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 י"ט/אדר א/תשפ"ב

 נייר עמדה בריפוי בעיסוק בנושא: 
 

 תפקידם של מרפאים בעיסוק בהתערבות  בילדים, נוער ומבוגרים עם אבחנות של 
 : (Neurodevelopmental disorder – NDDהתפתחותיות )-הפרעות נוירו

 (, ADHDיתר )-ופעלתנות (, הפרעת קשבSLDהפרעת למידה ספציפית )
  (DCDעה התפתחותית בקואורדינציה )הפר

 
 כללי .1

ת מולדת של נּוומש( הן קבוצה של אבחנות מולדות וכרוניות הנובעות NDDהתפתחותיות )להלן -הפרעות נוירו

מערכת העצבים המרכזית ומלוות את האדם במהלך חייו. בקבוצה זו נכללות האבחנות האלה: הפרעת למידה 

 Attention Deficit  –ADHDיתר )-ופעלתנות (, הפרעת קשב Disorder Specific learning –SLDספציפית )

Hyperactivity Disorder( הפרעה התפתחותית  בקואורדינציה ,)Developmental Coordination  –DCD  

Disorder)  ,ועוד. אבחנות אלה מאופיינות בקשיים בדרגות חומרה שונות במיומנויות סנסומוטוריות, בקוגניציה

יומי ועל השתתפות בעיסוקים ובפעילויות -ות, בשפה ובתקשורת. לאבחנות אלה השלכות על תפקוד יוםבהתנהג

יום ולקושי בתפקוד בבית, במסגרת החינוך, בהשכלה גבוהה, בעבודה ובקהילה. הקושי בתפקוד הוא -בחיי היום

-במהלך חייו. בין ההפרעות הנוירו קריטריון הכרחי לקבלת האבחנה. הוא יופיע לרוב כבר בגיל צעיר וילווה את האדם

 & Crisi, et al., 2021; DSM-5, 2013; Josmanמורבידיות( גבוהה )-התפתחותיות קיימת היארעות משותפת )קו

Rosenblum, 2018 .) 

היא לאפשר להם להיות מעורבים  NDDמטרת הריפוי בעיסוק בעבודה עם אנשים עם אבחנות של 

בבית, בחברה, במערכת  – ים ונדרשים לעשות בסביבות שבהן הם מתפקדיםבפעילויות ובעיסוקים שהם בוחר

החינוך, במסגרת התעסוקה וגם בסביבה התרבותית. מעורבות מיטבית בעיסוקים היא בסיס לבריאות, לרווחה 

 אישית ולביטחון של האדם. 

רד הבריאות, מש אקדמיים לריפוי בעיסוק,  מסמך זה נכתב בשיתוף מרפאות בעיסוק, נציגות מוסדות

מתאר את תרומתם הייחודית של המרפאים בעיסוק המסמך החינוך, החברה הישראלית לריפוי בעיסוק.  משרד 

, את תחומי אחריותם בהערכה של קשיי תפקוד בביצוע עיסוקים ובטיפול בהם ואת NDDבאנשים עם  בטיפול

המקצוע ומרחיב ניירות עמדה של הוא נסמך  בעיסוק נותנים שירות לאנשים אלו.האופנים שבהם מרפאים 

 שפורסמו בנושאים:

התערבות ריפוי בעיסוק לקידום  ;( 2007עגל החיים )ריפוי בעיסוק בקרב אוכלוסייה עם ליקויי למידה לאורך מ

נייר עמדה תפקיד ;  ADHD(  (2017)(השתתפות ואיכות חיים של ילדים, מתבגרים ומבוגרים עם הפרעת קשב  

ריפוי בעיסוק בקרב אוכלוסייה עם הפרעה  ; )2018( יסוק בקידום נגישות להשכלה גבוהההמרפאים בע

https://isot.org.il/wp-content/uploads/2020/07/%D7%A2%D7%9E%D7%93%D7%94-%D7%9C%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%99%D7%99-%D7%9C%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%94.pdf
https://cdn.mednet.co.il/2018/03/%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%A8_%D7%A2%D7%9E%D7%93%D7%94_4_-1.pdf
https://cdn.mednet.co.il/2018/03/%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%A8_%D7%A2%D7%9E%D7%93%D7%94_4_-1.pdf
https://cdn.mednet.co.il/2018/03/%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%A8_%D7%A2%D7%9E%D7%93%D7%94_4_-1.pdf
https://isot.org.il/wp-content/uploads/2020/07/%D7%A0%D7%92%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%AA-%D7%A2%D7%9E%D7%93%D7%94.pdf
https://isot.org.il/wp-content/uploads/2020/07/%D7%A0%D7%92%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%AA-%D7%A2%D7%9E%D7%93%D7%94.pdf
https://isot.org.il/wp-content/uploads/2020/07/%D7%A0%D7%92%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%AA-%D7%A2%D7%9E%D7%93%D7%94.pdf
https://isot.org.il/wp-content/uploads/2020/07/%D7%A0%D7%92%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%AA-%D7%A2%D7%9E%D7%93%D7%94.pdf
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שנים עם  10-3ן וטיפול בריפוי בעיסוק לילדים בני אמות מידה לאבחו ;DCD(  (2021) (התפתחותית בקואורדינציה

