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 שומים קלינייםיאורטיים ויימערכות סנסוריות: היבטים ת
 (2022) ב"פתש – בסמסטר 

 
  bengel@univ.haifa.ac.il, יגר-בתיה אנגל פרופ': המרצ

   
בחלקו בקמפוס ובחלקו בזום, כמפורט הקורס יתקיים  .12:15-13:45בשעות , כמפורט בטבלה, רביעיבימי הקורס יתקיים 

 לפתוח מצלמה יש  במפגשי הזום .בטבלה
 
 

 מטרות הקורס:

  חושימושגים ומודלים של עיבוד להקנות ידע על. 

  חושיקשיים בעיבוד התשתיות הנוירופיזיולוגיות של להכיר את. 

  באוכלוסיות שונות והשתתפות , תפקודחושיהקשר בין עיבוד להעמיק הידע אודות. 

 לאורך מעגל החיים שיוחבקשיים בעיבוד  תערבותההערכה והלפתח דרכי חשיבה לשיפור ה. 

  מבחינה תיאורטית וקלינית. החושיהעיבוד אודות לפתח מיומנויות למידה וחקירה עצמאיים 

 למפגש הבא נושא  תאריך
23.2.22 
 קמפוס

מושגים, מודלים  –עיבוד סנסורי  יגר-פרופ' בתיה אנגל
  יום-חיי היוםלהקשר ו
 

במהלך שלכם לנהל יומן על אירועים חושיים 
 מה היה האירוע? –השבוע 

 הפעיל? חושיות אילו אופנויותב
 , רגשי, ניטיביקוג –?אילו יכולות גוף הפעיל

 האם השפיע על ביצוע הפעילות ואיך?
 

2.3.22 
 קמפוס

של פיזיולוגיות -תשתיות נוירו יגר-פרופ' בתיה אנגל
 עיבוד חושי קשיים ב

 

שלכם /של אדם בסביבתם נסורי לתאר ארוע ס
רישום,  –זיולוגית מזווית נוירופימהשבוע האחרון 
  OVER-INCLUSIONעכבה/התרגלות, 

 כיצד השפיע על ההתנהגות? על התפקוד?
 האם היו תגובות מהסביבה? 

כיצד  מהן? האם אפשר להסביר אותן?
 עודדו/עיכבו ההתנהגות?

 , רגשותושי, מוחעיבוד ח יגר-פרופ' בתיה אנגל זום 9.3.22
  והתנהגות 

 
 
 

באחת  :בלה עם שתי עמודותור טליצ –ביומן 

אילו  –ובשניה  פהאילו תחושות אני מעדילרשום 

 תחושות מפריעות לי.

 האני מגיבלהביא דוגמאות לאופן בו  –לכל מצב 

 מפגש עם תחושות אלה.ל

   האם הסביבה מבחינה? כיצד מגיבה?
16.3.22 

 זום
הקשר בין עיבוד חושי השתתפות  יגר-פרופ' בתיה אנגל

 ואיכות חייםיום -םבחיי היו
 

 

שלכם, של בן -דוגמא של דגם סנסורי  ביומן

משפחה, מכר, מטופל, ולהשלכותיו על התפקוד 

 –בהקשרים שונים, בסביבות חיים שונות 

  במשפחה, בלימודים, בקהילה, בעבודה
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 סביבה-עיסוק-לנתח לפי מודל אדם

23.3.22 
 קמפוס

 י אבחונים של עיבוד סנסור יגר-רופ' בתיה אנגלפ

 -הכרות עם שאלון חדש 

SENSE מבוגרים לילדים ול 

 
 

, לאדם נוסה בשיעורלהעביר אבחון נוסף, שלא 

 בגיל המתאים. 

 לסכם גרפית את התוצאות.

דוגמא לאופן בו הפרופיל הסנסורי מהאדם לבקש 
יום. האם מסייע להשתתפות? -מתבטא בחיי היום

 ?מעכב? כיצד
 
 
 

30.3.22 
 זום

עיבוד חושי יחודיים דגמי  גרי-פרופ' בתיה אנגל
מאפיינים  –  נוירולוגיותבהפרעות 

עיקריים, קשר לתסמיני מחלה, 
 קומורבידיות ועוד

 

ביא דוגמא מהקליניקה לביטוי של קשיים לה
 בחרושתבאבחנה בעיבוד החושי 

מצגות סטודנטים +  זום 6.4.22

הרצאות של פרופ' בתיה 

 יגר-אנגל

עיבוד חושי יחודיים דגמי 

 התפתחותיות-נוירועות בהפר

ADHD 

 ? ושיחהעיבוד הגמי דכיצד אובחנו 
כלי האבחון וכיצד הדגישו את יתרונות/חסרונות 
להשוות לאוכלוסיות  –הדגמים היחודיים 

 מהשבוע הקודם

27.4.22 
 זום

מצגות סטודנטים + 

רצאות של פרופ' בתיה ה

 יגר-אנגל

של קשיים  ליניקה לביטויביא דוגמא מהקלה סרט(  –אוטיזם  )רגישות לטעמים 
הקשר תפקוד, על ההשלכות על ולבעיבוד החושי 

