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 2017-2016תשע"ז  -ביצוע פרוייקט בהכשרה מעשית שלישית

צריך לשקף ו סופי המסכם את תהליך הלמידה במהלך התואר תוצר מוחשיהפרויקט הינו 

לשקף תהליך זה, הן  לכן על הפרויקטעשייה משמעותית וייחודית למקצוע הריפוי בעיסוק. 

בסס על מודלים מרכזיים של המקצוע יש להת ברמה התאורטית והן ברמה הביצועית.

 אדם, עיסוק, סביבה; מתע"מ( ומודלים ספציפיים לתחום בו מתבצעת ההכשרה.למשל, )

יש להגיש את הפרוייקט בהתאם ללוח זמנים המצויין בטופס הנחיות למטלות הכשרה 

 מעשית שנה ד'.

ים השונים המופיעים להלן משקפים את תאריכי התחלת ההכשרה השונים בשל התאריכ

 שימו לב!! -השבתת ההדרכות בהכשרות

 :תכנון הפרויקט

מתחיל/ה  שהוא/היאלפני  הסטודנט/ית י/תשתף את המדריך/ה ברעיון הפרויקט שלו/ה .1

 זאת על מנת לוודא שהפרויקט ניתן ליישום במקום ההכשרה המעשית מכל ,בביצועו

 .)טכנית, מקצועית וכלכלית( בחינה שהיא

חשוב שההצעה תוכל לענות גם על צרכי מקום ההכשרה המעשית ו/או אנשי צוות הריפוי  .2

 .לאחר סיום ההכשרה בעיסוק במקום ותהיה אופציה להמשכיות בביצוע הפרויקט

הראשונה ההצעה  שלב א' בתכנון הפרוייקט: הגשת הצעה לאישור רכזות תחום. .3

תועבר לאישור סופי של מרכזת התחום  /כהע"י המדריך וחתומה המאושרת

 22.11.16 השבוע השלישי להכשרה באמצע )ראו להלן( באוניברסיטה בדוא"ל

 .(בקובץ זה 1ראו נספח )29.11.16/

 הסטודנט/ית אחראי/ת לכל שלבי תכנון וביצוע הפרויקט. .4

לרכזת ההכשרה  יקטיש להגיש עדכון מצב הפרו ,27.12/  20.12באמצע ההכשרה,  .5

 .(בקובץ זה 2ראו נספח ) קטפס עדכון לוח זמנים לביצוע הפרויבמייל על גבי טו

ראו הנחיות על גבי פוסטר ) 29.1.17קטים בתאריך הפרויקט יוצג ביום הצגת פרוי .6

בודקים נפרדים במהלך היום וינתן  2(. הפוסטרים ידורגו על ידי בקובץ זה 3בנספח מס' 

באתר טפסי  -ציון על הפוסטר ואופן הצגת הפרוייקט )ראו טופס מתן ציון להצגת פרוייקט

 (.הכשרה

)במקום  פה במליאה -שני פרויקטים מכל תחום )סה"כ שישה( ייבחרו להצגה בעל .7

. אופן הצגת הפרויקט במהלך ההכשרה.  הודעה על כך תימסר למציגים/ות פוסטר(

 ולא עפ"י איכות הפרויקט.תקבע ע"י רכזת התחום, כך שיוצג בדרך המתאימה ביותר 

באתר טפסי  -)ראו טופס מתן ציון להצגת פרוייקטהצגות אלו ידורגו ויצוייננו בהתאם 

 הכשרה(.



                                    
 
 

 

2 

 

 הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות  

 

Faculty of Social Welfare & Health 
Sciences  

 
 

 נקודות נוספות:

, ניתן להיכנס גם (4נספח ) דוגמאות לפרויקטים אפשריים ניתן למצוא בדף המצורף -

  :לאתר החוג לצפות בפרויקטים של סטודנטים משנים עברו

http://ot4all.haifa.ac.il/index.php?option=com_content&view=frontpage

&Itemid=59.  