  . )2021 (הסתמנות מרכזית של הפרעת קשב

 

 מטרה .2

מטרת מסמך זה היא להביא לידיעת הציבור ולידיעתם של קובעי המדיניות את תפקידם הייחודי של מרפאים בעיסוק 

(, SLDש על הפרעת למידה ספציפית )בדג NDDבתחום האבחון והטיפול בילדים, בנוער ובמבוגרים עם אבחנות של 

ולעורר את מודעותם לתרומה , (DCD( והפרעה התפתחותית בקואורדינציה )ADHDהפרעת קשב ופעלתנות יתר )

  .הייחודית של המקצוע למען אנשים אלו

 

  התפתחותיות-ילדים, נוער ומבוגרים עם אבחנות של הפרעות נוירו –אוכלוסיית היעד  .3

מתקשים בתפקודי טיפול עצמי, בתפקוד הלימודי, החברתי והתעסוקתי.  NDDם עם אבחנה של ילדים, נוער ומבוגרי

קוגניציה, בתפקודים ניהוליים, במודעות, בתחום הרגשי, -זאת בשל הפרעות בקשב, בוויסות העצמי, במטא

בהתפתחות,  פוגעים NDD-בקוגניציה )פגיעה ביכולת עיבוד מידע(, בשפה ובביצוע מוטורי. הקשיים הנגרמים מ

 ;Engel-Yeger, 2020באיכות החיים, בזהות העיסוקית, בדימוי העצמי ובהנאה מההשתתפות בעיסוקים ובפעילויות )

Fogel, Rosenblum & Josman, 2020; Goffer at al., 2019; Sharfi & Rosenblum, 2016; Rosenblum, 

Waissman, & Diamond, 2017 .) 

קוגניטיביים יקשו לדוגמה על רכישת עצמאות בתפקודי -מוטוריים, קוגניטיביים ומטאבילדות המוקדמת קשיים סנסו

( ועימו selfטיפול עצמי כמו לבוש ואכילה או יגבילו את ההשתתפות במשחקי בנייה והרכבה, בפיתוח של העצמי )

ו בביצוע פעולות יכולות בחירה והעדפה, פיתוח מיומנויות של ציור וכתיבה וכן במעקב אחר הוראות של משחק א

 מורכבות, כגון הכנת שיעורי בית וסידור הילקוט על פי מערכת. 

 ,Barnett, Prunty & Rosenblumפוגעות בהישגים האקדמיים ) NDDבמעבר לילדות המאוחרת ולנעורים הפרעות 

2018; Cermak et al, 2015; Rosenberg & Bart, 2015די בלבד. (. אולם הקשיים אינם ממוקדים בתחום הלימו 

מתקשים בפיתוח עצמאות תפקודית בעיסוקים בבית ומחוץ לבית, כגון הכנת  NDDמתבגרים ובוגרים עם הפרעות 

ארוחה קלה, הפעלה של כלים ומכשירים ביתיים, ניידות בקהילה )לדוגמה שימוש בתחבורה ציבורית(, שימוש בכסף 

לות חוסר עניין, הימנעות או חוסר התמדה בעיסוקים ועריכת קניות. בתחום החברתי ובשעות הפנאי הם עלולים לג

 ,Mimouni-Bloch, Tsadok-Cohen &Bart, 2016 ; Pade, Rosenberg, Tzarzur & Bartלרבות פעילות ספורט )

2020;Traub Bar Ilan, Cohen & Maeir, 2018).)  

