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הציבור בריאות שרותי ראש
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  הגדרת תחום המקצוע וייחודו    1.1

  כללי .1

מקצוע זה . מקבוצת מקצועות הבריאות, חינוכי, ריפוי בעיסוק הינו מקצוע טיפולי שיקומי

  .החברה וההתנהגות, הרפואה, שואב את הידע ממדעי העיסוק

ניצול שעות , משחק, עבודה/ לימודים,מרחב העשייה המקצועית כולל טיפול בעצמי ובאחרים

  . כולל משפחה וקהילה, פנאי והשתתפות חברתית

טיפולית היא לסייע לאנשים לקחת חלק פעיל בעיסוקים /מטרת כל התערבות מקצועית

  .יום- ופעילויות בעלי משמעות ומטרה עבורם בחיי היום

ות ומעורבות השתתפ, טיפולית מכוונות לשיפור תפקוד/תוצאות ההתערבות המקצועית

  . רווחתו ושביעות רצונו, שמירה על בריאותו, האדם בקהילתו ובסביבות חייו

 אזכורים .2
מקצוע הריפוי בעיסוק נכלל ברשימת המטפלים , הגדרת מטפל, י חוק זכויות החולה"עפ .2.1

 .י חוק זה"המוכרים וחלים עליו כל החובות עפ

מרחב ותהליך "הישראלי ההגדרות המקצועיות בקובץ נהלים זה מסתמכות על המסמך  .2.2

 .2006שפורסם ביוני , )"2006(העשייה המקצועית בריפוי בעיסוק בישראל 

ההגדרות המקצועיות של המסמך הישראלי מסתמכות על המסמך של ארגון המרפאים  .2.3

, ""AOTA ,Occupational Therapy Practice Framework  -בעיסוק האמריקאי 

 .מקצועית בארץ לעשייה ההבהתאמ, 2002שפורסם בשנת 

ההגדרות המקצועיות של המסמך האמריקאי מסתמכות על המסמך של ארגון הבריאות  .2.4

 WHO ,International Classification of Functioning, Disability and –העולמי 

Health"" - ICF , 2001שפורסם בשנת. 

י משרד "או עשהוצ, קובץ נהלים זה בא להוסיף על כל הנהלים והסטנדרטים הרלוונטיים .2.5

 .בהם מוזכר שם המקצוע והתייחסות למקצועות מטפלים, הבריאות

   העשייה המקצועיתמרחב .3

קידום ,  מניעה, ייעוץ והדרכה, שיקום, טיפול, אבחון, מקצוע הריפוי בעיסוק עוסק בהערכה

  . מחקר ומתן חוות דעת מומחים, בריאות

כבסיס , וד העיסוקי של האדםת התפקכלים והאמצעים להערכה, דרכים בעיסוק היםלמרפא

  : טיפולית למטרות/לבניית תהליכי התערבות מקצועית

 ומסגרת חייב) ללקוח( תוך התייחסות להקשרים הרלבנטיים לאדם, שיפור תפקוד •

 . נורמטיביתה

להעלאת המודעות למצב ושיפור הסתגלות , תפקודית-התערבות קוגניטיבית וקוגניטיבית •

 . למידהאו שיפור מיומנויות ואסטרטגיות / הקנייה וכולל, בתחום החשיבה והביצוע

 .שימוש בניתוח ותכנון פעילות וסביבת פעילות מכוונות מטרה •

 .כולל שימוש בטכנולוגיה מסייעת, ניידות ושיקום, התאמה והמלצה לאביזרי עזר •

לא בתוקף
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 להתאמת הסביבה ,לביצוע שינויים סביבתייםוהמלצה , הכנת מפרט לשינויי דיור וסביבה •

 . לצרכי האדםותה בהתאם ונגיש

  .ליווי האדם במעברים בין מסגרות ותיאום בין השירותים השונים •

, מקצועי ולמסגרות בקהילה-לצוות הרב ,)במידת הצורך(משפחתו ל, ייעוץ והדרכה לאדם •

עיסוקי והשתתפות האדם בסביבות חייו -יכמענה לשאלות והקשיים בתחום התפקוד

 .הרלוונטיות
  :או שותפים המרפאים בעיסוק בבניית תהליכי התערבות למטרות/ים וכמו כן עוסק      

לרבות ייעוץ בתחום , שהמרפא בעיסוק יכול לצפות ולמנוע אותה,  מניעת מוגבלות- מניעה  •

 .ייעוץ בתחום הנגישות, הארגונומי וארגון סביבת העבודה

 .ייעוץ ופיתוח מודעות לבריאות,  הדרכה- קידום בריאות  •

 .מחקר •

  ת יעד אוכלוסיו .4

אשר עקב , )מלידה ועד זקנה(המרפאים בעיסוק עובדים עם אנשים על רצף מעגל החיים 

, מולדת או נרכשת, התפתחותית או פסיכולוגית, מנטאלית, פיזית, פגיעה או מוגבלות, מחלה

, זקוקים לסיוע מיוחד לשיפור תפקוד והשתתפות בעיסוקים באמצעות רכישת מיומנויות

  .יצרניים ומספקים,  חיים עצמאייםשתאפשרנה להם לחיות

כאשר המרפאים בעיסוק עובדים ברמת הפרט או הקבוצה עם אוכלוסיות בעלות מוגבלויות 

נלקחים בחשבון כל סוגי הפעילויות והעיסוקים אשר , )הלקוחות: קרי(או בסיכון למוגבלות 

עצמאות להגביר : העל של כל התערבות הינה- כאשר מטרת, בהם לקוחותיהם לוקחים חלק

למנוע חוסר תיפקוד ולשמור על , לפתח כישורי הסתגלות, יום-והשתתפות בתפקודי היום

, תפקידיו, צרכיו, יכולותיו, כל ההתערבויות בריפוי בעיסוק מותאמות לגיל הלקוח. בריאות

  .רצונותיו והרקע התרבותי והחברתי שלו, ערכיו

   טיפולית/מסגרות ההתערבות המקצועית .5

- בתי: הטיפולית בריפוי בעיסוק ניתנת במסגרות אשפוז ובקהילה/עיתההתערבות המקצו

, מרכזים התפתחותיים, ספר-בתי, בית-טיפולי, מרכזי שיקום, מכונים, מרפאות, חולים

ובסביבות , מרכזים קהילתיים לשעות פנאי, מקומות עבודה, מועדוניות, מרכזים גריאטריים

  .נוספות בהן חי ומתפקד האדם

   טיפולית/ת המקצועיתאופני ההתערבו .6

באופן , או קבוצתי/משפחתי ו/זוגי, הטיפולית ניתנת באופן פרטני/ההתערבות המקצועית

  . ישיר או עקיף

  ת המקצועיתו ההתמחתחומי .7

מתפתח ומתעדכן לאורך השנים עם התפתחות המקצוע תחום התמחות מקצועית כל 

  :הבריאות ומערכות משיקות ושינויים מערכת

  על-חלוקת .7.1

 פסיכיאטריהבתחום הבעיסוק ריפוי  .7.1.1

 פדיאטריהבתחום הריפוי בעיסוק  .7.1.2

לא בתוקף
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 פיזיקאליבתחום הריפוי בעיסוק  .7.1.3

 גריאטריהה בתחוםריפוי בעיסוק  .7.1.4

 העל -התמחויות בתוך חלוקת .7.2

 פסיכיאטריהה תחוםריפוי בעיסוק ב .7.2.1

  .במחלקות השונות באשפוז פסיכיאטרי •

 .דרכהריכוז וה, כולל התמחות בתחום ניהול, ביחידות שיקום בקהילה •

  .לרבות טיפול ביתי, ביחידות המשך טיפול ומעקב בקהילה •

  .בבריאות הנפש) במרפאות(בשירות האמבולטורי  •

 .בתחום הפסיכיארטיה של הילד והמתבגר •

 .במחלקות ויחידות יום בקהילה •

 פדיאטריההריפוי בעיסוק בתחום  .7.2.2

  .ם רגילות ושיקומיותימחלקות ילד: ביניהם, במחלקות האשפוז השונות •

  .לרבות טיפול ביתי, ידות המשך טיפול ומעקב בקהילהביח •

  .ביחידות שיקומיות ואחרות בקהילה •

  .בתחום התפתחות הילד •

 . במעונות יום שיקומיים •

 .במערכות החינוך •

 .במסגרות לבריאות הנפש בגיל הרך •

 ריפוי בעיסוק בתחום הפיזיקאלי .7.2.3

, נוירולוגיה, אורתופדיה: בניהם, חולים כללי-במחלקות האשפוז השונות בבית •

, נוירוכרורגיה, ראומטולוגיה, שיקומית, מחלקה נשימתית, כירורגיה פלסטית

 .פנימית ועוד, גריאטריה וגריאטריה שיקומית

 .במחלקות השונות בבית חולים שיקומי •

 .ביחידות יום שיקומיים •

 .במכונים בקהילה •

 .בקהילה) במרפאות(בשירות האמבולטורי  •

  .לרבות טיפול ביתי, הילהביחידות המשך טיפול ומעקב בק •

 הגריאטריהריפוי בעיסוק בתחום  .7.2.4

, חריפה-מורכבת ותת-סיעודית, סיעודיות: ביניהם, במחלקות האשפוז השונות •

  .שיקומית, מחלקה נשימתית, תשושי נפש

 .במחלקות השונות בבית חולים שיקומי •

 .במרכזים ומכונים שיקומיים ואחרים בקהילה •

לא בתוקף
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  .לרבות טיפול ביתי, הילהביחידות המשך טיפול ומעקב בק •

 .בבתי אבות ומרכזי יום לקשיש •

 העל-התמחויות ייחודיים המתקיימים בכל תחומי-תתי .7.3

 ,התנהגותי, רמידיאלי, דינאמי: קוגניטיביההתמחות בתחום הטיפול  •

  . ואחרפונקציונאלי

 ).CM(ריכוז טיפול /התמחות בתפקידי תיאום •

 .התמחות בתחום השיקום בקהילה •

 .NDTהתמחות בתחום  •

 .התמחות בתחום למידה מוטורית •

 .התמחות בתחום התפתחות הילד בפרט והתפתחות בכלל •

 .התמחות בתחום ליקויי למידה •

 .מוטורי- התמחות בתחום הגרפו •

  .התמחות בתחום תפקודי הפה ומיומנויות אכילה בגיל הרך •

 .התמחות בתחום שינויי דיור וסביבה •

 .יידות ושיקוםאביזרי נ, התמחות בתחום התאמת אביזרי עזר •

 .התמחות בתחום התאמת הושבה ותרגול העברות •

מציאות  (VR, שימוש במחשבים: לרבות, התמחות בתחום טכנולוגיה מסייעת •

 ).מדומה

 .התמחות בתחום בניית סדים •

 .התמחות בתחום חבישות לחץ וכוויות •

 .התמחות בתחום שיקום נהיגה •

 .התמחות בתחום כאב •

 ).סנוזילן(חושית - רבהתמחות בתחום הפעלת מודל גריה •

 .התמחות בשיקום תעסוקתי •

 .התמחות בתחום הארגונומיה והתאמת סביבת העבודה •

 .התמחות בתחום הנגישות •

 .התמחת בתחום גף עליון •

 .התמחות בתחום כף יד •

  ).הידרותרפיה(התמחות בתחום טיפול במים  •

 ...ועוד •
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  נוהל הגדרת תפקידים וסמכויות    1.2

 כללי .1
, חינוך, שיקום, או שירותי בריאות/במסגרות ו ןשירות הניתהינו וק שירות הריפוי בעיס

 .או מסגרות שונות בקהילה/במרפאה ו,  במוסד אשפוזי- יעוץ והדרכה , מניעה וקידום בריאות
מחקר , קידום בריאות,  מניעה, ייעוץ והדרכה, שיקום, טיפול, אבחון, הערכה :השירות כולל

  . ומתן חוות דעת מומחים

 ךמדרי) לא בהכרח(במסגרות מסוימות ו,  מרפא בעיסוק אחד או יותר:ירות כוללהשצוות 

  . המסייע להפעלת הלקוחות,אחד או יותר, פעילות ותעסוקה

  מטרות .2

  .כוח האדם בצוות ריפוי בעיסוקפירוט מבנה  .2.1

 של כל תוך קביעת תחומי סמכות ואחריות,  ריפוי בעיסוק תפקידי צוותתאור והגדרת .2.2

 .תאחד מאנשי הצוו

  .מקצועי-יצירת אחידות בהגדרת התפקידים מול הנהלת השירות והצוות הרב .2.3

  ותהגדר .3

 לשמש ך  מרפא בעיסוק שהוסמ-במשרד הבריאות ריפוי בעיסוק הארצי לשירות הראש  .3.1

 .וצוות המטה הפועל מטעמו, בתפקיד זה במשרד הבריאות

 בקופת  מרפא בעיסוק שהוסמך לשמש בתפקיד זה-ממונה ארצי בקופות החולים  .3.2

   .והצוות הפועל מטעמו, החולים

, מניעה וקידום בריאות, חינוך, שיקום, או שירותי בריאות/ מסגרות ו- מקום מתן שירות  .3.3

