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 רקע כללי 

ההתקדמות הטכנולוגית בשלושת העשורים האחרונים הובילה לשינוי דרמטי בתחומי 
החיים והעיסוק השונים ובתוכם גם תחום השיקום. שימוש בטכנולוגיות נפוץ בשיקום 

 כמעט בכל מוסד שיקומי בארץ ובעולם.  אוכלוסיות רבות ומגוונות ומצוי 
עם זאת, למרות כניסתן של תוכנות ואפליקציות ייעודיות למקצועות הבריאות ומערכות 

ממוחשבות לשיקום מרחוק, האופן בו מוערכים מטופלים, ודרכי הטיפול שנבחרות 
עבורם, לא השתנו במידה משמעותית. מטפלים רבים מגלים התנגדות לשימוש 

 משמעיות. -שר ליעילותן, אינן חדבטכנולוגיות החדשניות, במיוחד כל עוד הראיות בא
 

 מטרות הקורס 

הסטודנטים יכירו טכנולוגיות הזמינות כיום או שתהיינה זמינות בעתיד הקרוב,  .1

 בהתייחס לראיות התומכות או המפחיתות את הצורך בשימוש בהן בשיקום. 

במהלך הקורס הסטודנטים ייחשפו, יתנסו וירכשו ידע מעשי בתפעול מגוון כלים  .2

 גיים רלוונטיים לתחומי ריפוי  בעיסוק ושיקום.טכנולו

הסטודנטים יוכלו על סמך ידע זה  להתאים ולהעריך באופן ביקורתי את 

 תרומת הטכנולוגיה למטופלים עם מאפיינים שונים.  

במהלך הסמסטר יתקיים יום למידה בבית . 15:45 – :1514ימי ד'  מועד הקורס:
על מנת לראות את יישום הטכנולוגיות  9:00-16:00חולים אלין בירושלים בין השעות 

, 11.5.20; (יום שני) ם הבאיםימבין התאריכ באחד)כפי הנראה  בשטחהשונות 
  .(25.5.20או  18.5.20

)תאריכי השיעורים שלא  .במהלך הסמסטרשיעורים  4יום למידה זה יתקיים במקום 
יתקיימו וכן תאריך סופי של יום הלמידה יימסרו עם הסילבוס הסופי במהלך סמסטר 

 א'(. 
 

נקודות כולל הרצאות, מעבדות ודיונים.   2 -קורס זה שווה ערך ל  ס:מבנה הקור
 הינה חובה.וביום הלמידה בבית החולים "אלין" הנוכחות בשיעורים 

 
  מטלות הקורס:

  (25%תיעוד של שימוש בטכנולוגיה ) :1מטלה מספר      

במטלה זו יתבקשו הסטודנטים לדווח על שימוש בטכנולוגיה בה לא השתמשו לפני קורס 
 . מופיעות למטהזה )שימוש לצרכי עבודה/פנאי/לימודים וכד'(. הנחיות 
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; לדוגמה (75%לטיפול )  video modeling בנייה ויישום של לומדה/  :2מטלה מספר 

סרטון המדמה בעייה תפקודית כלשהיא וכולל הדרכה ומספר אפשרויות לפתרון 
 הבעיה. 

ובשלבים  במהלך הקורס תקבלו הנחיות כיצד להגיש מטלה זו שתתבצע בקבוצות קטנות
 . לאורך הקורס

 
 נושאי הלימוד )סדר ההרצאות ייקבע בהמשך(:

 טכנולוגיות המעודדות שיתוף פעולה  ,מושגי יסוד בטכנולוגיות של שיקום      

  ;גירוי וקליטת חשמל כאמצעי הערכה וטיפולEMG, FES  וממשק "מוח– 
 מחשב"

 טכנולוגיות למדידת תנועה 

 חידושים בטכנולוגיה מסייעת 

 )שימוש בטאבלטים בטיפול )הערכה חדשנית באמצעות הטאבלט 

 עיצוב סביבות מדומותמציאות מדומה , ( ומישחוקgamification )לטיפול . 

 רובוטיקה בשיקום 

  שיקום מרחוק 

              הדפסת תלת מימד 
 
  

 (25%: תיעוד של שימוש בטכנולוגיה )1מטלה מספר 

עושים בה שימוש כיום, אך עשויה להיות  שאינכםבחרו בטכנולוגיה מבוססת אינטרנט  .1

שימושית עבורכם )למשל: מעקב וניהול חשבון בנק באמצעות אתר הבנק; אתר ליצירת 

 ועוד(.   אלבומים דיגיטאליים;  אינסטגרם; סקייפ; קורסרה

בסביבת בכל שבוע, עליכם לתעד את השימוש שלכם בטכנולוגיה שנבחרה ביומן האישי   .2

ולציין כיצד ועבור מה השתמשתם בתוכנה. ן פורום באתר הקורס( העבודה שתיקבע )כגו

 פרטו כיצד הרגשתם.

. רצוי בכל שבוע להגיב אחד הסטודנטים/יות/אחתלבכל שבוע עליכן להגיב לפחות  .3

ת. התגובה צריכה להיות משמעותית ויכולה לכלול פידבק, המלצה, /אחר לסטודנט/ית

 שאלה וכדומה.
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