הנחיות לכתיבת ה"עבודה המסכמת"
ברכות עם הגעתכם לשלב כתיבת "העבודה המסכמת" בתהליך ההסמכה של מודל ה־ DIRבישראל .בשלב זה כבר קיבלתם
את אישור הצוות על ה"הצעה לעבודה המסכמת" ואתם מוכנים להתחלת כתיבת ה"עבודה המסכמת".
ההצעה אמורה הייתה לארגן עבורכם את מסגרת החשיבה הכללית על המקרה ואילו כעת ,הנכם פונים לעבר הרחבתה
וביצוע אינטגרציה קלינית בהתאם להנחיות הכתובות מטה לגבי המקרה.
בכל אחד מן המקרים שהצגתם עד כה ,הראיתם עבודה עם ילדים שונים זה מזה ,משך הטיפול היה שונה וכך גם רמת
ההעמקה התיאורטית .המקרה האחרון ,המוצג ב"עבודה המסכמת" ,אמור להיות הרחב והמעמיק מכולם ולכלול עבודה עם
הילד ,עם ההורים ,עם צוות רב־מקצועי ואינטגרציה של כל אלה לתוך המודל — בהתחשב בשלושת מרכיביו ה־ ,Dה־ Iוה־.R
מטרת העבודה היא להראות את ההבנה התיאורטית שלכם ואת ההמשגה שכיוונו אתכם במקרה זה.
דגש נוסף משמעותי בעבודה הכתובה הוא על ראייתכם הייחודית את המקרה ביחס לתחום המקצועי שלכם.
ה"עבודה המסכמת" מציגה את ניסיונכם ארוך הטווח בעבודה עם ילד שטרם הצגתם ומשפחתו ,עמם עבדתם למשך שנתיים
ויותר .במידה ואתם עובדים אך ורק בתוכניות קצרות מועד או במסגרות חינוך על בסיס חד שנתי ,פתוחה בפניכם האפשרות
לעריכת השוואה בין שני ילדים עימם עבדתם במהלך השנתיים האחרונות (אם ברצונכם לכתוב השוואה ,אנא פנו בכתב
למייל הארגון והסבירו את בקשתכם .אנחנו ניצור עמכם קשר טלפוני כדי שנוכל לדון בבקשתכם ולהחליט).
£

שימו לב ,אם ברצונכם לקבל תעודת מטפל

DIR

מוסמך  /איש חינוך

DIR

מוסמך ,עליכם להשלים ל־ 30שעות הדרכה

פרטניות (מתחילת תהליך ההכשרה) או מספר תואם של שעות הדרכה קבוצתית — כפי שפורסם במסמך תהליך
ההכשרה לגבי המרת שעות הדרכה קבוצתית .בנוסף יש לקבל לפחות  15שעות "הדרכה על הדרכה" עד שלב זה (על
המדריך להיות מוסמך להדרכה כמפורט במסמך תהליך ההכשרה).
יש לשים לב כי במהלך תהליך ההכשרה כולו יש צורך במינימום של  10שעות הדרכה פרטניות ללא המרה להדרכה
קבוצתית עד להגשת "העבודה המסכמת".
מרגע שהוגשה "העבודה המסכמת" ,היא תיקרא תוך חודשיים על־ידי שני בודקים ואחר כך יינתן עליה משוב (בכתב ובעל־
פה) .לאחר סיום העבודה המסכמת ,הגשתה ,קבלת המשוב עליה ,עריכת תיקונים במידה ויעלה הצורך ,השלמה של שעות
הדרכה הנדרשות כמפורט במסמך זה והעברת התשלום עבור העבודה ,תהיו זכאים לתעודת מטפל  DIRמוסמך  /איש חינוך
 DIRמוסמך.
"העבודה המסכמת" אמורה להציג מקרה חדש ,שעדיין לא הוצג על ידך והינו שונה מהמקרים שהצגתם עד כה וזאת
כדי להדגים את יכולתכם לעבוד עם מגוון ילדים (מבחינת גיל ,אבחנה ,מערכות יחסים וכד') .מטרה נוספת של "העבודה
המסכמת" היא להדגים את יכולתכם בהמשגה ובכתיבה תיאורטית לפי מודל ה־.DIR

