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 שנה ג – הכשרה מעשיתעבודה מסכמת 

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

( 6102)המחודש מ "בעקרונות התיעוד על פי המתע, (WHO, 2001) (ICF)המושגים של ארגון הבריאות העולמי 

 .  ובעקרונות טיפול מבוסס ראיות

 

  :להגשה התרגיל ורתצ

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

 

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

 . אילו אנשי צוות מלבד במרפאים בעיסוק פעילים בה, שם מסגרת ההתערבות .0

 .(של הלקוחות המופנים לטיפולאבחנות שכיחות , גיל)לקוחות תאור אוכלוסיית ה .6

 . גורמים מפנים למסגרת .3

 . טיפול בריפוי בעיסוקזכאות לתחומי מעורבות וקריטריונים ל, תחומי אחריות: בעיסוקים /רפאותתפקידי המ .4

 .במקום ות/ת בריפוי בעיסוק נהוגהו/תטיפוליות /אילו גישה/איזו .5

 

II . ('נק 55כ "סה)תאור מקרה 

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

 

 ('נק 5)מידע אודות האדם  .1

 מידע דמוגרפי. א

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

מקצוע / עיסוק , (ח לילדים ונוער"ושל ההורים בדו)השכלה של האדם , ם ועם מי מתגוררמקום מגורי, במשפחה

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

 מידע רפואי.  ב

 .קבלה למסגרת ההתערבות/ תאריך אשפוז  -

 . אבחנות רפואיות -

 (.וטיפולים קודמים אבחונים, ל אשפוזיםכול)סיכום רקע התפתחותי ורפואי רלוונטי וממוקד  -

  (.אינדיקציות-קונטרה)התוויות זהירות  -

 .עזרים בשימוש -

 .גורמים מטפלים נוספים -
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 מידע אודות ההפניה.  ג

 (.כולל הפנייה עצמית)הגורם המפנה  -

 . תאריך ההפניה למסגרת ולריפוי בעיסוק -

 .סיבת ההפניה -

 . מממן/ גורם בריאות מבטח  -

 

 ('נק 57) כה וההתערבותתהליך ההער. /

עיסוקים בעבר )הוא תיאור כוללני המורכב ממידע לגבי היסטוריה עיסוקית חלק זה  -( 'נק 15) פרופיל עיסוקי. א

 . ערכים וצרכים של האדם מנקודת מבטו, תחומי עניין, שגרות והרגלים, (ובהווה

ן את הרקע ואת נקודות המבט של האדם ומה ומטרתה להבי, בניית הפרופיל העיסוקי מבוססת על גישת הלקוח במרכז

/ ולשינויים שחלו בעקבות המחלה , עיסוקים על האדםהלהשפעות של יש להתייחס . חשוב ומשמעותי בעבורו לעשות

  . איחור התפתחותי/ מגבלה / פגיעה 

, כגון תיק רפואי)מאנשים אחרים או ממקורות מידע נוספים , מתבסס על מידע מן האדםמידע לגבי הפרופיל העיסוקי 

האדם מזהה את העיסוקים המעניקים . ואינו מתבסס על תצפית ישירה על עיסוקיו, (בני משפחה ואחרים, דווח מטפלים

 . משמעות לחייו ובוחר את המטרות ואת סדרי העדיפויות שחשובים לו

צוע ראיון פורמלי או מילוי בי)איסוף המידע במהלך בניית הפרופיל העיסוקי מתבצע באופנים שונים ברובד הפורמלי 

 COPM ,COSA)סטנדרטיים  הערכה במידה ונעשה שימוש בכלי(. כגון שיחות פתוחות)וברובד בלתי פורמלי ( שאלון

,OSA OPHI-II במידה ונעשה שימוש . ומה הוא בודק, שנת פרסום, שמות המחברים, יש לציין שם מלא של הכלי, ...('וכו

 . יש לציין זאת, (השיח: כגון)בכלי הערכה אחרים 

הפעילויות והאבחונים , המידע שיאסף בפרופיל העיסוקי יכול לשמש בסיס לקבלת החלטות לגבי בחירת העיסוקים

 . שישמשו בהמשך לניתוח הביצוע העיסוקי

 

 :נקודות להתייחסות

 ?מדוע האדם מעוניין בשירותי ריפוי בעסוק ומה חשוב לו לגבי מעורבותו בעיסוקים -

 ?קים חש האדם הצלחה ומהם הגורמים המעכבים את הצלחתובאילו עיסו -

שהאדם מגדיר אותם ( תרבותית, וירטואלית, חברתית, יש להתייחס לסביבה פיזית)מהם ההיבטים הסביבתיים  -

