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 2016-2017 – זתשע"ד' מטלות לתקופת הכשרה מעשית 
 

 
לימודי תואר ראשון בריפוי בעיסוק כוללים ארבע תקופות של הכשרה מעשית. עם סיום 

 /ותם מגיעיםן/הנכהלימודים התיאורטיים ואחרי התנסות בשתי הכשרות מעשיות קודמות 

 םן/מכות אנו מצפ יותר. /ותניםומוכ /ותניםלהכשרה המעשית השלישית והאחרונה מיומ

גם אורכה של  לאינטגרציה ברמה גבוהה יותר של הידע התיאורטי עם העשייה הטיפולית.

 תקופת ההכשרה מאפשר הרחבה והעמקה של ההתנסות הקלינית.

על המשימות המתלוות להכשרה מעשית זו לשקף את רמת הידע התיאורטי והמעשי כמו גם 

 אתם נמצאים. את השלב ההתפתחותי המקצועי המתקדם יותר בו 

 :משימות אלו כוללות

 40% –נט/ית במהלך התקופה כתיבת דו"ח טיפול על אחד מהלקוחות בו טיפל/ה הסטוד .1

 .יפולראו הנחיות לכתיבת דו"ח ט -מהציון

 -(הערכה של תהליך העבודה 20%הצגת פרויקט ,  40 %מהציון  ) 60%  -ביצוע פרויקט  .2

 . ראו הנחיות לביצוע פרויקט

 

 לוח זמנים לגבי הגשת משימות ועבודות לרכזות התחום:

 תאריך הגשה המשימה

 13.11.16/6.11.16 בהתאמה לשינויים בשל ההשבתה -תחילת הכשרה

 29.11.16/22.11.16 במייל לרכזת תחום -הגשת הצעה לפרויקט

ראו טופס  -שליחת עדכון מצב הפרויקט לפי לוח זמנים מתוכנן

 במייל לרכזת תחום -עדכון באתר הטפסים

 -אמצע הכשרה

27.12.16/20.12.16 

 29.1.17 יום  פרויקטים

תוצר צילום הפוסטר/קובץ המצגת + טיפול +  הגשת דו"ח

 (אתר החוגהפרוייקט )לפרסום בעל תקציר +  1הפרויקט

עד שבועיים מסיום 

 -ההכשרה

23.2.17/16.2.17 

 

 :למרכזת התחוםעם סיום ההכשרה יש להגיש 

 ראו הנחיות לכל תחום בנפרד.  -דו"ח טיפול .1

 כפי שהוצג ביום הפרוייקטים -צילום של הפוסטר או עותק של המצגת .2
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 בסרטון(תוצר הפרוייקט= קובץ ו/או תמונות של התוצר ו/או וידאו )אם מדובר  
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טיפול יש  אם הפרויקט הינו אמצעי (, תמונות וכו'CDסרט וידאו, חוברת,תוצר הפרויקט ) .3

יש לציין כי הפרויקטים נשארים בקליניקה בתום ההכשרה  .לצרף תמונות של האמצעי

  המעשית.

רק מספר  שימו לב: תקציר הפרויקט לאתר החוג כפי שמפורט בהנחיות באתר. .4

 פרויקטים מייצגים יועלו לאתר.

 

 

 
 

                                      
 מאחלות לכולן הנאה והצלחה!

 
                                

 וגב' דנה ויסברם פדן., מאיה טוכנר אריאליגב' , איילת בן ששוןד"ר 
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