הסטודנט/ית יכול/ה להציע הצעות משלו/ה או לקבל הצעות מהמדריך/ה או מאנשי  -

 צוות אחרים. 

 

 !הנה ומלמדתבהצלחה ועשייה מ

 ayeletyeladim@gmail.com -דר' איילת בן ששון: מייל

 mayatarieli@gmail.com -גב' מאיה טוכנר אריאלי: מייל

 dweissbre@staff.haifa.ac.il -גב' דנה ויסברם פדן: מייל
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 1נספח  -הנחיות להגשת הצעה ראשונה לפרויקט

תועבר לאישור סופי של מרכזת התחום  /כההמאושרת ע"י המדריך הראשונה ההצעה

בתאריך השבוע השלישי להכשרה  אמצעבפורמט של קובץ וורד באוניברסיטה בדוא"ל 

29.11.16/22.11.16 .  

 :ההצעה חייבת לכלול

 + שם ות.ז. הסטודנט/יתשם הפרויקט  -

 מקום ההכשרה + שם המדריך/כה -

 (עמ' 1עד ) לבחירת הפרויקט תאורטיו קלינירציונל  -

o מנומק הכולל התייחסות לקהל היעד לו מיועד הפרויקט  רציונל קליני

במקום, מה הקשר פרוצדורלי )מה הנהלים )מטופלים/צוות/משפחות וכו'(,  

בה כיצד ניתן לשלב את יהקשר פרגמטי )חשנעשה עד היום בנושא(, 

 הפרויקט בעתיד בקליניקה: היכן ובאיזה אופן(

o מקורות 3הכוללת לפחות ליוגרפיה קצר המבוסס על ביב ביסוס תאורטי 

 שונים.

. תכנון הפרוייקט כולל שלבי עבודה ולוח זמנים משוער לביצוע –תכניות לביצוע  -

איסוף מידע, בדיקת צרכים, בניית תוכנית וכו'(. בכל שלב  -יחולק למס' שלבים )לדוג'

 (.עמ' 1עד ) יש להגדיר מה נדרש לביצוע, כולל רשימת מטלות ולוח זמנים לביצוע

 

 המאשר/ת. עותק סרוק בקובץ נפרד של ההצעה עם חתימה המדריך/כה -

ס"מ לפחות  2.5ושוליים  1.5)אריאל/דויד( ברווח  12על ההצעה להיות כתובה בגופן  -

 (.APAותוך הקפדה על כללי הכתיבה האקדמית )

 הערות בוצע/לא בוצע לוח הזמנים מטלות לביצוע שלב בפרויקט

דרישות 

 השלב

בתאום 

 עם...
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 2נספח  -עדכון מצב הפרויקט

דוח עדכון  התחוםיש להגיש במייל לרכזת  27.12.16/20.12.16 בתאריךבאמצע ההכשרה 

לגבי התקדמות בביצוע הפרויקט כולל עמידה בלוח הזמנים שהוגדר, עדכון על שינוי בשלבי 

 הביצוע והוצאתם לפועל בפורמט הבא:

 שם מלא + ת.ז -

 מקום ההכשרה ושם המדריכה -

 שם הפרוייקט -

 עדכון לוח זמנים לביצוע, ביחס למה שהוגש בהצעה הראשונה -

 

 הערות בוצע/לא בוצע הזמניםלוח  מטלות לביצוע שלב בפרויקט

דרישות 

 השלב

בתאום 

 עם...

            

            

            

 

 3נספח  -הנחיות להצגת הפרויקט ביום הפרויקטים

 

 מטרת ההצגה ביום הפרויקטים:

 סיכום ההתנסות הלימודית באופן מעשי. .1

 חשיפה למגוון העשייה הקלינית בשטח. .2

 ויישומם.שיתוף ברעיונות  .3

 

 :9/1/172הנחיות להכנת והצגת פוסטר ביום הפרויקטים 

יום הפרויקטים יערך באולם הכט באוניברסיטה, באווירה חגיגית ובהערכה לכל העשייה 

 שלכן. 

