
 הנחיות להגשת התיק הקליני -' נספח יב
היחידה לחינוך קליני רואה בתקופת ההתנסות חלק נכבד ומשמעותי בתהליך הפיכתכם 

כי אופן ומהות הגשת התיקים הקליניים מעידים  חשוב שתהיו מודעים לכך. י תקשורתלקלינא

וכן על אחריות מקצועית כמטפלים , על אופן התייחסותכם להתנסות ולחובותיכם כסטודנטים

 .בעתיד

 
 עד שבועיים לאחר סיום ההתנסות: מועד הגשת התיק

 
 :יש לשים לבהנושאים אליהם 

 עיצוב התיק. 1
 תוכן התיק. 2
 דוחות וטבלאות. 3
 
 התיקעיצוב . 1

 . ולא בשמרדף התיק יוגש בתוך תיקיה

מקום , שם המגיש', ב/'המציין שזהו תיק קליני על סמסטר א – דף פתיחההדף הראשון יהיה 

 .תאריך הגשה וכל מידע רלוונטי אחר, ההתנסות

התיק יוחזר לכם . הגשה ראויה מכבדת את המגיש לא פחות מאשר את מי שמגישים לו, זכרו

 .לאחר בדיקה

לארגן את  ,את הדוחות למספר: כלומר -סדר פנימי הגיונירגן את התיק כך שיהיה יש לא

כולל , ברצף כרונולוגי) ניתן להשתמש בשם בדוי או בראשי תיבות! (פ מטופל"עחות "הדו

טופס פרטים אישיים לפני הדוחות ( כל מטופל והמסמכים הרלוונטיים עבורו. דוחות התצפית

  .טפלתם ביום מסוים/ת כל המטופלים שראיתםולא א )היומיים של כל מטופל

 !יש למספר גם את העמודים בתיק
. שורות ולמספר את עמודי התיק 1.15עם רווח של  12יש להדפיס את הדוחות בגופן 

 !רצוי מאד להדפיס את הדוחות היומיים דו צדדי

 תוכן התיק. 2
כלול בתיק  היכן כל דברכלומר לציין  -שיעזור לקורא להתמצא בסבך התיק -תוכן העניינים

 רצוי מאד לסדר את. 'וכו, טופס פרטים אישיים ומטרות, הסכם ההדרכה: הקליני כמו למשל

זה המקום לציין מטלה . ברצף כרונולוגיקבוצתיים /זוגיים/הטפולים היחידנייםוהתצפיות  



 ,כשזה יופיע קודם בתכן העניינים. אם הגשתם מטלה ספציפית במקום ההתנסות -מיוחדת

 .ניתן יהיה לאתר זאת ביתר קלות בתיק עצמו

  :שייקבעו במועד מאוחר יותר יתכנו שינויים בדרישות לתוכן התיק  - התיק צריך לכלול
  .ה/עם המדריך הסכם הדרכה •

 י הסטודנטים"אישור ההורים על הטיפול בילדיהם ע •

 הקלטת ילדיהם/אישור ההורים על צילום •

  .לטווח ארוך וכן מטרות לתקופת ההתנסות טופס פרטים אישיים ומטרות •
מתועדות הכוללים שאלות והערות המדריכים  רפלקטיביים ותיאוריים טפסי דווח יומיים •

כדי שאפשר יהיה להתרשם מתהליך , כן להגיש עם ההערות ,כן(על גבי הטפסים 

  .)ההדרכה וההתפתחות שאתם עוברים
 י המדריכה"חתומה ע פעילותטבלת דיווח הערכות והתערבויות מבוססות  •

 י המדריכה"חתומה ע טבלת דיווח פעילויות מערכתיות •

כה /עליכם להזכיר למדריך(כה /ביניכם לבין המדריךדוח סיכום שיחת אמצע התנסות  •

 !)לקיים שיחה זו

 )הרפלקטיביים והתיאוריים(אישור המדריכה על קריאת הדוחות היומיים  •

נא לצרף את טופס ההערכה בצורה שתקל ( לוםנא להגיש מקור ולא צי -טופס הערכה •

י מתאמת "לאחר קריאתו ע, עליכם את הפרדתו מהתיק הקליני והגשתו למזכירות החוג

 . )'ההדרכה בשנה ג

. המפרט את התהליך שעברתם במהלך ההתנסות הקלינית בשפה -דוח רפלקטיבי •

 .כה לאחר שקראה אותו/י המדריך"להיות חתום עהדוח צריך 

 

 :וטבלאות דוחות. 3
 –דוחות תיאוריים  40-30 -דוחות רפלקטיביים ו 30-20( חות יומיים"דו  00יש להגיש  •

 ). תלוי במספר המטופלים

  דיווחים קצרים על התערבויות מבוססות פעילות 00טבלה ובה יש להגיש , בנוסף •

תוכן  .או במספר מטופלים בנוסף למטופליו העיקריים/במטופליו ו) כולל הערכות(

 -פרטים נוספים והצעות לפעילויות. (ערבות והאמצעים הם באחריות הסטודנטההת

 ). בחוברת

ובה ציון  כל שיחות , טבלת דיווח פעילויות מערכתיותעל הסטודנט יהיה למלא , כמו כן •

וכן פעילויות אחרות במהלך תקופת ) 'גמפגשים בשנה  10( הפרונטאליות  ההדרכה

 .פירוט בחוברת. ההתנסות
 



לחינוך קליני רואה בתקופת ההתנסות חלק נכבד ומשמעותי בתהליך הפיכתכם  היחידה

חשוב שתהיו מודעים לכך כי אופן ומהות הגשת התיקים הקליניים מעידים . לקלינאי תקשורת

וכן על אחריות מקצועית כמטפלים , על אופן התייחסותכם להתנסות ולחובותיכם כסטודנטים

 .בעתיד

 
 

 
רואה בתקופת ההתנסות חלק נכבד ומשמעותי בתהליך הפיכתכם לקלינאי היחידה לחינוך קליני 

מעידים על אופן  ותכנם הגשת התיקים הקליניים חשוב שתהיו מודעים לכך כי אופן .תקשורת

 .וכן על אחריות מקצועית כמטפלים בעתיד, התייחסותכם להתנסות ולחובותיכם כסטודנטים

 

 


