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 טכנולוגיותחשיבה קלינית ומרחוק במקצועות הבריאות;  טיפול

 
Tele-treatment in health professions; clinical and technological 

reasoning  
 

 320.4603   
 שש"ס(  2)

 
 ימים מרוכזים, בזום )ראו למטה(.  – 'א, סמסטר  ב", תשפ2021  

 
 

 rkizony@univ.haifa.ac.il  :  ד"ר רחלי קיצונימרצה

 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

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

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

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

 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 ; יתרונות וחסרונותביסוס 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.   

 

 נושאי הלימוד )ראו טבלה בהמשך(: 

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

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

 חשיבה קלינית; מטרות טיפול, יתרונות וחסרונות של טיפול מרחוק  •

about:blank
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 סביבות הטיפול מרחוק; נגישות והתאמה.  • 

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

 בטיפול מרחוק.  ( gamificationמציאות מדומה ומישחוק )  •
 

 .טבלה בהמשךפרוט בראו ; ימים מרוכזים במהלך הסמסטר הראשון מועד הקורס:
 

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

 .  במהלך השיעורים
בביתהקורס   קורס  עם  ובשיתוף  במקביל  באוניברסיטה   הספר  יועבר  בעיסוק  לריפוי 
להרחבת תחומי הידע וליצירת    ובחוג לריפוי בעיסוק באוניברסיטת תל אביב  העברית

 דיון מעמיק בנושא. 
 

 חובות הסטודנט/ית: 
 השתתפות פעילה במפגשי הקורס. 

 הגשת שתי מטלות )ראו פירוט בהמשך(.
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  *; שימו לב לשעות והימים המשתניםמפגשי הקורסמתווה 

 
 עקב אילוצים בלתי צפויים )בסדר התכנים והמציגים( * יתכנו שינויים  

 שיעור תאריך/שעות תוכן

 יום ראשון  17.10.21 
 

 

  .הצגת סילבוס ומטלות הקורס
 

שונים של שירותי   סוגים ין הגדרות והבחנה ב
 רפואה מרחוק   

 סינכרוני אסינכרוני •

שינויים עולמיים בבריאות, רציונל :  •
 דמוגרפיה וזמינות טכנולוגיה 

 

10:00-11:30 
 

1 

   שינוי בתפיסה הטיפולית;  

 טיפול ארוך טווח )תפקודי, רמדיאלי( •

 ראיות לגבי תפקוד המוח   •
יישום של מודלים תאורטיים ומעשיים  

)כרוני, ניהול עצמי,   במקצועות הבריאות
 השתתפות(  – ICFקשר עם קהילה, 

 
חלוקה לקבוצות למטלות והתחלת עבודה 

 לבחור אדם
 

12:00-14:15 +2 

 
 

  יום חמישי  28.10.21

מרחוק בהתייחסות   בניית תהליך ההתערבות
 ואוכלוסיות שונות, מקצועות למטרות

  

13:30-12:00 3 

מרפאה בעיסוק, טיפול מרחוק   –נטע אמיר 
 בילדים.  

 

14:00-15:30 4 

 יום ראשון  7.11.21 
 

 

תהליך ההתערבות המשך   – 8:30-9:15
 מרחוק

דוקטורנטית בבית  –טליה מאיר    9:15-10:00
ספר לריפוי בעיסוק, האוניברסיטה העברית. 

 טיפול מרחוק בחולי סרטן. 
 

8:30-10:00 
 

5 

 פרופ' תמר וייס      -10:30-11:30
תהליך קבלת החלטות לבחירת אמצעים  

 :  טכנולוגיים

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

 ומישחוק(  

10:30-12:00 6 
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 : מטלות הקורס

 
אמצעים  ו של שימוש בטכנולוגיהוהצגה בסוף הקורס תיעוד  :(50%) 1 מטלה מספר

אחר כולל כתיבת רציונל  )לא מטופל( עם אדם  מרחוק אינטראקציה/לטיפול טיפוליים נוספים

  האחריםובאמצעים  לשימוש בטכנולוגיה (אחד לפחות מכתב עת מדעי )על סמך מאמר קצר

 סטודנטים:  2-3. להלן שלבי העבודה שתעשה בקבוצות של בהם נעשה שימוש

לבחור אדם שחווה שינוי/קושי בהתנהלות היומיומית ויכול להיתרם מאינטראקציה של  .1

איש מקצוע מרחוק; לדוגמה אדם עם מוגבלות או הגבלות עקב הקורונה שלא יכול לצאת 

 נגישות לטכנולוגיה  •

 הערכת צורך בטכנולוגיה מסייעת •
 

תהליך ההתערבות המשך  11:30-12:00
 מרחוק

  

