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מרפאים ומרפאות בעיסוק יקרים,
אנו שמחים להביא בפניכם חוברת השתלמויות הממשיכה מסורת של קורסים
חדשים וותיקים להנאתכם ולרווחתכם.
תכנית ההשתלמויות ולימודי המשך של החוג לריפוי בעיסוק באוניברסיטת תל
אביב ,באה לתת מענה לצרכים המשתנים של השדה הקליני ,המעוניין להרחיב
את בסיס הידע ,להפוך מקצועיים יותר ,ולהתעדכן בנושאים חדשניים ורלוונטיים
למקצוע.
התוכנית כוללת מגוון של קורסים לתואר המוסמך הפתוחים לקהל הרחב הניתנים
כקורס שבועי וקורסים במתכונת מרוכזת .כמו כן ,מתקיימים קורסי השתלמות
אשר פותחו במיוחד והותאמו לצרכים הרחבים והמשתנים של אנשי מקצוע
בעבודתם הקלינית.
אני מקווה שכבשנים עברו ,גם השנה ,תהייה התכנית מקור משיכה לרבים מכם
המכירים בחשיבות לימודי המשך כאמצעי להתפתחות מקצועית ואישית.
מאחלת שנת לימודים פורייה ומעניינת.

שרה גת
מרכזת תכנית השתלמויות
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מידע כללי









ללומדים בקורסים אשר עמדו בכל הדרישות ,תוענק תעודה או אישור ,מטעם החוג לריפוי
בעיסוק.
החוג לריפוי בעיסוק ,ותכנית ההשתלמויות ולימודי המשך שומרים לעצמם את הזכות לבטל
השתלמויות הכלולות בתכנית ,ו/או להכניס בהם שינויים .הודעה על כך תימסר לנרשמים
להשתלמויות אלה.
פתיחת כל קורס מותנית במספר מינימלי של נרשמים .יש לוודא לפני תחילת הקורס כי
אכן נפתח.
הקורסים יערכו באופן פרונטלי .האוניברסיטה מתנהלת לפי הנחיות של משרד
הבריאות ,לכן ייתכנו שינויים בהתאם למצב הקיים והוראות חדשות של משרד
הבריאות.
למסיימים יינתן אישור השתתפות בקורס )מותנה בהשתתפות ב  80%-מההרצאות לפחות
ועמידה במטלות לימודיות(.
השתלמויות מוזמנות – ניתן לפנות אלינו בבקשה לתכנון והפעלת תכניות מותאמות
לצרכים ספציפיים של המזמין (למשל משרד החינוך ,שירותי בריאות ,קליניקות מסוימות
ועוד).

אופן ההרשמה ותנאי תשלום








ההרשמה תעשה באמצעות טופס ההרשמה המצורף בסוף הידיעון .המעוניינים להירשם
ליותר מקורס אחד ישלחו טופס נפרד לכל קורס.
תשלום ראשוני עבור דמי הרשמה ע"ס  ₪ 250ייגבה בעת ההרשמה לקורס .לקראת
פתיחת הקורס תגבה יתרת הסכום ,אפשרות עד ל 3 -תשלומים שווים בהתאם לגובה שכר
לימוד .קבלה עבור תשלום תשלח ישירות לכתובת דוא"ל.
מנחות  PBTומדריכות קליניות בפועל בשנים תשפ"ב  -תשפ"ג ,ממרכזי הדרכה של החוג
לריפוי בעיסוק באוניברסיטת תל אביב ,תהיינה זכאיות להנחה של  10%משכר הלימוד.
כל המעוניין לבטל את השתתפותו בקורס ,חייב להודיע על כך בכתב למזכירות התוכנית
חודש ממועד תחילת הקורס .על כל ביטול יגבה  ₪ 50דמי טיפול .ביטול במועד מאוחר
יותר לא יזכה בהחזר דמי הרשמה ע"ס  .₪ 250לאחר פתיחת הקורס לא יוחזר תשלום
שכר הלימודים.
יש לשמור על הקבלה המקורית .בכל בירור יהיה צורך להציגה .במידה והקורס לא יתקיים
מכל סיבה שהיא ,יוחזר התשלום לנרשמים.

מידע נוסף וייעוץ אודות ההשתלמויות המוצעות ניתן לקבל במזכירות החוג ,בטלפונים
הבאים 03-6409104 ,03-6405342 :פקס03-6409933 :
דואר אלקטרוניliakozhi@tauex.tau.ac.il :
אתר האינטרנטhttps://med.tau.ac.il/health-professions/yedion/occu-continuing :
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קורס בסיסי בהתאמות ושינויי דיור
מרצה  :גב' אורנה עמית ,מרפאה בעיסוק ומורשת נגישות השרות
מטרת הקורס
 להקנות מושגי יסוד של תחום התאמות ושינויי דיור כחלק מהתמחות המרפא/ה
בעיסוק .השפעת התפקוד והניידות של המטופל על תכנון התגברות על חסמים
בנגישות הכניסה ואזורים רלוונטיים תפקודית בתוך הבית .לימוד תכנון פתרונות
להנגשת הדרך והכניסה לבית והנגשת אזורי תפקוד רלוונטיים בתוך הבית (חדרי
שירותים ורחצה ,מטבח ,חדר שינה ועבודה ,בטיחות) -זיהוי חסמים ,הכרות עם
פתרונות קיימים ודרכי הבחירה.
 הכרות עם שפת המתכננים והמבצעים כולל לימוד מדידה ,שרטוט ,קנה מידה ושימוש
בסימנים מוסכמים .דיווח וכתיבת דוחות למשפחה ,למממן ולמבצע.
 הכרות עם חוק ונוהל הקשורים להתאמות ושינויי דיור ,הכרות עם גופים מממנים ודרכי
הפניה אליהם.