  ?כמאפשרים או מעכבים את מעורבותו בעיסוקים רצויים

התייחס למידע רלבנטי על מסגרות יש ל - (כלומר התנסויות החיים שלו) העיסוקית של האדם הההיסטורימהי  -

 . הכשרה מקצועית ורקע תעסוקתי/ תארים , ה או לומד האדם/הלימוד בהם למד

 . תחומי העניין והערכים של האדםמהם  -

, משפחה: יש לתאר את התפקידים המרכזיים של האדם במסגרות השונות כגון – תפקידי היום יום של האדםמהם  -

 . 'מנהל עניינים כספיים של המשפחה וכד, "אח בכור", כגון( אם יש)התפקידים בבית ואת חלוקת ' עבודה וכד, קהילה
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, אקטיביות, כגון המנעות)וכיצד הם השתנו לאורך מעגל החיים  סגנונות המעורבות שלו בעיסוקי היום יוםמהם  -

 .(פסיביות

אליהם כתומכים או  יש לתאר את ההרגלים והשגרות של האדם ולהתיחס – והשגרות של האדםהרגלים המהם  -

  .תפקוד/מעכבים ביצוע עיסוקי

 למגבלה  תומשפח/ האדם   תהתייחסו -

, לדוגמא. )פרוט הציפיות של האדם ומשפחתו מהטיפול – מבחינתו רצויותהתוצאות השל האדם וסדרי העדיפויות  -

ת משהו בדרך ת לשנו/האם מעוניין? הפגיעה חלו שינויים ביכולתו לעסוק בתחומי העיסוק/האם עקב המחלה 

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

 

 ('נק 15)תפקוד 2עיסוקיהביצוע ניתוח ה. ב

כשהפרופיל העיסוקי יכול לשמש בסיס לקבלת החלטות לגבי בחירת  ,ניתוח הביצוע העיסוקי הוא צעד בתהליך ההערכה

 . יעשה שימוש הפעילויות והאבחונים בהם, העיסוקים

 .להוציא לפועל פעילויות יום יומיות בעיסוקים שוניםכיום בחלק זה יש לבחון את יכולות האדם 

אך רק ההיבטים הנבחרים , בניתוח הביצוע העיסוקי מזוהים הגורמים המאפשרים והמעכבים את תפקוד האדם

גם על בחירת המטפל בתאוריות ובראיות  ניתוח זה מתבסס. מוערכים באופן ספציפי ומזוהות תוצאות מכוונות מטרה

 . מחקר כחלק מן החשיבה המקצועית

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

 ,ADL(:(6102) המחודש מ"בחוברת המתע 0 הטבל)הרלבנטיים עיסוקים יש להביא סיכום של ביצועי האדם ב .0

IADL ,פנאי והשתתפות חברתית, עבודה, לימודים, משחק  . 

מיומנויות הביצוע המאפשרים או מגבילים את ביצוע העיסוקים גוף והמרכיבי , גוףהתפקודי יש לפרט את    . 6

 . ( (6102)המחודש  מ"בחוברת המתע 4 -ו  3טבלאות ) מבצע האדםוהפעילויות השונות אותם 

המחודש  מ"המתע) והסביבה רוח האדם, שגרות חיים, להרגלים בילים בביצוע בהקשרגורמים מאפשרים ומג .3

הרלבנטיים לאדם על פי תצפיות ואבחונים  הסביבהו רוח האדם ,שגרותה, הרגליםהיש לסכם בקצרה את  (:(6112)

 . שהועברו

, חרדות, מוטיבציה, מידת שיתוף הפעולה: רכהמידע משמעותי על התנהגות האדם  בזמן ההע -התרשמות כללית .4

  ?האם וכיצד השפיעו על התוצאות. 'מידת הריכוז וכו

 

, (השנה ומה הכלי בודק, המחברים, שם הכלי)יש לפרט את כלי ההערכה בהתיחסות לכלי הערכה סטנדרטים : שימי לב

מתחת /מעל, בטווח הנורמה)משמעותם  לשבץ את הציונים של האבחונים הסטנדרטיים במקומות הרלבנטיים ולציין את

 (. לנורמה

 

 ('נק 15)מטרות ההתערבות   .ג

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

 .*מטרות לטווח קצר 6מטרות ולכל אחת מהן לנסח  6מתוכן יש לבחור , *מטרות לטווח ארוך 3יש לנסח 
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או עם סיום , משקפת את הצפי של תוצאות ההתערבות הרצויות של האדם בסוף תקופת ההתערבות מטרה לטווח ארוך* 

 מ"במתע 8כמפורט בטבלה )מטרה זו עשויה להימדד בכל אחד מסוגי תוצאות ההתערבות . תקופת הזמן שנקבעה מראש