טיפול מרחוק; הדגמת שירות   -13:30 -12:30
בשיתוף עם גב' שרון הראל )מנהלת קלינית של 

 מרחוק במרכז הרפואי שיבא(שיקום שירות 
 

 בחדרים(.  ( עבודה בקבוצות -14:00 -13:30
 

12:30-14:00 7 

 8   ביום  15.11.21 לפי הצורך  פגישות אישיות  16:00-18:30

  יום ה  25.11.21 

קלאר, אחות מומחית   אמנדה 12:00-13:00
קלינית בגריאטריה, מנהלת תוכנית משגב 

 . בג'ויינט
ניתוח עלות תועלת, יתרונות     13:00-13:30

 וחסרונות בהקשר לאוכלוסיות השונות
 

12:00-13:30 9 

ניתוח עלות תועלת, יתרונות וחסרונות   -המשך 
 בהקשר לאוכלוסיות השונות

 
ליווי   -פסיכיאטרישיקום  גב' דנה ויסברם פדן )
החוג לריפוי בעיסוק  ו שיקומי, יעוץ והדרכה
 אוניברסיטת חיפה(.  

 

14:00-15:30 10 

  יום ראשון  19.12.21 

 אתיקה ונהלים בטיפול מרחוק

 חוזר מנכ"ל משרד הבריאות •

 הסכמה מדעת  •

 נייר עמדה  •
 

10:00-11:30 11 

 12:00-13:30 הצגות סטודנטים וסיכום הקורס 
14:00-15:30 

12-
13 
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שיכולים להיתרם מהמשך למידה מרחוק )כגון עם   לסידורים )קניות, תשלומים( או ילדים  

 .  מורה פרטי( ומתקשים

ייה לאדם יש לאשר עם המרצות )ניתן במייל או בקביעת פגישה עם  לפני הפנ •

 המרצה( 

כאשר הסטודנטים בקבוצה  פגישות מקוונות  2-3לקבל אישור )מהאדם עצמו/הורים( ל  .2

 .יכולים לצפות

יעד תפקודיים כגון לימוד שימוש בזום, בחירת  /לבחור מטרהלערוך ראיון קצר ו .3

או כל   COPM. ניתן להשתמש ב דע באינטרנט, מציאת מיאסטרטגיה בזמן לימוד בזום

 שאלון תפקודי או לבנות מדריך ראיון קצר לבדיקת קשיים ביום יום. לבקש מהאדם לדרג

 את רמת הביצוע שלו כיום.  

 : לתכנן את המפגשים ולכתוב את הרציונל לתוכנית .4

,  ZOOM ,TEAMS -לדוגמה  לבחור טכנולוגיה ואמצעים נוספים למפגשים ) .א

TEAM VIEWER ,MAIL ) 

 להגדיר את סוג המפגשים )סינכרוני/ אסינכרוני( .ב

 מפגשים.   1-2ביצוע   .5

 הצגה בכיתה: .6

יתרונות  ;  , ביקורת, מטרות ודוגמה ליישוםהצגת התהליך והחשיבה הקלינית .א

 .  וחסרונות

 רפלקציה אישית כמטפלים.  .ב

 דקות.  8כל הצגה תימשך עד 

מאמרים(  3-4דיון ביקורתי )מסתמך על עבודה מסכמת;   :(50%) 2מטלה מספר 

לשימוש באמצעים טכנולוגיים שונים לטיפול מרחוק באוכלוסיה קלינית או שימוש באותו 

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

 3-4סיכום אינטגרטיבי של הנושא הנבחר )מה שקיים בספרות( המבוסס על  •

 מכתבי עת מדעיים;  עדכניים אמרים מ

o   רציונל לטיפול מרחוק באוכלוסייה קלינית ספציפית או באמצעי הטכנולוגי

 מסויים במגוון אוכלוסיות.  

o  סיכום אינטגרטיבי מבחינת אמצעים שונים לאותה אוכלוסייה או שימוש

 .)ניתן בטבלה( באותו אמצעי לאוכלוסיות מגוונות

; התאמה  השלכות לקליניקה קיים בספרות;ידע שלגבי המדיון ביקורתי  •

 המלצות לעתיד.  ו  לשימוש בזמני שיגרה ו/או חירום

 הנחיות הכתיבה: 
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 .  12ס"מ מכל צד, פונט  1.5וחצי ושוליים של  של שורה עמודים ברווח  2 • 

   רשימת מקורות בעמוד נוסף. •
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