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 רקע כללי 

מטיפול פרונטלי בלבד ריפוי בעיסוק מתקיים שינוי במודל מתן השירות בשנים האחרונות, 

לטיפול מקוון או משולב בשימוש טכנולוגיות תקשורת שונות. שינוי זה נובע ממספר גורמים  

מעבר לכך הצורך בטיפול  בינהם שינויים בעולם הרפואה, דמוגרפיה והתקדמות הטכנולוגיות. 

   מקוון מקצועי עולה עקב אירועי חירום מדיניים, אקלימיים ועולמיים. 

-שירותי בריאות מרחוק )טלה 6/2019המנהל הכללי, משרד הבריאות מספר  על פי חוזר

מפגש המתבצע באמצעים טכנולוגיים  כ מוגדרים  Telemedicine)":רפוא-ריאות/טלהב

ובאמצעות תקשורת אלקטרונית לצורך מתן שירות בריאות בין מטופל למטפל מזוהים, לא 

. בתוך נוהל זה נכללים גם מטפלים ממקצועות הבריאות כגון  בהכרח בחפיפת מקום וזמן 

 מרפאים בעיסוק המטפלים באוכלוסיות עם מצבי בריאות מגוונים על רצף החיים.  

 
 מטרות הקורס 

 הכרת הבסיס התאורטי והמדעי והעקורנות הנובעים ממנו ליישום טיפול מרחוק.  .1

 . של טיפול מרחוק ת; יתרונות וחסרונו ביסוס חשיבה קלינית לטיפול מרחוק .2

 .טכנולוגיות הזמינות כיום או שתהיינה זמינות בעתיד הקרוב הכרה של .3

 לטיפול מרחוק.  בתפעול מגוון כלים טכנולוגיים רלוונטיים חשיפה והתנסות  .4

 

את התאמת הסטודנטים יוכלו על סמך ידע זה  להתאים ולהעריך באופן ביקורתי 

 הטיפול מרחוק כולל תרומת הטכנולוגיה  לצרכי המטופל.   

 :)ראו טבלה בהמשך( נושאי הלימוד

 בטיפול מרחוק הגדרת מושגים והרציונל להתפתחות הטיפול מרחוק.מושגי יסוד   •

כולל יישום של מודלים כלליים ומודלים  הבסיס התיאורטי והמדעי לטיפול מרחוק   •
 של ריפוי בעיסוק 

 חשיבה קלינית; מטרות טיפול, יתרונות וחסרונות של טיפול מרחוק  •
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 סביבות הטיפול מרחוק; נגישות והתאמה.  • 

 טכנולוגיות לטיפול מרחוק; שיחה, וידאו, חיישני תנועה, ניטור ומעקב.   •

 .  בטיפול מרחוק( gamificationומישחוק )  מציאות מדומה •
 

צהריים,  -; שני ימי ראשון בוקרימים מרוכזים במהלך הסמסטר הראשון מועד הקורס:
 מחו"ללהרצאת אורחת  20:30אחה"צ מוקדמים וערב אחד מ -שני ימי חמישי צהריים

 .טבלה בהמשךפרוט ב , ראו בלתי צפויים(שינויים עקב אילוצים  יתכנו)
 

ויכלול הרצאות מרצים   יועבר בזוםנקודות  2 -קורס זה שווה ערך ל  ס:מבנה הקור
וקריאה משותפת של מאמרים  כמו גם למידה בקבוצות קטנות  אורחים מומחים בתחום

 .  במהלך השיעורים
לריפוי בעיסוק באוניברסיטה  הספר ובשיתוף עם קורס בביתהקורס יועבר במקביל 

 העברית להרחבת תחומי הידע וליצירת דיון מעמיק בנושא. 
 

 חובות הסטודנט/ית: 
 השתתפות פעילה במפגשי הקורס. 

