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 2020במרץ  16' באדר תש"ף,  כ

 
  מרפאים בעיסוקע"י  – בתלמידיםטיפול מרחוק 

 סדירהבמצב בו לא ניתן לקיים שגרת לימודים 
 
 

 בעיסוק לריפוי ארציות מדריכות, גליס"ר יונת יבזורי ומרב ד

 

בשל הפסקת השוהים בביתם לתלמידים  ,מטרה לקיים המשך מתן מענה ורצף טיפולי ככל שניתןבהטיפול מרחוק מתקיים 

הטיפול מרחוק במערכת החינוך, כפוף להנחיות משרד הבריאות, כפי שמופיעות בחוזר . הלימודים במוסדות החינוך

בתנאים האפשריים התערבות טיפולית זו, מתקיימת  .תמיכה מקצועית מרחוק בהורים ובצוותים וכולל 2019מנכ"ל מאי 

הסכמה מדעת, הבטחת רצף טיפולי, ניהול קרונות יסוד בהתערבות טיפולית: , תוך כוונה להקפיד על עוהמאושרים

 . אחריות מקצועיתוהרשומה, אבטחת המידע, סודיות רפואית 

 רציונל

   בעיסוק במערכת החינוך, כישורים וידע מקצועיים שמאפשרים להם לתרום לתלמידים בעת חירום למרפאים

 במספר היבטים:ולסייע ולהדריך את הורי התלמידים והצוות הרב מקצועי  ,באמצעות טיפול מרחוק ושהייה בביתם

  גם בעת חירום קיים עם התלמיד והכלתוקשר שימור 

  שמירה על רצף הטיפול של התלמיד/ה 

 והפנייה במידת הצורך לגורם מתאים  שעולות במידההתמודדות שימוש בכלים מקצועיים לקיום שיח על קשיים ב

 בצוות הרב מקצועי 

  שמירה על פרטיות המטופל ונקיטת אמצעי קוד אתי בריפוי בעיסוקבהתאם לכללי טיפול ישיר וטיפול עקיף ,

 ותכני היוועצות והדרכהזהירות מרבית למניעת חשיפה של תכני הטיפול 

 סנכרוני-פוליות מרחוק בטיפול סנכרוני ו אש בחשיבה מקצועית קלינית לצורך שימוש במגוון פעילויות טישימו 

  לפעול בשותפות עם ההורים/המשפחה בפעילות הטיפולית, על פי שיקול דעת המטפל, צורכי התלמיד ונכונות

 ההורים

 מצעיםא

  זום,  :החינוכי בו הוא עובד )כגון במוסדטיפול מרחוק בערוץ סנכרוני במרחבים וירטואליים הנהוגים,googl  meet  

כגון טלפון קווי, טלפון חכם לעבודה ישירה עם  אמצעי תקשורת המתאפשרים( , שימוש בעודוטימס מיקרוסופט 

 התלמיד ומשפחתו.

  טיפול מרחוק בערוץ סנכרוני עם קבוצת תלמידים בו זמנית באמצעות שימוש במרחב וירטואלי כגון זום 

 בריפוי בעיסוק לתלמיד ולמשפחתו שונות טיפוליות  פעילויותבאמצעות שליחת סנכרוני, -טיפול מרחוק בערוץ א

 אחר יישום הפעילויות ומידת יעילותן להשגת מטרות הטיפול. ומעקב 

http://www.isot.org.il/Uploads/Attachments/34928/hoveret_ripi_beisuk_3_web.pdf
http://www.isot.org.il/Uploads/Attachments/34928/hoveret_ripi_beisuk_3_web.pdf
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 על המטופללמטרות העמקת הידע ואיסוף נתונים  לתלמיד, להוריו ולצוות החינוכי  שימוש בשאלונים שונים 

  .קיום קשר ואחזקתו באמצעות תת"ח בתיווך הורים לתלמידים שזקוקים לטכנולוגיה מסייעת ליצירת קשר ושיח 

  קיום ישיבות צוות, מפגשי הדרכה עם מומחית תחום,  מפגשי הדרכה עם צוות רב מקצועי או למידת עמיתים

