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1.10.18 

 2019-2018תשע"ט  -ביצוע פרוייקט בהכשרה מעשית שלישית

הפרויקט הינו תוצר מוחשי סופי המסכם את תהליך הלמידה במהלך התואר וצריך לשקף 

הפרויקט לשקף תהליך זה, הן  . לכן עלעשייה משמעותית וייחודית למקצוע הריפוי בעיסוק

ברמה התאורטית והן ברמה הביצועית. יש להתבסס על מודלים מרכזיים של המקצוע 

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

יש להגיש את הפרויקט בהתאם ללוח זמנים המצוין בטופס הנחיות למטלות הכשרה מעשית 

 .'שנה ד

 :תכנון הפרויקט

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

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

 .)בחינה שהיא )טכנית, מקצועית וכלכלית

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

 .בעיסוק במקום ותהיה אופציה להמשכיות בביצוע הפרויקט לאחר סיום ההכשרה

מפגש עם רכזות תחום  הצגת רעיונות לפרוייקטים וקבלת משוב ראשוני והתייעצות: .3

 .)סבבים )פרטים בהמשך 2ב 24.10.18ביום חמישי 

ההצעה הראשונה המאושרת וחתומה ע"י  הגשת הצעה כתובה לאישור רכזות תחום: .4

המדריך/כה תועבר לאישור סופי של מרכזת התחום באוניברסיטה בדוא"ל )ראו להלן( 

 .)בקובץ זה 1ראו נספח ) 1.11.18בסוף השבוע השלישי להכשרה 

 .הסטודנט/ית אחראי/ת לכל שלבי תכנון וביצוע הפרויקט .5

וקיום התייעצות. יערך  נועד להצגת התקדמות מפגש אמצע עם רכזות תחום: .6

 .ך(סבבים )פרטים בהמש 2-ב 29.11.18ב

יש להגיש עדכון מצב הפרויקט לרכזת ההכשרה במייל  בכתב: הגשת עדכון מצב אמצע .7

 .6.12.18בקובץ זה( עד  2ראו נספח על גבי טופס עדכון לוח זמנים לביצוע הפרויקט )

ראו הנחיות בנספח יאה )על גבי פוסטר/מצגת במל 3.1.19בתאריך  יקטים:יהצגת פרו .8

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

(. ציון ציון על הפוסטר ואופן הצגת הפרוייקט )ראו טופס מתן ציון להצגת פרוייקט

 .המקודדים/ות 2של ציוני  ממוצעיהיה  /מצגתהפוסטר

פה במליאה )במקום  -)סה"כ שישה( ייבחרו להצגה בעל שני פרויקטים מכל תחום .9

פוסטר(.  הודעה על כך תימסר למציגים/ות עם אישור ההצעות. אופן הצגת הפרויקט 

 ולא עפ"י איכות הפרויקט.תקבע ע"י רכזת התחום, כך שיוצג בדרך המתאימה ביותר 
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(. ציון ת פרוייקטן להצגמקודדים )ראו טופס מתן ציו 2להן ציון ע"י  הצגות אלו ידורגו וינתן

 .המקודדים 2ההצגה יהיה ממוצע של ציוני 

 :נקודות נוספות

, ד' תשעט וייקטים שנהדוגמאות לפרויקטים אפשריים ניתן למצוא בקובץ מחוון פר -

  :קטים של סטודנטים משנים עברוניתן להיכנס גם לאתר החוג לצפות בפרוי

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

 .תוצרי הפרויקטים נשארים בקליניקה -

יכות לאוניברסיטת חיפה. במידה ויש רצון לעשות זכויות יוצרים על הפרוייקט שי -

 .שימוש כלשהו בפרויקט יש לפנות ליועץ המשפטי של האוניברסיטה לקבלת אישור

 :לוח זמנים לגבי הגשת משימות ועבודות לרכזות התחום

 תאריך הגשה המשימה

 14.10.18 תחילת הכשרה

 24.10.18 הצגת רעיון וקבלת משוב במפגש עם רכזות תחום

 1.11.18 3סוף שבוע -במייל לרכזת תחום -הגשת הצעה לפרויקט

 29.11.18 עם רכזות תחוםבמפגש הצגת עדכון התקדמות והתייעצות 

 -שליחת עדכון כתוב במייל מצב הפרויקט לפי לוח זמנים מתוכנן

 אמצע הכשרה

6.12.18 

 3.1.19 הצגת פרויקטים  יום

צר הפרויקט + תקציר הגשת צילום הפוסטר/קובץ המצגת + תו

 לפרסום באתר החוגעל הפרוייקט 

25.1.19 

 :אופן מתן ציון מסכם בקורס כולו

 40%(=  לפי תחומים )ראו הנחיות בקובץ נפרד דו"ח סיכום טיפול

 קמן:ללפי החלוקה כד 60%ביצוע פרויקט= סה"כ 

 40%- מקודדות 2ממוצע בין  הצגת הפרויקט ביום הפרויקטים. 