 .או מסגרות שונות בקהילה/במרפאה ו,  במוסד אשפוזי- יעוץ והדרכה 

או הצוות /המנהל האדמיניסטרטבי ו,  המנהל המקצועי-הנהלת מקום מתן השירות  .3.4

  .ום כהנהלההמוגדר במק

מנהל שירות ריפוי לשמש כבחר ננמצא מתאים ו מי ש- מנהל שירות ריפוי בעיסוק .3.5

 ונציבות  הקריטריונים המקובלים במשרד הבריאותפי- לע, בעיסוק במקום מתן השירות

  .שירות המדינה

 בתוכנית מוכרת וקבל ריפוי בעיסוקב מי שסיים הכשרה אקדמית - מרפא בעיסוק  .3.6

לרבות מרפאים בעיסוק וותיקים בעלי , שון מהמוסד האקדמיתעודת סיום תואר רא

  .או משרד הבריאות/הסמכה ממוסד אקדמי בישראל ו

פי הגדרת תיאור התפקיד -  על, מדריך ומעסיק למקצוע-מדריך פעילות ותעסוקה  .3.7

  ).ים/להלן המדריך( שנות לימוד לפחות 12 בעל ,בנציבות

קרי האדם , בלים שירות ריפוי בעיסוקהמק, או קהילה/ארגון ו, קבוצה,  אדם–לקוח  .3.8

 ).הלקוח(

לא בתוקף
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  אחריות .4

 אדם של מרפאים בעיסוק ומדריכי-אחראית להקצאת כחמקום מתן השירות הנהלת  .4.1

ידי משרד - אך לא פחות מהתקן הנדרש על, פי צרכי המקום-על, פעילות ותעסוקה

  .במידה וקיים, הבריאות

טיפול ופעילות לצעים ומרחב אמ,  אחראית להימצאות ציודמקום מתן השירותהנהלת  .4.2

  .פי נהלים ודפי הנחיות רלוונטיים של משרד הבריאות-על, לשירות ריפוי בעיסוק

 בשירות ריפוי תפקידיםההגדרת פי - התנהל עלריפוי בעיסוק למנהל שירות חובת  .4.3

  .מפורט בנוהל זהכ, בעיסוק

  שירות ריפוי בעיסוקמנהל תיאור והגדרת תפקיד  .5

או המנהל הרפואי ימנה את אחד /והמקום הנהלת , יפוי בעיסוקרכל מקום מתן שירות ב

 פי-לע,  שירות ריפוי בעיסוקמנהלכ, מקוםאו המרפא בעיסוק היחיד ב, המרפאים בעיסוק

  . ונציבות שירות המדינההקריטריונים המקובלים במשרד הבריאות

ולהפעיל , ינהליבאופן מקצועי ומהשירות נהל את ייצג וללמנהל שירות ריפוי בעיסוק תפקיד 

, שירותהקום מתן משל מקצוע הריפוי בעיסוק ושל פי הסטנדרטים והנהלים -עלאת השירות 

  .תוך שמירה על רמה מקצועית גבוהה

  מקצועיהאחריות וסמכות בתחום הניהול  .5.1

מתן  מקוםשירות ריפוי בעיסוק בלפתח את  לתכנן ו,ע מדיניותואחראי לקב .5.1.1

  .ורטים בקובץ נהלים זההמפ, בהתאם לנהלי המקצוע, השירות

  .מקצועי-ת ותקשורת בצוות הרבוח דרכי עבודה משותפיאחראי להבט .5.1.2

אחראי לתכנון וניהול עבודת המרפאים בעיסוק ועבודת מדריכי פעילות  .5.1.3

  .  במקום מתן השירותותעסוקה

במקרים , כולל, ביצוע העשייה המקצועית במסגרת שירות ריפוי בעיסוקאחראי ל .5.1.4

אדם מותאמת לפעילות התערבות מקצועית ותוכניות קביעת , הערכה, רלוונטיים

  .)לקוחל(

, מתוך מגמה לקדם ולשפר את השירות, צוות ריפוי בעיסוקמפקח על עבודת  .5.1.5

  .ניהוליות המתעוררותהמקצועיות והולהציע פתרונות לבעיות 

  ניהול הצוותאחריות וסמכות בתחום  .5.2

 מרפאים בעיסוק - בעיסוק קבלה וקליטת העובדים לשירות ריפוי, אחראי לראיון .5.2.1

נוהל "פי -על, כולל קביעת קריטריונים לתקופת ניסיון,  פעילות ותעסוקהומדריכי

  .כמקובל במקום מתן השירותו, ) בקובץ זה1.3' נוהל מס" (קבלת עובד חדש

  . המיועד להםאחראי להכשרת העובדים שבאחריותו והתאמתם לתפקיד .5.2.2

, כולל סטודנטים,  שבאחריותול העובדיםל מערך הדרכה לכקיוםלאחראי  .5.2.3

 ,) בקובץ זה1.4' נוהל מס" (נוהל הדרכה"פי -על, קצועלמקובל במבהתאם 

  .וכמקובל במקום מתן השירות

פעילות , אחראי להצבה וניוד עובדים במסגרות השונות של ריפוי בעיסוק .5.2.4

בהתאם להכשרת העובדים וכישוריהם ובהתאם לצורכי המקום , ותעסוקה

  .המשתנים

לא בתוקף
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  .כולל נוכחות וחופשות,  ריפוי בעיסוקשירותסידורי עבודה ב לקביעת אחראי .5.2.5

 . סדירותישיבות צוותאחראי לקיום  .5.2.6

ימי עיון השתלמויות ו, קורסיםבאחראי להשתתפות צוות ריפוי בעיסוק  .5.2.7

העשרה והוספת ידע , לשם עדכון, ומחוצה לומתן השירות המתקיימים במקום 

  .מקצועית

  נהליתילות המאחריות וסמכות בתחום הפעי .5.3

 יםצוותה, הנהלת מקום מתן השירותריפוי בעיסוק בפני אחראי לייצוג מקצוע ה .5.3.1

  .מחוצה לוומתן השירות  מקוםב, הלקוחות ואחרים רלוונטיים, יםמקצועי-רבה

אמצעי , ציוד אבחוני וטיפולי להימצאות מקום מתן השירותאחראי מול הנהלת  .5.3.2

  .שירות ריפוי בעיסוקלת הפעלהולמים פעילות  ו טיפוליומרחבהפעלה 

מוזכר כ, האמצעים והמרחבים, הציודושמירה על אחראי להבטחת תקינות  .5.3.3

  .5.3.2בסעיף 

  דיווחהוהרישום , התיעודאחריות וסמכות בתחום  .5.4

כמקובל , ריפוי בעיסוקצוות עבודת חות שוטפים של "להימצאות דואחראי  .5.4.1

  .שירותהבמקום מתן 

  מקצועית-השתלבות בפעילות רב .5.5

במסגרת ריפוי בעיסוק ובמסגרת , בעריכת סקרים ומחקרים מקצועייםמשתתף  .5.5.1

  .מקצועית-רב

,  ומחוצה לומקום מתן השירותב, מקצועיות-משתתף בועדות מקצועיות ובין .5.5.2

  .הנהלת מקום השירותבתיאום עם 

 מקום מתן השירות המתקיימים ב,הצגות מקרהומשתתף בדיונים מקצועיים  .5.5.3

  .ומחוצה לו

  של מנהל שירות ריפוי בעיסוק הדרכה והשתלמויות .5.6

נוהל "פי -על, למקובל במקצועבהתאם , מקבל הדרכה מקצועית או מערכתית .5.6.1

  . וכמקובל במקום מתן השירות,) בקובץ זה1.4 ' מסנוהל" (הדרכה

מתן השירות ימי עיון המתקיימים במקום השתלמויות ו, קורסיםמשתתף ב .5.6.2

  .יתהעשרה מקצועוהוספת ידע , לשם עדכון, ומחוצה לו

  תיאור והגדרת תפקיד המרפא בעיסוק .6

מנהל שירות לפי ההנחיות הכלליות של ,  בעיסוקרפאהעשייה המקצועית של ממבצע את 

של מקצוע הריפוי בעיסוק פי הסטנדרטים והנהלים -עלו, מקום מתן השירותריפוי בעיסוק ב

  . תוך שמירה על רמה מקצועית גבוהה, שירותמסגרת הושל 

הנחיות מקצועיות ": ראה פירוט( רפא בעיסוק בתחום המקצועיאחריות וסמכות המ .6.1

  ). בקובץ זה2.1-2.5 ' מס נהלים– "הטיפולית/ מערך ההתערבות המקצועית-

או המגיע /ו, ופנה לשירות ריפוי בעיסוק המ)לקוח(אדם כל מעריך ומאבחן  .6.1.1

  .מקום מתן השירותבכמקובל , למקום מתן השירות

לא בתוקף
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או /משפחתית ו/זוגית, פרטנית, טיפולית/קובע מסגרת התערבות מקצועית .6.1.2

,  לקבלת שירות ריפוי בעיסוק שנמצא מתאים,)לקוחל(אדם ל, קבוצתית

 עיסוקים בפעילויות ויםמרבימעורבות והשתתפות  ,תפקודהמכוונת להשגת 

, יום-יוםועיסוקים בחיי הפעילויות : כולל, בתחומי החיים השונים

 .תיתחברפעילות פנאי ו, משחק, עבודה/לימודים

תוך , תכנון ובניית פעילות וסביבת פעילות מכוונות למטרה, שיפור,  לניתוחפועל .6.1.3

לרבות  -בהתיחס לאדם כלקוח ( המלצה ליצירת שינויים והתאמות סביבתיות

  . )בביתו ובסביבות חייו, ליד מיטת חוליו

,   אמצעיםאו יוצר/מייעץ ו, תאיםמוכן , בטכנולוגיות מסייעותעושה שימוש  .6.1.4

 .המסייעים ללקוח, ירים  ואביזרי עזרמכש

  .ההתערבות השגת מטרות ויעדי  עוקב ומדווח על .6.1.5

  .פי הצורך-על, טיפולית/התערבות מקצועית תוכנית מתאים מחדש ומעריך .6.1.6

או כל רשומה רשמית /פי נוהל רשומה רפואית ו- על,  ודיווחתיעוד, נהל רישוםמ .6.1.7

  . במקום מתן השירותקובלכמ , אחרת

הצוות ואחרים , )במידת הצורך (משפחתו, )ללקוח(לאדם ייעץ מדריך ומ .6.1.8

 . סיכונים והתדרדרות במצבתלשיפור מיומנויות ומניע, רלוונטיים

הצוות ואחרים , )במידת הצורך( משפחתו, )ללקוח(לאדם ייעץ מדריך ומ .6.1.9

וכן , מכשירים ואביזרי עזר וניידות,  בכל הקשור להתאמת אמצעיםרלוונטיים

 . סביבהש לבצע בבית ובשית ושינויים והתאמ

בהתאם להכשרתו וניסיונו , מדריך חברי צוות וסטודנטים בריפוי בעיסוק .6.1.10

 נוהל" (נוהל הדרכה"פי -על,  מקצועי ואחרים רלוונטיים-וכן צוות רב, המקצועי

 .) בקובץ זה1.4 'מס

  אחריות מינהלית .6.2

וכן כל ,  הערכה והתערבות ואמצעיםתקינות כלישמירה על אחראי לקיום ו .6.2.1

או צורך /תוך דיווח על תקלות ו, את צוות ריפוי בעיסוק בעבודתוהציוד המשמש 

לרבות אירועים חריגים ומפגעים , מקום מתן השירותכמקובל ב, בחידוש הציוד

  .בסביבת העבודה

  רישום והדיווחה, התיעודאחריות בתחום  .6.3

-על, תיעוד ודיווח כל מהלך התקשרות עם שירות ריפוי בעיסוק, אחראי לרישום .6.3.1

או כל רשומה /נוהל רשומה רפואית ו, פי ההנחיות המקצועיות המקובלות

 . במקום מתן השירותקובלכ , רשמית אחרת

ווח על אירועים חריגים שהתרחשו במהלך ההתערבות דאחראי לד .6.3.2

פי נוהל ארועים - על, טיפולית של ריפוי בעסוק במקום מתן השירות/המקצועית

 .חריגים המקובל במקום השירות

או כל /ו) הלקוח(אי לתיוק כל הדיווחים  ברשומה הרפואית של האדם אחר .6.3.3

  .כמקובל במקום מתן השירות, רשומה רשמית אחרת

לא בתוקף
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 מקצועי-לצוות הרבו מנהל שירות ריפוי בעיסוקלשוטף ווח ידאחראי להעברת  .6.3.4

