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 אדם עיסוק סביבה  ב' 
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 עוזרת הוראה: גב' מוריה אדלר

 

 תכנית ימי הלמידה במקומות ההכשרה המעשית

בסמסטר זה אתן תבקרנה בשלושה מוסדות טיפוליים שונים. לשם לימוד מכוון, תרגול ויישום הרקע התיאורטי 

 ד בשיעורים עליכן להתנסות במספר מטלות. הנלמ

התרגילים יוגשו בשיעור הראשון שלאחר שני ימי הלמידה באותו המוסד. עבודות אשר לא  אופן הגשת התרגילים:

יוגשו במועד המבוקש לא תתקבלנה, או ירד ציון על הגשה מאוחרת. לבקשת הארכה יש לפנות למרצות, לפחות 

תוך כתיבה עצמאית )התייעצות עם  לבדבמייל. כל סטודנטית תגיש את העבודה  שלושה ימים לפני מועד ההגשה

סטודנטית נוספת הנמצאת באותו מקום היא מבורכת, אך את התרגיל יש לכתוב ולהגיש באופן עצמאי(. יש 

 ורווח כפול ועמוד שער.  David  12להקפיד על היקף העבודה אשר נקבע לכל תרגיל, גופן 

 

 ימי למידה שלישי ורביעי:  מקום הכשרה שני,

 תצפית על  הלקוח וניתוח הביצוע העיסוקי.  שם התרגיל:

 מטרות התרגיל:

 העמקת ההיכרות עם האדם המטופל בריפוי בעיסוק, עם סביבתו הפיזית, האנושית.  .1

 העמקה ויישום החומר התיאורטי בנושא גורמי לקוח, מיומנויות ודפוסי ביצוע והקשרים.  .2

יחה קצרה עם המדריך/ה. יש לבצע תצפית סטטית ודינאמית על לקוח אחד. ניתן לשוחח עם ש הצעה לביצוע:

הלקוח על משמעות העיסוק והטיפול בריפוי בעיסוק עבורו.  כתיבת התצפית הדינמית  תהיה על דקה אחת ממה 

 שצפית במהלך היום.

 עמודים.  4עד  היקף העבודה:

 קריטריונים להתייחסות:

  /    נקודות. 15  וד(:הקדמה )עד חצי עמ

 .שם המוסד ותאריך ביצוע התצפית 

 .)'תיאור כללי של המקום/הסיטואציה )ישיבה ליד שולחן, חדר ריפוי בעיסוק, כיתה וכד 

 .)'תיאור כללי של הלקוח )גבר/אישה/ילד, גיל, מצב משפחתי, אבחנה וכד 

 .)'סוג הטיפול או הפעילות הנצפית )קבוצה, התאמת סד, משחק קופסא וכד 

 .)מטרת הטיפול או הפעילות )הספציפית 

 .מיקום הצופה ביחס לנצפה 

 .)'כללי )מודעות מושא התצפית לצפייה, וכד 

 )מטרת ההקדמה לאפשר לקורא להבין את סיטואצית התצפית על מאפייניה הכלליים(

 בטבלה הכוללת תיאור אובייקטיבי, סובייקטיבי (.)חלק זה יפורט        
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 /      נקודות.  45 תצפית דינאמית בת  דקה אחת )עד עמוד וחצי(:

 ( תייחסות למקור התנועה, כיוון התנועה והשינויים , הרצף תנועות, מעבר ממצב למצבתיאור הפעילות

 . זוויות, מרחקים(כגון  שחלים בגוף

 תיאור אובייקטיבי, סובייקטיבי וזמן (  )חלק זה יפורט בטבלה הכוללת

 

סיכום/ אינטגרציה של המידע שנאסף הן מהתצפיות והן מניתוח הביצוע העיסוקי )מצורפות נושאים 

 /      נקודות. 35עד חצי עמוד( :   -להתייחסות בסיכום

 הלקוח?(. עשהואיך מה ) ן את הסיטואציהופיא 

 בריפוי בעיסוק.  המשמעות אותה נותן הלקוח לעיסוק ולטיפול 

 .הקשר בין הנראה בתצפית לבין הביצוע העיסוקי בפועל 

 .התרשמות אישית מקצועית שלכן על האדם 

 .סוגיות אתיות שהתעוררו 

 .חוויות אישיות 

 /     נקודות.  5 סגנון כתיבה מדעית:

  .ניסוח, פיסוק, הקלדה, רווחים, סוג וגודל הכתב 
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