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:טיפ

נסו לקבל את תקופת ההתנסות 

כמתנה עתידית חיונית הקלינית 

למרות שזמנית היא תובענית  



ברוכים הנכנסים לעולם האמיתי 
של קלינאות התקשורת

בחרנו  , כדי לאפשר לכם למידה קלינית משמעותית•
',  ד', ימי א(לאפשר לכם לעבוד שלושה ימים בשבוע 

.  במקומות ההכשרה) 'ה

בכל ימי ההכשרה תלווה אתכם קלינאית תקשורת •
אשר תדריך אתכם ותעזור לכם ליישם את הידע 

.הלכה למעשה

אני מקווה שקראתם בעיון את החוברת ואת נהלי •
בעזרתם תוכלו להבין את התהליכים  , ההתנסות

.והמטלות של הלימודים הקליניים בשנה זו



:הנחות יסוד

שכללה בעיקר  ' הכשרה קלינית בשנה בחוויתם •
תצפיות וכעת יצרנו עבורכם הזדמנויות להכשרה  

משמעותית כדי שתוכלו לשלב את טיפולית קלינית 
.  הידע האקדמי והידע הקליני שלכם

למדתם להתבונן על תהליכים בין אישיים ותוך אישיים  •
ואתם מסוגלים לפתח מערכת קשרים בין אישית עם  

.ומשפחותיהםהמטופלים 

המקצועית שניתנה לכם עד כה ושתמשיכו  ההדרכה •
הן  , הינה תנאי הכרחי ללמידה קלינית, לקבל השנה

.  של תכנים והן של מיומנויות טיפוליות



:מטרות ההכשרה הקלינית
.והתפתחות אישית ומקצועיתצמיחהלאפשר לכם  •

בעיקר  במצבי טיפול שוניםלאפשר לכם להתנסות •
. דיבור ותקשורת, עם ילדים בעלי לקויות שפה

עם  ואמפטימשמעותי קשר טיפולילאפשר לכם ליצור •
. המטופל ומשפחתו

בתוך סביבה  אחריות טיפולית לאתגר אתכם לקחת •
.טיפולית ממוקדת ותומכת

תיאור טיפול  , לאפשר לכם להתנסות בתהליכי הדרכה•
.והתלבטויות רפלקטיביות



קודים אתיים והתנהגותיים

המצופים  ערכים וכללי התנהגותקוד אתי מקצועי הוא רשימת •
:מקצוע תוך התייחסות למאפיינים הייחודיים שלו/מחברי ארגון

יש להגיע לפני תחילת  (למקום ההכשרה בזמןהקפידו להגיע •
).הטיפולים על מנת להספיק להכין את הציוד המתאים לטיפול

ההולמת את הקודים התרבותיים  הופעה חיצוניתהקפידו על •
ובמקרה של , ללא מחשופים(מכון /והמקצועיים של המרכז

).לפי בקשת המדריכה–חרדי /שיבוץ במקום דתי

במכון  /והולם אל כל בעלי התפקידים במרכזפנו באופן מותאם•
.עם הצוות המקצועיושתפו פעולה



קודים אתיים והתנהגותיים

, התייחסו אליה בכבוד. וסגנון הדרכה משלהאופיהלכל מדריכה •
נסו ללמוד  . אל תשפטושאלו ו, י הנחיותיה"בצעו את המטלות עפ

.  גם אם סגנונכם שונה, ממנה

עליכם לשמור על סודיות מלאה ולא  : סודיות מקצועיתשמירה על •
.  להעביר כל מידע אליו תיחשפו בנוגע למטופלים ולמשפחות

עם  הקפידו להתייעץ, במקרה שתתקלו בהיכרות קודמת עם מטופל
.  המדריך כיצד לנהוג באופן אתי ומוסרי

ללא  ) באייפוןגם לא (ואין לצלם תיקים אין להוציא תיקי מטופלים•
.אישור מפורש מהקלינאית במקום

',  וכוטופס פרטים ומטרות , ת"דוחו, או להעתיק/אין להעביר ו•
לצורך כלשהוית/לסטודנטית/מסטודנט



קודים אתיים והתנהגותיים
, יש לכבות פלאפונים. אין להפריע למדריכות במהלך הטיפול•

יש לשאול . לפטפט או לאכול במהלך הטיפול, לא לצאת
.רק לאחר שהטיפול הסתיים והמטופל עזבשאלות

במידה ונוצר . מחוץ למסגרת הטיפוליתאין לדבר על מטופלים•
יש להשתמש בשמות , מצב בו מדברים על טיפול בפומבי