 (. (6102) המחודש

 :על המטרה לטווח ארוך להיות

 או לתפקיד לפעילות , לעיסוק הקשור 

 ניתנת למדידה 

 (אם רלבנטי) במסגרת זמן 

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

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

כיצד תתבצע )הצהרת תנאים , (מה יעשה האדם)הצהרה התנהגותית המטרה לטווח הקצר לכלול  על(. הרגלים ושגרות)

שלבי , מספר פעמים, מונחי זמן)השגת היעד  דכולל האופן בו תימד( טיב הביצוע)קריטריון לאיכות הביצוע , (הפעילות

 ...(רמת עצמאות, פעילות

 

 ('נק 7/)תכנית ומהלך ההתערבות  . ד

 :המצוינות בהמשךלכל הנקודות  תמתייחסנסח תשובה אינטגרטיבית אשר בסעיף זה יש ל

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

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

אנשי מקצוע אחרים או , ת/ו מטפלא, הורה או בן משפחה אחר, זוג בת/בן)הנוכחים במהלך ההתערבות  רתיאו  -

  .(סטודנטים

 : שלבי יישום ההתערבות רתיאו  -

  2כמפורט בטבלה ) (פיצוי ומניעה/התאמה/שיקום, שימור, שחזור/שיפור, קידום)אסטרטגיות התערבות 

 (. (6102)המחודש  מ"במתע

  מסגרת ההתייחסות/ גישת ההתערבות. 

 (.תיאור נייטראלי)ת השירות לתהליך התערבות /לתגובת מקב 

 תיאור תהליך היישום והשפעת ההתערבות על הביצוע העיסוקי. 

 או משמעותיים במהלך ההתערבות/אירועים יוצאי דופן ו. 

 או בהתאמות שנעשו/שימוש במכשירי עזר ו . 

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

 

 ('נק 5', עמ /12(  )בהתייחס לתחום ההכשרה)ביסוס ההתערבות על ראיות .  ה

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

יין לצלהתבסס על מאמר עדכני מחמש השנים האחרונות ויש  .הספציפי לקוחבחירת והתאמת הגישה להתערבות עם ה

  . מהדורה שישית APAהן בעבודה והן ברשימה הביבליוגרפית על פי המקור את 
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III.   ('עמ 1.5עד ', נק 51)הסטודנט כמטפל  

התמקדי בעיקר בתיאור התנסותך וחוויותייך . י הרגשתך במפגש עם הלקוחות/תאר: ('נק 5)קשר עם לקוחות .    א

ניתוק , אדישות, התנגדות, סלידה, מבוכה, חמלה, רחמים, ותשותפ, הזדהות, תחושת קירבה)בהפעלת התערבות לאדם 

י דרכי /תאר. ניסיון העבר שלך ואופייך, ערכיך, י לחקור את תגובותייך במהלך המפגש על רקע עמדותיך/נסה(.  'וכו

 .  התמודדות עם קשיים שזיהית במפגש עם האדם

 מטרות / דרכי הערכה ואבחון / בנוגע לגישה)ת במהלך ההתערבו שהעסיקה אותך ('נק 4)י דילמה אחת 2תאר.    ב

 (. אופי הקשר עם האדם/ מהלך ההתערבות  / הטיפול

עם  ךנקודות עוצמה וחולשה ודרכי התמודדות)? מה למדת על עצמך כאישיות טיפולית - ('נק 4)מקצועית  התפתחות.    ג

 (.משוב וביקורת קבלת, חילוקי דעות, קונפליקטים, אתגרים

 

 ('נק 5) לליות לכתיבה וארגון העבודההנחיות כ

 : (עמודים 11כ "סה) אורך העבודה.  1

.I     עמ 0/6  –תאור מסגרת ההתערבות' 

.II   עמ 9עד  –תאור מקרה כולל ביסוס על ראיות'  . 

.III  עמ 0.5עד   -הסטודנט כמטפל' . 

רווח כפול בין השורות , 06 פונט גודל ,Times New Roman אוDavid) )דיויד  מודפסות בגופןעבודות יש להגיש את ה. /

 . מ מכל ארבעת הצדדים"ס 6.5ושוליים של 

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

לבדיקת , המעשית בכתב לעיון המדריכה במקום ההכשרה בשבוע האחרון של תקופת ההכשרהעבודה יש למסור את ה .4

 . מידת הדיוק והאמינות של המידע

 .על פי תחומי ההכשרה כפי שצוין ביום התדריך ליציאה להכשרהלאחראיות התחום במייל העבודה תוגש .  5

 :אחראיות התחומים
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 . 57 –יון עובר בעבודה זו צ

 .      מהציון %17תגרור הורדה של , ללא קבלת אישור מראש ,שנקבעהגשת העבודה מעבר לתאריך 

                                                                      

 בהצלחה והכשרה מהנה ומעשירה 


