקטע



:להכנתפוסטראומצגתישלהתייחסלנקודותהבאות

 שםהקליניקהושםהמדריכה,שםהסטודנט,שםהפרוייקט. 

 האוכלוסייההמטופלתעלהקליניקהו:רקע. 

 הרציונללבחירתהפרוייקט. 

 להביאאתהמוצר,סרט,גרפים,תמונות)המחשה+מטרותהפרוייקטותיאורקצר:תיאורהפרוייקט

 (המוגמר

 .מסקנותוהמלצות,יישוםהפרוייקט
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 :פי הקריטריונים הבאים -יישפטו על, פה -הפוסטר או ההצגה בעל

פוסטר/מצגת–אופןההצגה

 האסטטיותותשומתהלבשהפוסטרמעורר,האטרקטיביות,הענייןרמת



15%

 ייחודיות,חידוש,מקוריות,רמתיצירתיות



10%

התמקדותבעיקר,ארגוןוסדרההצגה,רמתבהירות



25%

ומתןמענהלצרכיהקליניקה,השימוש,רציונלורמתהמחשתהרלוונטיות:יישוםהפרוייקט



50%



(וידאווכו,מחשב)ישלהודיעלמרכזותאםישצורךבציודלהצגתהפרויקט**



.קלטתוכו,עותקיםשלחוברת/עםצירוףתמונותשלהמוצר,להגישבשניעותקיםאתהעבודותהכתובותיש**



(40%)עבודהכתובה:הכנתפרוייקט

(.20%)בפוסטר/פה-הצגהבעל





:הפרויקטיםשלהמרכזותלאישורmail -e-כתובותה

 eynatgal@gmail.com(תחוםהילדים)עינתגלר"ד

 anatez75@gmail.com-(פסיכוסוציאלי)ענתאלבז'גב

 schreuernaomi@gmail.com  ;-(גריאטרי-יפיזיקאל)מישרויאררנע"ד

 racheli.kizony@gmail.com-(גריאטרי-יפיזיקאל)ררחליקיצוני"ד

 
 
 





,בהצלחה


זענתאלב'גב,מישרויאררנע"ד,ררחליקיצוני"ד,רעינתגל"ד

 

mailto:anatez75@gmail.com
mailto:schreuernaomi@gmail.com
mailto:schreuernaomi@gmail.com
mailto:racheli.kizony@gmail.com

