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יכלול למידה של מודלים  12-14הראשון מ שני חלקים. החלק וכולל  12-16הקורס יתקיים בימי ד' בין השעות  שיטת הלימוד:

בשני הקורסים משלים את החלק הראשון וממוקד בדרכי הערכה והתערבות.  14-16. החלק השני מ וחיבורם לעולם הקליני תיאורטיים 

  ו הצגות סטודנטים, התנסויות ודיונים בקבוצה .תהיה למידה פעילה דהיינ

 וכן יתקיימו דיונים בין המשתתפים.כולל ספרות ומגוון של כלי אבחון חומרים מלווים לקורס מצויים באתר המתוקשב של הקורס 

 , תואר ראשון בריפוי בעיסוק : דרישות מוקדמות

  .12-16ימי ד' בין השעות   מועד הקורס:

  ת הקורס:ומטר

 ליקויי למידה והשילוב האפשרי שלהם עם תיאוריות לשם הבנה מעמיקה של ומודלים מרכזיים  יחסות י, מסגרות התהכרת תיאוריות

 .והתנסות במשמעות שלהם  בעולם הקליני ומושגים מרכזיים של הריפוי בעיסוק, פיתוח חשיבה ביקורתית אודות תיאוריות ומודלים אלו

  דים עם קשיי למידה.מאפייני התפקוד של המתמודניתוח לכלים רכישת 

  היהמתאימות לאוכלוסי וגישות התערבות קיימותהכרה של כלי אבחון  . 

 של המטפל, עוצמות וחולשות.מאפיינים התפקודיים פיתוח מודעות ל 

 

  : הקורסדרישות וחובות 

 בשל האופי הדינמי של הקורס תנאי זה הוא הכרחי. – נוכחות חובה.  1

לאדם המתמודד עם לקות למידה )הורים לילד, נער, בוגר..( בדגש על התפקוד העיסוקי ושביעות מובנה . בקשת רשות ועריכת ראיון 2

ילוו את  הםהחל מהשבוע הראשון של הקורס וממצאי ובוצעיהראיון איסוף המידע כולל  רצון מהחיים והעברת שאלון איסוף מידע.

  הסטודנט בתהליכי החשיבה והלמידה לאורך הקורס.

 שאילת שאלות והחלפת רעיונות ומידע מהספרות או מכל מקור מידע אחרעיון וקריאה, בפורום הקורס המתוקשב ,  גלישה  .3

לשם הבנה של ההקשרים והסביבות של המתמודדים עם לקות למידה מומלץ מאוד להיות ערים למתפרסם  בתקשורת הכתובה, ברדיו 

 גודות הורים/סטודנטים למען ועוד.ובאינטרנט אודות המתמודדים עצמם, חוקים, דיונים, א

   .השתתפות בהתנסויות האישיות שייערכו במסגרת הקורס. 4
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 .שלעיל ולהלן ציוני המטלות את כל נקודות יינתן ציון אחד הכולל ה 4 לקורס של 

  :ציון הקורס הערכת הסטודנט ,

 ולם הקליני תוך יצירתקישור שלו לעבנושא מסוים, בכיתה  מערכת מושגיםיחסות/ימסגרת הת/מודל תיאורטישל בזוגות  הצגה .1

 (רביעישבוע ההצגה החל מה) מהציון הסופי 40% התנסות חווייתית יצירתית לשומעים

 (רביעיה בועהצגה החל  מהש) מהציון 50% על בסיס ראיון ושילוב ספרות של תיאור מקרה בכיתהבזוגות  הצגה .2

)מטלה מהציון  10% -בכיתה ובוצעו שהוצגו  אישיות, חיפושים והתנסויות אורי מקרהתי , לאור מודלים ניתוח התפקוד האישי .3

 אישית(

הריאיון , ותיאור המקרה /מערכת מושגיםת של המודל התיאורטיולשם קבלת הציון יוגשו למרצה בסוף הקורס המצג

 .ניתוח התפקוד האישיהכולל את אישי וקובץ   אייןוחתום על ידי המר איוןירההמשוכתב ואישור 

 וכן תיאורי המקרה מוצגים על ידי הסטודנטים( /מערכת המושגיםהשעורים אודות המודל 20.11.19מה  החל)*  :*תכנית הקורס

 נושא תאריך

 אין שיעוראם אכן אזי  –אירוע פתיחת שנת הלימודים  א. 30.10.19

 עולם המושגים, מרחב העשייה והצרכים -ליקויי למידה ועוד במרחב ב.

6. .11  מושגים, מרחב העשייה והצרכיםעולם ה -ליקויי למידה ועוד במרחב . א 019

 התנסות ודיון - םמאפייני התפקוד שלי ושלה ב.