אופן הלימוד
הקורס בנוי מהרצאות פרונטאליות ,תיאורי מקרה ,סדנאות התנסות ותרגילים בכיתה ובבית.
במהלך כל הקורס אפשר לשתף ,להתייעץ ולהציג תיאורי מקרה.
משתתפי הקורס יוכלו לפנות דרך מייל וטלפון עם בעיות שוטפות גם לאחר סיום הקורס.
המידע שילמד בקורס יועבר למשתתפים בצורה מרוכזת דרך אתר מלווה .החומר שיועבר
יכלול -מלל כל ההרצאות ,חוקים ונהלים רלוונטיים ,כתובות אינטרנט ,סיכום מידות וצורות
שרטוט מקובלות ,נוהלי עבודה ,בסיס לכתיבת דוחות.

אוכלוסיית יעד
הקורס מיועד למרפאים בעיסוק מכל התחומים ,העובדים או הרוצים לעבוד בקהילה בביקורי
בית.

דרישות הקורס
נוכחות מלאה בקורס (לפחות  ,)80%הכנת תרגילים לאורך הקורס והגשת עבודה מסכמת
בכתב.

מועדים
הקורס יתקיים בימי ב' ,בין השעות  ,09:00-16:00החל מתאריך  20.02.23ועד לתאריך
.27.03.2023
 6מפגשים ,סה"כ  42שעות לימוד .הקורס בהליך הכרה לגמול השתלמות לעובדי מדינה.

שכר לימוד
₪ 2,000
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הסמכת מדריכים קליניים
מנחות:
גב' עינת אולינקי ,מרפאה בעיסוק  ,M.A ,BOTמנחת קבוצות ,אחראית הוראה קלינית
גב' יעל יעקבי ,מרפאה בעיסוק  MScמנחת קבוצות ,אחראית הדרכה בתחום הילדים
גב' ענת מרוז כהן  ,מרפאה בעיסוק  ,MScאחראית הדרכה בתחומים פיזיקלי ,גריאטרי
מר יואב לוריא ,מרפא בעיסוק  ,M.A ,BOTאחראי הדרכה תחום בריאות הנפש ,פסיכולוג ומנחה
קבוצות
גב' שרה גת ,מרפאה בעיסוק  ,M.A ,BOTמנחת קבוצות ,אחראית הדרכה בתחום הקהילה

מבוא
ההוראה הקלינית מהווה חלק משמעותי מלימודי ה  BAבריפוי בעיסוק ונדבך חשוב בהכשרת
הסטודנטים כמטפלים לעתיד .מכאן עולה הצורך במדריכים מיומנים ומקצועיים ובמסגרת
הכשרה מתאימה.
קורס הסמכת מדריכים קליניים נועד לסייע למרפאה בעיסוק לגבש תפיסה מקצועית להדרכה
ולהקנות ידע וכלים יישומיים.

תכנים


















מהי הדרכה
המדריך הקליני
תפקידי המדריך
היום הראשון להתנסות ,שיחת פתיחה וחוזה ההדרכה
המעבר לתפקיד המדריך
הכנה וליווי הלימודים הקליניים
קשיים צפויים בהדרכה ודרכי התמודדות
חוזה עם הגורם המזמין
תכנון הדרכה
סגנונות תקשורת
טיפול בהתנגדויות
ליווי הסטודנט בתהליך התפתחותו המקצועית
משוב והערכה
מטלות ומטרות בקליניקה
פרופיל הסטודנט הבוגר
שיטות הדרכה
מקרים מיוחדים בקליניקה

מבנה
דיונים ,הרצאות ,משחקי תפקידים ,ניתוחי אירוע ,עבודה בקבוצות ועוד.

אוכלוסיית יעד
מרפאים בעיסוק מהתחומים השונים עם ותק של לפחות שנתיים במקצוע .מתאים למרפאים
בעיסוק שהתנסו בהדרכה (גם מדריכים ותיקים) וגם לאלו שטרם הדריכו .מספר המקומות
מוגבל.

