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 שלום, 2022לנבחנים בשנת 
 

 .2022ות  שיתקיימו בשנת בחינמקורות ורשימת נושאים מעודכנת ל מצורפת רשימת

בריפוי בעיסוק מקיף את כל בסיס הידע שעל מרפאים בעיסוק לדעת בבואם לטפל ממשלתית  החומר לבחינת

 במטופלים השונים. 

הבחינה תתייחס לעשייה המקצועית עם אוכלוסיות ילדים, מבוגרים וקשישים בעלי אבחנות שונות מתחום 

 הרפואה הפיזיקלית, פדיאטרית, גריאטרית ובריאות הנפש באשפוז ובקהילה. 

 .ויתבססו על המידע המצוי ברשימת המקורות המצורפתהשאלות  יקיפו את כל הנושאים 

 
  2022רשימת מקורות לבחינה ב 

( התערבות טיפולית של ריפוי בעיסוק במסגרות בריאות הנפש 2016לידור נ., זיו נ. ושות' )  -בוני א. הדס

   H53-H61( 2)25 כתב עת ישראלי לריפוי בעיסוק. בקהילה 

 –(. טיפול בריפוי בעיסוק לאנשים עם מגבלה קוגניטיבית 2004בירנבוים,ס., יוסמן, נ., כץ,נ., ואברבוך,ש. )

 H3-H7, 13כתב עת ישראלי לריפוי בעיסוק, ניר עמדה. 

( ניר עמדה ריפוי בעיסוק בקרב 2015גל ,ע., פרוש,) בר שליטא , ת., יוכמן ,א.,טבקמן ,מ., בוני ,א.,

כתב עת  ( לאורך החייםSensory Modulation D isorder)  SMDפרעת ויסות חושי אוכלוסייה עם ה

 ( 1)24ישראלי לריפוי בעיסוק,

( נייר עמדה : ריפוי בעיסוק בקרב אוכלוסייה עם הפרעות על הספקטרום 2016גל ע., בן ששון א., )

  H9-H14( 1)25כתב עת ישראלי לריפוי בעיסוק האוטיסטי לאורך מעגל החיים. 

( נייר עמדה בנושא התערבות הריפוי בעיסוק עם מטופלים המאושפזים 2014הראל ע., צימרמן ד., כץמ. )

 H73-H 80( 3)23כתב עת ישראלי לריפוי בעיסוקבמחלקות להנשמה מלאכותית ממושכת 

וייס פ., גלס ס., נוטה א., גולדברג ש., קיצוני ר., רובין ו., שריד ע., גוטפריד נ., סבג י., רצון נ., כץ מ., 

נייר  -( . תפקיד הריפוי בעיסוק בתחום הנהיגה: אבחון, שיקום, התאמות וחלופות לניידות בקהילה2013)

   H154-H162 22(3)כתב עת ישראלי לריפוי בעיסוק עמדה . 

כתב עת (. נייר עמדה: ריפוי בעיסוק במערכת החינוך. 2003אוב, נ., פישמן, ר., שרון, ג., ושות' )וינטר

 (.1) 12ישראלי לריפוי בעיסוק, 

(.נייר עמדה התערבות בריפוי בעיסוק לקידום 2017אלטיט, ת., )עורכות( )-אן מרקוביץ, ג'  ופליה

עם הפרעת קשב. כתב עת ישראלי לריפוי  השתתפות ואיכות החיים של ילדים, מתבגרים ומבוגרים

   H184-H194( 3) 26בעיסוק, 

(. נייר עמדה: ריפוי בעיסוק בקרב אוכלוסייה עם ליקויי 2007וינטראוב, נ., רוזנבלום, ש., להב, א., ושות' )

 H131-H135(, 3) 16כתב עת ישראלי לריפוי בעיסוק, למידה לאורך מעגל החיים. 

מרחב ותהליך . תל  –( מסגרת העשייה המקצועית בריפוי בעיסוק בישראל 2016)ועדת המתע"מ  המחודש 

 אביב : העמותה הישראלית לריפוי בעיסוק 

( נייר עמדה : ריפוי בעיסוק ומוגבלות 2009, סלוניקיו, א., ארצי, נ., פריגל, י., פישמן , ר.)חיימוביץ-ילון
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  2022רשימת מקורות לבחינה ב 

  H91-H96( 2) 18י לריפוי בעיסוקכתב עת ישראלשכלית והתפתחותית לאורך מעגל החיים  

(. 2018בירן, א., אריה , נ., ומיליקה, ה., )-שלו, מ., אדטו-להב, א.,רויטמן, י., גופר, א.,גרינבלט, נ., עמנואל

נייר עמדה תפקיד המרפאים בעיסוק בקידום נגישות ההשכלה הגבוהה. כתב עת ישראלי לריפוי 

 H9-H17( 1, )27בעיסוק,

 17כתב עת ישראלי לריפוי בעיסוק( המרפאים בעיסוק כיועצי נגישות 2008מזור ,נ., בוני, א., שרויאר, נ., )

H5-H8 

(. נייר עמדה: ריפוי בעיסוק בקהילה, טיפול 2017קימל ג., כץ מ., בוני א., ניסן י  ) -עמית א., אנטמן

  H113-H124(  2)26י בעיסוק כתב עת ישראלי לריפו .במטופלים בביתם ובסביבת החיים הטבעית