המשמעות  – Daily Function Homeostasis (DayFunHome)והמודל   רואה אותי OT .א.  13.11.19

 בקרב המתמודדים עם לקות למידה 

 התנסות ודיון –ב. גורמים מסייעים ומגבילים  בלמידה

 Developmental Contextual perspective– התפתחותי הקשרי  מודל  א 20.11.19

 תיאור מקרה והערכה של אדם עם לקות למידה –הצגה ודיון ב. 

 Attentional Control Theory- שליטה קשבית  התיאוריה של א.  27.11.19

 תיאור מקרה והערכה של אדם עם לקות למידה –הצגה ודיון . ב

  - Positive psychology and health ובריאות חיוביתפסיכולוגיה מודל  א. 4.12.19

  תיאור מקרה והערכה של אדם עם לקות למידה –הצגה ודיון  ב.

  Do live wellחסות:ימסגרת התי א. 11.12.19

 תיאור מקרה והערכה של אדם עם לקות למידה –הצגה ודיון  ב.

 ומעשהתיאוריה  –איתור מוקדם א.ב.  18.12.19
 Multiple intelligence and creativity- מודל האינטליגנציות המרובות ויצירתיותא.  1.1.20

  תיאור מקרה והערכה של אדם עם לקות למידה –הצגה ודיון ב. 

  Empowerment, Flow, Motivation- מודל ההעצמה ומוטיבציה א.  8.1.20

  תיאור מקרה והערכה של אדם עם לקות למידה –ב. הצגה ודיון 

 Dynamic Performance Analysis (DPA) -ניתוח דינמי של הביצוע מודל לא.  15.1.20

 תיאור מקרה והערכה של אדם עם לקות למידה –הצגה ודיון . ב

  -Occupational adaptationמודל ההסתגלות העיסוקית .  א 22.1.20

 תיאור מקרה והערכה של אדם עם לקות למידה –הצגה ודיון . ב

 (Daily organization)משמעותה של התארגנות  א. 29.1.20

   התנסויות דיון וסיכום הקורס 

 

  אור זאת יתכן שלא יכוסו כל הנושאים הרשומים לעילמשולב בהתנסויות ודיונים ולדינמי, הקורס  . 
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 מקורות חובה מסומנים בכוכבית() הלקריא/חובה מומלצים מקורות 

 כתב עת ישראלי לריפוי ה עם ליקויי למידה לאורך מעגל החיים. נייר עמדה. י( ריפוי בעיסוק בקרב אוכלוסי2007וינטראוב נ. ושות' )*

 -H 135,  H131 ,16 (3)בעיסוק   

 –כמפתח להבנה של צורכי הפרט  ICF))יישום מודל הבריאות העולמי  רב בוגרים:לקויות למידה בק(. 2014. )ורוזנבלום ששרפי, כ. *

,  39,כרך כב' ,תאוריה, מחקר ומדיניות לקויות למידה והפרעות קשב: גיליון מיוחד בנושאמפגש לעבודה חינוכית סוציאלית, . מאמר עמדה

205-220. 

Christiansen, C. H. (1999). Defining lives: Occupation as identity: An essay on competence, coherence, and the 

creation of meaning. American Journal of Occupational Therapy, 53(6), 547-558.   

Fuller-Thomson, E., Carroll, S. Z & Yang, W. (2018). Suicide Attempts Among Individuals With Specific 

 Learning Disorders: An Under-recognized Issue. Journal of Learning Disabilities, 51(3) 283–292. 

Hammell, K. W. (2004). Dimensions of meaning in the occupations of daily life. Canadian Journal of 

 Occupational Therapy, 71(5), 296-305. 

*Josman, N., & Rosenblum, S. (2018). A metacognitive model for children with atypical brain development. In 

 N. Katz (Ed.), Cognition, occupation, and participation across the life span: Neuroscience, 

 neurorehabilitation and models for intervention in occupational therapy (pp. 223–248). Bethesda, MD: 

 AOTA Press 

*Polatajko, H. J. (1992). Naming and framing occupational therapy: a lecture dedicated to the life of Nancy 

 B. Canadian Journal of Occupational Therapy, 59(4), 189-199. 

Poulsen, A. A., Rodger, S., & Ziviani, J. M. (2006). Understanding children's motivation from a 

 self‐determination theoretical perspective: Implications for practice. Australian Occupational Therapy 

 Journal, 53(2), 78-86. 

Rosenbaum, P., & Gorter, J. W. (2012). The ‘F‐words’ in childhood disability: I swear this is how we should 

think!. Child: care, health and development, 38(4), 457-463.  

*Rosenblum S (2017) Towards Daily Function Homeostasis: A Conceptual Health Framework and Keys for 

 Action. Journal of Family Medicine Disease Prevention 3, 2, 1-10. 

Snowling, M. J. (2012). Editorial: Seeking a new characterization of learning disorders. Journal of Child 

 Psychology and Psychiatry, 53(1), 1-2.  

Stoffel, V. G. (2015). Engagement, Exploration, Empowerment. American Journal of Occupational Therapy, 

 69(6), 6906140010p1-6906140010p8.  