דואר אלקטרוני | dirisrael@gmail.com :אתרdir-israel@co.il :
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ה"עבודה המסכמת" מורכבת מהרחבה של "ההצעה לעבודה המסכמת" עליה קיבלתם את האישור ,מקטעי וידאו אותם
תבחרו להביא ומהתייחסות והרחבה של הנקודות הבאות:
כאמור ,בשלב הראשון של העבודה ,עליכם להרחיב את הנושאים אליהם התייחסתם ב"הצעה" באופן ,בצורה וברצף הנראה
לכם ,ואילו בשלב הבא הנכם מתבקשים להתייחס לנקודות הבאות לצורך הדיון והאינטגרציה:
 .1כיצד השתנתה והתעצבה הבנתכם את האתגרים והתימות העיקריות בטיפול במקרה זה לאורך הטיפול? תנו מידע ענייני
ומספק על מנת שניתן יהיה להתרשם ולהעריך את הבנתכם והתרשמותכם מהמסע ההתפתחותי של הילד המתואר.
 .2כיצד תרמו ההבנות התיאורטיות שלכם את המקרה — משלב ההערכה ובמהלך הטיפול כולו — לתהליך הטיפולי? כיצד
הן תורגמו להתערבויות קליניות במהלך הטיפול? עליכם לכלול את ההבנה התיאורטית הרחבה שלכם הן ביחס לטיפול
כולו והן ביחס למתרחש בחדר הטיפולים בזמן האינטראקציה עם הילד ועם הוריו.
 .3כיצד הבנתכם המקצועית בתחום המקצועי שלכם כיוונה את עבודתכם במקרה זה? מה היו ההנחות הבסיסיות שלכם
ומה למדתם לאורך התהליך בתחום המקצועי שלכם?
 .4בדיון — תארו לאן התקדם הטיפול ואת המלצותיכם להתערבות טיפולית בעתיד .נתחו את עבודתכם עם הילד ,כמו גם
את ההדרכה שנתתם בנוגע לאינטראקציית הורה‑ילד ואת ההדרכה במסגרת החינוכית .תארו את שיתוף הפעולה עם
המטפלים האחרים וציינו כיצד ההתבוננות העצמית שלכם הזינה את עבודתכם ואת הבנתכם את המקרה וכיצד ההבנות
התיאורטיות השתלבו בכל זה.
 .5בחלקה האחרון של העבודה ,בעת שתערכו את ההערכה הנוכחית שלכם ,דאגו לכלול את תכנית הטיפול הנוכחית או
את המלצותיכם העדכניות ,בין אם הטיפול נמשך או מסתיים .תכנית הטיפול המעודכנת אמורה לנבוע מתוך ההערכה
האחרונה עם פירוט מספק ,על מנת שהקורא יוכל להבין את הקשרים בין החשיבה הקלינית העדכנית לבין האסטרטגיות
הטיפוליות העתידיות המומלצות על ידכם .סיכום זה אמור להיות תמציתי יותר בהשוואה להערכה ולתכנית הטיפול
הראשונית ,היות והקורא בשלב זה כבר מעודכן ומצפה לראות כיצד ההבנה שלכם את המקרה התפתחה במהלך הזמן.
" .6העבודה המסכמת" צריכה להסתיים בעיבוד החוויה הסובייקטיבית שלכם .התבוננו על התהליך שעברתם — תארו את
תגובותיכם ואת תחושותיכם לאורך התהליך אשר להבנתכם ,השפיעו על התפיסה המקצועית שלכם ,במהלך הטיפול
ולאחריו ,ותארו מה היו הגורמים שהשפיעו על התפיסה ועל אופן הפעולה שלכם בתהליך טיפולי זה .ציינו רק את המקרים
בהם הרגשתם שהתהליך הטיפולי הושפע מכך ותארו בקצרה כיצד התמודדתם ברגעים משמעותיים אלה.
אנו ממליצים בחום לעבוד עם מדריך ה־ DIRשלכם במהלך כתיבת העבודה.
במידה ואין לכם מדריך כיום ,נשמח לנסות ולסייע לכם במציאת מדריך.
בחירת קטעי הווידאו ל"עבודה המסכמת":
£

"העבודה המסכמת" צריכה לכלול בין שלושה לארבעה קטעי וידאו קצרים :האחד בשלב ההערכה ,השני והשלישי (אם
בחרתם שיהיו ארבעה קטעים ולא שלושה) במהלך "התהליך" .והאחרון מסוף התקופה אליה מתייחסת העבודה.

£

קטעי הווידאו צריכים לכלול הדרכה פעילה שלכם ,במידה ועבדתם עם ההורים בחדר ,ו/או קטעים בהם אתם
באינטראקציה ישירה עם הילד בטיפול.