https://isot.org.il/article/public/%D7%90%D7%9E%D7%95%D7%AA-%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%94-%D7%9C%D7%90%D7%91%D7%97%D7%95%D7%9F-%D7%95%D7%98%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%9C-%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%99-%D7%91%D7%A2%D7%99%D7%A1%D7%95%D7%A7
https://isot.org.il/article/public/%D7%90%D7%9E%D7%95%D7%AA-%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%94-%D7%9C%D7%90%D7%91%D7%97%D7%95%D7%9F-%D7%95%D7%98%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%9C-%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%99-%D7%91%D7%A2%D7%99%D7%A1%D7%95%D7%A7
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י ובשירות אזרחי, בלימודים בבגרות מתועדים קשיים בתפקוד חברתי, בלימוד נהיגה, בהשתלבות בשירות צבא

 & ,Grinblatבמסגרות של השכלה גבוהה, במעבר לדיור עצמאי, בהשתלבות בעבודה ובביסוס ובקיום זוגיות והורות )

Rosenblum,2021; Ratzon at al, 2017; Tal-Saban & Weintarub, 2019; Sharfi & Rosenblum2014; Yuval-

Greenberg et al., 2017שך וחוסר הצלחות בכל התחומים שפורטו עשוי להוביל לבעיית בריאות (. תסכול מתמ

 . (Hansen et al., 2018)גופנית ונפשית 

מתמודדים בשכיחות גבוהה עם שונּות בתפקוד החושי וחווים קשיים ביכולת לעבד  NDDבמהלך החיים אנשים עם 

-ומשפיעים באופן ישיר על התפקוד היום יתר-רגישות או ברגישות-ולווסת מידע חושי. קשיים אלו מתבטאים בתת

(. כך למשל, רגישות חושית בערוץ Engel-Yeger & Segal, 2018; Engel-Yeger, 2019יומי בכל התחומים )

השמיעה עלולה להקשות על תפקוד בסביבה רועשת, על תהליכי למידה, על תהליכי תקשורת ועל חברות. רגישות 

 למגע עלולה לעכב השתלבות חברתית. 

וטיפול בהם כבר מגיל צעיר ימנע את החרפת הקשיים בהמשך. בכך עבודת  NDD-איתור סימנים מוקדמים ל

המרפאים בעיסוק עם אנשים אלו תאפשר תפקוד אופטימלי מוקדם ככל האפשר, איכות חיים טובה ורווחה אישית 

מרכזית של הפרעת  שנים עם הסתמנות 10-3אמות מידה לאבחון וטיפול בריפוי בעיסוק לילדים בני בכל גיל )

 (. Castel & Meyer,2019-Rosenblum, Ezra Zandani, Deutsch ; 2021 קשב,

 

 התפתחותיות-סימוכין לשירותי ריפוי בעיסוק לאנשים עם הפרעות נוירו .4

  חקיקה וחוזרי מנכ"ל בבסיס התערבות ריפוי בעיסוק 4.1

וחה, הנסמכים על ראיות מחקר מדעי, שמצוינת בהם בריאות, חינוך ורו –קיימים חוקים וחוזרים של משרדי ממשלה 

, לרבות בתחומים של NDDעבודת הריפוי בעיסוק כחיונית בהערכה ובהתערבות באוכלוסייה המתמודדת עם 

  (.1הפרעת קשב ופעלתנות יתר, הפרעת התפתחות בקואורדינאציה ובהפרעת למידה ספציפית )פירוט בנספח 

 סוקפרסומים רשמיים בריפוי בעי 4.2

ישנם ניירות עמדה, אמות מידה, המלצות להנחיות עבודה בריפוי בעיסוק שאישרו גורמי מקצוע בכירים מהאקדמיה 

בידי קובעי המדיניות. הפרסומים  ואומצו ומהשדה. פרסומים אלו מגובים בראיות מחקריות מישראל ומהעולם

 (. 2)פירוט בנספח  NDDים עם אבחנות של מציגים את תפקיד המרפא בעיסוק בהתערבות בילדים, מתבגרים ובוגר

 

https://isot.org.il/article/public/%D7%90%D7%9E%D7%95%D7%AA-%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%94-%D7%9C%D7%90%D7%91%D7%97%D7%95%D7%9F-%D7%95%D7%98%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%9C-%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%99-%D7%91%D7%A2%D7%99%D7%A1%D7%95%D7%A7
https://isot.org.il/article/public/%D7%90%D7%9E%D7%95%D7%AA-%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%94-%D7%9C%D7%90%D7%91%D7%97%D7%95%D7%9F-%D7%95%D7%98%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%9C-%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%99-%D7%91%D7%A2%D7%99%D7%A1%D7%95%D7%A7
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 התפתחותיות-תהליך העבודה בריפוי בעיסוק בתחום הערכה וטיפול באנשים עם הפרעות נוירו .5

 אבחון והערכה  5.1

בתהליך ההערכה ממצאי ההערכה מהווים בסיס לחשיבה קלינית מקצועית שהטיפול בריפוי בעיסוק מבוסס עליהם. 

