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 מעשית שלישית עבודה מסכמת להכשרה

 ,בטיפולך לקוח על 1-7)בסעיפים מטה המפורטים( רלוונטיים נתונים באיסוף התנסותהעבודה:  מטרת

 .טיפול סיכום /ח"דו וכתיבת הנתונים ארגון 

 .בהמשך המוסבר מסכם תרגיל ולכתוב בטיפולך הנמצאים הלקוחות מבין אחד לקוח לבחור עלייך .1

 רלוונטיים שונים ממקורות יתבצע הנתונים איסוף .2

 מ"המתע של במושגים להשתמש שי .3

 

 :להגשה התרגיל צורת

 תאריך ,הסטודנטית שם , המדריכה שם, ההכשרה מקום, תחום, הכשרה ' מס : שיכלול שער דף .א

 טיפול סיכום ח"דו .ב

 הקלינית החשיבה תהליך .ג

 )נקודות 70(  טיפול סיכום ח"דו

 )נקודות 6 (  רקע פרטי  .1

 אם שפת /דיבור שפת, עלייה שנת , לידה ארץ , משפחתי מצב , בדוי שם : ורפואיים דמוגרפיים רקע פרטי , 

 לאומי /צבאי שירות ,השכלה שנות ,מקצועי /מרכזי עיסוק, מגורים ותנאי מקום      

 רלוונטית רפואית והיסטוריה אבחנה 

 הלקוח קיבל /מקבל אותם אחרים טיפולים 

 )נקודות  (4(פעולה שיתוף, התנהגות ,הופעה( כללית התרשמות .2

 )נקודות 10(  )בנספח יופיע העיסוקי הפרופיל פירוט ( העיסוקי הפרופיל של וממצה קצר יאורת  .3

 )נקודות 10 (יחס לביצוע לעומת הנורמות באוכלוסיה הכלליתייש להת. והתוצאות מטרתם, שהועברו אבחוניםה .4

  ('נק 10 ((לבניית תכנית טיפול )מבוסס על ניתוח הפרופיל העיסוקי שיופיע בנספח סיכום הביצוע העסוקי הנוכחי שמוביל .5

  נ(  10מטרות לטווח קצר ) 2מטרות לטווח ארוך ולכל אחת  2. יש לכתוב (ומדידות תפקודיות מטרותההתערבות ) מטרות .6

 נקודות(  10(   )הטיפול רצף מבחינת הטיפול תקופת תיעוד( ההתערבות מהלך .  7

 נקודות(  10)   והמלצות סיכום  .8
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 )נקודות 20 (הקלינית החשיבה תהליך

 ראיות על הסתמכות תוך, הטיפולית הגישה /הטיפול תכנית את לבחור אותך שהוביל הקלינית החשיבה תהליך את תארי

 עד עמוד() APA ה כללי פי על רלוונטיים ספרות מקורות צייני. מחקריות

 

 )נקודות 10(  העבודה וארגון לכתיבה כלליות הנחיות

 הנספחים והרשימה הביבליוגרפית(לצרף את עמוד השער, )אליו יש  עמודים 3  על יעלה לאעצמו  ח"הדו .1

 מ"ס 3 של ושוליים השורות בין כפול רווח, לפחות 12 גודל Times New Romanבגופן  מודפסות העבודות את להגיש יש .2

 .הצדדים ארבעת מכל לפחות

 נקודותAPA (5 ) ה כללי פי על המקורות וברשימת הטקסט בתוך מקורות לכתוב יש ודההעב אורך לכל .3

 ההכשרה תקופת של האחרון בשבוע ההכשרה במקום המדריכה לעיון בכתב העבודה את למסור יש .4

 ללא אישור וחתימה של המדריכה בטופס ההערכה כי העבודה. המידע של והאמינות הדיוק מידת לבדיקת ,המעשית

  ה לעיונה, לא ניתן יהיה לבדוק את העבודה.הועבר

 

 .ז"תשע בשבט די"10/2/2017 : העבודה הגשת מועד

 .להכשרה ליציאה התדריך ביום שצוין כפילאחראיות התחומים  תוגש העבודה

 70 -ציון עובר בעבודה זו 

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

 

 

 ומעשירה מהנה והכשרה בהצלחה

 talkrn@gmail.comמייל:                                                       מרכזת תחום ילדים -טל קרן קפולוביץ 

 meitalior@013.net.ilמייל:                                           מרכזת תחום בריאות הנפש -מיטל רוגוזינסקי 

 oritsj@walla.comמייל:                      גריאטרי -מרכזות תחום פיזיקאלי-בסקי יעקובו-אורית שגב


