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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 חמישי ושישי:מקום הכשרה שלישי

 שאלון הפרופיל העיסוקי   שם התרגיל:

  מטרות התרגיל:

 העמקה בהבנת משמעות העיסוק לאדם, והתנסות בראיון ושיחה עם לקוח. .1

תאור החוויה שלכן כסטודנטיות לריפוי בעיסוק, במקומות הכשרה מגוונים, מנקודת מבט  .2

 אישית. 

  הצעה לביצוע:

הלקוח אותו אתן מכירות ועליו צפיתן ביום הלמידה עצמו. ניתן למלא את  יש למלא את השאלון על .1

השאלון תוך כדי שיחה או ראיון עם הלקוח, ולהשלים פרטים חסרים או לא מובנים ע"י שיחה עם 

 המדריך/ה במקום. קריטריונים להגשה מצורפים.

מה המקצועית. מומלץ יש לנסות לתאר בכתב את התהליך שעברתן ברמה האישית, רגשית וכמובן בר .2

 לסכם את התאור, באינטגרציה המקשרת בין החוויות שאירעו לכן לבין היותכן מרפאות בעיסוק לעתיד .

 כנספח.  -עד שני עמודים לא כולל את השאלון ממולא בכתב יד היקף העבודה:

 קריטריונים להתייחסות:

  /       נקודות. 15  הקדמה )עד חצי עמוד(:

 ביצוע התרגיל.  שם המוסד ותאריך 

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

  .תיאור כללי של המקום/הסיטואציה בו נערך הראיון ו/או התצפית, ואיסוף המידע 

 במידת הצורך(.  םכללי )ניתן להוסיף פרטים רלוונטיי 

 /       נקודות. 40 שאלון:  

  למקום הכשרתכם )אם זה מתחום הילדים, המבוגרים , שאלון הורה או י הרלוונטיש למלא את השאלון

 מצורפים בהמשך השאלונים(.  -מורה וכד'
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 .במידה ונשאלו שאלות נוספות יש להוסיף אותן גם כן בכתב יד בטופס השאלון 

  .יש למלא ולהגיש את השאלון בכתב יד ברור וקריא, באופן מפורט, אך ענייני, כנספח 

 /   נקודות.  40מוד(:   סיכום )עד ע

 סיכום קצר של הממצאים המרכזיים  -אינטגרציה של השאלון עם החומר התיאורטי הנלמד בכיתה

 העולים מהשאלון, תוך שימוש במושגים מקצועיים אשר נלמדו. 

  . )תיאור החוויה האישית מהתנסות בהעברת השאלון ומימי הלמידה בכלל )כעמוד 

 נקודות.    /   5  סגנון כתיבה מדעית:

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

 מקום __________________  תאריך _________  שעה _________ מראיינת _______________

 רקע כללי .א

 שם : ______________

 שנות השכלה: ________    _______משפחתי:  מין: ___    תאריך לידה: ________    גיל: ____    מצב

 רקע עיסוקיב.   

 כתב/י לי על עצמך.  האם את/ה עובד/ת או לומד/ת כעת ו/או האם את/ה אחראי/ת לטפל באחרים )ילדים,

בן זוג, הורים(?  

____________________________________________________________________________ 

______________ ______________________________________________________________ 

 מה הם התפקידים או תחומי האחריות שלך במסגרת תפקיד זה? _____________________________

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 מה לדעתך הדבר העיקרי שאת/ה מפיק/ה מהעבודה )או מהלימודים או מהטיפול באחרים(? 

____________________________________________________________________________ 

 __ושמעסיקה אותך? _____________בנוסף לעבודה/לימודים, האם ישנה פעילות נוספת שמשמעותית לך 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 __________כיצד את/ה מבלה את שעות הפנאי שלך? _____________________________________

____________________________________________________________________________ 

 באיזה סוג מגורים את/ה מתגורר/ת )קרוואן, דירה, בית(? ___________________________________

 כו'.  האם יש לך מס' חדרים, קומה, נגישות לבית, מספר נפשות הגרים בבית ו –תאר/י לי את מקום מגורייך 

פרטיות בבית?  האם נוח לך בבית?  האם נעים לך בסביבת הבית? 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 _____מה היא חלוקת התפקידים השונים בבית בין בני המשפחה )אם יש(? מה התפקיד/ים שלך? __________

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 האם את/ה משתתף/ת פעיל/ה במסגרת חברתית מאורגנת )ארגונים ציבוריים, עמותות וכו'(?  אם כן, תאר/י 

?  מה את/ה עושה

_______________________________________________________________________________
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_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

 האם את/ה מעוניין/ת לשנות משהו בדרך שאת/ה מבצע/ת את עיסוקיך )ו/או האם היית רוצה לאמץ עיסוקים 

 אחרים(?  ________________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 חלק מהשאלות הנ"ל נלקחו מתוך:

Kielhofner, G. et al.  (1998).  The Occupational Performance History Interview (vrs. 2.0) 

OPHI II. 

בית הספר לרפוי בעיסוק של הדסה והאוניברסיטה  –ערכו: דר' נעמי ויינטראוב וגב' נעמי גיל 

 העברית בירושלים
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 שאלון רקע עיסוקי לילדים

 עיסוקשאלון לגננות/מורות/מרפאות ב                                                       

 

 מקום הראיון __________________  תאריך _________  שעה _________ מראיינת ____________

 

 רקע כלליא.   

