
  

 

 התערבות ריפוי בעיסוק בעבודה עם הורים  -  שותפים לדרךלקורס:  סילבוס 

 אריאלפסגה 

שותפות חינוכית היא מערכת שיתופי הפעולה והקשרים המתקיימים בין הצוות החינוכי לבין ההורים,  "

טבעיים  במטרה לקדם את התהליך החינוכי. ארגון חינוכי, אשר רואה את ההורים כשותפים רצויים, 

כחלק בלתי נפרד מאורחות   ך, וחשובים לתהליך החינוכי, מציב את השותפות החינוכית כאינטרס וכער

החיים בארגון החינוכי ומהשגרות הפדגוגיות, החברתיות והרגשיות שבו. השותפות צריכה לבוא לידי  

תכנית  ביטוי בכל מרכיבי תכנית העבודה הארגונית ובמקביל להופיע גם כיעד בפני עצמו, ב

 (. אגף שפ"י, משרד החינוך(. המערכתית

קורס זה נועד ליישם את פרויקט "שותפים לדרך" שמטרתו לבסס ולהגביר את הקשר בין מרפאות  

 בעיסוק להורי התלמידים המטופלים במערכת החינוך. 

 : הקורס מיועד למרפאות בעיסוק קהל יעד

 מקצועי באופק חדש. ת מותאם לפיתוח שעו 30קף  יקורס בה  מסגרת הקורס:

 מקוון : מקום הקורס 

 הבריאות  מקצועות  –  2778מתווה: 

 : מטרות הקורס

 , תיאוריות ומחקרים אגף שפ"י  -  הכרות עם מושגים מעולם שותפות חינוכית .1

 הבנה מעמיקה של נקודת המבט של הורים לילדים עם צרכים מיוחדים  .2

 הרחבת הידע אודות טיפול ממוקד משפחה  .3

 ה ומעשה יתאור  -  הכרות עם הפרויקט "שותפים לדרך" .4

 רחבת ארגז הכלים בפרויקטה .5

 

הורה לילדה עם צרכים  מפגש עם  הצגת תיאורי מקרה, הרצאות, דיונים בקבוצות, דרכי הוראה:

 מיוחדים. 

   : משתתפי קורסחובות 

 מפגשים כל הנוכחות והשתתפות ב •

 הגשת תיאור מקרה   •

"שותפים לדרך" שיבנה    ת מצגת/ אמצעי טיפולי נוסף לטימסיבני  מטלה שתכלול: הגשת   •

 לאורך הקורס, לשימוש קבוע של מרפאות בעיסוק 

   , הורה ואנשי מקצוע נוספים.רפאות בעיסוק בתחוםמרצות הקורס: הקורס יועבר על ידי מ 

 

 

 

 

 



  

 

 :  ופרוט התכנים להלן לוח זמנים

 

מס'  
 מפגש 

 מרצה נושא   תאריך ושעות 

 סינכרוני  1
19/9 

14:00-16:30 

 הקדמה לקורס 
 סילבוס 

 תיאוריות בקשר עם הורים 

 אלישבע ניסטנפובר 

 סינכרוני  2
 24/10 

14:00-16:30 

 אלישבע ניסטנפובר   ה למעשה ימתאור -פרויקט שותפים לדרך 

 א סינכרוני 3

7/11 

18:30-21:00 

 אלישבע ניסטנפובר  + שליחת דוגמא לקשר   אחר התקדמותאישי מעקב 

 סינכרוני  4

20/11 

18:30-21:00 

 הרב אלי אייזמן  צרכים מיוחדים נקודת המבט של הורה לילד עם 

 סינכרוני  5

27/11 

18:30-21:00 

 מזל לוי  בטיפול הרגשי  - קשר  עם הורים 

 סינכרוני  6
11/12 

18:30-21:00 

העלאת דילמות  +  אחר התקדמותקבוצתי  מעקב 
 קצר  הגשת תיאור מקרה מהשטח. 

 אלישבע ניסטנפובר 

 סינכרוני  7
16/1 

14:00-16:30 

 כטר יד"ר ליאת גפני לי הורים כלים פרקטיים לקשר עם  - טיפול ממוקד משפחה

 סינכרוני  8
30/1 

16:30-14:00 

  הנחית הורים 

 א סינכרוני 9
5/2 

18:30-21:00 

 אלישבע ניסטנפובר  + הכנת מטלה   אחר התקדמותאישי מעקב 

 סינכרוני  10
19/2 

18:30-21:00 

 הצגת תוצרים 
 משוב על הקורס 

 יומן אישי 

אלישבע  
 ניסטנפובר 

 

 

 בברכה 

 

 רכזות הקורס  029302544ת.ז   ומרב גליס  21371281ת.ז  -  אלישבע ניסטנפובר  

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 ( הגשה אישית)עד עמוד אחד,    –תיאור מקרה הנחיות לביצוע 

 

 בחרו תלמיד/ה בו אתם מטפלים במסגרת החינוכית )גיל הרך או בית ספר(  .1

כתבו רקע קצר על התלמיד: רקע משפחתי, לידה והתפתחות, אבחנה רפואית, מצב תפקודי   .2

   . השתתפות חברתיתובניידות, טיפול עצמי, למידה, פנאי 

שתפו בשינוי או התקדמות בתהליך הטיפולי שנוצר בעקבות יצירת הקשר עם ההורים. מה  .3

ית את השפעת המעורבות  עשית כדי לערב את ההורים בטיפול? כיצד הם הגיבו? איך רא 

האם נתקלת בקושי בקשר מול ההורים? מה   שלהם בטיפול על התהליך הטיפולי של הילד?

 איזה עצות קיבלת בקבוצה שתרצי לנסות מול ההורים?  עשית כדי להתקדם?

 

 בזוגות –מטלה הנחיות לביצוע 

 שאותו תרצו להעביר להורים באופן קבוצתי או אישי. בחרו נושא  .1

מחברת ליווי/ פעילות סדנאית  סרטון/  להעברה: מצגת/ כרטיסיות/    יצירתית   פלטפורמהבחרו   .2

 לערב הורים או כל רעיון שהוא. 

צרפו   :הכינו את התוצר עד לרמה שבו כל מרפאה בעיסוק אחרת תוכל להשתמש בו. לדוגמא  .3

 דף מלווה למצגת/ הוראות הפעלה לכרטיסיות/ רשימה של אמצעים לערב פעילות וכדומה.

יד .4 יוצג על  וכן  יועלה לטימס שותפים לדרך של מתיא שומרון  במפגש האחרון של  ך  התוצר 

 ההשתלמות. 
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