 ך במערהשתלבותלתיאום ו, )מקצועי-ידי צוות רב- כאשר השירות ניתן על(

 .צוותי-הרבההתערבות 

אדם הרשומה הרפואית של  בהתקדמות ומעקב שוטפיםם אחראי לניהול רישו .6.3.5

  .כמקובל במקום מתן השירות, או כל רשומה רשמית אחרת/ו) הלקוח(

  . כמקובל במקום מתן השירות, מקצועיים-רבהדוחות השתתף בכתיבת מ .6.3.6

  הדרכה והשתלמויות .6.4

נוהל  "פי-על ,למקובל במקצועבהתאם , מקבל הדרכה מקצועית או מערכתית .6.4.1

  . וכמקובל במקום מתן השירות,) בקובץ זה1.4 ' מסנוהל" (הדרכה

לשם , ימי עיון המתקיימים במקום ומחוצה לוהשתלמויות ו, קורסיםמשתתף ב .6.4.2

  .העשרה מקצועיתוהוספת ידע , עדכון

  תיאור והגדרת תפקיד המדריך .7

ריפוי ל שירות מנהלפי ההנחיות הכלליות של , מבצע עבודתו במסגרת שירות ריפוי בעיסוק

במידה ואין מרפא בעיסוק (או של הנהלת מקום מתן השירות / ומקום מתן השירותבעיסוק ב

  . )במקום

  אחריות וסמכות בתחום הפעלת תוכנית הפעילות והתעסוקה .7.1

או , מנהל שירות ריפוי בעיסוק או מי מטעמומ) הלקוח(אדם קבל מידע על המ .7.1.1

לפני , מקוםבאחר צוות בכיר או מאיש מתן השירות  מקוםמרפא בעיסוק במ

  .  התעסוקתית למסגרת הפעילות)הלקוח(אדם קבלת ה

פי הנחיות -על, )במידת הצורך (ממשפחתואו /ו) הלקוח(אדם המקבל מידע מ .7.1.2

 .או כמקובל במקום מתן השירות/ו, מנהל שירות ריפוי בעיסוק או מי מטעמו

כשרתו לקביעת בכלים שבתחום ה, )לקוח(אדם אתר כישורים ויכולות של כל מ .7.1.3

  .או קבוצתית/תוכנית פרטנית ו

תוכנית פעילות , מנהל שירות ריפוי בעיסוק או מי מטעמובתיאום עם , קובע .7.1.4

  .שנמצא מתאים למסגרת הפעילות, )לקוח(אדם או קבוצתית לכל /פרטנית ו

  .בהתאם להכשרתו, תעסוקה/הפעלה: קרי, פעילותפעיל מסגרת מ .7.1.5

  דיווחהרישום וה, התיעודאחריות בתחום  .7.2

, לים והדרישות המקצועיים המקובליםפי הנה-על, פסיםטאחראי למילוי  .7.2.1

  .וכמקובל במקום מתן השירות

  . תקבוצתי/פרטנית דיווח פעילות יטופסאחראי למילוי  .7.2.2

מנהל שירות ריפוי ל, הנמצא במסגרת הפעילות, )הלקוח(אדם ווח על פעילות המד .7.2.3

 תיאום ושילוב במערכת לשם, מקצועי-לצוות הרבלמרפא בעיסוק ו, בעיסוק

 .צוותית- הרבהתערבותה

או כל רשומה /ו) הלקוח(אדם השל  המועבר לרשומה הרפואית, כל דיווח בכתב .7.2.4

בהיעדר (או איש מקצוע בכיר אחר , מחייב חתימת מרפא בעיסוק, רשמית אחרת

 . )שירות ריפוי בעיסוק
  

לא בתוקף
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  הדרכה והשתלמויות .7.3

נוהל "פי -על, ובל במקצועלמקבהתאם , מקבל הדרכה מקצועית או מערכתית .7.3.1

  . וכמקובל במקום מתן השירות,) בקובץ זה1.4 ' מסנוהל" (הדרכה

לשם , ימי עיון המתקיימים במקום ומחוצה לוהשתלמויות ו, קורסיםמשתתף ב .7.3.2

 .העשרה מקצועיתוהוספת ידע , עדכון

מקום הנהלת , תעסוקה ללא מרפאים בעיסוקפעילות ו י מדריכיםבמקום בו עובד .7.3.3

לשם התעדכנות ביקורים במוסדות דומים  הדרכה ו ירות תדאג לביצועמתן הש

  .רכישת ידעו

  בקרה ופיקוח .8

ולבקר את לפקח רשאי , או מי מטעמו, ראש שירות ריפוי בעיסוק במשרד הבריאות .8.1

שירות הניתן הלהתרשם מ, תעסוקה בכל עתהופעילות ההמרפאים בעיסוק ומדריכי 

 .ו והמלצותיוולהעביר הערותי

רשאי לפקח ולבקר את המרפאים , או מי מטעמו, ארצי מטעם קופת חוליםממונה  .8.2

להתרשם , בעיסוק ומדריכי הפעילות והתעסוקה העובדים במסגרת הקופה בכל עת

 .ו והמלצותיושירות הניתן ולהעביר את הערותיהמ

 כמקובל במקום מתן כופיקוח ובקרה על שירות ריפוי בעיסוק במקום מתן השירות יער .8.3

 .ים והן חיצונייםפנימיובקרה הן פיקוח , השירות

  אתיקה מקצועית ומשמעת, שמירה על כללי שמירת סודיות .9

 וכללי מקצועיתהאתיקה כללי ה ,כללי שמירת סודיותעל כל איש מקצוע לקיים את  .9.1

 ונהלי שירותהמקום מתן של , של מקצוע הריפוי בעיסוקפי הסטנדרטים -על, המשמעת

  .בודתומשרד הבריאות הרלוונטיים לע

 

לא בתוקף
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  נוהל קבלת עובד חדש    1.3

  כללי .1

תהליך קבלת עובד חדש לשירות ריפוי בעיסוק הינו תהליך משמעותי לקליטתו המוצלחת 

כל קבלת עובד חדש צריכה להיות מלווה בתהליך היכרות עם מסגרת . במסגרת השירות

 .הצוותים הפועלים בו ונהלי העבודה הרלוונטיים לעבודתו, מקום מתן השירות

 טרותמ .2
נוהל זה בא לקבוע כללים מקצועיים בסיסיים לתהליך קבלת עובד חדש לשירות ריפוי  .2.1

 .בעיסוק

  - ובנוסף , גדרת תפקידים וסמכויותט נוהל הוראה פיר -הגדרות  .3
 -עובד חדש בצוות ריפוי בעיסוק  .3.1

 .מי שסיים את לימודי ריפוי בעיסוק באחת מהאוניברסיטאות המוכרות .3.1.1

  . את מסגרת העבודהמי שעבד בתחום ומשנה  .3.1.2

 .מי שעבד בתחום אחר בריפוי בעיסוק ומשנה את תחום עבודתו .3.1.3

 חריות א .4

 מתן השירות לקבוע נהלים ופרוצדורות  במקוםמנהל שירות ריפוי בעיסוקבאחריות  .4.1

  .ולידע את הנהלת מקום מתן השירות, לקבלת עובד חדש לשירות ריפוי בעיסוק

ג לביצוע תהליך הקבלה של עובד חדש לשירות לדאו מנהל שירות ריפוי בעיסוקבאחריות  .4.2

 . כמפורט בנוהל זה וכמקובל במקום מתן השירות, ריפוי בעיסוק

באחריות מנהל שירות ריפוי בעיסוק לתווך בין העובד החדש ובין ההנהלה  .4.3

 .האדמיניסטרטיבית במקום מתן השירות בכל הקשור לתנאי הקליטה לשירות

 .להכיר באחריות זובאחריות הנהלת מקום מתן השירות  .4.4

 הליך הביצוע .5
 קביעת מסגרת העבודה  .5.1

מנהל שירות ריפוי בעיסוק יבהיר לעובד החדש מהי מסגרת העבודה והיקף  .5.1.1

 .המשרה בה ישולב

פי - על, מנהל שירות ריפוי בעיסוק יתאם עם העובד החדש ימים ושעות עבודה .5.1.2

  .צרכי המערכת

 ציוד  .5.2

,  יקבל תג מזהה ופרטי לבושמנהל שירות ריפוי בעיסוק ידאג שהעובד החדש .5.2.1

 .כמקובל במקום מתן השירות

 מקצועי -הכרות עם מקום מתן השירות והצוות הרב .5.3

 יערוך לעובד החדש הכרות עם מבנה , או מי מטעמו,מנהל שירות ריפוי בעיסוק .5.3.1

תוך שימת דגש על היחידה , מקום מתן השירות ועם שירות ריפוי בעיסוק בו

-ולל היכרות עם צוות ריפוי בעיסוק והצוות הרבכ, הייחודית בה יבצע עבודתו

 .מקצועי

לא בתוקף
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 הכרות עם נהלים .5.4

על מנהל שירות ריפוי בעיסוק להעביר לידי העובד החדש את קובץ הנהלים  .5.4.1

נהלי מקום מתן , לרבות נהלי שירות ריפוי בעיסוק, הקיים במקום מתן השירות

 .השירות ונהלי משרד הבריאות הרלוונטיים לעבודתו

 .חדש ללמוד ולהכיר את הנהלים במהלך החודש הראשון לעבודתועל העובד ה .5.4.2

  לטיפול) לקוחות(קבלת אנשים  .5.5

כפוף (עד שלושה חודשים ראשונים מיום תחילת עבודתו של העובד החדש  .5.5.1

 .תוגדר התקופה כתקופת ניסיון, )והיקף המשרההמקצועית לתחום ההתמחות 

יפוי בעיסוק זמן לעריכת יגדיר מנהל שירות ר, )5.5.1סעיף (במהלך תקופה זו  .5.5.2

תצפיות והכרות עם אמצעי ההערכה וההתערבות המקובלים בשירות ריפוי 

  . הדרכות וישיבות צוות, בעיסוק במקום מתן השירות

לביצוע ) לקוחות(יקבל העובד החדש אנשים , )5.5.1סעיף (במהלך תקופה זו  .5.5.3

  .ודיםתוך הדרכה והנחיה צמ, טיפולית באופן הדרגתי/התערבות מקצועית

  הדרכה .5.6

פי - על, למקובל במקצועבהתאם , מערכתיתוקבל הדרכה מקצועית עובד חדש י .5.6.1

  . וכמקובל במקום מתן השירות,) בקובץ זה1.4 ' מסנוהל" (נוהל הדרכה"

  מורשים בביצוע  .6

או מי , ידי מנהל שירות ריפוי בעיסוק במקום מתן השירות-קבלת עובד חדש תיעשה על .6.1

 . מטעמו

ידי - תיעשה על, בו אין מרפאים בעיסוק אחרים, קום מתן שירותקבלת עובד חדש במ .6.2

בתיאום ובאישור המנהל המקצועי של מקום , שאינו מסקטור ריפוי בעיסוק, איש מקצוע

  .או מי מטעמו, מתן השירות

  ודיווחרישום, תיעוד .7
או בתיק /כל מהלך ההערכה וההדרכה של עובד חדש  יתועד בכתב ויתויק בתיק הדרכה ו .7.1

 .כמקובל במקום מתן השירות, העובד

  סייגים .8

 :תעסוקה ללא מרפאים בעיסוקפעילות ו י מדריכיםבמקום בו עובד .8.1

מקום מתן השירות תדאג לביצוע תהליך קבלת עובד חדש למקום מתן הנהלת  .8.1.1

קבלת ביקורים במוסדות דומים  כחלק מתהליך לרבות , כמקובל, השירות

 . העובד החדש לעבודה

לא בתוקף
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  נוהל הדרכה    1.4