, אבחונים סטנדרטיים, שאלונים תקפים מהימנים לדיווח עצמי ודיווח של אנשים תצפיות, ראיונות תנכללו

משמעותיים בסביבתו של האדם )הורה, בני/בנות זוג, מטפל, אנשי צוות חינוכי ותעסוקתי( )המתע"מ המחודש, 

ם במשך השנים פותחו כלי הערכה תקפים, מהימנים וייעודיים למרפאים בעיסוק לשם הערכת תחומי(. 2016

(. 2021רשימת פרסומים על כלי הערכה, מעודכנת לאוגוסט  3)נספח  NDDמגוונים בחיי אנשים עם אבחנות של 

 להלן רשימת תחומי הערכה:

  איכות חיים ורווחה אישית 

  בהתאם לגילו ולדרישות הסביבה: בפעילויות בעיסוקים וההשתתפות האדם 

o נה, ניידות בקהילה, שימוש בכסף, שימוש במכשירים, יום )אכילה, לבוש, היגיינה אישית, שי-תפקודי יום

אישית -בעזרים ובטכנולוגיה, שימוש בתרופות, השתתפות במטלות הקשורות לניהול הבית, תקשורת בין

 ומיניות( 

o  תפקודי למידה 

o  תפקודי עבודה 

o  תפקודי משחק 

o תפקוד חברתי 

o השתתפות בפעילויות פנאי 

o ת בעברית ובערבית כתיבה ידנית, הקלדה וטכנולוגיה מסייע 

o )נהיגה )לימוד תאוריה ומעשי 

 התפתחותית: -סוציאליים בבסיס ההפרעה הנוירו-פסיכו-גורמים ביו 

o בתחום החושי: קשיים בעיבוד וקשיים בוויסות במערכות החוש 

o  בתחום המוטורי: קשיים בתכנון תנועה, ברצף תנועתי ובפעילות תנועתית, בקואורדינציה, בכוח ובשיווי

 משקל

o בתפקודים ניהוליים ובמודעות  קוגניטיבי: קשיים בקוגניציה תפקודית,-תחום הקוגניטיבי והמטאב 

o רגשי: איתור מקורות חוסן, תחושות של חוללות עצמית, מסוגלות, סנגור עצמי, תקווה -בתחום החברתי

 ומוטיבציה 
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 :סביבה והתאמות 

o ארגונומיה 

o נגישות 

o מידה, לפנאי ולעבודהיומי, לל-אביזרי עזר לתפקוד יום: עזרים  

 גישות התערבות, מסגרות ההתערבות הטיפולית ואופן מתן הטיפול 5.2

לשפר את יכולות ההשתתפות  NDDההתערבות של מרפאים בעיסוק נועדה לסייע לילדים, לנוער ולמבוגרים עם 

נוכית, לימודית, שלהם בעיסוקים ובתפקידים רלוונטיים לחייהם, לקדם את היכולות ההסתגלות שלהם למסגרת חי

על סמך תאוריות, מודלים וראיות  בחירת דרכי ההתערבות מתבצעתחברתית או תעסוקתית ולטפח חוסן אישי. 

מחקר. בהתאם לכך נבחרות גישות ושיטות התערבות מבוססות ראיות המתאימות להשגת מטרות הטיפול. 

אנשי צוות וספקי שירות אחרים, ומביאה התוכנית נבנית בשיתוף פעולה עם האדם ועם בני משפחתו, מקורבים, 

 בחשבון את סדרי העדיפויות של כל המעורבים בתהליך. 

 נעשה שימוש בגישות שלהלן:  NDDבהתערבות המוצעת לאנשים עם אבחנות של 

  התפתחותיות: המתייחסות למצבו ההתפתחותי של האדם 

 מכים באדם עם ממוקדות משפחה ותפקוד: המתייחסות לכוחות ולמשאבים במשפחה התוNDD 

 קוגניטיביות: הפונות למשאבים הפנימיים של האדם עם -קוגניטיביות ומטאNDD  ומתייחסות לפיתוח מודעות

 ולרכישת אסטרטגיות

 תנועתית של האדם עם -סנסומוטוריות: המתייחסות לתפקוד המערכות החושיתNDD 

 למידה מוטורית: המתייחסות לרכישת מיומנויות מוטוריות ספציפיות 

 התאמות של פעילות ושל סביבה: המתייחסות להסרת החסמים להשתתפות 

 (Anaby et al, 2018; Bonnard & Anaby, 2016; Hahn-Markowitz, Berger, Manor & Maeir 2016; 

Josman & Rosenblum, 2019; Kastner et al, 2022; Levanon-Erez, Kampf-Sherf & Maeir, 2019 ; 

Law et al, 2016; Maeir et al, 2014; 2018(. 