 התערבות – עמדה ( נייר2019הרלינג נ.,) מ.,  נ., כץ ,גיסיס ש., ,כהן ת., קראוס מ.,  ,סמואל קרפין ח.,

  H11-25 (1 )28 בעיסוק לריפוי ישראלי עת כרוני כתב מכאב הסובלים מטופלים עם בעיסוק בריפוי

(. התערבות ריפוי בעיסוק ביחידות לטיפול נמרץ פגים 2009רבינוביץ, ג., גולדנברג, נ., הראל, מ., ושות' )

 H273-H276 18 כתב עת ישראלי לריפוי בעיסוק,נייר עמדה   -ויילודים

Shell, B. Gleen, G. (2019). Willard and Spackman's Occupational Therapy. (13th ed). United 

States: Wolters Kluwer Health 

 th8Occupational Therapy for Children and Adolescents ( Case Smith )2020O` Brien, J.C (

edition) St. Louis, Elsevier, Mosby 

  

Rodger, S (2017). Occupation centered practice with children: A practical guide for 

Occupational therapists. Wiley - Blackwell 

Randomski, M. V., & Trombly Latham, C. A (Eds.). (2014). Occupational Therapy   for 

Physical Dysfunction.  (7th ed.)  Philadelphia PA: Wolters Kluwer / Lippincott Williams & 

Wilkens 

Tortora & Derrickson 11th ed (2006) Principles of Anatomy & Physiology John Wiley & Sons, 

Inc 

Bonder B.R., Dal Bello-Haas V., (2018) Functional performance in older adults 4th Ed F.A. 

Davis Philadelphia 

(. ריפוי בעיסוק: הערכה והתערבות במערך השירותים לקשישים על רצף בריאות 2015בוני, א, ושות' )

וחולי. אצל פרילוצקי,ד., ו כהן, מ. )עורכות( גרונטולוגיה מעשית מבט רב מקצועי לעבודה עם אנשים 

 231-258 עמ'  9 ופרק  3-20עמ'  1זקנים. כרך ראשון  פרק

Brown C., Stoffel V.C., Munoz, J.P (2019). 2th Edition. Occupational Therapy in Mental 

Health: A Vision for participation.  F.A. Davis company 

( , נגד כל הסיכויים , משיקום והחלמה בבריאות הנפש לשילוב 2018הדס לידור , נ. ולכמן , מ. עורכים )

  ת אונו.קרי את,קהילתי. הוצ

https://www.bookdepository.com/publishers/Wolters-Kluwer-Health
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  2022רשימת מקורות לבחינה ב 

Katz, N. & Toglia, J., (Eds). (2018). Cognition, occupation and participation across the life 

span:  models neuroscience, neurorehabilitation and for intervention in occupational therapy. 

4th   Edition. Bethesda MD: AOTA Press. 

Krupa, T., Kirsh, B., Pitts, D., &amp; Fossey. E., (2016). Bruce &amp; Borg’s Psychosocial 

Frames of Reference: Theories, Models, and Approaches for Occupation-Based Practice 4th 

Edition, SLACK 

 הקוד האתי למקצוע הריפוי בעיסוק – הועדה המקצועית העליונה 2015

 חוקים -השרות הארצי לריפוי בעיסוק  -יחידות המשרד  –הבריאות אתר משרד 

 יון זכיות לאנשים עם מוגבלויות וחוק שו 

  תקנות מקצוע מטפל ורשומות רפואיות  –חוק זכיות החולה 

  2008חוק הסדרת העיסוק  במקצועות הבריאות התשס"ח 

  2000חוק שיקום נכי נפש בקהילה התש"ס 

 
 

http://www.isot.org.il/Uploads/Attachments/34928/hoveret_ripi_beisuk_3_web.pdf
http://www.health.gov.il/pages/default.asp?maincat=81&catId=700&PageId=4104
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 מדעי יסוד
      Neuroanatomyנויראנטומיה              

 Neurophysiologyנירופיזיולוגיה                 
 Kinesiology  קינזיולוגיה                     

  Normal Development התפתחות תקינה             

 כללי 
 Ethicsאתיקה                                   
 Lawsחוקים                                    

             Clinical Reasoningעקרונות חשיבה קלינית 
 Critiquing Assessmentsעקרונות הערכה ואבחון             

EBP                                     Evidence –Based Practice 

 אסטרטגיות וסוגי התערבות בריפוי בעיסוק כגון: 
  Splintsסדים                                     

              Assistive Technologyטכנולוגיה מסייעת       
 Adaptation Home Environmental Modificationהתאמות דיור וסביבה                

 Ergonomics                         ארגונומיה      
 Activity Analysisניתוח פעילות                           

 Wheelchair Selectionהתאמת כסאות גלגלים               
   Cognitive –Perceptual Impairmentליקויים תפיסתיים וקוגניטיביים 

  Accessibilityנגישות                                  

 אוכלוסיות 
 אוכלוסיה עם מוגבלות פיזית 
 אוכלוסיה עם מוגבלות נפשית

 אוכלוסיה עם מוגבלות שכליות
 אוכלוסיה עם מוגבלות התפתחותית 

 אוכלוסיות שחשופות לגורמי סיכון
 

 ם בשימוש של מרפאים בעיסוקימסגרות התייחסות ומודלים  ישומיים וכללי
 

 בהצלחה 
 