  ליכל .1

  . בהכשרתו של המרפא בעיסוק כמטפל הינה חלק מהותי בריפוי בעיסוקהדרכה 

בהכשרות המעשיות ונמשכת ,  במהלך הלימודים האוניברסיטאייםההדרכה מתחילה

  .בהתאם לשלב ולתפקיד בו נמצא המרפא בעיסוק, לאורך שנות העבודה

אישיות וח ועיצוב לפית,  להתפתחות מקצועית, תורמת לפיתוח מיומנויות וידעדרכההה

  .טיפולית

  מטרות .2

  . לתהליך ההדרכה בריפוי בעיסוקמקצועיים בסיסייםנוהל זה בא לקבוע כללים  .2.1

  –ובנוסף ,  ראה פירט נוהל הגדרת תפקידים וסמכויות-הגדרות  .3

הקשור בליווי ובעשייה , מדריך למודרךהמתרחש בין ,  תהליך-  הדרכה .3.1

  . ומעשיטיפולית תוך העברת ידע תיאורטי/המקצועית

 השותפים לעשייה ,ת אנשי מקצועאו קבוצסטודנט למקצוע ,  איש מקצוע- מודרך  .3.2

 .הפונים או מופנים לקבלת הדרכה, הטיפולית/המקצועית

אשר , מרפא בעיסוק בעל ניסיון בעבודה המקצועית  ובהדרכה - מרכז תחום הדרכה .3.3

במקום מתן יסוק מנהל שירות ריפוי בעידי -תפקיד עללהוסמך להדרכה ומונה הוכשר ו

 .השירות

אשר , מרפא בעיסוק בעל ניסיון בעבודה המקצועית -) מדריך סטודנטים(מדריך קליני  .3.4

מנהל שירות ריפוי בעיסוק או ידי -תפקיד עללומונה , ת סטודנטיםהוסמך להדרכהוכשר ו

בתיאום ובשיתוף החוג לריפוי בעיסוק במוסד , במקום מתן השירותמרכז תחום הדרכה 

 .וכראקדמי מ

נמצא אשר , מרפא בעיסוק בעל ניסיון בעבודה המקצועית -מרפא בעיסוק נותן הדרכה   .3.5

במקום מתן מנהל שירות ריפוי בעיסוק או מרכז תחום הדרכה ידי - תפקיד עלמתאים ל

 .השירות

 חריותא .4
, ל העובדים שבאחריותולמערך הדרכה לכבאחריות מנהל שירות ריפוי בעיסוק לקיים  .4.1

  .כמפורט בנוהל זה וכמקובל במקום מתן השירות, כולל סטודנטים

לקיום הדרכה שוטפת  מתן השירות לדאוג במקוםמנהל שירות ריפוי בעיסוק באחריות  .4.2

 .כולל תכנון ובניית מערכי הדרכה,  בשירותומתאימה לצורכי העובדים

מרכז תחום מרפא בעיסוק לתפקיד מנות  במקום למנהל שירות ריפוי בעיסוקבאחריות  .4.3

 םהשתתפותדאוג לול, נותני הדרכהמרפאים בעיסוק או מדריכים קליניים ו/ ו,הדרכה

  .  התואם לתפקידםבקורס הדרכה מוכר

באחריות הנהלת מקום מתן השירות להכיר במערך ההדרכה של שירות ריפוי בעיסוק על  .4.4

 .כל היבטיו

לא בתוקף
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 שנמצא מתאים לתפקיד ,סוקילאפשר למרפא בעמקום מתן השירות באחריות הנהלת   .4.5

לעבור קורס , נותן הדרכהמרפא בעיסוק או /או מדריך קליני ו/רכז תחום הדרכה ומ

 .כקובל במקום מתן השירות,  ובהכרה בימי עבודהיותוהדרכה ולהשתתף בעל

באחריות , בו לא נמצא מרפא בעיסוק למתן הדרכה מקצועית, במקום מתן השירות .4.6

או /פרטנית ו, פוי בעיסוקייחודית לריהדרכה למתן  לדאוג מקום מתן השירותהנהלת 

פי צרכי המקום וכמקובל במקום מתן -על, קוםמחוץ לממרפא בעיסוק על ידי , קבוצתית

 .השירות

ר עם מנהל שירות קשר ישיבאחריות המוסדות האקדמיים של ריפוי בעיסוק לקיים  .4.7

שיבוץ , בנוגע לקבלה, מרכז תחום ההדרכה במקום מתן השירותעם ריפוי בעיסוק ו

 .סטודנטיםוהדרכת ה

באחריות המוסדות האקדמיים של ריפוי בעיסוק להיות בקשר עם המדריכים הקליניים  .4.8

 . המקצועיתםהתפתחותולעודד 

 הליך הביצוע .5
שנרכשו ,  ובהליכים המקצועייםבכלים, עשה שימוש בידע ימרפא בעיסוק נותן הדרכה .5.1

מודרך בדרכו על מנת ללוות את ה, או בתהליך ההכשרה להדרכה/במהלך שנות העבודה ו

 .המקצועית

 הדרכת מרפאים בעיסוק .5.2
 . השוטפת של המרפא בעיסוקומעבודתבלתי נפרד הדרכה מהווה חלק ה .5.2.1

ניסיון שנות העבודה והבהתאם לשוטפת מרפא בעיסוק מחויב בקבלת הדרכה כל  .5.2.2

 :המקצועי

, במהלך השנה הראשונה לעבודתוקבל י  במקצועמרפא בעיסוק חדש .5.2.2.1

, באופן פרטני, )למשרה מלאה(לפחות  שבועיתאחת הדרכה של שעה 

או / באופן פרטני ו-ובשנה השניה , ממרפא בעיסוק שהוסמך להדרכה

 .קבוצתי

ידי מרפא בעיסוק וותיק - יודרך המרפא בעיסוק עלהחל מהשנה השלישית  .5.2.2.2

 .או קבוצתי/באופן פרטני ו, בהתאם להכשרתו וניסיונו המקצועי, יותר

, רפא בעיסוק למתן הדרכה מקצועיתבו לא נמצא מ, במקום מתן השירות .5.2.2.3

על , או קבוצתית/פרטנית ו, רשאי מרפא בעיסוק לקבל הדרכה מקצועית

פי צרכי המקום וכמקובל במקום מתן -על, קוםמחוץ לממרפא בעיסוק ידי 

 .השירות

י "רשאי מרפא בעיסוק לקבל הדרכה ע, 5.2.2.2-5.2.2.3בנוסף לסעיפים  .5.2.2.4

כמקובל במקום מתן , או קבוצתי/ני ובאופן פרט, איש מקצוע  בכיר אחר

 .השירות

  הנמצאים בהכשרה מעשית במקום מתן השירותפוי בעיסוק יהדרכת סטודנטים לר .5.3

 .שהוסמך לעניין, ידי מרפא בעיסוק מדריך קליני-הדרכת סטודנטים תתבצע על .5.3.1

ת הדרכה שבועית פרטנית לכל לשעלפחות כל סטודנט בהכשרה מעשית זכאי  .5.3.2

 .תקופת ההכשרה

לא בתוקף
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עם רציף  קיים קשרל, אליהן משתייכים הסטודנטים ,האוניברסיטאות על .5.3.3

 . המדריכים הקליניים במקום מתן השירות

על המדריך הקליני לעמוד בדרישות האוניברסיטאות באשר למערך ההדרכה  .5.3.4

 .התכנים והמשובים שיש לתת לסטודנטים, הנדרש

על הסכם השכר פי נוהל הנסמך -על, המדריך הקליני יתוגמל על שעות ההדרכה .5.3.5

 .או כמקובל במקום מתן השירות/ו, הסקטוריאלי

  תעסוקהו י פעילותהדרכת מדריכ .5.4

לפחות אחת ריפוי בעיסוק חייב בהדרכה של מדריך פעילות ותעסוקה בצוות  .5.4.1

 .או קבוצתי/באופן פרטני ו, ו לאורך שנות עבודתלחודש

 . הדרכהנותןסוק ימרפא בעידי - ההדרכה תינתן על .5.4.2

על הנהלת מקום , במקום מתן השירותנותן הדרכה א בעיסוק במידה ואין מרפ .5.4.3

י מרפא בעיסוק "ע, או קבוצתי/באופן פרטני ו, מתן השירות לדאוג למתן הדרכה

, או איש מקצוע  בכיר אחר ממקום מתן השירות/ו, מחוץ למקום מתן השירות

  . וכמקובל במקום מתן השירות,יםכפי הצר- על

  הדרכת עמיתים .5.5

או /באופן פרטני ו ,טיפול השוניםאו ה/הבריאות וקצועות הדרכת עמיתים ממ .5.5.1

, התערבות המקצועית הייחודית של ריפוי בעיסוקבנושאים הקשורים ל, קבוצתי

או מרפא בעיסוק בעל וותק וניסיון /ו כהנותן הדרתעשה על ידי מרפא בעיסוק 

  . בתחום ההתמחות הייחודי בו ניתנת ההדרכה

  הדרכה על הדרכה  .5.6

מאיש , על הדרכההדרכה  לקבל , המבצע הדרכות בפועלבעיסוק על כל מרפא  .5.6.1

, תו כמדריךלפחות בשנתיים הראשונות לעבודפעם בחודש , מקצוע בכיר ממנו

 .או קבוצתי/באופן פרטני ו

  מורשים בביצוע  .6

מרכז תחום , ידי מנהל שירות ריפוי בעיסוק- הדרכות בריפוי בעיסוק תינתנה רק על .6.1

בתיאום ובאישור , מרפא בעיסוק בהתאם להגדרת תפקידוכל , מדריך קליני, הדרכה

 .או המנהל המקצועי של מקום מתן השירות/מנהל שירות ריפוי בעיסוק ו

תינתן בתיאום ובאישור מנהל , שאינו מסקטור ריפוי בעיסוק, ידי איש מקצוע-הדרכה על .6.2

  .או המנהל המקצועי של מקום מתן השירות/שירות ריפוי בעיסוק ו

  ודיווחוםריש, תיעוד .7
, או בכל רשומה רשמית אחרת/ויתויק בתיק הדרכה ו, כל מהלך הדרכה יתועד בכתב .7.1

 .כמקובל במקום מתן השירות

כמקובל , כל מהלך הדרכת סטודנטים יתועד בכתב במסמכי האקדמיה המיועדים לכך .7.2

 .בהסכם בין מקום מתן השירות לאוניברסיטה
 

לא בתוקף
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      מערך ההתערבות–הנחיות מקצועיות   .2

  :הטיפולית/המקצועית

  

  ;נוהל הפניה לשירות ריפוי בעיסוק  2.1 

 
  ;נוהל סינון  2.2 

 
  ;נוהל אבחון והערכה  2.3 

 
 ;טיפולית/מקצועיתהתערבות נוהל   2.4 

  
   .טיפולית/קצועית מנוהל סיום התערבות  2.5 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  : הערה
או /הכוונה היא לזכר ו, בגוף זכרהיא בכל מקום בו הפניה במסמך 

  .נקבה
 

לא בתוקף
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  נוהל הפניה לשירות ריפוי בעיסוק    2.1

  כללי .1

או /ו, אבחון, הערכה, תהליך ההפניה הינו תהליך הכולל בקשה לבדיקת הצורך בסינון

, קידום בריאות, מניעה, שיקום, למטרות טיפול, טיפולית בריפוי בעיסוק/התערבות מקצועית

  ).הלקוח(בהתאם לצרכים הייחודיים של האדם , הדרכה ומתן חוות דעת, ייעוץ

 מטרות .2
 .נוהל זה בא לקבוע כללים מקצועיים בסיסיים לתהליך ההפניה לשירות ריפוי בעיסוק .2.1

 הגדרות .3
מנהל שירות ריפוי לשמש כבחר ננמצא מתאים ו מי ש- מנהל שירות ריפוי בעיסוק .3.1

 .בעיסוק במקום מתן השירות

 בתוכנית מוכרת וקבל ריפוי בעיסוקב מי שסיים הכשרה אקדמית - מרפא בעיסוק  .3.2

לרבות מרפאים בעיסוק וותיקים בעלי , תעודת סיום תואר ראשון מהמוסד האקדמי

  .משרד הבריאותמאו /הסמכה ממוסד אקדמי בישראל ו

, מניעה וקידום בריאות, חינוך, שיקום, או שירותי בריאות/ מסגרות ו- מקום מתן שירות  .3.3

 .גרות שונות בקהילהאו מס/במרפאה ו,  במערך אשפוזי- יעוץ והדרכה 

או הצוות /המנהל האדמיניסטרטבי ו,  המנהל המקצועי-הנהלת מקום מתן השירות  .3.4

  .המוגדר במקום כהנהלה

 טיפולית/או התערבות מקצועית/אבחון ו, הערכה,  הליך הכולל בקשה לסינון- הפנייה  .3.5

  .בריפוי בעיסוק

 . בעיסוקהמקבלים שירות ריפוי, או קהילה/ארגון ו, קבוצה,  אדם- לקוח  .3.6

כמקובל , גורם מקצועי או כל גורם רלוונטי אחר, משפחתו, )לקוחה(אדם  ה–מפנה  .3.7

 .במקום מתן השירות

או עריכת בדיקת /ו,  סקירה ואיסוף מידע רלוונטי נוסף לחומר שנאסף בהפניה-סינון  .3.8

, או התערבות מקצועית/אבחון ו, בכדי להחליט על צורך בהערכה מעמיקה יותר, סינון

, או החלטה כי אין צורך בקבלת שירות ריפוי בעיסוק, חלטה להפניה לגורם אחראו ה/ו

 .) בקובץ זה2.2' נוהל מס ("נוהל סינון"פי - על

 תהליך של השגה ותרגום מידע לצורך קביעת הצורך בהתערבות -הערכה ואבחון  .3.9

' מסנוהל " (הערכה ואבחוןנוהל "עלפי , או בניית תוכנית התערבות/טיפולית ו/מקצועית

 .) בקובץ זה2.3

ואינו נמנה על ) ללקוח(אשר קשור לאדם , ארגון או פרט,  כל גורם-גופים חיצוניים  .3.10

