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  הזמנה לשיתוף פעולה לתכנון והפעלת תכניות התערבות לקידום בריאות

 ולשיפור רווחתם הפיסית והנפשית של מתמודדי נפש

 * * * 

 קול קורא לארגונים המעניקים שיקום בקהילה 
 

 

 למי זה מתאים? 

  סטודנטים לסיעוד 4-8לארגונים במרכז הארץ, המעוניינים לקלוט. 

  ארגונים שיש להם צורך לפתח ולקדם תכנית התערבות קלינית בקהילה לרווחתם הפיסית

והנפשית של מתמודדי נפש. הסטודנטים יוכלו לסייע בכל שלבי הקמת התכנית: החל מזיהוי 

צרכים, מיפוי וזיהוי צרכי בריאות מרכזיים, פיתוח מודל התערבות ויישומו. לרבות שלבי הערכת 

 כנית. האפקטיביות של הת

  25ארגונים שיכולים לקלוט צוות של סטודנטים הפועלים פעם בשבוע , בימי חמישי, למשך 

 . 2022יוני -שעות במהלך החודשים מרץ

  ארגונים שיכולים ללוות את הסטודנטים, על ידי איש מקצוע בתחום, בנוסף לליווי שיינתן על ידי

 צוות החוג לסיעוד.

 

 :, הסטודנטים במהלך השותפות

יבצעו אומדן ואבחון בקהילה הנבחרת לזיהוי מצבי בריאות, זיהוי קבוצות סיכון וזיהוי גורמי  .1

 הסיכון.

יזהו צורך בריאותי בו נדרשת התערבות מקדמת בריאות בהתאם לבסיס הנתונים שיתקבל  .2

 מהאומדן ומסקירת הספרות העדכנית, ובשיתוף הקהילה הנבחרת.

באמצעות הגדרת יעדים, קריטריונים מדידים והתאמת מסר בריאותי  -יפתחו תכנית התערבות .3

 חינוך לבריאות.  קידום ופעילויות הקשורות ל

 יישמו תכנית ההתערבות תוך שימוש באמצעי עזר מגוונים ומותאמים לקהילה הנבחרת. .4

יעריכו את תכנית ההתערבות על פי השגת יעדים וקריטריונים, ותרומתה לבריאות הקהילה  .5

 הנבחרת.

 

 באוניברסיטת תל אביב  בפקולטה לרפואה החוג לסיעוד גלס

 מזמין ארגונים המעניקים שיקום בקהילה למתמודדי נפש 

 להיעזר ביכולות של סטודנטים לסיעוד 

 לקידום בריאותתהליכי תכנון, פיתוח יישום וההערכה של תכניות התערבות ב
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 :מהארגונים השותפיםציפיות 

  ה תכנית התערבות לקידום בריאות והצבת להובלת מנהל/ת המסגרת שלהבעת מחויבות

 יעדים המרכזיים של המסגרת.ב

  עם פניות ומוטיבציה לנושא.  מטעם המסגרת מלווההגדרת 

 לצד הדרכה של איש צוות מטעם במידת הצורך מתן הדרכה לסטודנטים וליווי מקצועי ורגשי ,

 ., אוניברסיטת תל אביבלסיעודהחוג 

 לבניית תכנית איש צוות מטעם החוג לסיעוד  ,במסגרת הצוות ,אחריות משותפת של הסטודנט

 התערבות מקדמת בריאות, יישומה והערכת ההתערבות ותוצאותיה.

 

 מודל העבודה והשותפות:

 :יוני  תחילתהחל מסוף חודש מרץ ועד במהלך סמסטר ב', בימי חמישי תשפ"ב,  שנת פעילות

2022. 

  :אחר הצהריים/צהריים/שעות בשעות הבוקר 4-6שעות הפעילות . 

  האוניברסיטה עורכת ביטוח חבות כלפי צד ג' לכיסוי אחריותה על פי דין לנזקי גוף או רכוש

שייגרמו לצדדים שלישיים, הפוליסה מורחבת כדי לכלול אחריות הסטודנטים על פי דין בעת 

 .מקצועית מטעם האוניברסיטה מחוץ לחצרי האוניברסיטההשתתפותם בהכשרה 

 

 תהליך הגשת המועמדות :

  10.11.2021בקישור הבא עד לתאריך מילוי טופס הגשת מועמדות מקוון. 

  https://forms.gle/UVN4T5ckyaDjbRk29 

  קיום מפגשי הכרות עם הארגונים שימצאו מתאימים. בפגישה חשוב שיהיה נוכח/ת מנהל/ת

 המסגרת ואיש/ת הצוות שמיועד/ת לתפקיד המלווה.    

 .הודעה על קבלה/אי קבלה 

 

* * * 

 במייל זהבה מוקדלפנות לד"ר  יםמוזמנ פרטים נוספים, לקבל המעוניינים ארגונים

zahavamoked@gmail.com 

https://impact.tau.ac.il/
https://forms.gle/UVN4T5ckyaDjbRk29