מועדים
הקורס יתקיים במהלך חודש ספטמבר 2023
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שכר לימוד
הקורס ניתן ללא תשלום ובתמורה להתחייבות להדרכת סטודנטים (.פרט לדמי הרשמה).
חשוב להדגיש כי המדריכים יקבלו בעתיד תשלום על תקופות ההדרכה בשטח .פרטים נוספים
ימסרו בהמשך למתעניינים .הקורס בהליך הכרה לגמול השתלמות לעובדי מדינה
לפרטים נוספים על הקורס ניתן ליצור קשר עם שרה גת בטלפון 050-5293472 :או בדוא"ל:
gatsara@tauex.tau.ac.il
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]The Functional and Cognitive Occupational Therapy [FaCoT
סדנה למרפאות בעיסוק במסגרת תכנית השתלמויות של החוג לריפוי בעיסוק
מרצה :ד"ר טלי אדמית ,פוסט דוקטורנטית לריפוי בעיסוק אוניברסיטת חיפה
מרפאה בעיסוק ביחידה לטיפולי בית ,גריאטריה ,מצפן ואינטגרציה מחוז דרום ומרפאת מחלימי
קורונה וירטואלית.
רקע:
 FaCoTהיא התערבות קוגניטיבית-התנהגותית-תפקודית חדשה בריפוי בעיסוק לאנשים
לאחר אירוע מוחי קל .ההתערבות פותחה כחלק מדוקטורט בחוג לריפוי בעיסוק באוניברסיטת
תל-אביב בהנחיית פרופ' דבי רנד.
מטרת ההתערבות היא שיפור התפקוד היומיומי ותחושת המסוגלות של אנשים שעברו אירוע
מוחי קל
תוכנית ה FaCoT -כוללת לימוד ותרגול אסטרטגיות קוגניטיביות (כגון יזימה ועיכוב תגובה)
ואסטרטגיות התנהגותיות לשיפור תחושת המסוגלות ,על מנת לשפר תפקוד (ביצוע עיסוקי
ושביעות רצון מהביצוע העיסוקי) והשתתפות בקרב אנשים לאחר אירוע מוחי קל.
תוכנית התערבות זאת נבנתה על עקרונות ושילוב של מספר מודלים תיאורטיים מתחומי ידע
שונים ,ביניהם מודלים משיקום קוגניטיבי ,תיאוריות וגישות פסיכולוגיות ומודלים תיאורטיים
בריפוי בעיסוק ,והותאמה בהתאם לצרכים הייחודים של אוכלוסייה זאת .בנוסף התערבות זאת
נמצאה יעילה במחקר ניסויי מבוקר עם סמיות יחידה ( )single-blind RCTשכלל ההערכה
ואבחון בשלוש נקודות ,לפני ,אחרי התערבות ובזמן מעקב בהשוואה לקבוצת ביקורת.
קורס ראשון הועבר במסגרת מכבי שירותי בריאות ,ולאחר קבלת פידבקים חיוביים ושביעות
רצון גבוהה ממשתתפות הקורס ,ויכולתן ליישם תכני הקורס והתוכנית בעבודה הקלינית
היומיומית ,הוחלט להציע את הקורס גם למרפאות בעיסוק מחוץ למכבי.

מטרת הקורס
הקניית ידע תיאורטי וכלים יישומים של תוכנית התערבות FaCoT

קהל יעד
מרפאות בעיסוק שעובדות עם אוכלוסיות שונות שפגיעתן הקוגניטיבית קלה אך מתקשים
לחזור לעיסוקים קודמים .יש לציין ,כי ההתערבות פותחה ונבדקה על אוכלוסייה לאחר אירוע
מוחי קל

תכני הקורס



מבוא ורקע תיאורטי:
 oאירוע מוחי קל ,איפיון האוכלוסייה
 oהצגת יעילות תוכנית ההתערבות FaCoT

*Adamit T, Shames J, Rand D. Effectiveness of the Functional and Cognitive
Occupational Therapy (FaCoT) intervention for improving daily functioning and
participation of individuals with mild stroke: A randomized controlled trial.
International Journal of Environmental Research and Public Health.
2021;18(15):7988
 oמודלים תיאורטיים העומדים בבסיס הגישה הטיפולית  – FaCoT -התמקדות
בתיאוריה הקוגניטיבית-החברתית של Bandura

החוג לריפוי בעיסוק ,אוניברסיטת ת"א

תכנית השתלמויות ע"ש יעל הלוי
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לימוד ותרגול כלי אבחון ספציפיים כגון:
 – The Canadian Occupational Performance Measure (COPM) .1ריאיון
חצי מובנה לביסוס מטרות תפקודיות והערכת הביצוע העיסוקי ושביעות הרצון
מהביצוע העיסוקי
 – New General Self-Efficacy Scale (NGSE) .2שאלון המודד תחושת
מסוגלות כללית



לימוד ותרגול עקרונות תוכנית ההתערבות FaCoT
 oלימוד ותרגול מושגי הליבה של תוכנית ההתערבות
 oלימוד ותרגול של אמצעי הטיפול
 oלימוד ותרגול של ההליך הטיפולי

מבנה הסדנא



 4מפגשים פרונטליים – פעם בשבוע –  7שעות אקדמאיות לכל מפגש
 2מפגשי הטמעה ומעקב –  5שעות לכל מפגש ,בהם יערך דיון והצגת תיאורי מקרה

הדרכה מקצועית והמשך ליווי להטמעת התוכנית– תתאפשר בתשלום בהמשך בסיום הקורס

דרישות הקורס
התנסות בחומרי תוכנית ההתערבות ולמידה ובנייה של תיאורי מקרה ,שהינם דפי העזר
בתוכנית התערבות זאת
העברת הפרוטוקול הטיפולי לפחות לאדם אחד עם אבחנה של אירוע מוחי קל או כל מחלה
אחרת עם סימפטומים קלים במסגרת מקום העבודה/בית חולים/קהילה/קליניקה פרטית.

מועדים
ארבעה מפגשים בחודש מאי 21.05.2023 ,14.05.2023 ,08.05.2023 ,02.05.2023 :בין
השעות .9.00-16.00
שני מפגשים יערכו באופן מקוון במועדים עליהם יוחלט במהלך הקורס.