  .הצוות במקום מתן השירות

  אחריות .4

לקבלת אדם של מרפאים בעיסוק -אחראית להקצאת כחמקום מתן השירות הנהלת  .4.1

ידי -נדרש עלאך לא פחות מהתקן ה, פי צרכי המקום- על, הפניות לשירות ריפוי בעיסוק

  .במידה וקיים, משרד הבריאות

לא בתוקף
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, בדיקה, מנהל שירות ריפוי בעיסוק במקום מתן השירות או מי מטעמו אחראי לביצוע .4.2

  .כמקובל במקום מתן השירות, או מעקב אחר ביצוע תהליך הפניה/ו

  הליך ביצוע .5

ידי מנהל שירות -לקבלת שירות ריפוי בעיסוק ייקבע על) הלקוח(נוהל הפניית האדם  .5.1

כמקובל במקום מתן , או חלק מצוות/באופן פרטני ו, ריפוי בעיסוק במקום מתן השירות

 .השירות

 .פי נוהלי מקום מתן השירות-על, טיפול בהפניה יערך בזמן סביר .5.2

  : הליך ההפניה כולל .5.3

 .כמקובל במקום מתן השירות, קבלת טופס הפניה .5.3.1

 .הדרוש להמשך טיפול בהפניה, איסוף מידע רלוונטי .5.3.2

כמקובל במקום מתן , לטה לגבי המשך הטיפול בהפניה ותיעודהקבלת הח .5.3.3

 .השירות

או לכל /למפנה ו, )ללקוח(לאדם , צוות השירות/העברת ההחלטה לצוות המטפל .5.3.4

 .כמקובל במקום מתן השירות, גורם מקצועי רלוונטי אחר

 :החלטה על הצורך בקבלת שירות ריפוי בעיסוק .5.4

 .קום מתן השירותכמקובל במ, הודעה על המשך קבלת השירות .5.4.1

 .פי שיקול דעת מקצועי-על, העברה לתהליך של סינון .5.4.2

-על, כאשר ההפניה מהווה תהליך סינון, העברה ישירות לתהליך הערכה ואבחון .5.4.3

 . פי שיקול דעת מקצועי

כאשר ההפניה מגיעה , טיפולית/העברה ישירות לתהליך התערבות מקצועית .5.4.4

 .  פי שיקול דעת מקצועי-או על/ו, או אבחון של ריפוי בעיסוק/מראש עם הערכה ו

 : החלטה כי אין צורך בקבלת שירות ריפוי בעיסוק .5.5

אינו זקוק לשירות ריפוי בעיסוק בהתיחס למידע ) הלקוח(הודעה כי האדם  .5.5.1

 .שהתקבל בהליך ההפניה

העברת טפסי ההפניה לאיש מקצוע , פי שיקול דעת מקצועי- על, במידת הצורך .5.5.2

 .ותאחר רלוונטי במקום מתן השיר

קביעת תאריך להפניה חוזרת לבדיקת , פי שיקול דעת מקצועי- על, במידת הצורך .5.5.3

 . או מעקב/המצב ו

לגורם , )ללקוח(תועבר לאדם ) 5.5-  ו5.4 –פי סעיפים קודמים -על(הודעה לגבי ההחלטה  .5.6

מסקנות , כולל נימוקים להחלטה, או כל גורם רלוונטי אחר/לצוות השירות ו, המפנה

 .ל במקום מתן השירותכמקוב, והמלצות

   ודיווחרישום, תיעוד .5.7

כולל נימוקים , סיום הטיפול בהפניה תדווח ותתועד בכתב/כל החלטה לגבי המשך .5.8

 .כמקובל במקום מתן השירות, מסקנות והמלצות, להחלטה

, או בכל רשומה רשמית אחרת/ו) הלקוח(כל דיווח יתויק ברשומה הרפואית של האדם  .5.9

 .כמקובל במקום מתן השירות

לא בתוקף
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או לכל גורם מקצועי /לגורם המפנה ו, )ללקוח(העתק ההחלטה בכתב יועבר לאדם  .5.10

 .כמקובל במקום מתן השירות, רלוונטי אחר

הדורשת התייחסות של איש מקצוע טיפולי , במקרה של ממצאים המעידים על בעיה .5.11

איש רופא או כל ל, לגורם המפנה, )ללקוח(בכתב לאדם  דווחעל המרפא בעיסוק ל, נוסף

 .בהתאם לחומרת הבעיה,  תוך זמן סבירממצאיםאחראי אחר על הצוע מק

 , רק לאחר קבלת ויתור סודיות חתוםתענה להעברת מידע לגופים חיצוניים הבקש .5.12

  .השירות כמקובל במקום מתן

  מורשים בביצוע .6

 .מרפא בעיסוק המוסמך לטפל בהפניה .6.1

לא בתוקף
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  נוהל סינון בשירות ריפוי בעיסוק    2.2

  כללי .1

או התערבות /אבחון ו, נו כלי המסייע בבדיקת הצורך בהערכהתהליך סינון הי

, ייעוץ, קידום בריאות, מניעה, שיקום, למטרות טיפול, טיפולית בריפוי בעיסוק/מקצועית

  ).הלקוח(בהתאם לצרכים הייחודיים של האדם , הדרכה ומתן חוות דעת

  מטרות .2

 .שירות ריפוי בעיסוקנוהל זה בא לקבוע כללים מקצועיים בסיסיים לתהליך הסינון ב .2.1

  –ובנוסף , ט נוהל הפניהו ראה פיר- הגדרות   .3
או עריכת בדיקת /ו,  סקירה ואיסוף מידע רלוונטי נוסף לחומר שנאסף בהפניה-סינון  .3.1

, או התערבות מקצועית/אבחון ו, בכדי להחליט על צורך בהערכה מעמיקה יותר, סינון

 .ן צורך בקבלת שירות ריפוי בעיסוקאו החלטה כי אי, או החלטה להפניה לגורם אחר/ו

  אחריות .4

לביצוע אדם של מרפאים בעיסוק -אחראית להקצאת כחמקום מתן השירות הנהלת  .4.1

אך לא פחות מהתקן הנדרש , פי צרכי המקום-על, תהליך הסינון לשירות ריפוי בעיסוק

  .במידה וקיים, ידי משרד הבריאות- על

, בדיקה,  או מי מטעמו אחראי לביצוע,מנהל שירות ריפוי בעיסוק במקום מתן השירות .4.2

  .כמקובל במקום מתן השירות, או מעקב אחר ביצוע תהליך הסינון/ו

  הליך ביצוע .5

ידי מנהל שירות ריפוי בעיסוק - הצורך בתהליך סינון לשירות ריפוי בעיסוק ייקבע על .5.1

 .כמקובל במקום מתן השירות, או חלק מצוות/באופן פרטני ו, במקום מתן השירות

, ידי המרפא בעיסוק באופן עצמאי או כחלק מצוות המקום-ך הסינון יתבצע עלתהלי .5.2

 .כמקובל במקום מתן השירות

 .פי נהלי מקום מתן השירות-על, תהליך הסינון יערך בזמן סביר .5.3

  תהליך הסינון כולל  .5.4

 .עיבוד המידע שהתקבל בתהליך ההפניה .5.4.1

, טי לביצוע ראיוןאו אחר רלוונ/ו, או בני משפחתו/ו, )הלקוח(מפגש עם האדם  .5.4.2

 .במידת הצורך

 .במידת הצורך, לשם איסוף מידע נוסף, או תהליכי סינון/שימוש בכלים ו .5.4.3

 החלטה על הצורך בקבלת שירות ריפוי בעיסוק .5.5

 .כמקובל במקום מתן השירות, הודעה על המשך קבלת השירות .5.5.1

 .העברה לתהליך הערכה ואבחון .5.5.2

 . פי שיקול דעת מקצועי-על, תטיפולי/העברה ישירות לתהליך התערבות מקצועית .5.5.3

לא בתוקף
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 החלטה כי אין צורך בקבלת שירות ריפוי בעיסוק  .5.6

אינו זקוק לשירות ריפוי בעיסוק בהתיחס למידע ) הלקוח(הודעה כי האדם  .5.6.1

 .שהתקבל בתהליך הסינון

ח סיכום תהליך הסינון "העברת דו, פי שיקול דעת מקצועי- על, במידת הצורך .5.6.2

 .מתן השירותלאיש מקצוע אחר רלוונטי במקום 

קביעת תאריך להפניה חוזרת לבדיקת , פי שיקול דעת מקצועי- על, במידת הצורך .5.6.3

 . או מעקב/המצב ו

לגורם , )ללקוח(תועבר לאדם ) 5.6-  ו5.5 –פי סעיפים קודמים -על(הודעה לגבי ההחלטה  .5.7

מסקנות , כולל נימוקים להחלטה, או כל גורם רלוונטי אחר/לצוות השירות ו, המפנה

 .כמקובל במקום מתן השירות, תוהמלצו

   ודיווחרישום, תיעוד .6

כולל נימוקים , תדווח ותתועד בכתב, סיום בתהליך הסינון/כל החלטה לגבי המשך .6.1

 .כמקובל במקום מתן השירות, מסקנות והמלצות, להחלטה

, או בכל רשומה רשמית אחרת/ו, )הלקוח(כל דיווח יתויק ברשומה הרפואית של האדם  .6.2

 .תן השירותכמקובל במקום מ

או לכל גורם מקצועי /לגורם המפנה ו, )ללקוח(העתק ההחלטה בכתב יועבר לאדם  .6.3

 .כמקובל במקום מתן השירות, רלוונטי אחר

פי נוהל ארועים חריגים -ידווח על, שהתרחש במהלך תהליך הסינון, כל אירוע חריג .6.4

 .המקובל במקום השירות

יחסות של איש מקצוע טיפולי הדורשת התי, במקרה של ממצאים המעידים על בעיה .6.5

איש רופא או כל ל, לגורם המפנה, )ללקוח(בכתב לאדם  דווחעל המרפא בעיסוק ל, נוסף

 .בהתאם לחומרת הבעיה,  תוך זמן סבירממצאיםאחראי אחר על המקצוע 

 , רק לאחר קבלת ויתור סודיות חתוםתענה להעברת מידע לגופים חיצוניים הבקש .6.6

  .השירות כמקובל במקום מתן

  מורשים בביצוע .7

  .המוסמך לטפל בהפניה ובסינון, מרפא בעיסוק .7.1

לא בתוקף
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 נוהל הערכה ואבחון     2.3
  כללי .1

טיפולית /תהליך הערכה והאבחון בריפוי בעיסוק מהווה בסיס לכל תהליך התערבות מקצועית

. תהליך זה מתמקד בזיהוי הגורמים המאפשרים או המעכבים ביצוע עיסוקי. בריפוי בעיסוק

ל מתהליך ההערכה והאבחון נסמך על הידע של המרפא בעיסוק לגבי הביצוע המידע המתקב

ולקיחת חלק ) הלקוח(האנושי והשפעת לקויות ומוגבלויות על תפקוד והשתתפות האדם 

, דפוסי ביצוע, המרפא בעיסוק לוקח בחשבון מיומנויות ביצוע. בביצוע פעילויות ועיסוקים

בוחן כיצד כל אחד מהם וכולם כמכלול משפיעים ו, דרישות פעילות ומרכיבי אדם, הקשרים

השימוש במבחנים ייעודיים ופירוש התוצאות מובילים , המידע שנאסף. על הביצוע העיסוקי

 .טיפוליתה/להגדרת מוקדי ההתערבות המקצועית

 רותמט .2
כבסיס לקביעת , נוהל זה בא לקבוע כללים מקצועיים בסיסיים לתהליך הערכה ואבחון .2.1

או החלטה כי אין צורך , טיפולית בשירות ריפוי בעיסוקה/ המקצועיתמוקדי ההתערבות

 .טיפולית של ריפוי בעיסוק/בהתערבות מקצועית

  –ובנוסף ,  ראה פירוט בנוהלי הפניה וסינון- הגדרות   .3
כבסיס להחלטה בנוגע , עיבודו ותיעודו, תהליך השגה ותרגום למעשה של מידע -הערכה  .3.1

 . ולית בשירות ריפוי בעיסוקטיפ/לצורך בהתערבות מקצועית

, פורמאליים ולא פורמאליים,  סטנדרטיים ולא סטנדרטייםכלים שימוש ב- אבחון .3.2

 .אבחון בתהליך היםספציפיות המשמש מכשירים ופעולות גומלין, ראיון, תצפית

המושתת על , מתמשך ומוגדר בזמן, י תהליך דינאמ- טיפולית /התערבות מקצועית .3.3

במטרה , התערבות ובדיקת תוצאות מדידות, אבחון, הערכהאינטראקציה מתמדת בין 

  . השתתפות ומעורבות מרבית במארג החיים) ללקוח(לאפשר לאדם 

או בני /ו) הלקוח( תוכנית שנבנית בשיתוף האדם -טיפולית /תוכנית התערבות מקצועית .3.4

