"הצעה" לעבודה המסכמת
כפי שנכתב במסמך המקדים ,ה"הצעה לעבודה המסכמת" קודמת ל"עבודה המסכמת" עצמה ומכילה בתוכה את הנקודות
העיקריות שסביבן תיבנה העבודה הכתובה.
לפני תחילת כתיבת "העבודה המסכמת" יש לקבל את אישור הצוות המאשר מארגון

DIR

ישראל ביחס ל"הצעה לעבודה

המסכמת" שהוגשה.
מדוע להגיש את "ההצעה"?
אנו מודעים לזמן וההשקעה הרבים הנדרשים לצורך כתיבת "העבודה המסכמת" .בטרם תתחילו ,אנו רוצים לוודא שבחרתם
במקרה מתאים .באפשרותכם להתייעץ עם המדריך האישי בכל שלב של כתיבת ההצעה והעבודה לבחירתכם ,אולם חשוב
להבהיר כי המדריך האישי אינו זה שמאשר את ה"הצעה" ו/או את "העבודה המסכמת".

חלק ראשון
פרטים כלליים:
£

שם מגיש/ת ההצעה:

£

מקצוע:

£

תאריך שליחת ההצעה:

£

שם המדריך עמו הייתם בקשר בתהליך כתיבת העבודה:

£

שם מדריך שליווה אתכם במהלך תקופת הטיפול בילד ובמשפחה:

£

האם יש ברשותכם לפחות שלושה קטעי וידאו מתאימים? כן  /לא

£

האם יש ברשותכם הסכמה חתומה על־ידי הורי המטופל להצגת המקרה? כן  /לא

פרטי המקרה המוצג:
£

שם הילד (ראשי תיבות או שם בדוי):

£

השנים בהן עבדתם עם הילד:

£

גיל הילד באותן שנים בהן עבדתם איתו:

£

אילו שנים מתוך שנות הטיפול בילד מוצגות ב"עבודה המסכמת" (במידה ולא מוצג בעבודה כל טווח השנים בהם הילד
היה בטיפולכם):

£

פרטו לגבי משפחתו של הילד (גילאי ההורים ועיסוקם ,אחים ,פרטים רלוונטים לגבי משפחה מורחבת ועוד):

£

פרטו לגבי האבחנה של הילד :אבחנה התחלתית לפי ה־ ,DMICואבחנה עכשווית.
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£

פרטו אבחנות אחרות :אבחנה לפי  DSMאם יש או אבחנות אחרות אם ניתנו במהלך השנים .פרטו מהן האבחנות ,מתי ניתנו
ועל־ידי מי.

£

מהי התדירות והאינטנסיביות בהם עבדתם עם הילד?

£

באיזו מסגרת טיפלתם בילד (מסגרת חינוכית/קליניקה פרטית/אחרת)?

£

מה כללה העבודה עם הילד ומשפחתו (פגישות טיפוליות ,הדרכות הורים ,הדרכות לצוות ,עבודה עם אנשי מקצוע נוספים וכו')?

£

פרטו לגבי המסגרת החינוכית בה נמצא הילד ומה היה אופי הקשר המקצועי שלכם עם המסגרת או עם אנשי טיפול אחרים
המעורבים במקרה.

חלק שני
 .1מדוע בחרתם במקרה זה ל"עבודה המסכמת" שלכם?
 .2מהן התימות המרכזיות בהן אתם עוסקים במקרה זה?
 .3מהם הנושאים העיקריים עליהם ניתן ללמוד ממקרה זה?
 .4תארו את הילד על־פי שלבי ה־ FEDLבתחילת הטיפול.
 .5תארו את הילד על־פי שלבי ה־ FEDLכפי שהוא בזמן הגשת העבודה או בסוף התקופה המוצגת בעבודה.
 .6פרטו מה היו האתגרים הקליניים והחינוכיים־אקדמיים של הילד בתחילת הטיפול?
 .7תארו את הפרופיל הסנסו־מוטורי־אפקטיבי של הילד בתחילת הטיפול.
 .8תארו את הפרופיל הסנסו־מוטורי־אפקטיבי בזמן הגשת העבודה או בסוף התקופה המוצגת בעבודה.
 .9תארו כיצד עבדתם עם המשפחה לאורך התהליך הטיפולי.
 .10כיצד מקרה זה אתגר אתכם כמטפלים וכאנשים?
 .11מה למדתם על עצמכם במשך התהליך הטיפולי?
השלבים הבאים הנם:
£

יש לשלוח את "ההצעה לעבודה המסכמת" (על־פי הנחיות טופס זה) ואת "טופס פרטי מועמד" (המצורף למייל זה) לכתובת
המייל של ארגון  DIRישראל (.)dirisrael@gmail.com

£

אנחנו נבדוק את ההצעה ונשיב בכתב לגביה עד חודש מיום קבלתה.

£

יש להגיש את "העבודה המסכמת" קרוב ככל האפשר לקבלת אישורנו ל"הצעה לעבודה המסכמת" ,ולא יותר מחצי שנה
אחרי יום הגשתה .אנחנו נהיה זמינים עבורכם לשאלות במידת הצורך.

£

עם הגשת "העבודה המסכמת" יש להסדיר את התשלום עליה.

שימו לב" ,ההצעה" שלכם היא למעשה הטיוטה הראשונה של העבודה הכתובה .העבודה יכולה להיות כתובה בכל סגנון
שתבחרו ,אך בהתאם להנחיות המצורפות .אנחנו רוצים "לשמוע את הקול שלכם"!
נשמח לעמוד לרשותכם בכל שאלה באמצעות מייל הארגון  .dirisrael@gmail.comאנא ציינו בנושא "שאלות ביחס לעבודה
המסכמת מאת "...

צוות הכשרה מקצועית
ארגון  DIRישראל
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