 עם הסביבה

11.5.22 
 קמפוס

מצגות סטודנטים + 
הרצאות של פרופ' בתיה 

 יגר-אנגל

עיבוד חושי יחודיים דגמי 

  PTSDהפרעות פסיכיאטריות, ב

 ? ושיחהעיבוד הגמי דכיצד אובחנו 
שו את כלי האבחון וכיצד הדגייתרונות/חסרונות 
להשוות לאוכלוסיות  – הדגמים היחודיים

 מהשבוע הקודם
18.5.22 

 זום
מצגות סטודנטים + 

הרצאות של פרופ' בתיה 
 יגר-אנגל

 –עיבוד חושי בגיל הזהב 

 יחודיות ואתגרים תהליכים,

 – גיל הזהבים שלכם במפגש עם מהחיחוויות 

ינים באתגרים הסנסורים? אתם מבחאיפה 

 תפות?בהשת יום?-חיי היוםבהשלכות על 

25.5.22 
 זום

   מצגות סטודנטים

1.6.22 
 קמפוס

   מצגות סטודנטים

8.6.22 
 קמפוס

דרכי התערבות בקשיים בעיבוד  יגר-פרופ' בתיה אנגל
 סנסורי

 

 

 

 ציון הקורס:יתכנו שינויים 
 

 .80% בכיתה המצגתציון + 20%עקביות בהכנת היומן בשיעורים, השתתפות פעילה 
 

 בכל השיעורים של הקורס בת נוכחות * קיימת חו
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 )תלוי במספר המשתתפים( דקות 30עד  :בכיתההנחיות להצגה 
 

 .באוכלוסיה המתמודדת עם קשיים בעיבוד החושיההצגה תתמקד 
  .(ו הנחיות למטהרא – דקות 5עד )שאורכו  מצגת וסירטוןההצגה תכלול 

 
 :בחור אדם עליו יעשה תיאור מקרהיש ל

 

 (ADHD ;MSריאותי, הגדרת המחלה/ההפרעה )למשל: דמוגרפי, רקע ב-סוציו מבחינה: רקעהאדם  אפיינימ אתיש לתאר .1
    ? הספציפית עם האבחנה אוכלוסיה מאפייני העיבוד החושי במה ידוע בספרות על .2

 המחלה/התופעה? לחומרה? לקומורבידיות אחרת? האם יש להם קשר למאפייני 
 
 הממצאים העיקריים:  י באוכלוסיה הספציפית ולתארוסק בעיבוד החושמאמר מהספרות העלהביא .3

 את מי בדקו )ילדים? מבוגרים?( 
 ? אבחוניםבאילו 

  ? אפשר בטבלה.לגבי דגמי העיבוד החושימה היו הממצאים 
 של העיבוד החושי?האם המאמר מתאר השלכות תפקודיות 

 
 .ולהראות את ממצאיו יאור מקרהם לעשות תעליו בחרת לאדם סנסוריהפרופיל ה להעביר אבחון של.4
 
יש לנתח לפי  –האדם בחיי היום יום? בבית, בעבודה, בבית הספר, בקהילה  השתתפותל יכולות העיבוד החושי קשורותאיך .5

 מרכיבי ההשתתפות.
 
 ך טופל?אילמי? ? לטיפולפנה  האם.6
 
 .ומה החוויה האישית שלכם חקר.לסכם מה המסקנות העיקריות מהמצגת ומהסירטון, לקליניקה ולמ7
 
 

 :הנחיות לסירטון )אפשר לפתוח איתו את המצגת, אפשר באמצע המצגת, או בסופה(
 

ור לדגמי עיבוד חושי , ללא פנים למניעת זהות( הקשבאישורולהביא סירטון מהאינטרנט או הסרטה של אדם עם מצב בריאות )
  (.האדם לצלמו באישורגם  – יש חינוך, מקצועות הבריאות וכד'קיצוניים; או להסריט איש מקצוע שיספר על האדם )א

 
 על הסירטון להמחיש: 

o את הקשיים בעיבוד הסנסורי 

o יום: השתתפות חברתית; פיזית-הקשר בין הקשיים בעיבוד הסנסורי של האדם להשתתפות בחיי היום את ;

  .לימודית; שעות פנאי

o שהוא ממלא )במסגרת המשפחה, העבודה,  ם המרכזייםעל התפקידי כיצד דגמי העיבוד הסנסורי משפיעים

הקהילה(? על אופי התפקוד שלו במסגרות החיים השונות? על סדר היום שלו? על תחומי העניין שלו ועל 

 אישיים? -עיסוקיו המשמעותיים? על קשרים בין

 עם הגירויים  יומית שעשויות להדגים את ההתמודדות של האדם-סרט דוגמאות מהסביבה היוםאפשר לכלול ב
 הסנסורים בסביבתו. 

 

 
 בהצלחה

 יגר-בתיה אנגל פרופ'
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