, ספקי שירות ואחרים רלוונטיים, אנשי מקצוע אחרים, )במידת הצורך(משפחתו 

, מדדי תוצאה, סוגי התערבויות, תדירות ומשך ההתערבות, קביעת מטרות: תהכולל

 ).  במידה ומקובל(הערכה מחדש ומעקב 

: כולל, חיים אשר בהם אנשים מעורביםפעילויות  סוגים שונים של - תחומי עיסוק .3.5

 .פנאי והשתתפות חברתיתומשחק , עבודה/לימודים ,פעילויות יומיום בסיסיות

יום בתחומי -להוציא לפועל ולהשלים מגוון פעילויות בחי היוםיכולת ה - ביצוע עיסוקי .3.6

 . העיסוק והתפקוד השונים

מיומנויות . שלהן מטרות תפקודיות, הניתנות לצפייה,  יחידות ביצוע- מיומנויות ביצוע .3.7

ומתבססות ) לא בהכרח מה יכול לעשות(הביצוע מייצגות את מה שהאדם עושה בפועל 

: מיומנויות הביצוע כוללות. ההקשר ודרישות הפעילות, בי האדםעל השילוב בין מרכי

 .הנצפות במהלך פעילות, תקשורתמיומנויות וך תהלימיומנויות , מוטוריותמיומנויות 

הבאים לידי ביטוי במהלך ביצוע , שגרות ותפקידים של האדם,  הרגלים-  ביצועדפוסי .3.8

 .עיסוקים או פעילויות

לא בתוקף
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 הבסיסיים בתוך האדם העשויים להשפיע על הביצוע  הגורמים- ) לקוח(אדם  מרכיבי .3.9

 . הכוללים את תפקודי הגוף ומבני הגוף, העיסוקי

הקשרים : כולל, המשפיעים על הביצוע העיסוקי,  מגוון התנאים והמצבים- ים הקשר .3.10

 .וירטואלייםוטמפורליים , רוחניים, דמוגרפיים, תרבותיים, חברתיים, פיזיים

דרישות , מרחב, חפצים: כולל, נחוצים לביצוע פעילות התנאים ה-  דרישות פעילות .3.11

  .מרכיבי אדם ומיומנויות ביצוע, רצף ותזמון, חברתיות

השגרות ,  תיאור כוללני המורכב ממידע על ההיסטוריה העיסוקית-פרופיל עיסוקי  .3.12

  .הערכים והצרכים של האדם, תחומי העניין, וההרגלים

יכולות וקשיים בביצוע העיסוקי של האדם , ת איתור וניתוח בעיו-ניתוח ביצוע עיסוקי  .3.13

 . וזיהוי מטרות ותוצאות התערבות אפשריות

  אחריות .4

לביצוע אדם של מרפאים בעיסוק -אחראית להקצאת כחמקום מתן השירות הנהלת  .4.1

אך לא פחות , פי צרכי המקום- על, תהליך ההערכה והאבחון לשירות ריפוי בעיסוק

  . במידה וקיים,ידי משרד הבריאות- מהתקן הנדרש על

, בדיקה,  אחראי לביצוע, או מי מטעמו,מנהל שירות ריפוי בעיסוק במקום מתן השירות .4.2

 .או מעקב אחר ביצוע תהליך ההערכה והאבחון/ו

  .כל מרפא בעיסוק אחראי לביצוע תהליך ההערכה והאבחון כחלק אינטגראלי מעבודתו .4.3

  הליך ביצוע .5

טיפולית בשירות ריפוי /בות מקצועיתלהתער) לקוח(נוהל הערכה ואבחון לקבלת אדם  .5.1

, ידי מנהל שירות ריפוי בעיסוק במקום מתן השירות או מי מטעמו- בעיסוק ייקבע על

 .כמקובל במקום מתן השירות

פי הצרכים -ידי המרפא בעיסוק על-תכנון וביצוע תהליך ההערכה והאבחון יקבעו על .5.2

 .כמקובל במקום מתן השירות, )הלקוח(והיכולות של האדם 

  .פי נוהלי מקום מתן השירות-על, ביצוע תהליך ההערכה והאבחון יעשה תוך זמן סביר .5.3

בהתאם לצרכים ויכולות , תהליך ההערכה והאבחון יתבצע במהלך פגישה אחת או יותר .5.4

 .וכמקובל במקום מתן השירות, )הלקוח(האדם 

 רלוונטי לקראת ביצוע ההערכה והאבחוןאיסוף מידע  .5.5

 :כולל, הדרוש להמשך ביצוע ההערכה והאבחון, יאיסוף מידע רלוונט/קבלה .5.5.1

 .במידה ויש, רשומה רפואית .5.5.1.1

 .מקצועיות רלוונטיות אחרות- רשומות מקצועיות ורב .5.5.1.2

איסוף מידע לגבי הערכות ואבחונים קודמים רלוונטיים ממקצועות /קבלה .5.5.2

 .לרבות מריפוי בעיסוק, הבריאות השונים

, או אחרים רלוונטיים/ו) במידת הצורך(משפחתו , )הלקוח(פגישה עם האדם  .5.5.3

 .לשם היכרות וקבלת מידע רלוונטי נוסף

לא בתוקף
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  הכנה .5.6

והסביבה  המכשירים ,את הכליםמראש הכין דאוג ולעל המרפא בעיסוק ל .5.6.1

 . והאבחוןההערכהביצוע הנחוצים ל, המתאימה

 .פה ובאמצעות תג זיהוי מקצועי- ו בעל ותפקידועצמלהציג המרפא בעיסוק על  .5.6.2

 ומשך המטרות, הערכה והאבחוןאת אופי הולהסביר  לתארהמרפא בעיסוק על  .5.6.3

 .של התהליךהזמן המשוער 

בהתאם , להחליט לגבי אופי ההערכה והאבחון והיקפםהמרפא בעיסוק על  .5.6.4

 .ות וקשיים שיאתרבעי, ליכולות

חליט המרפא בעיסוק י, )הלקוח(אדם  ושיתוף הפעולה של הועל בסיס הסתכלות .5.6.5

 .כמתוכנןוהאבחון  הערכהעל קיום ה

 ביצוע הערכה ואבחון .5.7

משפחתו , )הלקוח( מהאדם - איסוף מידע לבניית הפרופיל העיסוקי של האדם .5.7.1

 :כולל, או מקורות רלוונטיים אחרים/ו) במידת הצורך(

 .איסוף מידע לגבי ההיסטוריה העיסוקית של האדם .5.7.1.1

 :כולל, במידת הצורך, איסוף מידע נוסף .5.7.1.2

 .מידע רפואי רלוונטי  .א

 ).הלקוח(גלים של האדם מידע לגבי השגרות וההר  .ב

 ).הלקוח(מידע לגבי תחומי העניין של האדם   .ג

 ).הלקוח(מידע לגבי הערכים והצרכים של האדם   .ד

 .כל מידע רלוונטי נוסף אחר  .ה

 .ניתוח המידע שהתקבל מהפרופיל העיסוקי .5.7.2

 :כולל, ניתוח הביצוע העיסוקי של האדם .5.7.3

אפשרים תצפית בביצוע פעילויות ועיסוקים נבחרים ואיתור גורמים מ .5.7.3.1

, דפוסי ביצוע, תוך התיחסות למיומנויות ביצוע, ומעכבים ביצוע

 .דרישות פעילות ומרכיבי האדם, הקשרים

 .בעיות וקשיים בביצוע העיסוקי, איתור וניתוח יכולות .5.7.3.2

 בנוהל 6 סעיף - פרוט כלי הערכה ואבחון (אבחון הערכה ושימוש בכלי  .5.7.3.3

 .5.7.3.2בהתיחס לסעיף , לבדיקת רמת ביצוע עיסוקי, )זה

 .ל"פירוש מסד הנתונים וניתוח יחסי הגומלין בין כל הגורמים הנ .5.7.3.4

 . זיהוי מטרות ותוצאות התערבות רצויות .5.7.3.5

לצוות במקום , לגורם המפנה, )ללקוח(תוצאות ההערכה והאבחון יועברו לאדם  .5.8

כמקובל במקום , מסקנות והמלצות, בצרוף סיכום,  או כל גורם רלוונטי אחר, השירות

 .ותמתן השיר

תיעשה רק לאחר , או אחר רלוונטי/העברת תוצאות ההערכה והאבחון לגורם מקצועי ו .5.9

 .כמקובל במקום מתן השירות, קבלת אישור על ויתור סודיות מהלקוח או מי מטעמו

 .כמקובל במקום מתן השירות, ההחלטה לגבי המשך תהליך ההתערבות תדווח ותתועד .5.10

לא בתוקף
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  כלי ההערכה והאבחון .6

, בהם ניתן שירות ריפוי בעיסוק במקום מתן השירות, התחומים- לכל התחומים ותתי .6.1

 :כולל, יקבעו בטריות הערכות ואבחונים רלוונטיות

  . ופורמאלייםאבחונים סטנדרטים .6.1.1

 .לא סטנדרטים ולא פורמאלייםאבחונים הערכות ו .6.1.2

 .תצפיות, ראיונות, שאלונים .6.1.3

  .מכשירים ופעולות גומלין ייחודיות, בדיקות .6.1.4

עם אפשרות להתייעצות , ות ריפוי בעיסוק במקום מתן השירותבאחריות מנהל שיר .6.2

ידי צוות - ודרכי השימוש בהם עלהערכות ואבחונים לקבוע בטריות , מקצועית רחבה

 .ריפוי בעיסוק במקום מתן השירות

עם אפשרות להתייעצות , באחריות מנהל שירות ריפוי בעיסוק במקום מתן השירות .6.3

 . שנים5 - ו לפחות אחת ללעדכן רשימות אל, מקצועית רחבה

   ודיווח רישום, תיעוד .7

סיכום מקצועי של ח "דועל המרפא בעיסוק לרשום ואבחון ההערכה תהליך בתום ביצוע  .7.1

 .כולל החלטה מנומקת והמלצות, ההערכה והאבחוןתוצאות 

כמקובל במקום מתן , ח יתועד באופן מקצועי ומותאם לאופי השירות הניתן"הדו .7.2

  .השירות

 .פי נוהלי מקום מתן השירות- על,  תוך זמן סבירכתבייח "הדו .7.3

, או בכל רשומה רשמית אחרת/ו) לקוח(אדם  של הת הרפואירשומהבח יתויק "הדו .7.4

 .מתן השירותמקובל במקום כ

או לכל גורם מקצועי רלוונטי /לגורם המפנה ו, )ללקוח(ח בכתב יועבר לאדם "העתק הדו .7.5

 .כמקובל במקום מתן השירות, אחר

פי נוהל ארועים -ידווח על, שהתרחש במהלך תהליך ההערכה והאבחון, יגכל אירוע חר .7.6

 .חריגים המקובל במקום השירות

הדורשת התייחסות של איש מקצוע טיפולי , במקרה של ממצאים המעידים על בעיה .7.7

איש רופא או כל ל, לגורם המפנה, )ללקוח(בכתב לאדם  דווחעל המרפא בעיסוק ל, נוסף

 .בהתאם לחומרת הבעיה,  תוך זמן סבירממצאיםאחראי אחר על המקצוע 

 , רק לאחר קבלת ויתור סודיות חתוםתענה להעברת מידע לגופים חיצוניים הבקש .7.8

 .השירות כמקובל במקום מתן

 מורשים בביצוע .8
  .מרפא בעיסוק .8.1

 מרפא ובחתימת, יבצע הערכות ואבחונים אך ורק בליווי והדרכהסטודנט לריפוי בעיסוק  .8.2

 .דיווחעל טופס הבעיסוק 

לא בתוקף
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  סייגים .9

מרפא בעיסוק העל , או אבחון/וכאשר נדרשת הכשרה ייחודית לשימוש בערכת הערכה  .9.1

  .או האבחון/ה וזו לפני ביצוע ההערכלעבור הכשרה 

 .בכלים ובמכשירים לא תקיניםואבחונים  הערכות יתבצעולא  .9.2

 . מקצועיותהתוויות בהתאם ליתבצעוכל הערכה ואבחון  .9.3

לא בתוקף
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 טיפולית/ועיתהתערבות מקצנוהל     2.4
  כללי .1

תוצאות ההערכה , טיפולית הינה פעילות המבוססת על ידע מקצועי/התערבות מקצועית

חשיבה קלינית , עשיה מקצועית על בסיס ראיות, מסגרות התייחסות, תיאוריות, והאבחון

  ). הלקוח(והעדפות האדם 

, )הלקוח (הערכים והאמונות של האדם, ידי היכולות- מבנה תהליך ההתערבות מונחה על

גורם מפנה , נהלים(דרישות הסביבה והנסיבות בהן מתרחשת ההתערבות , דרישות הפעילות

  ). 'שיקולים מעשיים וכו, או מבטח/ו

תוצאות ההתערבות מכוונות לשיפור בתפקוד והשתתפות האדם בסביבות חייו בתחומי 

 פנאי והשתתפות ,שחקמ, עבודה/לימודים ,פעילויות יומיום בסיסיות:  כולל, העיסוק השונים