 הגשת שתי מטלות )ראו פירוט בהמשך(.
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  *; שימו לב לשעות והימים המשתניםמתווה מפגשי הקורס

 עקב אילוצים בלתי צפויים * יתכנו שינויים

 שיעור  תאריך/שעות  תוכן 

 יום א'   25.10.20 

8:30-14:00 

 

 1 8:30-10:00 שינויים עולמיים בבריאות, דמוגרפיה וטכנולוגיה 

 2 10:30-12:00 הגדרות והבחנה בסוגים השונים של שירותי רפואה מרחוק 

 בניית תהליך התערבות מרחוק תוך התייחסות לאוכלוסיות ספציפיות

 תאורטיים ומעשיים בריפוי בעיסוק יישום של מודלים  •

 ראיות מחקריות לאוכלוסיות שונות •

 סוגי התערבויות מרחוק, יתרונות וחסרונות  •

 הקשר הטיפולי מרחוק  •

 טיפול בעת חירום  •

 אסטרטגיות להבניית סביבות הטיפול  •

 עמדות של מטפלים של מטופלים ושל בני משפחה  •

12:30-14:00 3 

 יום ב'   2.11.20   הבריאות/שיקום בעולםדוגמה להטמעה במערכת 

20:00-21:30 

4 

 יום א'   15.11.20 

8:30-14:30 

 

 בניית תהליך התערבות מרחוק תוך התייחסות לאוכלוסיות ספציפיות  המשך: 

 יישום של מודלים תאורטיים ומעשיים בריפוי בעיסוק  •

 ראיות מחקריות לאוכלוסיות שונות •

 יתרונות וחסרונות סוגי התערבויות מרחוק,   •

 הקשר הטיפולי מרחוק  •

 טיפול בעת חירום  •

 עמדות של מטפלים של מטופלים ושל בני משפחה  •

 אסטרטגיות להבניית סביבות הטיפול 

8:30-10:00 

10:30-12:00 

 

5-6 

 ביצוע הערכה והעברת אבחונים מרחוק 

  

12:30-14:00 7 

 יום ב'   23.11.20   , על פי הצורךהסיכוםבקבוצות קטנות לגבי מטלת עם המרצה התיעצויות  

17:00-18:30 

8 

 יום ה'   26.11.20 

12:00-17:00 

 

 9 12:00-13:30 הצגת תיאורי מקרה לאורך החיים 

 תהליך קבלת החלטות לבחירת אמצעים טכנולוגיים 

 )כל שילוב אלמנטים של מציאות מדומה ומישחוק(   הכרות עם סוגי טכנולוגיות •

 נגישות לטכנולוגיה   •

 הערכת צורך בטכנולוגיה מסייעת  •

14:00-15:30 10 

 חצי שיעור )יושלם בסוף(  ניתוח עלות תועלת, יתרונות וחסרונות בהקשר לאוכלוסיות השונות

16:00-17:00 

11 

 יום ב'   30.11.20 , על פי הצורך הסיכוםבקבוצות קטנות לגבי מטלת עם המרצה התיעצויות  

17:00-18:30 

12 

 יום ה'   10.12.20 

13:00-17:00 

 

 אתיקה ונהלים בטיפול מרחוק 

 חוזר מנכ"ל משרד הבריאות  •

 הסכמה מדעת  •

 נייר עמדה  •

13:00-13:30 13 

 14 14:00-17:00 הקרוס   הצגות סטודנטים וסיכום
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  :*יימסר במהלך הסמסטר( מלא )פירוט מטלות הקורס
 

  אמצעים טיפוליים נוספיםו תיעוד של שימוש בטכנולוגיה :(25%)מטלה מספר 

)על סמך  קצרעם מטופל או אדם אחר כולל כתיבת רציונל  מרחוק אינטראקציה/לטיפול

הצגה בסוף  -  בהם נעשה שימוש  האחריםובאמצעים  לשימוש בטכנולוגיה מאמר אחד(

   .  הקורס

מאמרים(  3-4דיון ביקורתי )מסתמך על עבודה מסכמת;   :(75%) 2מטלה מספר 

לשימוש באמצעים טכנולוגיים שונים לטיפול מרחוק באוכלוסיה קלינית או שימוש באותו 

 או בתחום שונה.   1אמצעי במגוון אוכלוסיות. ניתן לעשות כהרחבה למטלה 

 

 *ניתן לעשות בזוג
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 שירות בריאות מרחוק: קישור לחוזר מנכ"ל משרד הבריאות: אמות מידה להפעלת
https://www.health.gov.il/hozer/mk06_2019.pdf 

 
 קישור למקורות מאתר ארגון הריפוי בעיסוק האמריקאי: 

https://www.aota.org/Practice/Manage/telehealth.aspx 
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