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 הכשרה מעשית שנה ב –עבודה מסכמת 

 

עבודה זו נועדה לארגן ולעבד את המידע שאספתם וחוויתם במהלך ההכשרה המעשית. בעבודה נעשה שימוש במערכת 

 (, בעקרונות התיעוד על פי המתע"מ  ובעקרונות טיפול מבוסס ראיות.  ICFהמושגים של ארגון הבריאות העולמי )

 

I נק'( 5עמ',  1/2 )בה מתקיימת ההכשרה התערבות מסגרת ה.  תיאור 

 אילו אנשי צוות מלבד במרפאים בעיסוק פעילים בה. , שם מסגרת ההתערבות .1

 .של הלקוחות המופנים לטיפול(אבחנות שכיחות לקוחות )גיל, תאור אוכלוסיית ה .2

 גורמים מפנים למסגרת.  .3

טיפול בריפוי זכאות לונים לבעיסוק: תחומי אחריות, תחומי מעורבות וקריטרירפאות/ים תפקידי המ .4

 בעיסוק. 

 .במקום /ותת בריפוי בעיסוק נהוגהת/וטיפוליאיזו/אילו גישה/ות  .5

 

II נק'( 90)סה"כ . תאור מקרה 

 יש לבחור יחד עם המדריכה אדם אחד לליווי אישי במהלך ההכשרה ולתאר את תהליך התערבות על פי הנקודות הבאות:

 נק'( 5.מידע אודות האדם ) 1

 דע דמוגרפיא. מי

שם )בדוי(, מגדר, תאריך לידה וגיל, ארץ לידה ושנת עלייה )אם רלוונטי(, מצב משפחתי, מספר אחים ומקום האדם 

במשפחה, מקום מגורים ועם מי מתגורר, השכלה של האדם )ושל ההורים בדו"ח לילדים ונוער(, עיסוק / מקצוע 

 מסגרת לימודית.  )תעסוקת ההורים בדו"ח לילדים ונוער(, מקום עבודה /

 ב.  מידע רפואי

 תאריך אשפוז / קבלה למסגרת ההתערבות. -

 אבחנות רפואיות.  -

 סיכום רקע התפתחותי ורפואי רלוונטי וממוקד )כולל אשפוזים וטיפולים קודמים(. -

 אינדיקציות(.-התוויות זהירות )קונטרה -

 עזרים בשימוש. -

 גורמים מטפלים נוספים. -

 ג.  מידע אודות ההפניה

 ם המפנה )כולל הפנייה עצמית(.הגור -

 תאריך ההפניה למסגרת ולריפוי בעיסוק.  -

 סיבת ההפניה. -

 גורם בריאות מבטח / מממן.  -
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 נק'( 85) . תהליך ההערכה וההתערבות2

חלק זה כולל תאור של הרקע החינוכי והעיסוקי של האדם )כולל עיסוקים בעבר( תוך  -נק'(  15) פרופיל עיסוקיא. 

עות  של עיסוקים אלה על האדם, ולשינויים שחלו בעקבות המחלה / פגיעה / מגבלה / איחור התייחסות להשפ

מידע מהאדם, משפחתו ואנשים משמעותיים אחרים, מאנשי מקצועות אחרים ומהתיק הרפואי.   יש לאסוףהתפתחותי.  

של הכלי, שמות  וכו...(, יש לציין שם מלא COPM ,COSA ,OSAליים ) אבמידה ונעשה שימוש בכלים פורמ

 המחברים, שנת פרסום,  ומה הוא בודק. 

 נקודות להתייחסות:

יש להתייחס למידע רלבנטי על מסגרות הלימוד בהם למד/ה האדם, תארים /  – רקע )היסטוריה( חינוכי ומקצועי -

 הכשרה מקצועית ורקע תעסוקתי. 

ת השונות כגון: משפחה, קהילה, עבודה יש לתאר את התפקידים המרכזיים של האדם במסגרו – תפקידים מרכזיים -

 וכד' ואת חלוקת התפקידים בבית )אם יש( כגון, "אח בכור", מנהל עניינים כספיים של המשפחה וכד'. 

של האדם בתחומי העיסוק השונים כפי שהוא, משפחתו ו/או אנשי צוות אחרים רמת התפקוד )הביצוע העסוקי(  -

 מתארים.