 שונים םבאמצעות מרחבים וירטואליי

 אם לצרכיםהמלצות על התאמות בסביבה ובמטלות בהת 

 שותפות עם ההורים בפעילות הטיפולית, על פי שיקול דעת המטפל, צורכי התלמיד והוריו ונכונות ההורים 

 

 ביישום הטיפול מרחוק התנהלות מערכתית

  א/ בית הספר"מתיתיאום ההתערבות הטיפולית המתוכננת עם מנהל 

  תכנון ותיאום אופי ההתערבות בין מטפלים שונים של אותו תלמיד, בדגש על ייחודיות של כל מקצוע ועל מנת

 כפילויות למנוע 

 על כוונתנו ליצור קשר עם התלמידים המטופלים תוך דיון משותף בסוגיות  מנהלת הגן/  ידוע מחנכת הכיתה

 בעניינםשעולות 

  מרחוק לטיפול יצירת קשר עם הורי התלמידים לקבלת הסכמתם 

 יצירת קשר עם התלמידים עצמם 

  שיתוף הורים בפעילויות הטיפול –במידת הצורך והאפשרויות 

 שמירה על קשר רציף עם הגורמים החינוכיים, הטיפוליים ועם הורי התלמידים 

 של אחת לשבוע לפחות, לצורך שיתוף, עדכון  , בתדירותמנהלת הגןהמחנכת/משוב מתוכננות עם  תקיום שיחו

 והיוועצות הדדיים

 

נכרוניםיס-בערוצים סינכרונים ו א תהטיפולי אופן ההתערבות  

  בטיפולהנמצאים יצירת קשר אישי עם כל התלמידים  

  :)הגדרת חוזה טיפולי לתקופה זו )שיהיה בידיעת ההורים ובהסכמתם 

או בזמן  נמצא בזמן קיום הקשר תלמיד : איפה המקום, זמן ובוגר אחראי – מסגרת הטיפולהסכמה על  .1

ביצוע פעילויות שנשלחו אליו, באיזה זמנים מתבצע הטיפול הישיר או ביצוע של הפעילות, עם מי ימצא 

 סנכרוני(.   –התלמיד במהלך הטיפול הישיר )סנכרוני( ובזמן ביצוע הפעילות )א 

גם בשעות אחרות גמישות וזמינות של המרפא בעיסוק  תוךם וזמניה הגדרת אופני התקשורת עם הורי .2

 במידת האפשר

חשוב ליידע שתנאי החיסיון לא יכולים ידוע של ההורים על תנאי חיסיון של החומרים הקשורים לטיפול.  .3

 / במוסד החינוכי כמו בטיפול בחדר מוחלטלהישמר באופן 

רות לטווח קצר , מומלץ מט )על פי המוצג ברציונל( ניההגדרת מטרות טיפול ייעודיות לתקופה זו ואפיו .4

 למספר שבועות בלבד
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על פי עם כל משתתף בנפרד את מידת המחויבות שלו למפגש הקבוצתי, בקבוצה טיפולית, חשוב להגדיר  .5

רות למעבר לטיפול הצרכים שלו בתקופה זו. ההמלצה היא להעדיף תקשורת קבוצתית, אך עם אפש

  ע"י המרפא בעיסוק. מרחוק  אישי

 טיפולי במהלך התקופה ולאחריה.-נוכי( לשם שיתוף הצוות החי"במלא טבלת מעקב )מצעל המטפל ל .6

 

 הצעות לפעילות
  תרגול וקידום השתתפות של התלמיד למרחוק מרפא בעיסוק יכול להשתמש במגוון גדול של פעילויות בטיפול

 בתחומים:

מיומנויות היגיינה אישית, לאכילה ולבליעה, לניידות בתוך הבית, הדרכה לתרגול  ( (BADLטיפול עצמי 

