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 נהלי היחידה לחינוך קליני

 2010פברואר 

  נהלי הדרכה למדריכים .1

 : כה/על המדריך 

  (. מפורטות בחוברות המפורסמות מידי שנה באתר היחידה)להכיר את חובות הסטודנט

 הסכם ההדרכה למלא אחר חובות המדריך כפי שהן מפורטות בטופס     

  לדיהםלאישורי הורים לטיפולי הסטודנט בימבעוד מועד לדאוג  .

 לזכור כי גם לפי הגישה המפתחת יש לכוון את הסטודנט תוך התחשבות ברמתו ובצרכיו:  

o ולהשתתף בטיפולי המדריך לצפות, ביום המשותף של המדריך והסטודנט, לאפשר לסטודנט.  

o  מעבר )לשעת ההדרכה הפרונטאלית השבועית , (ה והסטודנט/של המדריך)ביום המשותף  ,זמןלהקדיש

(.  ותף בזמן הטיפולים עצמםלזמן המש

o  ולגזור מתוכן את מטרותיו הוא  של המדריכה לסטודנט להבין את מטרות הטיפול ארוכות המועדלסייע

.  את מטרותיו היומיות ובהתאם לכך, לתקופת ההתנסות

o להשיג את הנתונים האישיים של המטופלים שלו, במידת האפשר ,לסטודנט לעזור. 

o  על שאלותיו לענותולא רק , בהתאם לצורך, סטודנט על כל סעיפיולדוח היומי ששולח הלהגיב.  

  מייד בתום תקופת ההתנסות , לידי מזכירות החוג,להגיש טופס דרישת תשלום עבור ההדרכה. 

 

 :טיםננהלי  ההתנסות לסטוד .2

 :זמני ההתנסות

 בהתאם לשנת ההתנסות, נוכחות חובה בכל מפגשי ההתנסות . 

 מי שלא ישתתף . הנוכחות במפגש היא חובה .לפני תחילת הלימודיםה עד שבוע בכל שנה מתקיים מפגש הכנ

 .במפגש ההכנה לא יוכל להתחיל את ההתנסויות

 וחופשת קיץ כולל חופשות סמסטר -ההתנסויות הקליניות יכולות להתקיים על פני כול השנה .

  השטח אילוציאך בהתאם לינתנו לסטודנטים בהקדם האפשרי יפרטים לגבי השיבוצים. 

  (כולל התחלה וסיום)על הסטודנט להודיע למתאמת הקלינית על כול שינוי בזמני ההתנסות שלו 

 מילואים על הסטודנט להשלים את כול מכסת ההתנסויות בתיאום עם מקום /בכל מקרה של היעדרות עקב מחלה

 .והמתאמת הקלינית ההתנסות

 ימי  6ובמקבץ שני מתקיימים ( 'או ב' וע בימים אפעם בשב)ימי התנסות  10מתקיימים במקבץ אחד ' בשנה ב

 (. מפגש אמצע ומפגש מסכם, מפגש הכנה)מפגשים עם המתאמת  3כמו כן מתקיימים . התנסות
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 שבועות 10למשך ( 'וה' ד', ימי התנסות בשבוע בימים א 3)ימי התנסות  30מתקיימים ' בשנה ג. 

  שלוש ימי התנסות בשבוע -בתדירות של פעמיים, עותשבו 7-8על פני , ימי התנסות 15מתקיימים ' בשנה ד ,

(.  'חופשות וכו, אילוצי מקום ההתנסות, העדפת מדריכה)בהתאם לנסיבות 

: פנייה ליחידה

 במידה . במקרה ולסטודנט יש בעיה בכל תחום הקשור בהתנסות עליו לפנות בשלב הראשון למתאמת הקלינית

  . לקביעת פגישה אישית עם ראש היחידה  -דרך המזכירות –הוא יכול לפנות , והוא רוצה לערוך ברור נוסף

 פעם בסמסטר נציגי הסטודנטים יוכלו להיפגש עם ראש היחידה לחינוך קליני. 

 כול קשר עם הסטודנט הוא דרך הסטודנט .  הקשר של היחידה הוא עם הסטודנט עצמו ולא עם בני משפחתו, ככלל

. בלבד

:  תנאי מעבר

 כתנאי לתחילת ההתנסות בשנה ב' במשך שנה א חיסוניםסטודנטים להשלים את כול העל ה'. 

 הסטודנטים מחויבים לקרוא בכל שנה את החוברת המעודכנת ולעמוד בכל התנאים המפורטים בה. 

 הסטודנטים מחויבים לשמור על כללי האתיקה המפורסמים בחוברת ההתנסות 

 ותו תופסק והוא יופנה להמשך בירור לוועדה לענייני סטודנטים סטודנט אשר יעבור על כללי האתיקה התנס

 מקבל התנסות על לא עבר את ההתנסות עצמה מסיבות שונות מי שעבר את כול חובות ההתנסות אך ' בשנה ג

  .התנסות נוספתיעבור  ' –מי שנכשל בהתנסות בשנה ד .'תנאי בשנה ד

  לפרטים נוספים נא לפנות  -אותו מחזורמזרה מסטודנט עיבקש ויקבל בהמלצת המתאמת  סטודנטשישנה אפשרות

למתאמת הקלינית 

 : הערכה

 הסטודנטים יקבלו הערכה אישית בלבד שתינתן להם ותתויק בתיק האישי 'וב 'בשנה א .

 עבר עבר ו, בהצלחה, הצטיינות: נתן לכול סטודנט מהמתאמת טופס הערכה כולל הערכה כמותיתתי 'ו ד 'בשנים ג

  ברלא ע/ על תנאי

 יערך דיון נוסף לגבי , במקרה של אי הלימה בין הערכת המדריכה לבין הערכת המתאמת על פי התיק הקליני

 ההערכה הסופית

 בסיום הלימודים יתנו תעודות הצטיינות על ההתנסויות הקליניות לסטודנטים שהצטיינו לאורך כול השנים. 

  לגורמים  ולאחריהם הסטודנט במהלך ההתנסויותצוות היחידה אינו מעביר המלצות או מידע על תפקודו של

 .חיצוניים


