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החוג 
לריפוי בעיסוק

תכנית משותפת לאוניברסיטת חיפה ולטכניון



?מה זה-ריפוי בעיסוק

ריפוי בעיסוק הוא מקצוע טיפולי מקבוצת ▪
.מקצועות הבריאות

ריפוי בעיסוק מתמקד בקידום בריאות ואיכות  ▪
.חיים



?מה זה-ריפוי בעיסוק
בכל גיל  

ובכל מצב

אדם

סביבהעיסוק
בכל עיסוק 
משמעותי 

לאדם

בכל מקום 
בו אנשים  

חיים  
ופועלים



?מה זה-ריפוי בעיסוק

מטרת הטיפול בריפוי בעיסוק היא לעודד ולקדם  ▪
להיות , את היכולת של האדם להשתתף

מעורבים ולקחת חלק בעיסוקים ובאירועים  
.משמעותיים

ריפוי בעיסוק הוא מקצוע המקדם שינויים  ▪
חברתיים שיאפשרו הכללה של אנשים במארג 

. החיים



?איך מתחילים-ריפוי בעיסוק

ריפוי בעיסוק הוא מקצוע הנרכש  ▪
באמצעות לימודים אקדמיים במספר  

מצומצם של אוניברסיטאות  
.בישראל

תכנית הלימודים לריפוי בעיסוק ▪
היא אחת באוניברסיטת חיפה 

, מהתוכניות הראשונות שהוקמו
, ונחשבת תוכנית מובילה בהוראה

. בישראל  ובעולם-הכשרה ומחקר



כוללבעיסוקבריפויהראשוןהתואר▪
 3.5הנמשכיםאקדמייםלימודים

 ,תיאורטייםלימודיםוכולליםשנים
.קליניתוהכשרהניסויים

הבוגר מקבל  הראשוןהתוארבסיום▪
B.OT.תואר 

נדרשיםהראשוןהתוארבוגריכל▪
כדיהלימודיםבסיוםרישוילמבחן
.במקצועלעסוק

?איך מתחילים-ריפוי בעיסוק



?מה לומדים במסגרת התואר בריפוי בעיסוק

ריפוי בעיסוק הוא אחד  •
.  ממקצועות הבריאות

הוא שואב רב־תחומיכמקצוע •
:  מידע ממספר מקורות עיקריים

מדעי הרפואה

מדעי החברה וההתנהגות

מדעי הריפוי בעיסוק



?מה לומדים במסגרת התואר בריפוי בעיסוק
אוכלוסיות וגילאים, הכשרה קלינית במגוון תחומים•



?מה לומדים במסגרת התואר בריפוי בעיסוק
אוכלוסיות וגילאים, הכשרה קלינית במגוון תחומים

התפתחות  
הילד

חינוך  
ולמידה

שיקום  
פיזיקלי

שיקום  
קוגניטיבי

בריאות  
ארגונומיהגריאטריההנפש



?בעיסוקמרפאיםעובדיםהיכן



?היכן עובדים מרפאים בעיסוק

מסגרות רפואיות

בתי חולים

קופות  
חולים

מכונים  
טיפוליים
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?היכן עובדים מרפאים בעיסוק
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מסגרות קהילתיות

,  הוסטלים
דיור מוגן

בתי אבות

קבוצות  
טיפול

?היכן עובדים מרפאים בעיסוק
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לסיכום-ריפוי בעיסוק

מבריאות עד  , מלידה ועד זקנה: שירות לכלל האוכלוסייה▪
.מחלה

.לחברה, לארגון, לקבוצה, לאדם יחיד▪

,  שיקום, טיפול, הערכה ואבחון: הטיפול בריפוי בעיסוק כולל▪
התאמת ציוד  , ייעוץ והדרכה, הנגשה, מניעה, קידום בריאות

.  התאמת סביבה ומחקר, ואביזרי עזר
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