 20%- תהליך לאורך הפרויקט : 

רלבנטיות למקום ההכשרה, ייחודיות  :נ' 8  -הגשת הצעת פרויקט ראשונית .1

וחדשנות, יצירתיות, חשיבה קלינית, חיבור תאורטי, לו"ז מותאם ורלבנטי, מס' 

 .יקונים והגשות עד לקבלת אישורת
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תהליך חשיבה,  -תיקון לפי הערות בהצעה ראשונית :נ' 5 -דכון מצב פרויקטע .2

שלבי הביצוע מתוארים  -גמישות ותיקון בהתאם למשוב, התקדמות בשלבי ביצוע

בפירוט וברצף הגיוני לפי עדיפויות והתאמה להתפתחות הפרויקט, גיבוש מבנה 

דות עם פער בין תכנון לביצוע בפועל, בהירות הפרויקט הפרוייקט, יכולת התמוד

 .בפועל ומטרותיו

 הגשת תקציר מעובד לפי ההנחיות :נ' 2 -הגשת תקציר לאתר .3

יכולת ליזום, לפעול בהתאם לשינויים שקורים בשטח, יכולת  :נ' 5 -התרשמות אישית .4

ראות להעמיק בשאלות שעולות לגבי הפרויקט מצד רכזת תחום ומתן מענה להם. נ

של יזימה ועשייה והתהליך בו הפרוייקט מתפתח מבחינת רוחב ו/או עומק. קיים שלב 

של איסוף נתונים וצרכים לקראת הפרוייקט ושלב של הכנת הפרוייקט להטמעה 

 .במסגרת לאחר סיומו

 

 !בהצלחה ועשייה מהנה ומלמדת

  dweissbre@staff.haifa.ac.il-גב' דנה ויסברם פדן: רכזת תחום פסיכוסוציאלי מייל

 mayatarieli@gmail.com -גב' מאיה טוכנר אריאלי: רכזת תחום פיזיקלי/גריאטרי מייל

 daphnaberk@gmail.com -גב' דפנה ברקוביץ': רכזת תחום התפתחותי/ילדים מייל
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 1נספח  -הנחיות להגשת הצעה ראשונה לפרויקט

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

 .באוניברסיטה בדוא"ל בפורמט של קובץ וורד, יש להגיש בתאריך המצויין לעיל

 :ההצעה חייבת לכלול

 שם הפרויקט + שם ות.ז. הסטודנט/ית -

 מקום ההכשרה + שם המדריך/כה -

 :'עמ 1עד -רציונל קליני ותאורטי לבחירת הפרויקט -

 מנומק הכולל התייחסות לקהל היעד לו מיועד הפרויקט )מטופלים/ קליני רציונל .1

צוות/משפחות וכו'(,  הקשר פרוצדורלי )מה הנהלים במקום, מה נעשה עד היום 

בנושא(, הקשר פרגמטי )חשיבה כיצד ניתן לשלב את הפרויקט בעתיד 

 .(בקליניקה: היכן ובאיזה אופן

שונים.  מקורות 3הכוללת לפחות קצר המבוסס על ביבליוגרפיה ביסוס תאורטי  .2

על הביסוס התיאורטי להיות מחובר ולתת ביסוס ראוי לרציונל הקליני של 

 .הפרויקט ולא רק לספק גישה או אמירה כללית

כולל שלבי עבודה ולוח זמנים משוער לביצוע. תכנון הפרוייקט  –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

בוצע/לא  לוח הזמנים מטלות לביצוע שלב בפרויקט

 בוצע

פירוט 

בתאום  דרישות השלב (חובה)

 ...עם

      

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

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

 .(APA) הקפדה על כללי הכתיבה האקדמית
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 2נספח  -עדכון מצב הפרויקט