עובדים במגוון מסגרות ציבוריות: במערכת  NDDמרפאים בעיסוק הנותנים שירות לילדים, לנוער ולמבוגרים עם 

הבריאות, במערכת החינוך, במוסדות להשכלה גבוהה, במערכת הרווחה, בקהילה, בפרויקטים ייחודיים, בתוכניות 

 ים. ממשלתיות וכן בקליניקות ובמכונים פרטי

 שירות הריפוי בעיסוק ניתן ברמה מערכתית ופרטנית. 
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 ברמה מערכתית: 

  עבודה בשיתוף קובעי מדיניות האמונים על מתן שירות לאוכלוסיית היעד: ייעוץ, חברות בצוותי היגוי, חברות

 בוועדות מקצועיות, ייעוץ לוועדות העוסקות בחקיקה, השתתפות בכתיבה של תקנות ונהלים בארגונים 

  הוראה ומחקר, הדרכה וליווי מקצועי: פיתוח קורסים מקצועיים בשיתוף ובהובלה של האקדמיות לריפוי

בעיסוק, הנחיית השתלמויות, מתן הרצאות, פיתוח והטמעת כלים ותוכניות טיפוליות, פיתוח תוכניות 

 התערבות

 מרפאים בעיסוק וצוותים רב תפקידי ניהול: ניהול של מרכזים ויחידות לטיפול ולאבחון, ניהול צוותים של-

 מקצועיים 

 עבודה בקרב קהילות וארגונים: כחלק מקידום בריאות ומניעת קשיים עתידיים בתפקוד ובתחלואה נלווית 

 ברמה פרטנית: 

  ,הערכה של סביבות בית, למידה, עבודה וקהילה, המלצה וביצוע של התאמות פיזיות, קוגניטיביות

 טכנולוגיות, חושיות ופדגוגיות 

 התאמה בין המאפיינים ודרישות הפעילות לבין צרכיו ויכולותיו של האדם 

 סוציאליים שזוהו באבחון -פסיכו-טיפול בהשלכות התפקודיות של הקשיים הביו 

 בידי המרפאים בעיסוק מתבצע כיום פנים אל פנים ומרחוק ומיושם בכמה אופנים:  הטיפול

  טיפול ישיר פרטני 

  טיפול ישיר קבוצתי 

  ל עקיף:טיפו 

א. טיפול במודל ניטור: המרפאים בעיסוק בונים תוכניות התערבות ומדריכים את הצוות, את המשפחה או 

 את המטפל העיקרי ביישום של התוכנית, וכן אחראים למעקב ולמדידת ההתקדמות של האדם. 

יים בסביבת האדם: פעמי או מתמשך של גורמים רלוונט-ב. טיפול במודל היוועצות: הדרכה וליווי מקצועי חד

 משפחה, הורים, בן/בת הזוג, צוות חינוכי, צוות תעסוקתי, עמיתים ועוד. 
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 יכום ס .6

, הן סיבת ההפניה השכיחה ביותר לטיפול בריפוי בעיסוק. מדובר בקבוצה של NDD –התפתחותיות -הפרעות נוירו

בהן , ומלוות את האדם במהלך חייו אבחנות מולדות וכרוניות הנובעות משונּות מולדת במערכת העצבים המרכזית

 והפרעה התפתחותית בקואורדינציה (ADHD)יתר -ופעלתנות , הפרעת קשב(SLD)הפרעת למידה ספציפית 

)DCD האבחנות מאופיינות בהיארעות משותפת ונדרש שיתוף פעולה בין מערכות הבריאות, החינוך והרווחה .)