 להלן הדרישות עבור יום הפרויקטים:
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 על  בתחילת ההכשרה, יש לעדכן אותן /יםליום הפרויקטים מוזמנות גם המדריכות

 שתוכלנה להתארגן בהתאם.התאריך כדי 

  ,הפרויקטים יוצגו בדרך המובילה לאולם הכט. כל סטודנט יציג את עבודתו בפוסטר

לכל פוסטר יוקצה בשעות שיועדו לכך, ויענה לשאלות המבקרים שיעברו בין הפוסטרים. 

 פרגוד לתלייה ושולחן להצגת אמצעים הקשורים לפרויקט.

 ס"מ אורך 1.80ס"מ  80ם להיות: רוחב: הממדים המקסימאליים של הפוסטר צריכי 

 (.אפשר גם פחות, לא מודדים את הפוסטר, הכי חשוב זה התוכן.....)

 ( יש להדפיס את החומר על דפים רגיליםA4 רצוי לרוחב הדף בגודל גופן ,)לפחות.  36 

 אין להדפיס את הפוסטר בבית דפוס 

 על הפרגודים. )וכל ציוד  על הסטודנטים להביא עימם נעצים כדי לתלות את הפוסטרים

 (. וכד' מספריים, טושים -אחר הנדרש להם

  )פרויקטים שיבחרו על ידי מרכזות  6במהלך היום יוצגו בעל פה )כהרצאה במליאה

בתחומים מגוונים. המציגות יקבלו הנחיות ו במליאה התחום כמתאימים להצגה בעל פה

 ספציפיות באופן אישי.

 הבית. במידה ואתם זקוקים לחיבורי חשמל, שולחנות מחשבים ניידים עליכם להביא מ

עד שבוע לפני   yfogel@gmail.comנוספים או כל דבר אחר אנא עדכנו אותנו במייל 

 )אנו נדאג לשמירה על המחשבים האישיים שלכם לאורך היום(. יום הפרויקטים

 2 על פי טופס  במהלך היוםכל פוסטר יקדדו  בודקות מומחיות בתחום ההכשרה שלכם/ן

 . )ראו באתר הטפסים להכשרה(לקידוד המיועד לכך 

  ביום הפרויקטים )למי שנבחר לכך(הנחיות להצגת פרויקט בעל פה 

  הפרויקט בעל פה יוצג על גבי מצגתPOWERPOINT חשוב שהשקופיות לא יהיו .

 . 24מגודל  לא פחותעמוסות במידע אלה נהירות לקהל. מומלץ כתב של 

  כה, תיאור קצר של מקום ך/לכלול: שם הפרויקט, שם מקום ההכשרה והמדריעל המצגת

ההכשרה, רציונל לבחירת הפרויקט, רקע תאורטי, תיאור תהליך התכנון והיישום של 

 הפרויקט, יישום הפרויקט בקליניקה, יתרונות וחסרונות והמלצות להמשך.

  ודיון לשאלות דקות 5 יוקדשו מכן לאחר .דקות 10 - פה -בעל הפרויקט הצגת משך. 

  במידה ויש ביבליוגרפיה רלוונטית יש לציין זאת לפי כללי הAPA. 

  מומלץ לשלב תמונות, סרטונים, הדגמות או כל אמצעי שיכול להמחיש את יישום

 הפרויקט ויעילותו בקליניקה. 
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  על מנת שתוכל לעבור עליה  1.1721.עד לתאריך יש להעביר את המצגת לרכזת התחום

 משוב. ולתת

  12.00בשעה  26.1.16יש להעביר את המצגת על דיסק און קי לליאת סגל עד לתאריך  

 כדי לוודא שאין בעיות טכניות.

  .ביום הפרויקטים מומלץ להביא גיבוי למצגת 

 עם מקודדת נוספת מרכזת התחום תקודד את הפרויקט במהלך ההצגה בעל פה. 