שכר לימוד
₪ 1200

החוג לריפוי בעיסוק ,אוניברסיטת ת"א

תכנית השתלמויות ע"ש יעל הלוי

קורסים במסגרת תכנית
המוסמך בריפוי בעיסוק
מועדי הקורסים
סמסטר א'  -בין התאריכים 22.01.2023 – 23.10.2022
סמסטר ב'  -בין התאריכים 30.06.2023 – 12.03.2023

11

החוג לריפוי בעיסוק ,אוניברסיטת ת"א

תכנית השתלמויות ע"ש יעל הלוי
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התיווך על פי הגישה הקוגניטיבית דינאמית של פוירשטיין-תיווך
בדרך החלמה
מרכזת ומרצה :ד"ר דורית רדליך עמירב ,מרפאה בעיסוק בתחום בריאות הנפש ,מרצה
בחוג לריפוי בעיסוק ,אוניברסיטת תל אביב

תיאור הקורס
הקוגניציה היא היכולת של האדם לרכוש ולהשתמש באינפורמציה לשם הסתגלות לסביבתו.
ידוע היום ,כי הקוגניציה אינה סטטית או יציבה אלא משתנה בהתאם לאינטראקציות עם
הסביבה .הקוגניציה ,אם כך ,הינה תהליך של למידה ושינוי בכל מצב של בריאות ,חולי ,ובכל
גיל .הגישה הקוגניטיבית דינמית ) )DCIטוענת שיצירת תנאים מתאימים יאפשרו לאדם
להשתנות.בהשתנות הכוונה לשינויים במבנה החשיבה .הלמידה המתווכת ,היא אינטראקציה
בין המלמד או המטפל לבין האדם הלומד לבין הגירוי והתגובה בסביבה .הלמידה המתווכת,
תגביר ותעודד את גמישות המוח להשתנות ולשפר את ההסתגלות של האדם לסביבתו.
כמרפאות בעיסוק ,אנו מתווכות לאדם בתחומי חייו השונים את הסביבה ואת העיסוקים השונים
שאיתם הוא מתמודד .קורס זה יתמקד בעקרונות התיאורטיים של הגישה הקוגניטיבית דינמית,
בפרקטיקה של התיווך ,וייתן כלים לאיש המקצוע לשמש כמתווך לאדם בתחומים שונים ולאורך
מעגל החיים.

מטרת הקורס
למידה של הגישה הקוגניטיבית דינמית ועקרונות התיווך ויישומה בתחומים השונים של הריפוי
בעיסוק.

דרישות הקורס




קריאה שוטפת של מאמרים והצגת מאמר בכיתה (זוגות)
תרגילים  -כתיבת אירועי חיים וניתוחם לפי עקרונות התיווך 30%
הגשת עבודה מסכמת

מועדים
סמסטר א' ,יום ג' ,בין השעות 10:15-11:45
סה"כ  26שעות לימוד

שכר לימוד
₪ 1,000
* הקבלה לקורס תהיה על בסיס מקום פנוי

החוג לריפוי בעיסוק ,אוניברסיטת ת"א

תכנית השתלמויות ע"ש יעל הלוי
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ארגון וניהול שירותי בריאות ושירותי ריפוי בעיסוק
מרצה :פרופ' נטע בנטור
הקורס נועד להקנות מושגים תיאורטיים ומעשיים בתכנון והערכת שירותי בריאות ושירותי ריפוי
בעיסוק ,ולהעמיק ההבנה ביחס למקומם ותפקידם בפיתוח השירותים ובקביעת המדיניות
בתחום הבריאות .בקורס יוצגו גישות ,שיטות וכלים יישומיים לתכנון ולהערכת שירותי
הבריאות ,וייבחנו האתגרים ביישומם .כמו כן ,יידונו ההשלכות המיידיות וארוכות הטווח שיש
להם על פיתוח והספקת שירותי ריפוי בעיסוק.

יעדי הקורס
בסיום הקורס הסטודנטים:
 יכירו כלים לזיהוי צרכים לשירותים בקרב קבוצות אוכלוסייה חלשות ויבינו לעומק את
מקומם ותפקידם של הצרכים בפיתוח שירותים ובקביעת יעדים ,פיתוח שירותים וטיפולים
 יכירו מושגים תיאורטיים בתכנון וההערכה ויבינו מהם מטרותיהם ותפקידם של מחקרי
הערכה בתהליכי פיתוח ותכנון שירותים ,ובתהליכי קביעת מדיניות
 יכירו את העקרונות ,הכלים המעשיים והשלבים בתכנון שירותים ובבניית מחקר
הערכה ,וגישות שונות להערכת שירותים
 יכירו מחקרי הערכה במערכת הבריאות בישראל ובשירותי ריפוי בעיסוק ,יבינו את
תפקידם ,וייבחנו את היישומיות שלהם והשפעתם על מערכת השירותים
 ידעו לעשות שימוש בכלי תכנון מקצועיים ,יוכלו לקרא קריאה ביקורתית של מחקר
הערכה ולפתח באופן עצמאי מחקר הערכה בריפוי בעיסוק

חובות הקורס ודרכי הערכה
 .1השתתפות מלאה ופעילה בכל השיעורים
 .2הצגת מאמר בכיתה
 .3כתיבת בחינה מסכמת

שיטות הוראה
הקורס יתבסס על הרצאות שיינתנו על ידי המרצה ועל דיונים בנושא השיעור ,תוך שילוב דוגמאות
ממחקרים שיוצגו בידי הסטודנטים.

מועדים
סמסטר א' ,יום ג' ,בין השעות 12:00-14:00

שכר לימוד
₪ 1,000

החוג לריפוי בעיסוק ,אוניברסיטת ת"א

תכנית השתלמויות ע"ש יעל הלוי
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סוגיות נבחרות באוטיזם לאורך החיים
מרכזת :ד"ר אורית ברט ,מרפאה בעיסוק ( )PhDמרצה בכירה בחוג לריפוי בעיסוק,
אוניברסיטת תל אביב
מרצים אורחים

מטרת הקורס




הסטודנטים יכירו את המאפיינים של הספקטרום האוטיסטי
הסטודנטים ילמדו על המבנים המוחיים הקשורים ל  ASDוגורמים אפשריים לתופעות
השונות
הסטודנטים יכירו כלים לאבחון והערכת ילדים ואנשים עם ASD
הסטודנטים ייחשפו לשיטות התערבות שונות




הסטודנטים ידונו בסוגיות שונות בתפקוד והתערבות באנשים על הספקטרום האוטיסטי.