 חן עם אחת מהפרעות אלו או יותר. מקצועית לאיתור ולקידום האדם שאוב-ובעבודה רב

תהליכי ההערכה וההתערבות של ריפוי בעיסוק עם אנשים אלו נועדו לאתר מגבלות ביצועיות ולהפחיתן, 

להסיר חסמים בסביבה ובפעילות ולמצוא פתרונות המשפרים את יכולת ההשתתפות וההשתלבות של האדם 

בהשכלה הגבוהה, בעבודה ובקהילה. הידע והמיומנויות של בפעילויות ובעיסוקים בחיי הבית, במסגרות החינוך, 

המרפאים בעיסוק מאפשרים להעריך את המגבלות כמו גם את היכולות של האדם להשתתף בעיסוקים הן בשגרת 

, מרפאים NDDיום והן בהגשמת שאיפותיו לעתיד. כשהאדם מתקשה לתפקד ולהשתתף בשל מאפייני -היום

מת ומקיפה בהתאם לצרכיו בשלבים ובצמתים של חייו. להשגת תוצאות טיפול בעיסוק מציעים התערבות מותא

חינוכי,  –מקצועי -מיטביות, מרפאים בעיסוק מערבים בטיפול אנשים משמעותיים כגון הורים, בני ובנות זוג, צוות רב

 רפואי, שיקומי ותעסוקתי, בעלי תפקידים במקומות עבודה ובקהילה.

, זכאים לקבלת שירותי ריפוי בעיסוק במסגרת סלי NDDים שאובחנו עם כיום ילדים, מתבגרים ובוגר

הטיפולים הקיימים במערכות, אך זכאות זו אינה מוסדרת לכל גיל ולכל האבחנות. עם זאת מוכח מחקרית כי שירות 

 ומקדם את השתתפותם   NDD יומי של ילדים, של מתבגרים ושל בוגרים עם-ריפוי בעיסוק תורם לתפקודם היום

 במהלך כל החיים. בעיסוקים נדרשים ורצויים בהתאם לגיל

, שותפים בכתיבת נהלים NDDמרפאים בעיסוק דוגלים בקידום הרחבת מסגרות הטיפול לאנשים עם 

וניירות עמדה בארגונים, מובילים פיתוח של תוכניות לימוד וכלי הערכה ואבחון תקפים ומהימנים לילדים, למתבגרים 

כגון גני ילדים, בתי ספר, מוסדות להשכלה גבוהה, מסגרות שיקום ומקומות עבודה. כך גם ולבוגרים במסגרות 

ומשפחתו  NDDמרחיבים המרפאים בעיסוק את מעורבותם בפיתוח תוכניות לקידום אישי לרווחת האדם עם 

 יומית בחיים בקהילה. -בהתמודדות היום
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  השתתפו בכתיבה:
 

 ריכוז ועריכה: 
 כללת אורניםומ משרד החינוך, האגף לחינוך מיוחד, ד"ר יבזורי יונת

 השומר-תלרפואי שיבא המרכז ה ,, משרד הבריאותאון שמעונה-לב
 

 ב':-א'-* שמות המשתתפות לפי סדר ה
 , ביה"ס לריפוי בעיסוק, האוניברסיטה העברית, ירושליםאילן טראוב רותי-ד"ר בר

 וי בעיסוק החברה הישראלית לריפ ,ה האקדמית אונומרכז תמיכה ונגישות אקדמית, הקרי, גרינבלט נופר
 , ביה"ס לריפוי בעיסוק, האוניברסיטה העברית, ירושלים סבן מירי-ד"ר טל

  אביב-, החוג לריפוי בעיסוק, אוניברסיטת תלד"ר פדה מרגלית
 מכון "מפנה"ב, החוג לריפוי בעיסוק, אוניברסיטת תל אבי ד"ר רוזנברג לימור,

  ,אוניברסיטת חיפה ,סוקים, החוג לריפוי בעי-, המרכז לגיל הרך בתקוגן שני-שפע
 החברה הישראלית לריפוי בעיסוק

 החברה הישראלית לריפוי בעיסוק, קליניקה פרטית, ד"ר שרפי כנרת
 

 : , על המשוב וההערותתודות לנשות המקצוע שתרמו לכתיבת המסמך
 ;משובועל ה 3לפרופ' שרה רוזנבלום, החוג לריפוי בעיסוק אוניברסיטת חיפה, על איסוף מקורות לנספח 

  ;משרד הבריאות ,ריפוי בעיסוק, השירות הארצי ללאורלי בוני, ליעל ניסן, לד"ר מעין כץ ולענת מן
 יגר החוג לריפוי בעיסוק, אוניברסיטת חיפה.-לפרופ' בתיה אנגל
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 חקיקה וחוזרי מנכ"ל בבסיס התערבות ריפוי בעיסוק -1נספח מס' 

  ,מרפאים בעיסוק הם חלק )2018(לחוק החינוך המיוחד, התשס"ח  11ותיקון  1988חוק החינוך המיוחד .

