ניירות עמדה בריפוי בעיסוק
לפניכם רשימה של ניירות עמדה בריפוי בעיסוק ,שיצאו בישראל בנושאים הקשורים לעבודת המרפא בעיסוק במערכת החינוך.
נייר עמדה בריפוי בעיסוק הוא מסמך רשמי המאושר על ידי ועדה מקצועית עליונה של הריפוי בעיסוק בישראל ,שבה חברות נציגות של כל הגופים הרשמיים
המייצגים את המקצוע – משרדי הבריאות ,הרווחה והחינוך ,קופות החולים ,מוסדות אקדמיים ,עמותה לריפוי בעיסוק .מטרת נייר עמדה היא להציג את העמדה
המקצועית של הריפוי בעיסוק בהקשר לנושאים שונים בהם עוסקים מרפאים בעיסוק .ניירות העמדה נועדו לעזור למרפאים בעיסוק בהגדרת הנושאים שבהם
הניירות עוסקים ,בניסוח מקומם ותפקידיהם של המרפאים בעיסוק בנושאים הנדונים ובמגעים חוץ מקצועיים שלהם.
ניתן להיעזר במסמכים אלו להעמקת חשיבה המקצועית בטיפול בתלמידים ובצרכיהם המיוחדים וכן לצורך ייצוג עבודת המרפא בעיסוק בפני קהלים שונים.
קישורים לניירות מצורפים כאן ,ניירות העמדה מפורסמים באתר העמותה לריפוי בעיסוק ,אתר עמותה לריפוי בעיסוק .
 נייר עמדה :ריפוי בעיסוק במערכת החינוך ( .) 3002כולל הגדרה של המקצוע ,הגדרה של רפ"ב במערכת החינוך ,תיאור תפקיד מרפא בעיסוק במערכת החינוך
תחומי עיסוק ודרכי התערבות .נייר עמדה ריפוי בעיסוק במערכת החינוך
 נייר עמדה :ריפוי בעיסוק בקרב אוכלוסייה עם ליקויי למידה לאורך מעגל החיים ( .)3002כולל עמדת ריפוי בעיסוק כלפי ליקויי למידה ,ידע נדרש בטיפול בריפוי
בעיסוק ,תהליך הערכה והתערבות .נייר עמדה ריפוי בעיסוק בקרב אוכלוסייה עם ליקויי למידה לאורך מעגל החיים.
 נייר עמדה :המרפאים בעיסוק כיועצי נגישות ( .)3002כולל פירוט של מרחב התמחות של הריפוי בעיסוק בנושאים הקשורים לנגישות ותרומת המרפאים בעיסוק
לקידום נגישות .נייר עמדה המרפאים בעיסוק כיועצי נגישות.
 נייר עמדה :ריפוי בעיסוק ומוגבלות שכלית התפתחותית לאורך מעגל החיים ( .)3002כולל הגדרות של מוגבלות שכלית התפתחותית ,תהליך הערכה והתערבות
של מרפאים בעיסוק בטיפול באנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית ,דוגמאות להתערבות .נייר עמדה ריפוי בעיסוק ומוגבלות שכלית התפתחותית לאורך
מעגל החיים .
 נייר עמדה :ריפוי בעיסוק בקרב אוכלוסייה עם הפרעת ויסות חושי ) SMD( Disorder Modulation Sensoryלאורך החיים ( .)3002כולל הגדרה של הפרעה בויסות
חושי ופירוט תת הסוגים ,תיאור תהליך הערכה והתערבות ,פירוט גישות שונות להתערבות .נייר עמדה ריפוי בעיסוק בקרב אוכלוסיה עם הפרעת ויסות חושי
). (SMD

 נייר עמדה :ריפוי בעיסוק בקרב אוכלוסייה עם הפרעות על הספקטרום האוטיסטי לאורך מעגל החיים ( .)3002כולל הגדרה של הפרעות על הספקטרום
האוטיסטי ,פירוט תהליך איתור ,הערכה והתערבות של מרפאים בעיסוק עם אנשים ברצף אוטיסטי ,פירוט התערבות מרפא בעיסוק בתחומי העיסוק .נייר עמדה
ריפוי בעיסוק בקרב אוכלוסיה עם הפרעות על הספקטרום האוטיסטי לאורך מעגל החיים.
 נייר עמדה :התערבות טיפולית של ריפוי בעיסוק במסגרות בבריאות הנפש בקהילה ( .)3002כולל רציונל ומטרות המסמך ,פירוט ידע מקצועי נדרש ממרפא
בעיסוק ,פירוט של אוכלוסיית היעד ותהליך התערבות כולל תפיסות ומודלים שונים להתערבות .נייר עמדה התערבות טיפולית של ריפוי בעיסוק במסגרות
בבריאות נפש בקהילה .
 נייר עמדה :התערבות בריפוי בעיסוק לקידום השתתפות ואיכות החיים של ילדים ,מתבגרים ומבוגרים עם הפרעת קשב ( ADHD-Disorder Hyperactivity/Deficit
 - )Attentionנובמבר  , 3002כולל הגדרות של הפרעת קשב וריכוז ,פירוט של דרכי הערכה וגישות להתערבות .התערבות בריפוי בעיסוק לקידום השתתפות
ואיכות החיים של ילדים ,מתבגרים ומבוגרים עם הפרעת קשב)(ADHD-Disorder Hyperactivity/Deficit Attention