תיאור הקורס
בקורס יוצגו סוגיות מתקדמות בתחום ה  ASDוילמדו מרצים שונים המומחים בתחומם כדי
להציג את הסוגיות בצורה מעמיקה ועדכנית .בקורס תהיה התייחסות למדע בסיסי על מבנה
המוח ותפקודו בהקשר של  .ASDתהיה הסתכלות רב ממדית על התחום :היבטים רגשיים,
היבטים חושיים ,היבטים אישיים .כמו כן יילמדו בקורס דרכי ההערכה והתערבות חדשים.

נושאי הלמידה


היבטים רגשיים וטיפול פסיכולוגי בילדים עם  ,ASDאבחון וטיפול באוטיזם בגיל הרך,
הקשר בין נוירופיזיולוגיה והתנהגות באוטיזם ,היכולות הקוגניטיביות של התפקוד
הנמוך בספקטרום ,מאפיינים ותפקוד של ילדים על הספקטרום – ויסות חושי ואבחון
 ,SAMהתערבות ריפוי בעיסוק במערכת החינוך ,כאב ואוטיזם ,גישת התערבות ,DIR
התפתחות והתמודדות ממבט אישי ,ללמוד עם ילדים – השלכות לטיפול באמצעות
השתתפות.

דרכי למידה
 הרצאות פרונטאליות
 דיונים בכיתה
 צפייה בסרטים
פגישות עם אנשים על הספקטרום האוטיסטי ובני משפחה

דרישות הקורס




קריאת מאמרים
הגשת מטלה ביחידים – הצגת סוגיה בכתה על סמך  3מקורות לפחות 20%
מבחן 80%

מועדים
סמסטר ב' ,יום ג' ,בין השעות 12:00-14:00
סה"כ  26שעות לימוד

שכר לימוד
₪ 1,000
הקבלה לקורס תהיה על בסיס מקום פנוי

החוג לריפוי בעיסוק ,אוניברסיטת ת"א

תכנית השתלמויות ע"ש יעל הלוי
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שיקום גף עליון לאחר פגיעות טראומתיות ומחלות
מרצים :ד"ר יפי לבנון ,מרפאה בעיסוק ) ) Ph.Dבתחום שיקום היד ,סגנית ראש השרות
לריפוי בעיסוק במרכז הרפואי ע"ש שיבא.
מרצים אורחים מהמחלקה לכירורגיה של היד במרכז הרפואי ע" שיבא

מבוא
שיקום הגף העליון הנו תחום ייחודי בריפוי בעיסוק המתמקד בו זמנית במרכיבים הבסיסים של
תפקוד האדם :שריר ,גיד ,עצב ,עצם ,מפרק בודד ובהקשרים הרחבים של האדם יכולתו
לתפקד בחיי היומיום לחזור לעיסוקיו השונים ולקיים חיים איכותיים על אף או לאחר פציעה או
מחלה של הגף העליון.

מטרת הקורס




להקנות ידע תאורטי מבוסס ראיות והתנסות בטיפול בשיקום הגף העליון לאחר פציעה
טראומטית או מחלה.
סקירה של האבחונים הקיימים ומידת תקפותם להערכת הגף העליון.
סקירת ראיות מחקריות לשיטות טיפול מוכרות.

מבנה
הרצאות פרונטליות ,ניתוח תיאורי מקרה ותרגול מעשי.

דרישות הקורס
השתתפות חובה ,ומבחן מסכם.

אוכלוסיית היעד
מרפאים בעיסוק ופיזיותרפיסטים במסגרת התואר השני באוניברסיטת תל אביב וכן משתלמים
העוסקים בפועל בשיקום הגף העליון (נא לציין בטופס ההרשמה אחוזי המשרה בתחום) .ניסיון
של שנה אחת לפחות בשיקום היד.

תכנית הקורס











אנטומיה פונקציונלית של היד (אצבעות שורש היד אמה ומרפק) במעבדה.
בדיקה קלינית של היד .אבחונים מוטוריים תחושתיים ותפקודיים .
מהימנות ותקפות ,רגישות וסגוליות של הערכות מקובלות בשיקום הגף העליון
היד הנוקשה ,טיפול בבצקת ובצלקת.
הטיפול השיקומי לאחר תפירות גידים ,פרוטוקולים שונים ומחקרים מבוססי ראיות.
הטיפול הכירורגי והשיקומי לאחר פגיעות עצביות פריפריות.
טיפול בשברים באצבעות ,שורש היד והמרפק.
שברים בגף העליון המשך.
הטיפול השיקומי לאחר שברים בשורש היד ובמרפק.
הטיפול השיקומי במחלות  Arthritis& osteoarthritisלאחר החלפת מפרקים.