באמצע ההכשרה בתאריך האמור לעיל יש להגיש במייל לרכזת התחום דוח עדכון לגבי 

מות בביצוע הפרויקט כולל עמידה בלוח הזמנים שהוגדר, עדכון על שינוי בשלבי התקד

 :הביצוע והוצאתם לפועל בפורמט הבא

 שם מלא + ת.ז .3

 מקום ההכשרה ושם המדריכה .4

 שם הפרוייקט .5

 עדכון לוח זמנים לביצוע, ביחס למה שהוגש בהצעה הראשונה .6

בוצע/לא  לוח הזמנים מטלות לביצוע שלב בפרויקט

 בוצע

פירוט 

בתאום  דרישות השלב )חובה)

 ...עם

      

 

 

 3נספח  -הנחיות להצגת הפרויקט ביום הפרויקטים

 :מטרת ההצגה ביום הפרויקטים

 .סיכום ההתנסות הלימודית באופן מעשי .1

 .חשיפה למגוון העשייה הקלינית בשטח .2

 .שיתוף ברעיונות ויישומם .3

 :הנחיות להכנת והצגת פוסטר ביום הפרויקטים

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

  .שלכן

 :להלן הדרישות עבור יום הפרויקטים

  על  בתחילת ההכשרהליום הפרויקטים מוזמנות גם המדריכות/ים, יש לעדכן אותן

 .תאםהתאריך כדי שתוכלנה להתארגן בה

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

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

 .יוקצה פרגוד לתלייה ושולחן להצגת אמצעים הקשורים לפרויקט

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

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

 יש להדפיס את החומר על דפים רגילים (A4),  36רצוי לרוחב הדף בגודל גופן 

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

  ד'(.טושים וכמספריים,  -חר הנדרש להםציוד א

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

התחום כמתאימים להצגה בעל פה במליאה ובתחומים מגוונים. המציגות יקבלו 

 .הנחיות ספציפיות באופן אישי

  ,מחשבים ניידים עליכם להביא מהבית. במידה ואתם זקוקים לחיבורי חשמל

עד  yfogel@gmail.com  ספים או כל דבר אחר אנא עדכנו אותנו במיילשולחנות נו

)אנו נדאג לשמירה על המחשבים האישיים שלכם לאורך שבוע לפני יום הפרויקטים 

 .)היום

 2  בודקות מומחיות בתחום ההכשרה שלכם/ן יקדדו כל פוסטר במהלך היום על פי

(. במהלך שעות הצגות טופס לקידוד המיועד לכך )ראו באתר הטפסים להכשרה

הפוסטרים על כל מציג/ה לעמוד לחכות ליד הפוסטר שלה. מציג/ה שלא יהיה ליד 

 !העמדה שלו בזמן הגעת המקודדות לא תקבל קידוד

  .הוצאות הפרוייקט הינן על חשבון הסטודנט ולכן מומלץ לא להיכנס להוצאות גדולות

 .קטנקבע על פי רמת ההשקעה הכלכלית בפרוייאינו הציון 

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

 הפרויקט בעל פה יוצג על גבי מצגת POWERPOINT.  חשוב שהשקופיות לא יהיו

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

  של על המצגת לכלול: שם הפרויקט, שם מקום ההכשרה והמדריך/כה, תיאור קצר

מקום ההכשרה, רציונל לבחירת הפרויקט, רקע תאורטי, תיאור תהליך התכנון 

והיישום של הפרויקט, יישום הפרויקט בקליניקה, יתרונות וחסרונות והמלצות 

 .להמשך

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

 יין זאת לפי כללי הבמידה ויש ביבליוגרפיה רלוונטית יש לצ APA. 

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

  .הפרויקט ויעילותו בקליניקה

  על מנת שתוכל לעבור  27.12.18עד לתאריך יש להעביר את המצגת לרכזת התחום

 .עליה ולתת משוב

 תאריך עד ללאפרת נחמני  על דיסק און קי הסופית יש להעביר את המצגת

 .כדי לוודא שאין בעיות טכניות  12.00בשעה  30.12.18

 ביום הפרויקטים מומלץ להביא גיבוי למצגת.  

 חשוב שההצגה תהיה מכובדת ומעניינת. 

http://hw.haifa.ac.il/index.php/departments/occupamain
http://ot4all.haifa.ac.il/
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 ?ומה עוד

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

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

  מומלץ להזמין מדריכות ליום הפרויקטים )אישורי כניסה לחניה באוניברסיטה יש

 (.לפחות שבוע מראשלבקש 

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

 .למרכזות התחומים ולא
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