 שם המטופל/ת )שם בדוי (: ______________   מין: ___  תאריך לידה: ________    גיל: ____   כתה____          

 ________________________________________   מסגרת חינוכית: )גן, כתה רגילה, כתה קטנה וכד'(

 סיבת הפנייה לריפוי בעיסוק: _____________________________________________________

 משך ותדירות הטיפול הנוכחי:_____________________________________________________

הילד במשפחה(  רקע משפחתי )האם שני ההורים בבית, כמה ילדים יש, מקום

__________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 טיפולי קצר )בעקבות מה התחיל/ה הילד/ה לקבל טיפול בריפוי בעיסוק, ממתי(? רקע רפואי/התפתחותי/

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 רקע עיסוקיב.    

 סגרת בה הוא/היא נמצא/ת_______________________מה הם העיסוקים של הילד/ה במשך היום במ

_______________________________________________________________________________

 _________________________________________________________________________ 

 _________________________מה הם העיסוקים של הילד/ה בשעות הפנאי? __________________

____________________________________________________________________________ 

 מאלו עיסוקים נהנה/ית הילד/ה במיוחד? ______________________________________________
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 ____________מאלו עיסוקים הילד/ה לא נהנה/ית?  ____________________________________

  ______________________________________________________________________________ 

 האם את/ה שבע/ת רצון מביצועיו/ה בעיסוקים אלו? פרט/י _________________________________

___________________________________________________________________________ 

ארי/י עיסוקים שהילד/ה חזק/ה בהם ותחומים שהילד/ה מתקשה לבצע בהתאם למצופה מבני/בנות  ת

גילו/ה:_______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

יום וכיצד -וא/היא מתקשה בעיסוקים מסוימים?  כיצד זה בא לידי ביטוי ביוםהאם לדעתך מפריע לילד/ה שה

 בכל אופן הילד/המסתדר?__________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 האם את/ה מעוניין/ת לשנות משהו בדרך שהילד/ה מבצע/ת עיסוקים מסוימים?  אם כן, אלו? _________

_______________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 האם לדעתך, הילד/ה מעוניין/ת לשנות עיסוקים מסוימים?  אם כן, אלו ומדוע? ___________________

_______________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

 באיזה אופן, לדעתך, הטיפול  בריפוי בעיסוק יכול לעזור לו/לה בזה? ___________________________

_______________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

 בית הספר לרפוי בעיסוק של הדסה והאוניברסיטה העברית בירושלים –ערכו: דר' נעמי ויינטראוב וגב' נעמי גיל 
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 שאלון רקע עיסוקי לילדים

 שאלון להורים

 

 ך _________  שעה _________ מראיינת ____________מקום הראיון __________________  תארי

 רקע כללי

 שם המטופל/ת )שם בדוי (: ______________   מין: ___  תאריך לידה: ________    גיל: ____   כתה____          

 מסגרת חינוכית: )גן, כתה רגילה, כתה קטנה וכד'( ________________________________________    

 ת הפנייה לריפוי בעיסוק: _______________________________________________________סיב

 משך ותדירות הטיפול הנוכחי:_____________________________________________________

רקע משפחתי )האם שני ההורים בבית, כמה ילדים יש, מקום הילד במשפחה( 

__________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 רקע רפואי/טיפולי קצר )בעקבות מה התחיל/ה הילד/ה לקבל טיפול בריפוי בעיסוק, ממתי(? 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 רקע עיסוקי

חוגים, תחביבים, התנדבות( ? יום ובשעות הפנאי )כמו: ילדים, -מה הם העיסוקים של בנך/בתך ביום .1

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

קים נהנה/ית בנך/בתך במיוחד? מאלו עיסו .2

____________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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האם את/ה שבע/ת רצון מביצועיו/ה בעיסוקים אלו?  .3

____________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

תארי/י עיסוקים שבנך/בתך חזק/ה בהם ותחומים שהילד/ה מתקשה לבצע בהתאם למצופה מבני/בנות  .4

_________________גילו/ה:______________________________________________________

____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

יום -האם לדעתך מפריע לבנך/בתך שהוא/היא מתקשה בעיסוקים מסוימים?  כיצד זה בא לידי ביטוי ביום .5

בכל אופן הילד/ה וכיצד 

 מסתדר/ת?_________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

יין/ת לשנות משהו בדרך שבנך/בתך מבצע/ת עיסוקים מסוימים?  אם כן, אלו? האם את/ה מעונ .6

____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 מסיימים?  אם כן, אלו ומדוע? ______________ האם לדעתך, בנך/בתך מעוניין/ת לשנות עיסוקים .7

____________________________________________________________________________ 

 באיזה אופן, לדעתך, הטיפול  בריפוי בעיסוק יכול לעזור לו/לה? ___________________________ .8

____________________________________________________________________________ 

 

 בית הספר לרפוי בעיסוק של הדסה והאוניברסיטה העברית בירושלים –ערכו: דר' נעמי ויינטראוב וגב' נעמי גיל 

 

 בהצלחה!

       