 3סדר היום של האדם בביתו, במסגרת החינוכית, בעבודה )ראה טבלה  – ים(דפוסי בצוע )הרגלים ושגרות חי -

 בחוברת המתע"מ(. 

יש להתייחס להקשרים פיסיים, חברתיים, תרבותיים, רוחניים, טמפורליים ווירטואליים בסביבות   – הקשרים -

 התפקוד השונות. 

  למגבלה תומשפחהאדם /   תהתייחסו -

 של האדם  תחומי עניין ועיסוקים משמעותיים -

פרוט הציפיות של האדם ומשפחתו מהטיפול. )לדוגמא, האם עקב המחלה  – העדפות של האדם ותוצאות רצויות -

/הפגיעה חלו שינויים ביכולתו לעסוק בתחומי העיסוק?  האם מעוניין/ת לשנות משהו בדרך שמבצע את העיסוקים 

 )אימוץ עיסוקים אחרים וכד'( וכן סדרי העדיפויות שלו. 

   

 נק'( 20)ביצוע עיסוקי )התפקוד הנוכחי( ב. 

חלק זה מתבסס על מידע לגבי הביצוע העיסוקי שנאסף בתהליך ההערכה בריפוי בעיסוק )אבחונים, תצפיות, ראיונות(.  

יש לפרט את כלי ההערכה )שם הכלי, המחברים, השנה ומה הכלי בודק(.  יש לשבץ את הציונים של האבחונים 

 ת הרלבנטיים ולציין את משמעותם )בטווח הנורמה , מעל/מתחת לנורמה(. הסטנדרטיים במקומו

, BADL, IADLבחוברת המתע"מ(:  1יש להביא סיכום של ביצועי האדם בתחומי העיסוק הרלבנטיים  )טבלא  -

 משחק, לימודים, עבודה, פנאי והשתתפות חברתית.  

יש לפרט את מיומנויות הביצוע ומרכיבי האדם  – בחוברת המתע"מ( 6 -ו  2)טבלאות  גורמים מאפשרים ומגבילים -

 המאפשרים או מגבילים את ביצוע העיסוקים והפעילויות השונות אותם הוא מבצע. 

בחוברת  4בחוברת המתע"מ( בהקשרים ובסביבה )טבלה  3גורמים מאפשרים ומגבילים בדפוסי הביצוע )טבלה  -

שגרות ותפקידים( וההקשרים הרלבנטיים לאדם על פי יש לסכם בקצרה את דפוסי הביצוע )הרגלים, המתע"מ(: 

 תצפיות ואבחונים שהועברו. 
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מידע משמעותי על התנהגות האדם  בזמן ההערכה: מידת שיתוף הפעולה, מוטיבציה, חרדות,  -התרשמות כללית -

  מידת הריכוז וכו'.  האם וכיצד השפיעו על התוצאות?

 נק'( 20)מטרות ההתערבות   ג.

מטרות לטווח  3בהסתמך על תהליך ההערכה ובדיון משותף עם האדם יש לקבוע מטרות ויעדים להתערבות.  יש לנסח 

 מטרות לטווח קצר.* 2מטרות ולכל אחת מהן לנסח  2*, מתוכן יש לבחור ארוך

ו עם סיום משקפת את הצפי של תוצאות ההתערבות הרצויות של האדם בסוף תקופת ההתערבות, א* מטרה לטווח ארוך 

 במתע"מ(.  9תקופת הזמן שנקבעה מראש. מטרה זו עשויה להימדד בכל אחד מסוגי תוצאות ההתערבות )כמפורט בטבלה 

 :על המטרה לטווח ארוך להיות

 או לתפקיד , לפעילות לעיסוק הקשור 

 ניתנת למדידה 

 אם רלבנטי( במסגרת זמן( 

ש להשלים כדי להשיג את המטרה לטווח הארוך ו/או את מתארות את השלבים )אבני דרך( שי* מטרות לטווח הקצר 

דפוסי ביצוע , פעילות ו/או מיומנויותניתוח המרכיבים הדרושים להשגתן.  מטרות לטווח קצר יכולות להיות: עיסוק, 

והזמן לאיכות הביצוע  קריטריוןיעשה זאת,  כיצדיעשה האדם,  מה(.  על המטרה לטווח הקצר לכלול )הרגלים ושגרות

 להשגת המטרה.  שוערהמ

 

 נק'( 25)תכנית ומהלך ההתערבות  ד. 