מועדים
סמסטר ב' ,ימי ג' ,בין השעות 12:00-14:00
 13מפגשים ,סה"כ  26שעות לימוד

שכר לימוד
₪ 1,000

החוג לריפוי בעיסוק ,אוניברסיטת ת"א

תכנית השתלמויות ע"ש יעל הלוי

16

יישומים קליניים של מערכת ביופידבק בתחום הריפוי בעיסוק
הפיזיקאלי
מרצים :ד"ר יפי לבנון ,מרפאה בעיסוק ) ) Ph.Dבתחום שיקום היד ,סגנית ראש השרות לריפוי
בעיסוק במרכז הרפואי ע"ש שיבא.
מבוא
ביופידבק – משוב ביולוגי לעבודת השרירים נמצא בשימוש שנים רבות .עם ההתקדמות
בטכנולוגיה והנגישות של מכשור מסוג זה לקלינאים נמצא כי שימוש במשוב משפר את
הלמידה המוטורית ,משפר את הישגי השיקום לאחר פגיעות נוירולוגיות,פריפריות או בכאבים
מוסקולוסקלטלים כתוצאה מעבודה או שימוש לא נכון בשרירים.
מטרת הקורס
הקניית ידע תאורטי ומעשי בשימוש בביופידבק  FES , SEMGבתחום הריפוי בעיסוק
הפיזיקאלי
הקניית ידע בתחום הביופידבק והשפעתו על הלמידה המוטורית
מבנה
הרצאות פרונטליות ,ניתוח תיאורי מקרה ותרגול מעשי.
דרישות הקורס
השתתפות חובה,
הגשת תיאור מקרה :טיפול באמצעות ביופידבק מאחד התחומים שנלמדו התנסות ב 3-4
טיפולים .התיאור יכלול רקע תאורטי על המקרה,הערכה ראשונית הרציונאל לטיפול
בביופידבק ,מטרות הטיפול  ,שיטת הטיפול ,פענוח הפלט ,תוכנית הטיפול בהתייחס לפלט של
כל טיפול ,דיון בתוצאות סיכום ומסקנות.
אוכלוסיית היעד
מרפאים בעיסוק ופיזיותרפיסטים במסגרת התואר השני באוניברסיטת תל אביב וכן משתלמים
העוסקים בפועל בשיקום הגף העליון ובנויורלוגיה
מועד הקורס
הקורס יתקיים בסמסטר ב' בימי שלישי בין השעות10.00-12.00 :
 13מפגשים ,סה"כ  26שעות לימוד
שכר לימוד
₪ 1,000
 הקבלה לקורס תהיה על בסיס מקום פנוי.

החוג לריפוי בעיסוק ,אוניברסיטת ת"א

תכנית השתלמויות ע"ש יעל הלוי
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סוגיות נבחרות בתהליך ההערכה והטיפול בריפוי בעיסוק
באנשים שעברו אירוע מוחי
מרצה :פרופ' דבי רנד ,החוג לריפוי בעיסוק  ,אוניברסיטת תל אביב.
מטרות הקורס
• העמקה בנושאים תיאורטיים ומעשיים הקשורים לשיקום לאחר אירוע מוחי ,תוך
התמקדות בגפה העליונה הפגועה
• הכרות עם מאגרי מידע לשימוש בראיות מחקריות כדי לענות על שאלות יישומיות של
טיפול
• לימוד והתנסות בכלי הערכה סטנדרטים ,מהימנים ותקפים לגפה העליונה הפגועה
• לאפשר אינטגרציה בין גישות טיפול ,דרכי יישום וראיות מחקריות
תכנים
• הגפה העליונה החלשה -חולשת שרירים ,הכתף ההמיפלגית (הכאובה) ,טונוס שרירים
אבנורמלי וליקויים בתחושה
• הגפה העליונה בצד האיפסילטרלי לפגיעה המוחית (היד החזקה יותר)
• לימוד והתנסות בהעברת הערכות סטנדרטיות להערכת הגפה העליונה החלשה
• תחושת מסוגלות ליד החלשה
• שאלוני דיווח עצמי – )Patient Reported Outcome Measures (PROMs
• התערבות מוטורית/תחושתית/תפקודית –העמקה בידע תאורטי,
• קריאה של מחקרי התערבות עדכניים כדי להעריך את ראיות המחקר העדכניות
תוכנית:
יום ראשון :העמקה במאפיינים השלילים (חולשת שרירים ,הכתף ההמיפלגית) ,המאפיינים
ההסתגלותיים והמאפיינים החיוביים אשר מובילים לקשיים בשליטה המוטורית .הערכה של
האספקטים השונים של הגפה העליונה החלשה.
מפגש שני :ליקויים בתחושה  -הערכה וטיפול
מפגש שלישי :גישות טיפול לשיפור יכולת התנועה ,התחושה והתפקוד והראיות המחקריות.
חובות הקורס:
נוכחות בשלושת המפגשים
הצגת מחקר ()20%
מבחן מסכם (בקמפוס) –  80%לסטודנטיות תואר שני ועבודה מסכמת למשתלמות
מועד הקורס :קורס מרוכז אשר יתקיים בשלושה ימים בתאריכים30/1/23 ,31/1/23 1/2/23 ,
שכר לימוד
₪ 1,000

החוג לריפוי בעיסוק ,אוניברסיטת ת"א

תכנית השתלמויות ע"ש יעל הלוי
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מיומנות גרפו-מוטורית וכתיבה מינקות עד התבגרות
מרצה :לימור רוזנברג ,מרפאה בעיסוק ( )PhDמורה בכירה בחוג לריפוי בעיסוק,
אוניברסיטת תל-אביב

מטרת הקורס



להעמיק בסוגיות תיאורטיות ופרקטיות הנוגעות לכתיבה כפעילות ביצועית התפתחותית.

תיאור הקורס
במהלך הקורס יועברו הרצאות פרונטאליות המשלבות דיונים ותרגילים .כמו כן יוצגו נושאים
ייחודיים לפי תחומי עניין של משתתפי הקורס.