 .חשוב שההצגה תהיה מכובדת ומעניינת 

 

 עוד?ומה 

  מבחינת כיבוד, החוג יספק כיבוד קל, עוגיות מתוקות ומלוחות ושתיה חמה. כבכול

 שנה אתם מוזמנים להתארגן עצמאית ולהביא כיבוד משלכם )כך נהוג כל שנה(. 

  מומלץ להזמין מדריכות ליום הפרויקטים )אישורי כניסה לחניה באוניברסיטה יש

 (.לפחות שבוע מראשלבקש 

 קטים יערך מפגש משוב לסיכום התואר, בין הסטודנטים לסגל החוג. יום הפרוי בסיום

 ולחשוב על נקודות לשימור ולשיפור שיוצגו במפגש להתכונן למפגשאנו מבקשים 

 .על ידכם

  ושרה שדה יעל פוגל, לגבי יום הפרויקטים יש לפנות לרותי שוהם טכניתבכל שאלה  

 למרכזות התחומים. ולא
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 4נספח  -לפרויקטהצעות דוגמאות ל

 משימות של ארגון והסברה: .1

  הכנת אמצעי המחשה: סרט וידאו או סט שקופיות בנושא המאפיין את שירותי הריפוי

בעיסוק או האוכלוסייה המטופלת ו/או בני משפחה התומכים בטיפול.: תיאור שימוש 

 באמצעי עם האוכלוסייה הספציפית למטרות מסוימות ועוד.

 ואמצעי טיפול:אביזרים  .2

  כגון משחק, אביזר  -בנית אביזר מותאםADL התאמתו למגבלה של קבוצות ,

מטופלים במקום ההכשרה המעשית, ניתוח פעילות של האביזר. דיווח על יתרונות 

האביזר הטיפולי חייב לשרת  –וחסרונות של האביזר בשימוש למטרות ספציפיות 

 מטרות תפקודיות של המטופלים.

 ניתוח פעילות שלה והתאמתה  -כנסה לשימוש של תוכנת מחשב חדשה בניית או ה

סיכום של ההתנסויות  האוכלוסייה הנ"ל במרכיב/י תחום/י העיסוק. למגבלה/ות

 בשימוש בתוכנה עם מטופל ספציפי: יתרונות וחסרונות.

  ניתוח פעילות, מטרות ההפעלה הקבוצתית, סיכום:  -הנחיית קבוצת פעילות חדשה

 ילות לחברי הקבוצה, חסרונות והצעות לשיפור.תרומת הפע

  ( הכנת ערכה kit להוראת המשימה: הגדרת מטרות המשימה, שלביה והגדרת )

הכנת דפי הנחייה, הכנת דפי תרגול במידת הצורך, הכנת  הצלחה או כישלון בביצוע.

שניתן להתאמן בו באופן עצמאי / או  -הציוד הנדרש להוראת המשימה )מעין קיט 

 רכה מועטה(.בהד

 להתנסות בשימוש בערכה עם מטופל ולסכם יתרונות וחסרונות. 

 .בניית מערך ופרוטוקול הנגשה לצורך שילוב מחדש בעבודה/בבית/למודים וכו 

 פרויקט קהילתי/מניעתי .3

 .זיהוי צרכים  עריכת סקר וסיכום ממצאיו בנושא רלבנטי לה הכשרה המעשית(

 בנושאים ספציפיים(. בקהילה, מעקב אחר מטופלים בביתם

  פעילות מניעתית עם אוכלוסייה בקהילה: )הנחיית קבוצת פעילות: הרצאות בפני

הקהילה ארגון יום פעילות בקהילה להגברת מודעות בנושא מסוים: כגון "יום הקשיש" 

   וכד'(.

 .קבוצות/התערבויות להפחתת הסטיגמה בנוגע לאוכלוסיות ספציפיות  

 . פרויקטים שיווקיים.4

 . פרויקטים של הדרכת לקוח, בני משפחה וסביבה.5