 המצוינות בהמשךלכל הנקודות  תמתייחסבסעיף זה יש לנסח תשובה אינטגרטיבית אשר 

הדרכה )להורים,לבן/בת זוג, אנשי  - טיפול עקיף פרטני, זוגי, קבוצתי משולב., -טיפול ישיר תאור סוג ההתערבות:  -

  סייעת(., חינוך וייעוץ.חינוך או בריאות, מעסיק, 

  (/ת, אנשי מקצוע אחרים, סטודנטו מטפלהורה או בן משפחה אחר, א, )בן/בת זוגתאור הנוכחים במהלך ההתערבות  -

 תאור שלבי יישום ההתערבות:  -

 .)אסטרטגיות התערבות )קידום, שיפור/שחזור, שימור, שיקום/התאמה/פיצוי ומניעה 

 .גישת ההתערבות / מסגרת ההתייחסות 

 .)תגובת מקבל/ת השירות לתהליך התערבות )תיאור נייטראלי 

 .תיאור תהליך היישום והשפעת ההתערבות על הביצוע העיסוקי 

 .אירועים יוצאי דופן ו/או משמעותיים במהלך ההתערבות 

  .שימוש במכשירי עזר ו/או בהתאמות שנעשו 

 תנו.הנחיות או הדרכה למקבל/ת השירות / להורה / למטפל/ת, במידה וני 

 נק'( 5עמ',  1/2(  )ביסוס ההתערבות על ראיות )בהתייחס לתחום ההכשרהה.  

ראיות המנמקות את  המציג/או לסימפטומים שאותרו אצל האדם, להביא תקציר של מאמר רלבנטי לאבחנה ו עליך

יאור המקרה יש לחבר בין החומר התאורטי המופיע במאמר לת הספציפי. לקוחבחירת והתאמת הגישה להתערבות עם ה

 לציין את שם המאמר, מחבריו, שנה ומקור.  מאמר עדכני מחמש השנים האחרונות, ו להסתמך על יש. המופיע בעבודה
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III. נק'( 5) הנחיות כלליות לכתיבה וארגון העבודה 

 : עמודים( 11)סה"כ  אורך העבודה.  1

.I     עמ' 1/2  –תאור מסגרת ההתערבות 
.II  עמ'.   9עד  –וס על ראיות תאור מקרה כולל ביס 

  
לפחות, רווח כפול בין השורות ושוליים  12, גודל Arialאו   David  ,Miriamמודפסות בגופן עבודות יש להגיש את ה. 2

 ס"מ לפחות מכל ארבעת הצדדים.  3של 

 APA .לכל אורך העבודה  יש לכתוב מקורות בתוך הטקסט וברשימת המקורות על פי כללי ה   .3

, לבדיקת בכתב לעיון המדריכה במקום ההכשרה בשבוע האחרון של תקופת ההכשרה המעשיתעבודה ש למסור את הי .4

 מידת הדיוק והאמינות של המידע. 

 30.6.2016, ותשע" סיון כד'', היום  מועד הגשת העבודה:.  5

 מועדלכך מבעוד  ךלהיערשימו לב כי יש להגיש את העבודה עוד לפני סיום ההכשרה. עליכן 

 ההכשרה כפי שצוין ביום התדריך ליציאה להכשרה.ם על פי תחולאחראית העבודה תוגש 

 מצוינות להלןכתובות המייל של אחראיות התחום 

 70מעל  –ציון עובר בעבודה זו 

 

 .      מהציון %10הגשת העבודה מעבר לתאריך זה, ללא קבלת אישור מראש, תגרור הורדה של 

 

 

 ומעשירהוהכשרה מהנה  בהצלחה

 

 תחום ילדים

 talkrn@gmail.com   -מרכזת תחום  - 'טל קרן קפלוביץ

 

 תחום בריאות הנפש

 net.ilmeitalior.013@  - מרכזת תחום  -מיטל רוגוז'נסקי

 

 גריאטרי-תחום פיזיקאלי

 oritsj@walla.com  -מרכזת תחום   -יעקובובסקי -אורית שגב
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