תכנית הקורס

 היסטוריה של הכתב.
 מודלים להצגת מרכיבי הכתיבה.
 התפתחות תפקודי כף יד והשימוש בכלים ומכשירים בכלל ואמצעי כתיבה בפרט.
 התפתחות יכולת הכתיבה ,משרבוט ועד כתיבה תמה.
 היבטים התפתחותיים של יכולת הכתיבה ,מאות בודדת ועד כתיבה ברצף.
 הערכת תהליך ותוצר הכתיבה.
 מאפייני כתיבה באוכלוסיות עם צרכים מיוחדים.
 כתיבה ידנית בעולם טכנולוגי.
 טיפול בליקויים בכתיבה.

דרישות הקורס






השתתפות פעילה בדיונים.
הצגת מאמר מחקרי בכתה.
הגשת סוגיה תיאורטית או קלינית.
למידה עצמית ותרגילים להגשה
יש צורך בנגישות למקורות מידע.

אוכלוסיית יעד
מרפאות בעיסוק

מועדים
סמסטר ב' ,יום ג' ,בין השעות 10:00-12:00
סה"כ  26שעות לימוד

שכר לימוד
₪ 1,000

החוג לריפוי בעיסוק ,אוניברסיטת ת"א

תכנית השתלמויות ע"ש יעל הלוי

תכנית מיוחדת
של החוג לריפוי בעיסוק

19

החוג לריפוי בעיסוק ,אוניברסיטת ת"א

תכנית השתלמויות ע"ש יעל הלוי

20

קורס להכשרת מורשים לנגישות השרות באוניברסיטת תל אביב
מנהלת הקורס :ד"ר טובי מרגליות
בפיקוח משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים אגף בכיר להכשרה ולפיתוח כח אדם
החוג לרפוי בעיסוק בביה"ס למקצועות הבריאות באוניברסיטת תל אביב פותח זו השנה
הארבע עשרה ברציפות קורס להכשרת מורשים לנגישות השירות .למסיימי הקורס ולעומדים
בהצלחה בבחינות ובמטלות הקורס תוענק תעודת מקצוע" :מורשה לנגישות השרות" מטעם
משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים .התעודה מהווה תנאי לרישום בפנקס המורשים
לנגישות השירות.

רקע
חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ,התשנ"ח –  1998נחקק במטרה "להגן על כבודו
וחירותו של אדם עם מוגבלות ולעגן את זכותו להשתתפות שוויונית ופעילה בחברה בכל תחומי
החיים וכן לתת מענה הולם לצרכיו המיוחדים באופן שיאפשר לו לחיות את חייו בעצמאות
מרבית ,בפרטיות ובכבוד ,תוך מיצוי מלוא יכולתו" .תיקון מס'  2לחוק  -פרק הנגישות  -ממרץ
 ,2005עוסק בהרחבה בהבטחת הנגישות הפיזית ונגישות השירותים לאנשים עם מוגבלות.
על מנת לקדם יעדים אלו קובע החוק את חובת ההתמקצעות ומינויים של מורשים לנגישות
השירות ,שהוכרו ככאלה ע"י רשם המורשים במשרד הכלכלה לאחר הכשרה ייעודית – עיונית
ומעשית  -שתנאיה נקבעו בתקנות ע"י שר הכלכלה.
תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (מורשים לנגישות השירות) ,התשע"ג – 2013
מסדירות את תהליך ההכשרה של מורשי נגישות השירות ואת הטלת האחריות על האגף
הבכיר להכשרה מקצועית ולפיתוח כוח אדם במשרד הכלכלה.
תוכנית הלימודים של הקורס אושרה על ידי ה"מנהל" ,כהגדרתו בסעיף  1בתקנות לעניין
הכשרת מורשים לנגישות השירות.

תכני הקורס
לימודים עיוניים וקליניים שיינתנו על ידי מיטב העוסקים בתחום:
 הכרת תחום המוגבלויות על פי אוכלוסיות יעד במפגש עם מומחים ומתמודדים.
 חקיקה וסקירה עולמית בתחום הנגישות.
 עקרונות לבחינת שירות ציבורי איכותי.
 עקרונות להנגשת השירות ונגישות בשירותים ייעודיים תוך התייחסות להתאמות הייחודיות
הנדרשות.
 ייעוץ ותכנון נגישות השירות הלכה למעשה.
 סיורים ומפגשים עם צרכני ונותני השרות.

אוכלוסיית היעד
מוזמנים להשתתף בקורס ולהרחיב את הידע בתחום בעלי תואר אקדמי באחד התחומים
הרשומים מטה אשר להם לפחות שלוש שנות ניסיון בתחומם ושנה אחת של ניסיון מעשי
בתחום הנגישות:



ריפוי בעיסוק
פיזיותרפיה

 הנדסת תעשייה וניהול
 עבודה סוציאלית

 חינוך מיוחד ,עוסק בחינוך,
תואר ראשון במדעי ההתנהגות

החוג לריפוי בעיסוק ,אוניברסיטת ת"א





קלינאות תקשורת
סיעוד
סוציולוגיה

 רפואה
 פסיכולוגיה
 אדריכלות

תכנית השתלמויות ע"ש יעל הלוי
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 עיצוב פנים
 הנדסה בתחום הקשור למבנים,
תשתיות וסביבה

וכל בעל מקצוע אקדמי אחר שיש לו תעודת מוסמך לפחות .יש לעבור ועדת קבלה על מנת
להתקבל לקורס ,תנאי לשיבוץ לועדת הקבלה הנו שכל המסמכים ודמי ההרשמה יתקבלו
מבעוד מועד.

