
 
 
 
 
 

 )ב'(שנה  ראשונהמטלה להכשרה קלינית 
 פסיכיאטריגריאטרי,  –ילדים, פיזיקלי  בתחומים

 
התנסות באיסוף כל הנתונים על האדם, ארגונם וכתיבת דוח הערכה : ודהבמטרת הע

 אינטגרטיבי (הדוח יכול להיות דוח הערכה ראשוני, או דוח הערכה תקופתי).

 כתיבת העבודה: להנחיות 
 איסוף הנתונים יתבצע ממקורות שונים רלוונטיים.  •
 .)2016( המחודש יש להשתדל להשתמש במושגים של המתע"מ •
 .APA ע"פ כללי, 12ברווח כפול, פונט דויד גודל  העבודה תודפס •
  העבודה.יש לדאוג להחתים את המדריכה בקליניקה על דף השער של  •
 .מחזרות מיותרותיש להקפיד על כתיבה בהירה וקוהרנטית ולהימנע  •

של מודל אתר השבועיים מיום סיום הקליניקות ב היש להגיש את העבוד הגשת העבודה:
 .בשם הסטודנטית המגישהיש לשמור את הקובץ  . קורסה
 

 העבודה תכלול:

מספר הכשרה, תחום, מקום ההכשרה, שם המדריכה וחתימתה, שם : הכוללדף שער  .א
 ., תאריךהסטודנטית

 )עמודים 4לא יעלה על  ( הערכהדו"ח  .ב
 פרטי רקע .1

פרטי רקע דמוגרפים: שם בדוי, גיל, מצב משפחתי, ארץ לידה, שנת עלייה, שפת  •
דיבור/שפת אם, מקום ותנאי מגורים, עיסוק מרכזי/מקצוע, שנות השכלה, שירות 

 .צבאי/לאומי
 .היסטוריה רפואית רלוונטיתאבחנה,  •
  האדםטיפולים אחרים אותם מקבל/קיבל  •

  התרשמות כללית .2
התייחסו הן לקשיים התפקודיים הדורשים  - הפרופיל העיסוקיתיאור קצר וממצה של  .3

ניתן להשתמש בכלים התערבות  והן לעוצמות וגם להקשרי האדם ולתוצאות הרצויות. 
שאלוני השתתפות וכו' ובכלים לא פורמליים. במידה   OSA ,,COPMפורמליים, כגון

 ומציגים כלים פורמליים יש להציג שם בעברית, אנגלית, מקור, מטרת הכלי. 
פירוט יופיע בנספח, כמו כן ניתן להוסיף בנספחים את האבחונים שהועברו ודפי 

 הקידוד.
מטרתם ור, (שם, מק האבחונים שהועברויכלול את  - /תפקודניתוח הביצוע העיסוקי .4

ותוצאותיהם). התייחסו הן לאתגרים והן לעוצמות של האדם העולים מתוך האבחונים. 
במידה ומציינים מספרים, יש לציין אותם ביחס לנורמה. בתחום הפיסיקלי יש לשלב 

 . muscle testingטבלאות במקרים הנחוצים, לדוגמא טבלת טווח תנועה או 
ן ניתן להוסיף בנספחים את האבחונים שהועברו פירוט הטבלאות יופיע בנספח, כמו כ 

 ודפי הקידוד. 



יכלול אינטגרציה בין הפרופיל העיסוקי לבין ניתוח הביצוע  - סיכום הערכה .5
העיסוקי/תפקוד (כלומר, כיצד מידע מהאבחונים מסביר את מה שעלה בפרופיל 

  העיסוקי).  
חלק זה יכול לעמוד בפני עצמו ולכן כולל פרטי רקע עיקריים  - סיכום והמלצות לטיפול .6

תדירות וכן את עיקרי הממצאים והמלצות לטיפול (  כגון שם, גיל, סיבת הפניה
 טיפולים, משך הטיפול, מיקוד תחומי הטיפול).  

 )לא יעלה על חצי עמוד(  מודלים יישומיים -גישת התערבות  .ג
לאור ממצאי ההערכה, נסה/נסי לדון באיזו מודל יישומי היית בוחר/ת כדי לקדם מעורבות 

והשתתפות. התבססי על חומר תיאורטי ספציפי (אין להציג גישות כלליות כמו "הלקוח 
 במרכז").

בקצרה את החוויה האישית שעברת במהלך ההתערבות כסטודנטית תאר/י   -רשות  .ד
 (ללא ציון)  .וכמטפלת

 .  APAמקורות ספרות רלוונטיים על פי כללי ה יש לציין  - היוגרפיביבל .ה
 
 

 בהצלחה,
 

 מרכזות התחומים
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  