£

עליכם להשתדל כי אחד הקטעים לפחות יראה עבודה ישירה שלכם עם הילד.

£

עליכם לנתח ביסודיות את הרגעים הנראים בפגישה הטיפולית המוצגת .הקליפ האחרון יהיה מהתקופה האחרונה וישקף
את "התמונה הגדולה" לגבי הבנתכם בנוגע להתקדמות הילד וההמלצות הטיפוליות להמשך.

£

סרטוני הווידאו הם ההזדמנות להראות את האתגרים שהילד מציג ,את העבודה שלכם עם הילד והעבודה/ההדרכה
עם ההורים .עליכם לתאר את שנצפה בקליפ באופן מפורט ,את השאלות שעולות ממנו וכיצד שאלות אלו עיצבו את
ההתערבות הטיפולית שלכם לאורך הזמן.
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הכנת קטעי הווידאו
שימו לב שהאורך הכולל של קטעי הווידאו לא יעלה על  15דקות .אין להראות קטע הקצר משלוש דקות ברצף .את קטעי
הווידאו יש להעלות על  2דיסקים ולשלוח אותם עם הגשת "העבודה המסכמת" לפי הנחיות שתקבלו ממזכירת הארגון.
אנא ודאו שיש בידיכם עותק נוסף של קטעי הווידאו למקרה הצורך.
קטעי הווידאו ימחקו מיד עם סיום בדיקת העבודה.
פרטים טכניים לגבי "העבודה המסכמת"
£
£

"העבודה המסכמת" תכלול עד  25עמודים כתובים ברווח כפול .חשוב מאוד להקפיד לעמוד בהגבלה זו.
העבודה תוגש על דיסק/דיסק־און־קי בשני עותקים בקובץ

PDF

(עליהם יהיו גם קטעי הווידאו) ,וכן בעותק מודפס לצורך

שמירה בארכיון ארגון  DIRישראל.
£

"העבודה המסכמת" תשלח למייל של ארגון

DIR

ישראל ( .)dirisrael@gmail.comהדיסק/דיסק־און־קי והעותק המודפס

יועברו לארגון באופן שיתואם מול הגורם האחראי באמצעות מייל הארגון.
£

יש להעביר תשלום על העבודה .פרטים לגבי התשלום בסעיף הבא.

£

"העבודה המסכמת" תקרא על ידי שני חברי צוות היגוי המוסמכים לקריאת "העבודה המסכמת" ,אשר יתנו משוב בתוך
חודשיים .אם יידרשו תיקונים ,יש לסיימם בתוך חודש מיום קבלת המשוב .במקרה של יותר מבדיקה חוזרת אחת ,תידרש
תוספת תשלום בסך  10%מתשלום הבדיקה הבסיסי.

להלן סיכום השלבים הבאים:
 .1יש לדון במקרה עם המדריך ולוודא שהסרטונים וההסכם הדרושים נמצאים.
 .2יש לשלוח את העבודה למייל של ארגון  DIRישראל (.)dirisrael@gmail.com
 .3יש להגיש את "העבודה המסכמת" קרוב ככל האפשר להגשת "ההצעה לעבודה המסכמת" ולא יותר מחצי שנה מיום הגשת
"ההצעה" .אנחנו נהיה זמינים לשאלות אחרונות במידת הצורך.
 .4הבודקים ישלימו את קריאת "העבודה המסכמת" וייצרו קשר לצורך מתן משוב בתוך כחודשיים .במקרים מסוימים ייתכן
שתידרש הבהרה או אף שינויים ותיקונים משמעותיים יותר .במקרה כזה ,יש להעביר את העבודה המתוקנת בתוך חודש
מזמן קבלת המשוב.
 .5יש להעביר את התשלום על העבודה תוך חודש מיום הגשתה .התשלום הנו על סך  1,500ש"ח .להסדר התשלום יש לפנות
דרך מייל הארגון בכתובת .dirisrael@gmail.com
 .6לאחר קבלת המשוב ואישור העבודה על־ידי הצוות הבודק ,תאושר זכאותכם לקבלת ההסמכה כמטפל  DIRמוסמך  /איש
חינוך  DIRמוסמך.
ברכותינו!
נשמח לראותכם ממשיכים בקשר עמנו בכנסים ובהזדמנויות אחרות.

צוות הכשרה מקצועית
ארגון  DIRישראל
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