דרישות הקורס





השתתפות מלאה ופעילה בשיעורים ובסיורים
הגשת עבודות ובחינות פנימיות במהלך הקורס
הגשה והגנה על פרויקט גמר חיצוני*
בחינת גמר חיצונית*

*הבחינה והעבודה החיצונית ונהלים בנושא הם בסמכות משרד העבודה הרווחה והשירותים
החברתיים.

מועד הקורס
הקורס יתקיים בימי ד' בשעות  ,09:00-16:00החל מתאריך 02.11.2022
סה"כ  220שעות לימוד (חלק מהנרשמים יידרשו ללמוד במכינה של  20-40שעות לפני פתיחת
הקורס).

שכר לימוד
 .₪ 10,500סכום זה כולל דמי הרשמה בסך  ₪ 300ואינו כולל אגרות בחינה עיונית ומעשית
אותן יש לשלם ישירות למשרד הכלכלה בסכום כולל של כ.₪ 800 -

להרשמה לקורס יש להגיש








טופס הרשמה ,המצורף בסוף החוברת
דמי הרשמה בסך  ₪ 300שישולמו בתשלום אחד באמצעות כרטיס אשראי.
דמי הרשמה לא יוחזרו במקרה של ביטול ההרשמה על ידי המועמד או אי-קבלה לקורס
לאחר ועדת הקבלה
קורות חיים
תמונת פספורט
צילום תעודת זהות
צילומי תעודות
אישור על עיסוק בתחום הנגישות מגורמים אשר עבורם ניתן השרות
פתיחת הקורס מותנת במינימום נרשמים

את המסמכים יש לשלוח לדוא"ל  sheruttlv@tauex.tau.ac.ilאו לפקס 03-6409933
לפרטים נוספים על הקורס ניתן ליצור קשר עם ד"ר טובי מרגליות במייל:
sheruttlv@tauex.tau.ac.il

החוג לריפוי בעיסוק ,אוניברסיטת ת"א

טפסי רישום

תכנית השתלמויות ע"ש יעל הלוי
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תכנית השתלמויות  -טופס הרשמה תשפ"ג
שם משפחה

שם פרטי

מס' תעודת זהות

שם משפחה בלועזית

שם פרטי בלועזית

תאריך לידה

מספר

רחוב

מיקוד

עיר

דוא"ל לקבלת הודעות וקבלות
מקצוע:

מס' טלפון
מקום עבודה:

הדרכת סטודנטים מהחוג לריפוי בעיסוק באוניברסיטת ת"א בשנה"ל תשפ"ב-תשפ"ג כן  /לא
מנחה  PBTבשנה"ל תשפ"ב-תשפ"ג כן  /לא
שם קורס
מרצה

פרטי התשלום:
תשלום ראשוני עבור דמי הרשמה ע"ס  ₪ 250עבור כל קורס יגבה בעת ההרשמה.
קבלה עבור תשלום תשלח ישירות לכתובת דוא"ל.

פרטי כרטיס אשראי:
שם בעל הכרטיס בשפה שמופיע בכרטיס _____________________________________
ת.ז.



מספר כרטיס_______________________________ :

תוקף ____________ שלוש ספרות על גב הכרטיס (:)CVV
תשלום עבור   :דמי הרשמה ע"ס  ₪ 250לכל קורס

יתרת שכר לימוד ע"ס

סה"כ:

הנני מאשר/ת קבלת מסמכים ממוחשבים בדואר אלקטרוני
תאריך

חתימה _______________________

יש לשלוח את הטופס כשהוא חתום באמצעות
פקס03-6409933 :
או דוא"לliakozhi@tauex.tau.ac.il :

תכנית השתלמויות ע"ש יעל הלוי
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קורס הכשרת מורשי נגישות השירות באוניברסיטת תל אביב
טופס הרשמה שנה"ל תשפ"ג
שם משפחה

שם פרטי

שם משפחה בלועזית
רחוב

תעודת זהות

תאריך לידה

שם פרטי בלועזית
מספר

מס' טלפון בבית

מיקוד

עיר
מס' טלפון נייד

 e-mailלקבלת הודעות
בוגר חוג
משנה:

תואר ב.א

מאוניברסיטה
תואר מ.א

משנה:

הסבה משנה:

מקום עבודה:
במידה ואת/ה זקוק/ה להתאמות נגישות אנא פרט אותם לעיל:
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
___________________________________________
ניתן לצור קשר עם ד"ר טובי מרגליות
במיילsheruttlv@tauex.tau.ac.il :
נא לצרף צילום תעודות ,צילום תעודת זהות ,תמונת פספורט ,קורות חיים

תכנית השתלמויות ע"ש יעל הלוי
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פרטי התשלום:
תשלום דמי הרשמה ע"ס  ₪ 300יגבה בכרטיס אשראי בלבד בעת ההרשמה.
קבלה עבור תשלום תשלח ישירות לכתובת דוא"ל.

פרטי כרטיס אשראי:
שם בעל הכרטיס שפה שמופיע בכרטיס

ת.ז .
תוקף

מספר כרטיס:
שלוש ספרות אחרונות על גב הכרטיס (:)CVV

סכום לתשלום ₪ 300 :

תנאי תשלום
דמי רישום על חשבון שכר לימוד.
ידוע לי כי אין החזר דמי רישום מכל סיבה שהיא.

הנני מאשר כי הפרטים דלעיל הם נכונים .הפרטים שמסרתי ישמשו לצורך מידע ומשלוח דואר.
הנני מאשר קבלת מסמכים ממוחשבים בדואר אלקטרוני

תאריך

חתימה _______________________

יש לשלוח את הטופס כשהוא חתום באמצעות
פקס03-6409933 :
או דוא"לsheruttlv@tauex.tau.ac.il :