מקצועי הנותן שירותי חינוך מיוחדים לתלמידים הלומדים בחינוך המיוחד ולתלמידים הלומדים בחינוך -מצוות רב

בהסתמך על הקביעה בתיקון החוק, ההתערבות המקצועית של המרפאים בעיסוק סל אישי. כללי המקבלים 

למטרות קידום  מתמקדת בתהליכי האבחון של עיכוב התפתחותי בתחום התפקודי, ותהליכי הטיפול ניתנים

יום -השתתפות התלמידים בתחומים שונים, כגון למידה, פנאי, משחק, השתתפות חברתית, פעילויות יום

 עסוקה, התאמות סביבה חושית, פיזית ופדגוגית, ייעוץ בארגונומיה ועוד. ות

 והתקנות הנלוות אליו ).2008) תיכוניים, תשס"ח-חוק זכויות תלמידים עם לקות למידה במוסדות על

לאבחון לקויות למידה בהשכלה  בהסתמך על הקביעה בחוק, מרפאים בעיסוק הם בגדר מאבחן מוכר .(2014)

נקבעה בחוק הגבוהה בכל מוסדות הלמידה בארץ, בתהליך הקבלה למוסד האקדמי ובמהלך הלימודים. כמו כן 

 ים בעיסוק הם אחד מששת המקצועות החברים בוועדה זו. . ד( ומרפא7סעיף  6ועדת מומחים לחוק זה )עמוד 

  בהסתמך על החוזר, . (2021ועדות מתוקף חוק ) –חוזר מנכל משרד החינוך : יישום חוק החינוך המיוחד

מרפאים בעיסוק עוסקים בקידום הבריאות ואיכות החיים באמצעות מעורבות בעיסוקים משמעותיים בהתאם לגיל, 

יבה ולשאיפות של הפרט. מרפא בעיסוק במערכת החינוך עוסק בהערכה, בקידום ובשיפור לתרבות, לדרישות הסב

יום, למידה, פנאי, בהשתתפות החברתית -של תפקודי התלמיד בתחום הטיפול העצמי, בפעילויות של חיי היום

 ובהכנה לחיי העבודה, דיור בקהילה ושירות צבאי, הן בחינוך המיוחד והן בשילוב בחינוך הכללי.

 בות לילדים ומתבגרים )בהתאמה( עם משרד הבריאות: קווים מנחים להערכה והתערDCD 

(Disorder Coordination Developmental המלצות ישראליות לאבחנה והתערבות ב ,)DCD  בישראל

(2018  ;2020(. 

הפרעות  כשותפים באבחון ובטיפול באוכלוסיית אנשים עםעל פי חוזרים אלו, המרפאים בעיסוק מוכרים 

בקואורדינציה התפתחותית בשיתוף רופאים התפתחותיים ונוירולוגיים ואנשי מקצוע בתחום הפיזיותרפיה 

 וקלינאות התקשורת. 

 וך מיוחד: קווים מנחים לעבודת המטפלים במערכת החינוך, תשע"במשרד החינוך האגף לחינ.   

  (2020) חינוכי ולהורה התלמידחוזר מנכ"ל משרד החינוך: הנגשה פרטנית לתלמיד הלומד במוסד.  

חובת נוכחות של מרפא בעיסוק לצורך החלטה על התאמת טכנולוגיה לצורכי כתיבה  בחוזר זה מודגש כי יש

לתלמידים. מרפאים בעיסוק עוסקים בהערכה של יכולת כתיבה ידנית והקלדה ונותנים המלצות למעבר לשימוש 

מו כן יש חובת נוכחות של מרפא בעיסוק )או פיזיותרפיסט( לצורך בכתיבה במחשב או טאבלט ואביזרים דומים. כ

 התאמת טכנולוגיה מקדמת תפקוד על פי צורכי התלמיד עם מוגבלות פיזית או מחלה נדירה. 

 

https://main.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawPrimary.aspx?t=lawlaws&st=lawlaws&lawitemid=2000664
https://main.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=LawReshumot&lawitemid=2065822
https://main.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawPrimary.aspx?t=lawlaws&st=lawlaws&lawitemid=2000640
https://main.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawPrimary.aspx?t=lawlaws&st=lawlaws&lawitemid=2000640
https://edu.gov.il/minhalpedagogy/Special/health-professions/health_professions/Pages/guidelines.aspx
https://apps.education.gov.il/Mankal/Horaa.aspx?siduri=345&UTM_SOURCE=NEWSLETTER&UTM_MEDIUM=EMAIL_2020/40&UTM_CAMPAIGN=MNK
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ניירות עמדה, אמות מידה והמלצות להנחיות עבודה בריפוי בעיסוק עם אנשים  –פרסומים רשמיים : 2נספח מס' 

