
 

 ICFקורס העמקה ליישום מודל 
 

 (OLSER) " מטפל באדם עם המחלה   המצוין המטפל הטוב מטפל במחלה, המטפל  "

מיהם המטפלים הטובים ביותר? התשובות רבות, אך אחת מהן היא שהם אילו המסוגלים להבין את המטופל שלהם באופן  
  .ני רווחה ובריאותלו עם המטופל, צוותים רב מקצועיים, וארגו רחב ומעמיק, ולשתף את התובנות הא

הוא מסגרת ההתייחסות   International Classification of Functioning, Disability and Health-  ICF  מודל 
והיא הבסיס המשותף להבנה של תפקוד ובריאות. מאז פרסומה   (WHO) הבינלאומית שפותחה ידי ארגון הבריאות העולמי

נותן לנו כלים לניתוח, חשיבה, ופתרון בעיות    ICF-יה הקלינית והמחקרית. העצבה מחדש את העשי  ICF-, ה 2001בשנת 
 .סביב בסיס המשותף בין כל מקצועות הבריאות, מחבר אותנו לראיות ומוביל לתוצאות טיפול משמעותיות לטווח ארוך

 :יעדי הקורס 

 להבנה ותקשורת רב תחומית ורב מערכתית סביב מטופלים ICF המשתתפים ירכשו ידע לשימוש בכלים של ה . 1

המשתתפים יוכלו לחשוב, לנתח ולהתערב עם מטופלים באופן מקיף ומעמיק, באופן מבוסס ראיות וצרכים מדוייקים  . 2
 . וראיות

  .המשתתפים יטמיעו את הידע במקום העבודה שלהם ויובילו שינוי. 3

  .סיון ומעלהימכל הדיסיפלינות, עם שנתיים נם  למטפלי :למי הקורס מתאים 

קורס המקוון מאפשר מפגש מטפלים מכל רחבי הארץ, בשעות הערב. ההרצאות יוקלטו ויהיו מבנה ה :מבנה הקורס 
זמינות לשבוע בלבד, רק עבור הנרשמים לקורס. הקורס כולל חשיפה לידע, הרצאות וסדנאות יישומיות כוללות משימות  

 .הטמעה

 קדמיות שעות א  19 שעות הקורס: 

 :על המנחות 

ידרותרפיה. בעלת תואר ראשון ושני מאוניברסיטת תל שנה, מומחית בה 30היא פיזיותרפיסטית קרוב ל  פרומר   - מרב הדר 
מטעם ארגון הבריאות העולמי, מרצה בכירה בתחומי  ICF מדריד. מדריכת ALCALA אביב, דוקטורנטית באוניברסיטת

  .ההידרותרפיה בארץ ובעולם. יועצת מקצועית בחוגי הספורט לילדים ונוער, במרכז אילן, ספיבק

שנה, מזכירת העמותה הישראלית לשיקום והתפתחות, סטודנטית בקורס מדריכים   20ת מזה היא פיזיותרפיסטי  ענת להב 
 .בציריך, רכזת מקצועית בבית איזי שפירא ומדריכת פיזיותרפיה ביחידת הטף באלו"ט  ZHAWשל אוני  copca לתוכנית

 



 

 

 סילבוס הקורס: 

 נושא מפגש

06.02.2023 
 הרצאת פתיחה 

20:30-22:00 

נפתח את סדרת הלמידה בהרצאה מאת דר. אולף קראוס דב קמארגו, רופא ילדים ומרצה בכיר  
 .בעולם  ICF מראשוני מובילי המחקר וההוראה בתחום .Canchild מסגל McMAster באוניברסיטת

ופן ההנגשה של המודל לעבודה שלנו כאנשי מקצוע בתחומי וא ICF-ההרצאה תתמקד במאפייני ה
 השיקום וככלי ליצירת מיקוד משותף ושפה אחידה בעבודה עם בעלי מקצוע שונים.

1 
13.2.23 

19:30-22:00 

  סדנא יישומית:
 מרב הדר פרומר -שימוש בסיווג חלק א 

2 
20.2.23 

19:30-22:00 

  סדנא יישומית:
 מרב הדר פרומר -שימוש בסיווג חלק ב  

 ICF-elearningסנכרוני: השלמת לומדה בינלאומית מטעם -א אקדמיות 2-כ

3 
20.3.23 

19:30-22:00 

 ענת להב  - ICF-CY: F-WORDSשומית להכרה ושימוש בכלי הערכה יסדנה י

4 
27.3.23 

19:30-22:00 

מרב הדר פרומר וענת   - code set- core setשומית להכרה ושימוש בכלי הערכה יסדנה י
 להב 

5 
מפגש לאחר 

 חודש: 
15.5.23 

19:30-22:00 

  מפגש סיום והשראה: פיתוח והצגת תכניות

 

 : עלויות
 פתחות הילד ושיקומו מיוחד לחבר העמותה הישראלית להת  ש"ח מחיר   500ש"ח |    700מחיר רגיל  

 ו כאן << להרשמה לחצ 

https://child-development.org.il/course/icf-%d7%94%d7%a8%d7%a6%d7%90%d7%94-%d7%95%d7%a1%d7%93%d7%a0%d7%94/
https://child-development.org.il/course/icf-%d7%94%d7%a8%d7%a6%d7%90%d7%94-%d7%95%d7%a1%d7%93%d7%a0%d7%94/
https://child-development.org.il/course/icf-%d7%94%d7%a8%d7%a6%d7%90%d7%94-%d7%95%d7%a1%d7%93%d7%a0%d7%94/