Toglia, J. P., Rodger, S. A., & Polatajko, H. J. (2012). Anatomy of cognitive strategies: A therapist's primer for 

enabling occupational performance. Canadian Journal of Occupational Therapy, 79(4), 225-236.    

Yerxa, E. J. (1993). Occupational science: A new source of power for participants in occupational therapy. 

Journal of Occupational Science, 1(1), 3-9. 
 כללי -ורות רשימת מק

. עבודת גמר מחקרית המוגשת כמילוי חלק מהדרישות לקבלת מוסמך מבוגרים לקויי למידה מצליחים במעגל החיים(. 2008ורד, ע. )  

האוניברסיטה. חיפה: אוניברסיטת חיפה, הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות ביה"ס לעבודה סוציאלית.          

 . מושב בן שמן: מודל הוצאה לאור בע"מ.דרך צלחה ללקויי למידה ולבעלי הפרעות קשב – כל ילד חושב אחרת(. 2006לוין, מ. )

 .  תל אביב: מודן.הגשמה עצמית באמצעות פסיכולוגיה חיובית ,אושר אמיתי (. 2005סליגמן, מ.א. פ. )

 אוחד..  תל אביב: הוצאת הקיבוץ המ(. מפתח לדלת נעולה, לפרוץ את מחסום הדיסלקסיה2000עינת, ע. )

 (. ליקויי למידה וריפוי בעיסוק בישראל: סקירה של המחקר והעשייה בתחום כפי שבאו לידי ביטוי 2007רוזנבלום, ש. ווינטראוב, נ. )

 H137-H158, 16 (3). כתב עת ישראלי לריפוי בעיסוק     IJOTבפרסומים בכתב העת הישראלי לריפוי בעיסוק        

 . קרית ביאליק: הוצאת אח. בחונים לאיתור ליקויי למידה ותפקודמיפוי א(. 1996רוזנברג, מ. )

Aldous, C. R. (2014). Attending to Feeling: It May Matter More than You Think. Creative Education, 2014.  

Allan, C., Campbell, W. N., Guptill, C. A., Stephenson, F. F., & Campbell, K. E. (2006). A conceptual model for 

interprofessional education: The International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF). 

Journal of Interprofessional Care,20 (3): 235 – 245. 
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Bjorklund, D. F. (2000). Children's thinking. Developmental function and individual differences, Australia: 

Wadsworth Thomason learning. 

Blank, R., Barnett, A., Cairney, J., Green, D. Kirby, A., Polatajko, H., Rosenblum, S., Smits-Engelsman, B. 
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טבלה המפרטת את מגוון כליי האבחון שפותחו במסגרת המעבדה לתפקוד אנושי מורכב והשתתפות, ניתן למצוא באתר הקורס *

.כולל מקורות של כלים שפורסמו  
 

http://webspirs.ziur.co.il/webspirs/doLS.ws?ss=Learning-Disability-Quarterly+in+SO
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תיאורטיים חסות/מערכת מושגיםימסגרות התי/מודלים –בסיסיתרשימת מקורות   
 

Developmental Contextual perspective 

Bronfenbrenner, U. (1986). Ecology of the family as a context for human development: Research perspectives. 

 Developmental psychology, 22(6), 723. 

 Lerner, R.M. (1991). Changing Organism Context Relations as the Basic Process of  Development: A 

 Developmental Contextual Perspective.  In: Developmental Psychology. American Psychological 

 Association. (pp. 27-32) 
 Levine, D. M. & Reed, M. (2001). Predispositions, complications and mechanisms. Developmental variation and  learning 

 disorder (2 ed). Cambridge and Toronto: Educators publication service, Inc. (P.469-521).  

 

  Bronfenbrennerולפרט אילו מרכיבים של המשפחה חשוב לקחת בחשבון על פי המאמר של  Lerner להתחיל מהמודל של: הנחיה

 .Levine & Reedלהוסיף רכיבים מהפרק של 
 
Attentional Control Theory 

Coombes, S. A., Higgins, T., Gamble, K. M., Cauraugh, J. H., & Janelle, C. M. (2009). Attentional control 

 theory: Anxiety, emotion, and motor planning. Journal of Anxiety Disorders, 23(8), 1072-1079.  

Derakshan, N., & Eysenck, M. W. (2009). Anxiety, processing efficiency, and cognitive performance: New 

 developments from attentional control theory. European Psychologist, 14(2), 168-176. 

Edwards, E. J., Edwards, M. S., & Lyvers, M. (2015). Cognitive trait anxiety, situational stress, and mental effort 

 predict shifting efficiency: Implications for attentional control theory. Emotion, 15(3), 350.  

Eysenck, M. W., & Derakshan, N. (2011). New perspectives in attentional control theory. Personality and 

 Individual Differences, 50(7), 955-960. . 
 
Positive psychology and health 
Fredrickson, B. L. (2003). The value of positive emotions: The emerging science of positive psychology is coming to 
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