  .חברתית

ההתערבות יכולה להתבצע באופנים שונים ובאסטרטגיות מקובלות ומוסכמות כל עוד מכוונת 

 .בהתאם למטרותיו ועדפויותיו, )הלקוח(ההתערבות לשפור בריאותו ורווחתו של האדם 

 רותמט .2
ולית הטיפ/נוהל זה בא לקבוע כללים מקצועיים בסיסיים לתהליך ההתערבות המקצועית .2.1

 .בשירות ריפוי בעיסוק

הטיפולית בשירות ריפוי /נוהל זה בא להבטיח את יעילות ואיכות ההתערבות המקצועית .2.2

 .בעיסוק

  –ובנוסף , הערכה ואבחון,  סינון, ראה פירוט בנוהלי הפניה- הגדרות   .3
המושתת על , מתמשך ומוגדר בזמן,  תהליך דינאמי- טיפולית /התערבות מקצועית .3.1

במטרה ,  התערבות ובדיקת תוצאות מדידות,אבחון, מדת בין הערכהאינטראקציה מת

 כולל כמהתהליך ה. השתתפות ומעורבות מרבית במארג החיים) ללקוח(לאפשר לאדם 

  .תכנית ובחינת תוצאותבקרה של ה, התכניתיישום , תתערבוהתכנית הבניית : שלבים

או בני /ו) הלקוח(האדם  תוכנית שנבנית בשיתוף -טיפולית /תוכנית התערבות מקצועית .3.2

, ספקי שירות ואחרים רלוונטיים, אנשי מקצוע אחרים, )במידת הצורך(משפחתו 

,  מדדי תוצאה,סוגי התערבויות, תדירות ומשך ההתערבות, קביעת מטרות: הכוללת

 ). במידה ומקובל(הערכה מחדש ומעקב 

במטרה להשיג טיפולית / ביצוע תהליך התערבות מקצועית–יישום תוכנית ההתערבות  .3.3

 .תוצאות רצויות

, הבאות לידי ביטוי במדדים שונים הקשורים בבריאות,  תוצאות מצופות-תוצאות  .3.4

 .שביעות רצון ואיכות חיים, תפקוד

בהתייחס ,  בחינת מידת ההצלחה של תהליך ההתערבות בכללותו- מדידת תוצאות  .3.5

 . החייםהמאפשרים השתתפות במארג, לתפקוד ומעורבות בפעילויות ועיסוקים

,  תהליך מתמשך של הערכה מחדש של תוכנית ההתערבות- בקרה על תוכנית ההתערבות  .3.6

 .יעילות היישום ותוצאות ההתערבות

לא בתוקף
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  אחריות .4

לביצוע אדם של מרפאים בעיסוק -אחראית להקצאת כחמקום מתן השירות הנהלת  .4.1

אך , פי צרכי המקום-על, טיפולית בשירות ריפוי בעיסוק/תהליך ההתערבות המקצועית

  .במידה וקיים, ידי משרד הבריאות-לא פחות מהתקן הנדרש על

בדיקה ,  אחראי לביצוע, או מי מטעמו,מנהל שירות ריפוי בעיסוק במקום מתן השירות .4.2

 .או מעקב אחר תהליכי ההתערבות המקצועיים/ו

טיפולית כחלק אינטגראלי /כל מרפא בעיסוק אחראי לביצוע תהליכי התערבות מקצועית .4.3

  .מעבודתו

  הליך ביצוע .5

הערכה , הטיפולית מתקיימת לאחר תהליך מסודר של קבלה/ההתערבות המקצועית .5.1

 .) בקובץ זה2.1-2.3נהלים  (כמפורט בנהלים הרלוונטיים, ובניית תוכנית התערבות

ידי מנהל שירות - הטיפולית בשירות ריפוי בעיסוק ייקבע על/נוהל ההתערבות המקצועית .5.2

 .כמקובל במקום מתן השירות, רות או מי מטעמוריפוי בעיסוק במקום מתן השי

-ידי המרפא בעיסוק על-הטיפולית יקבעו על/תכנון וביצוע תהליך ההתערבות המקצועית .5.3

 .וכמקובל במקום מתן השירות, )הלקוח(פי הצרכים והיכולות של האדם 

פי נוהלי מקום - על, הטיפולית יעשה תוך זמן סביר/ביצוע תהליך ההתערבות המקצועית .5.4

  .ן השירותמת

  הכנה .5.5

, והסביבה המתאימה המכשירים ,את הכליםמראש הכין ידאג ולהמרפא בעיסוק  .5.5.1

 .הטיפולית/תערבות המקצועיתההביצוע הנחוצים ל

 .ו ותפקידועצמיציג המרפא בעיסוק  .5.5.2

מטרות ומשך הזמן ה ,התערבות המקצועית את אופי היתארהמרפא בעיסוק  .5.5.3

 .המשוער שתארך

חליט המרפא בעיסוק י, )הלקוח(אדם הפעולה של ה ושיתוף ועל בסיס הסתכלות .5.5.4

 .כמתוכנןטיפולית /תהליך ההתערבות המקצועיתעל קיום 

 תהליך ביצוע ההתערבות המקצועית .5.6

  –בניית תוכנית התערבות  .5.6.1

, ליכולותבהתאם יחליט על אופי התוכנית והיקפה המרפא בעיסוק  .5.6.1.1

 .ות והקשיים שאיתר במהלך תהליך ההערכה והאבחוןבעיה

,  בני משפחתו- ובמידת הצורך , )הלקוח(נית תיקבע בשיתוף האדם התוכ .5.6.1.2

, תוך התיחסות למטרות, או אחרים רלוונטיים/מקורבים אנשי צוות ו

 ). הלקוח(הרצונות וההעדפות של האדם 

לא בתוקף
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 :התוכנית תכלול .5.6.1.3

 .מדידות ומתוזמנות, קביעת מטרות תפקודיות  .א

 .התערבותקביעת תדירות ומשך ה  .ב

 .ות וסוגי פעילויות בהם מתוכנן להשתמשבחירת סוגי ההתערבוי  .ג

דרישות הסביבה והנסיבות בהן מתרחשת , בחינת דרישות הפעילות  .ד

 ).'שיקולים מעשיים וכו, או מבטח/גורם מפנה ו, נהלים(ההתערבות 

 .בחירת מדדי תוצאה  .ה

טיפולית במטרה / ביצוע תהליך התערבות מקצועית- יישום תוכנית התערבות  .5.6.2

 : כולל,להשיג תוצאות רצויות

בהתאם לצרכי , ביצוע התערבות באופנים שונים ובאסטרטגיות שונות .5.6.2.1

 .ובהתאם למאפייני השירות במקום מתן השירות, האדם והעדפותיו

הערכה מתמשכת וחוזרת במהלך ההתערבות במטרה לבחון את התאמת  .5.6.2.2

 .לשנותה או להתאימה מחדש, התוכנית

כה ובחינה מחדש של  תהליך מתמשך של הער-בקרה על תוכנית ההתערבות  .5.6.3

 :כולל, הטיפולית/תוכנית ההתערבות המקצועית

 .או המושגות/הערכה מחדש של התוכנית ביחס לתוצאות הרצויות ו .5.6.3.1

 .פי הצורך-שינוי התוכנית על .5.6.3.2

סיומה או התאמתה , טיפולית/קביעת צורך להמשך התערבות מקצועית .5.6.3.3

 .או הפניה לגורם מקצועי אחר/ו, מחדש

 תתוצאות תהליך ההתערבו .5.6.4

, היישום והבקרה, קביעת תוכנית ההתערבות, לאורך כל מהלך ההערכה .5.6.4.1

 .יש לזהות תוצאות רצויות

על המרפא בעיסוק לקבוע מדדי תוצאה ודרכים לבחינת השגת התוצאות  .5.6.4.2

 .הרצויות

, תפקוד, השגת התוצאות תיבדק במדדים שונים הקשורים בבריאות .5.6.4.3

ויות ועיסוקים פעילכמו גם מעורבות ב, שביעות רצון ואיכות חיים

 .השתתפות במארג החייםהמאפשרים 

יכולות ביצוע והקשרים , ניתן לשנות תוצאות רצויות בהתבסס על צרכים .5.6.4.4

 .משתנים

בתום כל תהליך התערבות יועבר משוב על תוצאות ההתערבות לאדם  .5.6.4.5

או כל גורם רלוונטי , לצוות במקום השירות, או לגורם המפנה/ו) ללקוח(

 .תן השירותכמקובל במקום מ, אחר

לא בתוקף
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 טיפולית בריפוי בעיסוק/סוגי התערבות מקצועית .5.7

 :אופני התערבות .5.7.1

 בחירת עיסוקים ופעילויות אשר מתאימים למטרות -  התערבות ישירה .5.7.1.1

במסגרת התערבות , הטיפולית ויישומם בפועל/ההתערבות המקצועית

 .או קבוצתית/זוגית ו, פרטנית

ללא ביצוע , ופעילות הקניית ידע ומידע לגבי עיסוק - חינוך/הדרכה .5.7.1.2

 - ובמידת הצורך , )ללקוח(הנחיית לאדם : כולל, ההתערבות באופן ישיר

 .לאנשי מקצוע ולאחרים רלוונטיים, למטפלים, לבני משפחה

לצורך ) הלקוח( שימוש בידע ובמומחיות בשיתוף פעולה עם האדם - ייעוץ  .5.7.1.3

 אין אחריות ישירה לתוצאות(זיהוי בעיה ויצירת פתרונות אפשרים 

 ).ההתערבות

 :סוגי פעילויות בהן ניתן להשתמש במהלך ההתערבות .5.7.2

להיות מעורב ) ללקוח( פעילות המאפשרת לאדם -  פעילות מבוססת עיסוק .5.7.2.1

 .בעיסוק התואם את מטרת ההתערבות

 פעילות משמעותית המתבצעת בהקשר התערבותי - פעילות מכוונת מטרה .5.7.2.2

 .מתוכנן) טיפולי(

 .ם אשר מכינים את האדם לביצוע עיסוקי פעילות ואמצעי-  פעילות מכינה .5.7.2.3

שנועדו לכוון את , טיפוליות/ תפיסות מקצועיות-גישות התערבות /אסטרטגיות .5.7.3

 : כולל, פי מטרות ההתערבות השונות- תהליך ההתערבות על

, מרכיבי אדם(התערבות המיועדת לשינוי משתני האדם  –שחזור , שיפור .5.7.3.1

ומנויות או יכולות שטרם במטרה לבנות מי, )מיומנויות ודפוסי ביצוע

 .או לשחזר מיומנויות או יכולות שנפגעו, פותחו

התערבות משמרת מתמשכת ויצירת מערכות תמיכה לשימור  –שימור  .5.7.3.2

 ).הלקוח(יכולות הביצוע של האדם 

 התערבות המכוונת למציאת דרכים לשינוי –פיצוי , התאמה, שיקום .5.7.3.3

שחזור / השיפורבמצבים בהם אסטרטגית, ההקשר או דרישות הפעילות

על מנת לתמוך בביצוע בסביבה , אינה מביאה לתוצאות המרביות

 :כולל. הטבעית

התאמת כסאות גלגלים לרבות , ניידות ושיקום, התאמת אביזרי עזר  .א

 .ואביזרים נילווים

התאמת נגישות : כגון, או מפצות/שימוש בטכניקות מסיעות ו  .ב

 .למחשב

פרטים והמלצות לשינויי לרבות הכנת מ,  יצירת שינויים סביבתיים  .ג

 . ולהנגשת הסביבהדיור וסביבה

בניית סדר יום קבוע לאדם עם (הדגשת אפיונים מסויימים כרמזים   .ד

התאמות (או הפחתת אפיונים למניעת הסחה , )בעיות זכרון וארגון

 ). לבחינות

לא בתוקף
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אשר נמצאים בסיכון ,  מתן מענה לאנשים עם או בלי מגבלה-מניעה  .5.7.3.4