 תפתחותיותעם הפרעות נוירו ה

  נייר עמדה: ריפוי בעיסוק בקרב אוכלוסייה עם לקויות למידה לאורך מעגל החיים, ומסמך ליקויי למידה וריפוי

 (.2007) סקירה של המחקר והעשייה בתחום –בעיסוק בישראל 

  נייר עמדה: התערבות בריפוי בעיסוק לקידום השתתפות ואיכות החיים של ילדים, מתבגרים ומבוגרים עם

בריפוי בעיסוק  בילדים מתבגרים ומבוגרים )ADHD (אמות מידה לאבחון הפרעת קשב. וכן (2017) הפרעת קשב

(2021.)  

שני מסמכים אלה מדגישים ומכירים כי מקצוע הריפוי בעיסוק נמצא בקו הראשון בהערכה ובהתערבות בקשיי קשב 

ואילך לצד הטיפול הפרמקולוגי. נוסף על כך ניירות עמדה אלו בגיל הרך וכחלק בלתי נפרד מההתערבות מגיל הגן 

אומצו בידי הוועדה מקצועית העליונה של ריפוי בעיסוק , החברה הישראלית של ריפוי בעיסוק והחברה הישראלית 

 הר"י(. –להפרעת קשב בהסתדרות הרפואית )הסתדרות הרפואית בישראל 

 ים מתבגרים ובוגרים עם הפרעת הנחיות עבודה להערכה והתערבות בריפוי בעיסוק בקרב ילדהמלצות ל

 (.2020) קשב, לקות למידה או לקות נוירו התפתחותית נלווית

 ובתוכו  ,)2018 (והה לרבות במרכזי התמיכהנייר עמדה של תפקיד המרפאים בעיסוק בהשכלה הגב

 התפתחותיות.-התייחסות לאוכלוסיית סטודנטים עם הפרעות נוירו

 ( נייר עמדה ריפוי בעיסוק בקרב אוכלוסייה עם הפרעה התפתחותית בקואורדינציהDCDבמהלך החיים ) 

 DCDה של אנשים עם (. נייר עמדה זה מתווה דרך למרפאים בעיסוק בתהליכי הערכה וטיפול באוכלוסיי2021)

 לאומיות בנושא.-ונשען על המלצות בין

 

https://www.jstor.org/stable/i23468886
https://www.jstor.org/stable/i23468886
https://cdn.mednet.co.il/2018/03/%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%A8_%D7%A2%D7%9E%D7%93%D7%94_4_-1.pdf
https://cdn.mednet.co.il/2018/03/%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%A8_%D7%A2%D7%9E%D7%93%D7%94_4_-1.pdf
https://cdn.mednet.co.il/2018/03/%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%A8_%D7%A2%D7%9E%D7%93%D7%94_4_-1.pdf
https://isot.org.il/article/public/%D7%94%D7%9E%D7%9C%D7%A6%D7%94-%D7%94%D7%A0%D7%97%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%A2%D7%91%D7%95%D7%93%D7%94-%D7%94%D7%A2%D7%A8%D7%9B%D7%94-%D7%95%D7%94%D7%AA%D7%A2%D7%A8%D7%91%D7%95%D7%AA-%D7%91/
https://isot.org.il/article/public/%D7%94%D7%9E%D7%9C%D7%A6%D7%94-%D7%94%D7%A0%D7%97%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%A2%D7%91%D7%95%D7%93%D7%94-%D7%94%D7%A2%D7%A8%D7%9B%D7%94-%D7%95%D7%94%D7%AA%D7%A2%D7%A8%D7%91%D7%95%D7%AA-%D7%91/
https://isot.org.il/wp-content/uploads/2020/07/%D7%A0%D7%92%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%AA-%D7%A2%D7%9E%D7%93%D7%94.pdf
https://isot.org.il/article/public/%D7%A8%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%99-%D7%91%D7%A2%D7%99%D7%A1%D7%95%D7%A7-%D7%91%D7%A7%D7%A8%D7%91-%D7%90%D7%95%D7%9B%D7%9C%D7%95%D7%A1%D7%99%D7%99%D7%94-%D7%A2%D7%9D-%D7%94%D7%A4%D7%A8%D7%A2%D7%94-%D7%94/
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 2021אוגוסט , פרופ' שרה רוזנבלום, החוג לריפוי בעיסוק אוניברסיטת חיפהידי -לנערך ע
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