.אין לציין שם משפחה של מטופלים בדוחות. בדויים

או התרבותיים של /כי תגלו רגישות לקודים האישיים וחשוב•
.  המטופל ותכבדו אותם

.  ולקבל את המשפחה והילד כפי שהםלהימנע משיפוטיותנסו •



קודים אתיים והתנהגותיים

ונהגו בזהירות לגבי  לגבולות המקצועייםהיצמדו •
.  נושאים שאינם רלוונטיים לטיפול

.על התעללות בקטין על פי חוקחובת דיווחמלאו אחר •

למטופל  , ושירות מקצועייחס של כבודהעניקו •
ללא משוא פנים בגין מוגבלות נפשית  , ולמשפחתו 

השתייכות  , גיל, מגדר, לאום, דת, ופיזית או גזע
.העדפה מינית ומעמד חברתי, פוליטית

אנו ממליצים לציין את הפרידה מהמדריכה וממקום  •
ההכשרה במילים כתובות ובהכנת אמצעי טיפול ולהימנע  

.מתנותמקניית



:מקומות ותחומי ההכשרה הקלינית

–מקומות ההכשרה•

חינוכיים ומסגרות בחינוך  / מרכזים קליניים•
".  קטנות"שפתיים וכתות /גנים טיפוליים: המיוחד

–תחומי ההכשרה•

.  שפה ותקשורת אצל ילדים, ליקויי דיבור•
במקרים מסוימים תתכן התנסות גם עם 

.מבוגרים



נא לדאוג לקראו  –הסכם הדרכה בין המדריך לסטודנט 
!יחד עם המדריכה במפגש הראשון שלכם אתה

______________: שם הסטודנט___________ : שם המדריך•

_________________: מקום ההכשרה______    : שנת לימוד•

:חובות הסטודנט•

בהתאם לשעות  (בשעות ההכשרה , ימים30-להיות נוכח ב•
):  הפעילות במקום

________________________________________

להופיע בזמן ובלבוש הולם למקום ההתנסות•

למלא את כל המטלות שנקבעו כפי שפורטו בחוברת המתארת את  •
תוכנית ההכשרה

.  טיפולים מדי שבוע6לטפל בממוצע •

לשלוח דוחות טיפול לפני ואחרי טיפולים תוך תיאום עם המדריכה  •
על מועד אחרון לשליחתם



הסכם הדרכה בין המדריך לסטודנט

למלא את טבלת דיווח הערכות והתערבויות מבוססות פעילות  •
ואת טבלת דיווח פעילויות מערכתיות

להחתים את המדריכות על הטבלאות וכל הטפסים בסיום  •
כפי שמפורט בחוברת, תקופת ההתנסות

לדאוג לאישור הורים להקלטת הטיפולים בילדיהם  •
)חד פעמי או קבוע, וידאו/אודיו(

להשתתף בפעילויות שוטפות שאנשי צוות אחרים במקום •
טיולים וכדומה, ישיבות צוות: ההתנסות משתתפים בהם כגון

להשתתף באופן פעיל בכל פגישות ההדרכה ולבוא מוכן  •
למפגשי ההדרכה



הסכם הדרכה בין המדריך לסטודנט

לדאוג לקיומה של שיחת אמצע הכשרה עם המדריכה ולשלוח  •
במייל לרכזת ההכשרה אישור מיד לאחר קיומה 

לצלם תיקים או חומר אחר ממקום ההתנסות ללא /לא להוציא•
רשות מפורשת בכתב מגורם אחראי במקום ההתנסות

לא להוציא או לפרסם ידע  או כלי שפותח במקום ההתנסות  •
ללא אישור מגורם מוסמך במקום ההתנסות

לשמור על כללי הסודיות ועל כללי האתיקה וההתנהגות של •
המקצוע  

לצרף את טופס ההערכה של המדריכה כחלק מהתיק הקליני•



הסכם הדרכה בין המדריך לסטודנט
: חובות המדריך•

י  "לאישור הורים לטיפול בילדיהם ע, ת המסגרת/בשיתוף מנהל, לדאוג•
)  זה יכול להיעשות באספת הורים בתחילת השנה(הסטודנט 

ימים בשבוע3לאפשר התנסות בהיקף של •

במסגרות  (התערבות של הסטודנט /מטופלים המתאימים לטיפול3לבחור •
)של מרכזים טיפוליים מספר המטופלים יכול להשתנות

ביום  (לאפשר השתתפות פעילה מדורגת של הסטודנט בטיפולי המדריכה •
במטופלים שבחרה עבורו) המשותף

לאפשר תצפית הסטודנט בטיפולי המדריכה במטופליה האחרים •

שיחות  , לאפשר לסטודנט השתתפות באירועים נוספים כגון ישיבות צוות•
הורים וכדומה

ליצור אוירה המאפשרת שאילת שאלות•

לקבוע זמן לפגישות ההדרכה  : להקצות שלוש שעות בשבוע להדרכה•
.ולהקפיד על קיומן) לא על חשבון טיפולים כמובן, שעה בשבוע(השבועיות 