 ללבוש, לשימוש בשירותים ולרחצה. להתאמת אביזרי עזר וסביבה ביתית, שינה

פעילויות יומיומיות 

 (IADL)  אינסטרומנטליות

הדרכה לתרגול מיומנויות של הכנת ארוחה קלה, קניות ושימוש בכסף, שימוש 

דות בסביבה הקרובה, שימוש בכתיבה לצרכי יום יום, שמירה באמצעי תקשורת, ניי

 על בטיחות ובריאות, המלצה והדרכה לשימוש באביזרי עזר

תרגול והדרכה במשחק באופנים שונים: משחק יחידני, בזוג, בקבוצה קטנה, עם בני  משחק

 משפחה, בחצר משחקים ושימוש באביזרים שונים כולל טכנולוגיה מסייעת למשחק

תרגול והדרכה לרכישת מיומנויות לפעילויות פנאי ולהעשרתן, התארגנות לקראת  פנאי

הפעילויות ובמהלכן, לפעילויות תנועתיות בבית ובחצר, לפעילויות יצירה, לציור, 

 למשחקי מחשב ולשימוש בטכנולוגיות לצרכי פנאי

ולצרכי  תרגול והדרכה לביצוע מטלות למידה, התאמת הפעילויות לתלמידים למידה

התפתחותם, להתארגנות עם ציוד, לתכנון ובקרה, לשיפור יכולות תפקודים ניהוליים 

 למטרות השתתפות בלמידה בכיתה או בגן 

הדרכה להורים ותרגול ישיר עם התלמיד/ה בפעילויות להרגעה / לעוררות של  ויסות חושי
תאמות מערכות החוש בסביבה הביתית, בחצר ובפעילויות שונות, המלצות לה

 סביבה חושית ביתית

הכנה ליציאה לדיור חוץ 

 / לעבודה לצבא ביתי /

קשר עם התלמיד ומשפחתו לקראת שינויים ומעברים, תרגול מיומנויות של סנגור 

 networkingעצמי, חיפוש מידע, 

 

  ,יםהקוגניטיביהפעילויות צריכות להיות בטיחותיות, מותאמות לגיל של התלמיד ולמאפייניו הבריאותיים ,

 התקשורתיים, הרגשיים והתרבותיים.

  יכולים להיות סרטוני הדרכה לתלמיד ולמשפחתו, סרטונים המדגימים ביצוע של פעילויות וכלי הטיפול האמצעים

שונות, תמונות, מצגות, דפי עבודה, משחקים וירטואליים, משחקי קופסה, משחקי קלפים, משחקים המעודדים 

שנמצא גם בבית תנועה במרחב, אמצעים לפעילויות כתיבה, ציור, גזירה, הדבקה, הדגמות בשימוש בציוד טיפולי 

 התלמיד ועוד. 

 

למרפאים בעיסוקמקצועית תמיכה   



 

 מדינת ישראל
 משרד החינוך
 המינהל הפדגוגי

 חינוך מיוחדאגף א' 
 

 בהתאם להנחיות שיתקבלו  בתיאום בין מומחית התחום למודרכות, ככל הניתן, מערך ההדרכה השגרתי יישמר ,

ויוכלו  המפגשים יתקיימו על פי הנחיות של משרד החינוך בין אם בקבוצות או בקשר אישי עם מומחית התחום.

 מתי"א / בית הספר. בהתאם להנחיות ב באופן מתוקשבלהתנהל 

 שוניםפניה בנושא היוועצות מקצועית על מקרים מומחית התחום תיענה ל. 

 שאלות נוספות אפשר צורך ה במידת – ה כתובת לפניה ולתמיכה אישית במרפא בעיסוק מומחית התחום תהוו .

 למקצועות הבריאות במחוז או למדריכות ארציות לריפוי בעיסוק.  להעביר דרך מומחית תחום לרפרנטיותיהיה 

  ,לצוות המוסד החינוכי )מנהל/ת, יועצ/ת, יופנו תלמידים או הורים הזקוקים למענה מקצועי טיפולי נוסף/אחר

 פסיכולוג/ית, מחנכ/ת( 

 לוונטיים במוסד החינוכירתקשורת טכנולוגיים תינתן במידת הצורך ע"י גורמים מקצועיים  הדרכה לשימוש באמצעי. 

 

 בדף הבא מצורפת טבלה למעקב אחר תקשורת ותמיכה בין מרפאים בעיסוק למטופלים בתקופה זו.  
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 למילוי במחשב( ת)מיועד מטופל במהלך תקופת חירום – טבלת מעקב קשר מרפא בעיסוק 

        מוסד חינוכי:         מקצוע:         שם המטפל/ת: 

שם  שעה תאריך
 ופלהמט

סוג 
 תקשורת

 הערות נושא מרכזי

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

 