. תוך מניעת התפתחות גורמים מעכבים, העיסוקילפיתוח בעיות בביצוע 

, להקשר או לדרישות הפעילות, הפעילויות יכולות להיות מכוונות לאדם

לרבות שימוש במודלים ואסטרטגיות התערבות מתחום הארגונומיה 

 . והנגישות

, טיפולית המניחה העדר מגבלה/ תפיסה מקצועית–קידום בריאות  .5.7.3.5

ילויות במטרה לעודד ביצוע בהקשרים מבוססת על יצירת התנסויות ופע

 .טבעיים

 אלה ועוד, סוגי תוצאות התערבות רצויות .5.8

 היכולת להוציא לפועל ולהשלים מגוון פעילויות יומיום בתחומי -ביצוע עיסוקי  .5.8.1

 .העיסוק השונים בהתאם לגישת ההתערבות בה נעשה שימוש

 .או מנטלי/ איזון וכושר פיזי ו-  בריאות ורווחה .5.8.2

בהקשר למערכת ,  מידת ההנאה והסיפוק שהאדם מפיק מחייו-  איכות חיים .5.8.3

 .הערכים והאמונות שלו ולאפשרויות הפתוחות בפניו

 . תחושת סיפוק והנאה כתגובה לתהליך ההתערבות- שביעות רצון .5.8.4

 היכולת למלא באופן יעיל את דרישות התפקידים בהם מעורב - כשירות לתפקיד .5.8.5

 .האדם

כתגובה לאתגר עיסוקי כתוצאה מתהליך ) קוחהל(אדם שעושה ה שינוי - התאמה .5.8.6

 .ההתערבות בריפוי בעיסוק

 . יכולת ביצוע פעילויות באופן עצמאי באמצעות משאבים חלופיים- עצמאות .5.8.7

בעיסוקים ופעילויות המשמעותיים עבורו ) הלקוח( מעורבות האדם -  השתתפות .5.8.8

 .במצבים והקשרים שונים המרכיבים את מארג החיים

, ארגון, קבוצה,  קידום סגנון חיים בריא ברמת האדם- יאותמניעה וקידום בר .5.8.9

 .ומדינה) חברה(קהילה 

  טיפול והתערבותכלי  .6

כלים ואמצעים המתאימים , המרפא בעיסוק יבצע את ההתערבות המקצועית בדרכים .6.1

שמירה , )הלקוח(צרכים ורצונות האדם , תוך התיחסות ליכולות, למקצוע הריפוי בעיסוק

 .ועל כבודו ובטיחות

כלים ה, שחלו בתחום הדרכים, על המרפא בעיסוק להתעדכן באשר לשינויים והחידושים .6.2

התחומים בהם הוא נותן -טיפולית בתחומים ותתיה/ואמצעי ההתערבות המקצועית

 . שירות

   ודיווח רישום, תיעוד .7

טיפולית תדווח ותתועד בכתב  /או קביעת תוכנית התערבות מקצועית/כל החלטה ו .7.1

כמקובל במקום , או בכל רשומה רשמית אחרת/ו) הלקוח(ית של האדם ברשומה הרפוא

 .מתן השירות

לא בתוקף
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או לכל גורם מקצועי רלוונטי /לגורם המפנה ו, )ללקוח(ח בכתב יועבר לאדם "העתק הדו .7.2

 .כמקובל במקום מתן השירות, אחר

לצוות , )הלקוח(ותדווח לאדם , כל החלטה לגבי שינוי בתוכנית ההתערבות תתועד בכתב .7.3

 .כולל נימוקים להחלטה וצעדים להמשך, טפל ולאחרים רלוונטייםהמ

בכתב ויתעד מהלך המרפא בעיסוק דווח טיפולית י/במהלך ביצוע ההתערבות המקצועית .7.4

בלוח זמנים המקובל במקום מתן , התקדמות ומעקב אחר ביצוע תוכנית ההתערבות

 .השירות

למנהל , )במידת הצורך(תו למשפח, )ללקוח(המרפא בעיסוק ידווח באופן קבוע לאדם  .7.5

, על מהלך ההתערבות השוטף, או אחרים רלוונטיים/לאנשי צוות ו, שירות ריפוי בעיסוק

 .כמקובל במקום מתן השירות

הטיפולית יתויק ברשומה הרפואית /דיווח שוטף בכתב של תהליך ההתערבות המקצועית .7.6

 .ן השירותכמקובל במקום מת, או כל רשומה רשמית אחרת/ו) הלקוח(של האדם 

כמקובל במקום מתן , חות יתועדו באופן מקצועי ומותאם לאופי השירות הניתן"כל הדו .7.7

  .השירות

סיכום מקצועי של תוצאות ח "דוהמרפא בעיסוק לרשום תערבות על בתום ביצוע הה .7.8

נוהל סיום התערבות "פי - על, כולל החלטה מנומקת והמלצות, ההתערבות

 .)בקובץ זה 2.5' נוהל מס ("טיפולית/מקצועית

פי - ידווח על, טיפוליתה/שהתרחש במהלך תהליך ההתערבות המקצועית, כל אירוע חריג  .7.9

 .נוהל ארועים חריגים המקובל במקום השירות

הדורשת התייחסות של איש מקצוע טיפולי , במקרה של ממצאים המעידים על בעיה .7.10

איש רופא או כל ל, לגורם המפנה, )ללקוח(בכתב לאדם  דווחעל המרפא בעיסוק ל, נוסף

 .בהתאם לחומרת הבעיה,  תוך זמן סבירממצאיםאחראי אחר על המקצוע 

 , רק לאחר קבלת ויתור סודיות חתוםתענה להעברת מידע לגופים חיצוניים הבקש .7.11

 .השירות כמקובל במקום מתן

 מורשים בביצוע .8
  .ךמרפא בעיסוק מוסמ .8.1

,  ורק בליווי והדרכהטיפולית אך/התערבות מקצועיתיבצע סטודנט לריפוי בעיסוק  .8.2

 .דיווחה יעל טופס מרפא בעיסוק ובחתימת

  סייגים .9

או שיטות התערבות /אמצעים ו, כלים, דרכיםבמידה ונדרשת הכשרה ייחודית לשימוש ב .9.1

  .זו לפני שימושמרפא בעיסוק לעבור הכשרה העל , ותייחודי

 .בכלים ובמכשירים לא תקיניםטיפוליות /תערבויות מקצועיותלא תתבצענה ה .9.2

 . מקצועיותהתוויותטיפולית תתבצע בהתאם ל/כל התערבות מקצועית .9.3

לא בתוקף
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  טיפולית/נוהל סיום התערבות מקצועית    2.5

  כללי .1

, שירות ריפוי בעיסוקהטיפולית של /ת המקצועיתהחלטה בדבר סיום תהליך ההתערבו

  .מסקנות והמלצות, הוצאת סיכום

  מטרות .2

תהליך ההתערבות נוהל זה בא לקבוע כללים מקצועיים אחידים לסיום  .2.1

  .טיפולית של שירות ריפוי בעיסוק/המקצועית

  - ובנוסף , הערכה ואבחון, הפניה:  ראה פירוט נהלים-הגדרות  .3
בהתייחס ,  בחינת מידת ההצלחה של תהליך ההתערבות בכללותו- מדידת תוצאות  .3.1

 .המאפשרים השתתפות במארג החיים, לתפקוד ומעורבות בפעילויות ועיסוקים

הטיפולית של המרפא בעיסוק עם / הפסקת ההתערבות המקצועית- ות סיום התקשר .3.2

  ).הלקוח(האדם 

  אחריות .4

לבדוק ולעקוב שביצוע תהליך סיום , באחריות מנהל שירות ריפוי בעיסוק להנחות .4.1

  . וכמקובל במקום מתן השירות,טיפולית נעשה באופן מקצועי/התערבות מקצועית

  הליך ביצוע .5

-באופן פרטני או כחלק מצוות רב,  י המרפא בעיסוקרשא, פי שיקול דעת מקצועי- על .5.1

הטיפולית של שירות ריפוי /להחליט על סיום תהליך ההתערבות המקצועית, מקצועי

 .כמקובל במקום מתן השירות, בעיסוק

הטיפולית /המקצועיתסיום התהליך כתוצאה מסיבות הקשורות למסגרת ההתערבות  .5.2

  :ריפוי בעיסוקשל 

צויות בעקבות ההתערבות לשביעות רצונו של האדם הושגו תוצאות מדידות ר .5.2.1

 ).הלקוח(

 .המונע המשך התערבות, )הלקוח(חל שינוי במצב האדם  .5.2.2

  .ואין התקדמות) הלקוח(מוצתה יכולתו של האדם  .5.2.3

להמשך התערבות במסגרת אחרת במקום מתן ) הלקוח(הומלץ להעביר את האדם  .5.2.4

 .השירות

בות במסגרת אחרת מחוץ למקום להמשך התער) הלקוח(הומלץ להעביר את האדם  .5.2.5

 . השירותןמת

סיום התהליך כתוצאה מסיבות שאינן קשורות למסגרת ההתערבות  .5.3

  :ריפוי בעיסוקהטיפולית של /המקצועית

או אחר רלוונטי להפסיק את /ו, אפוטרופוס, משפחתו, )הלקוח(החלטת האדם  .5.3.1

  .תהליך ההתערבות

למסגרת אחרת ) לקוחה(החלטת הנהלת מקום מתן השירות להעביר את האדם  .5.3.2

  .במקום מתן השירות או למקום מתן שירות אחר

לא בתוקף
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  ).הפסקת מימון: כגון(החלטת גורם בלתי מקצועי  .5.3.3

 על המרפא בעיסוק להודיע על ההחלטה לסיום תהליך ההתערבות .5.4

 .כמקובל במקום מתן השירות, הטיפולית/המקצועית

על , ריפוי בעיסוקבמידה וההחלטה היא על סיום התהליך מסיבות הקשורות לשירות  .5.5

או /צוות השירות ו, )במידת הצורך(משפחתו , )לקוח(המרפא בעיסוק ליידע את האדם 

כמקובל , טיפולית/טרם סיום תהליך ההתערבות המקצועית, כל גורם אחר רלוונטי

  .במקום מתן השירות

, במידה וההחלטה על סיום התהליך נובעת מסיבות שאינן קשורות לשירות ריפוי בעיסוק .5.6

או /צוות השירות ו, )במידת הצורך(משפחתו , )לקוח(ל המרפא בעיסוק לוודא שהאדם ע

או ליידע /ו, יודעים על סיום התהליך, )פי מידת הרלוונטיות- על(כל גורם רלוונטי אחר 

  .כמקובל במקום מתן השירות, אותם

  ודיווחרישום, תיעוד .6
על המרפא בעיסוק , הטיפולית/עם ההחלטה על סיום תהליך ההתערבות המקצועית .6.1

מסקנות , החלטה מנומקת, כולל סיכום, דווח ולתעד בכתב את תוצאות ההתערבותל

 .והמלצות

 : טיפולית יכלולה/ח סיום ההתערבות המקצועית"דו .6.2

 .פרטים אישיים .6.2.1

  .סיבת הפנייה .6.2.2

 .בקבלה) לקוח(מצב האדם  .6.2.3

 .הטיפולית ומסגרת זמן ההתערבות/תיאור עיקרי תהליך ההתערבות המקצועית .6.2.4

 בתחילת התהליך ההתערבות ושנערכ(סיכומי הערכה וציוני אבחונים רלוונטיים  .6.2.5

 ).ובמהלכו

 . תיעוד יכולת האדם להשתתף בעיסוקים-תיאור מצב נוכחי  .6.2.6

 .סכום מטרות ההתערבות ותוצאותיה .6.2.7

, במידה והדבר רלוונטי, המלצות והפניה להמשך התערבות מקצועית אחרת .6.2.8

 .כמקובל במקום מתן השירות

 .ותאריךחתימה  .6.2.9

כמקובל במקום מתן , ח יתועד באופן מקצועי ומותאם לאופי השירות הניתן"הדו .6.3

  .השירות

 .פי נוהלי מקום מתן השירות- על,  תוך זמן סבירכתבייח "הדו .6.4

 ,או בכל רשומה רשמית אחרת/ו )לקוח(אדם  של הת הרפואירשומהבח יתויק "הדו .6.5

 .מתן השירותמקובל במקום כ

, או לכל גורם אחר רלוונטי/לצוות השירות ו, לגורם המפנה, )ללקוח(ח ימסר לאדם "הדו .6.6

 .כמקובל במקום מתן השירות, מסקנות והמלצות להמשך, סיבת הסיום, כולל סיכום

לא בתוקף
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הדורשת התייחסות של איש מקצוע טיפולי , במקרה של ממצאים המעידים על בעיה .6.7

איש רופא או כל ל, לגורם המפנה, )ללקוח(בכתב לאדם  דווחעל המרפא בעיסוק ל, נוסף

 .בהתאם לחומרת הבעיה,  תוך זמן סבירממצאיםאחראי אחר על המקצוע 

 , רק לאחר קבלת ויתור סודיות חתוםתענה להעברת מידע לגופים חיצוניים הבקש .6.8

 .השירות כמקובל במקום מתן

 מורשים בביצוע .7
 .ךמרפא בעיסוק מוסמ .7.1

טיפולית אך ורק בליווי /תתהליך סיום התערבות מקצועייבצע סטודנט לריפוי בעיסוק  .7.2

 .דיווחה יעל טופס מרפא בעיסוק ובחתימת, והדרכה

לא בתוקף
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