טלפון/פקס/שאר ההדרכה במייל



הסכם הדרכה בין המדריך לסטודנט
לפני  חות יומיים ושבועיים "להקפיד על כך שהסטודנט ישלח דו•

בהתאם למועדים שייקבעו ביניכם  , הטיפולואחרי

,  )לפני ואחרי טיפולים(לקרוא את הדוחות שכתב הסטודנט •
להעיר הערות בונות לגבי הסעיפים השונים הדורשים הבהרה  

ולענות תשובות לשאלות שהוצגו לו

והדוחות היומיים, להנחות כיצד למלא את דף פרטים ומטרות•

לחתום על טופס אישור קריאת הדוחות היומיים בסיום תקופת •
ההתנסות

לחתום על טבלאות דיווח הערכות והתערבויות מבוססות פעילות •
ודיווח פעילויות מערכתיות בסיום תקופת ההתנסות  

לשמור על כללי הסודיות ועל כללי האתיקה האחרים של המקצוע •
ביחסים עם הסטודנט



הסכם הדרכה בין המדריך לסטודנט
,  לשתף את הסטודנט בהערכה רציפה על מנת שידע את מצבו•

חשוב  . נקודות החוזק והנקודות הטעונות שיפור, צרכיו הלימודיים
!מאד לערוך שיחת  משוב באמצע תקופת ההכשרה

למלא את טופס ההערכה עד למפגש האחרון ולתת אותו לסטודנט  •
בתום ההכשרה על מנת שיוכל להגישו בתיק הקליני לרכזת  

ההכשרה הקלינית

שלא (במידה ונוצר קושי בתהליך ההדרכה !   חשוב לזכור•
על הסטודנט והמדריך ליצור , )נפתר בשיחה עם המדריכה
.קשר עם המתאמת הקלינית

_____________________: חתימת הסטודנט•

______________________חתימת המדריך  •

__________________:תאריך•



'חובות הסטודנט בשנה ג

:  ימי ההכשרה הכוללים30עליכם להגיע לכל •

3, שבועות10-ימי הכשרה במסגרת בה שובצתם 30–
בהתאם לשעות העבודה במסגרת , פעמים בשבוע

.  והסיכום עם המדריכה

,  הערכותביניהם גם (טיפולים 60-עליכם להתנסות ב–
.  במהלך תקופת ההכשרה) לפחות אחת על כל מטופל

ימי  30גם אם סיימתם את מכסת הטיפולים לפני סיום 
עליכם להשלים את כל ימי ההתנסות  –ההתנסות 

).לטפל בלי להגיש דוחות(



'חובות הסטודנט בשנה ג

:מטופלים עיקריים3-טיפול ב•

.טיפולים מדי שבוע6כ עליכם לטפל בממוצע "סה•

ילדים שהם יהיו המטופלים שלכם  3המדריכה תבחר עבורכם •
עליכם , ביום המשותף שלכם עם המדריכה. לתקופת ההכשרה

כשעליכם , ל שנבחרו עבורכם"להשתתף בטיפוליה במטופלים הנ
להפוך פעילים ועצמאיים יותר ויותר בטיפולים אלו במהלך תקופת  

.  ההכשרה

את טיפולי המדריכה במטופלים אלו  , עצמאית, עליכם לתגבר, כמו כן•
.  בכל מטופל, עוד פעם בשבוע

פעילויות  , ביום הנוסף עליכם לעשות התערבויות מבוססות פעילות•
ולהוסיף טיפולים במטופליכם אם  ) כפי שיפורט בהמשך(מערכתיות 

.'תראו שחסרים לכם דוחות עקב מחלות וכד



'חובות הסטודנט בשנה ג
:  טופס פרטים אישיים•

יש למלא טופס  , לגבי כל מטופל שנבחר עבורכם–
פרטים אישיים וקביעת מטרות טפול לתקופת ההכשרה  

.בסיוע המדריכה-) בחוברת' נספח ב(

יש לדאוג שתהיה הלימה בין מטרות הטיפול לתקופת  –
ההכשרה שנקבעות בטופס זה לבין מטרות הטיפול  

במידה  ). היומייםת"בדוחוכפי שמשתקפות (השוטפות 
ויהיו שינויים במטרות במהלך ההכשרה נא לציינם וכן  

.את הסיבה שבגללה התבצע השינוי



:טופס פרטים אישיים ומטרות טיפול
______________________________: שם פרטי של המטופל•

___________________וגיל המטופל בתחילת ההכשרה  .ל.ת•

):  וחינוכי, רפואי-התפתחותי, משפחתי(רקע •
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

