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 סיעת, רהמו, בכל כיתה. כיתות 2 -המחולקים ל, שנים 3-24ילדים בגילאים  72: ס"מבנה ביה ,

 .ובמידת הצורך סיעות אישיות, בת שרות לאומי

סדנת עמלנות בכיתת , חדר רופא ואחות, ס יש ספריה הכוללת קלטות מוסיקה ווידאו"בביה

, קלינאית תקשורת, רפיהטפיזיו –וחדרי טיפול , חדר משחק סימבולי, חדר יצירה, הבוגרים

 .סוציאליות חדר לעובדות, מורה לליקויי ראייה, מרפאות בעיסוק

 ס משמש כמרכז למידה רב תחומי למורות החינוך "ביה: המוסד כמקום הכשרה לסטודנטים

 .היולמורות לליקויי ראי, לעובדים סוציאלים, למקצועות הפרארפואיים, המיוחד

 צוות הריפוי בעיסוק: 

 נעמי ברקין - שם האחראית. 

 סאסרסמדר  –דרכה שם מרכזת הה. 

  קרני , שובי-טל גיא, נגה שמיר, סמדר סאסר, עדה גור, ברקיןנעמי  –שמות המדריכות

 .ביאליק

 מורות לליקויי , מרפאות בעיסוק, תופיזיוטרפיסטי, קלינאית תקשורת: צוות רב מקצועי

, תנועה, יצירה ,מוסיקה –מורי העשרה , עובדות סוציאליות, מורות לחינוך מיוחד, ראייה

 .ואחות

, והחלטה על דרכי פעולה ישיבות צוות משותפות להחלפת דעות: אופן שיתוף הפעולה

בתוך ה של הצוות הפרארפואי עבוד, רפואיים משותפיםארטיפולים פ, השתלמויות משותפות

 .הכיתות

 8:99-41:39 'ה–' ימים א :עות הפעילותש 

 8:99-42:39' ימי ו 

 בהתאם לשעות  ההכשרה המעשיתבקליניקה במהלך תקופת  שעות הפעילות של הסטודנטים

 .ס"של ביה פעילותה

 קים ואשר נזק, הלוקים בשיתוק מוחין' ש 24ועד ' ש 3ילדים מגיל : אוכלוסיית המטופלים

ס ילדים הלוקים "קולט ביה, בנוסף. ס"המיוחדים של ביה, לאמצעים השיקומיים והלימודיים

להתפתחות יחידות  –הגורמים המפנים ". ספינה ביפידה"וילדים הלוקים בבתסמונות שונות 

 .הצפוןהילד באזור 

 תחמי התפקוד ומרכיבים: 

 העדינה וגס שונות במוטוריקההתנסויות , הקניית חוויות תנועה בתבניות נכונות: מוטורי ,

 .התנסויות במשחק



 טעם וריח, ראייתי, שמיעתי, טקטילי: התנסויות במגוון חוויות ותחומים: תחושתי ,

 .ווסטיבולרי-תנועה

  אכילה, לבוש ,רגיל או הפעלת כיסא גלגלים ממנוע, הגיינה אישית: היומיוםעצמאות בחיי ,

 .למבוגרים סדנת עבודה ,התמודדות עם תפקודים בקהילה

  בלבוש בהתאמת דיור, באכילה, בשירותים, במקלחת: םינשוהאבוז מותאם בתחומים ,

 .יםיידובסדים רכים ל, בשעות הפנאי, במחשב

 אבחונים ותמיכה במערכת הלמידה , עבודה ליד מחשב, הקניית מושגי יסוד: קוגניטיבי

 .משחק מותאם, בכיתה

 מוסיקה, יות תקשורתקלינא, פיזיוטרפיה: קשר עם מקצועות אחרים. 

 התקשורתעבודה משותפת עם , (פרטני/קבוצתי) יהפעבודה משותפת עם פיזיוטר :מסגרות 

פות בקבוצת תוהשת (פרטני/קבוצתי)עבודה משותפת עם סייעות ומחנכות , (פרטני/קבוצתי)

 .(פרטני/קבוצתי)בשיחות מודעות וצמיחה  הבוגרים

 איירס , בובט :שיטות(S.I) ,ת יבנאיירס בשיטה הנ/שילוב בין בובט, התנהגותי, רפלקסולוגיה

 .דרכיו של המטופל י"עפ

 אבחון תחושתי של איירס, אבחון מוטורי של בובט: אבחונים מקובלים במקום ,M.A.P ,

, GARDNER, תפיסה חזותית, סטראוגנוזיס, סימפסון, (9-2)ה 'פיאז, אבחון משחק סימבולי

 .BOHEM TEST, M.P.V.T, דימוי גוף, המוטוריקה עדינ ,יד –תאום יען , פרוסטיג

 אביזרי עזר ושינוי דיור, הושבה, סדים: שרותים נלווים. 

 הדרכה: 

 תוך ליווי של , לבזמן אמת בטיפוהתנסות  –להכשרה מעשית  כמקום של הקליניקה דהייחו

 .המדריכה

 הדרכה בקבוצות, רואה פעילות של מספר מטופלים, דיי מדריך יח"המודרך מלווה ע. 

 תוך , חלק בתוכנית העבודה הקיימתלקחת  –המשתבצים בקליניקה  מסטודנטים יותציפ

 .תאום עם המדריכה

 פתיחות , מוישיידע תאורטי ו, רגישות וכבוד למטופל, אמפטיות: המסר לסטודנטים

 עותוהתייחסות למקצו, הילד במסגרת המשפחה, הילד על צרכיו :ראיית המכלול, וגמישות

 .הטיפול השונות