):  יש לציין תאריכי האבחונים(ממצאים עיקריים מאבחוני קלינאית תקשורת שנערכו למטופל סיכום•
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

•___________________________________________________________________________________________

):לאחר שיחה לגביהן עם המדריכה והבנתן(מטרות ארוכות טווח •
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

מדדי התפתחות  : נא לציין כאן על מה הסתמכתם בקביעתן-מטרות עד תום תקופת ההכשרה •
.  הורים/שיחות עם הצוות המטפל, סיכום תצפיות על המטופל במצבים שונים, פורמלייםואבחונים 

):בתנאי שהוא מלא על כל סעיפיו, אבחון יכול להיחשב כדוח יומי/מדד/פירוט של תצפית: הערה(
•___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

כה/מטרות יומיות יפורטו בדוחות על הטיפולים היומיומיים שהסטודנט יגיש למדריך•



'חובות הסטודנט בשנה ג

השבועות הראשונים5-ב: כתיבת דוחות יומיים רפלקטיביים•
בו , עליכם לכתוב דוח יומי רפלקטיבי מלא על כל מטופל

את הדוחות תשלחו למדריכה לפני . תטפלו פעמיים בשבוע
אמצעים , מטרות: ואחרי טיפול, עם מטרות ואמצעים: טיפול

תיאור  , )או עם שינויים בעקבות הערות המדריכה, ל"כנ(
,  מה למדתי על עצמי, מה למדתי על המטופל, ההתרחשות

. שאלות למדריכה

השבועות  5-ב:כתיבת דוחות שבועיים אינטגרטיביים•
עליכם לדווח על כל הטיפולים היומיים של כל מטופל  האחרונים 

דוחות שבועיים  = בכל שבוע בדוחות שבועיים אינטגרטיביים 
אינטגרציה בין הטיפולים של אותו  תעשו רפלקטיביים מלאים בהם 

,  )מטרות ואמצעים(לפני טיפול את הדוחות תשלחו למדריכה . שבוע
).  שאלות, תיאור ההתרחשות, אמצעים, מטרות(ואחרי טיפול 



ה/דוח יומי רפלקטיבי למדריך
____: מפגש' מס____  : תאריך הטיפול______: מי הנוכחים______  : שם המטופל_____  : שם הסטודנט

לאור תהליכים  (מטרות לטיפול הנוכחי 
)  שהתרחשו בטיפולים הקודמים

)תוך בחירה והתאמה(אמצעים ודרכי טיפול 

תוך תאר את ההתרחשות בטיפול בקצרה 
ביחס למטרות  מיקוד בתפקוד המטופל

שהוצבו לו בטיפול הנוכחי

?  סביבתו/משפחתו/מה למדתי על המטופל
, תפקודו, לגבי התנהגותופרשנותי(

)אינטראקציות, הבעת רגשות, מוטיבציות

מה עשיתי  , מה הרגשתי: אני כדמות טיפולית
מה יכולתי לעשות באופן שונה או , נכון

?כיצד אפעל בהמשך? בנוסף



המשךה /דוח יומי רפלקטיבי למדריך

שאלות למדריך

לכתוב לאחר ולאור (מטרות לטיפול הבא 
)הטיפול הנוכחי

לכתוב לאחר  (אמצעים לטיפול הבא 
)ולאור הטיפול הנוכחי

חובה לתעד הערות (כה /תגובות המדריך
גם אם התגובות ניתנו בטלפון , מרכזיות

)או בשיחה הפרונטאלית

כך שתגובות המדריכה  , בצורת שורות, ניתן להדפיס את הדף ללא טבלה
ניתן לערוך מטרות מול אמצעים  . ליד כל סעיף, או לפי בחירתה, ניתנות בסוף

.ולא ברצף
חשוב להגיש את ! (עליכם, האחריות לקבלת המשוב ולתיעודו, להזכירכם

חשוב לתעד גם משוב ). ות המקוריים ולא להשמיט את הערות המדריכה"הדוח
.או תשובות לשאלות שלא נענו בדוחות עצמם אלא ניתנו בשיחת ההדרכה



ה/למדריךשבועי אינטגרטיבי דוח 
____: מפגש' מס____  : תאריך הטיפול______: מי הנוכחים______  : שם המטופל_____  : שם הסטודנט

לאור תהליכים (מטרות לטיפולים השבוע 
שהתרחשו בטיפולים הקודמים תוך שמירה  

)  על רצף קוהרנטי

)תוך בחירה והתאמה(אמצעים ודרכי טיפול 

תוך תאר את ההתרחשות בטיפולים בקצרה 
ביחס למטרות  מיקוד בתפקוד המטופל

שהוצבו לו בטיפול הנוכחי

?  סביבתו/משפחתו/מה למדתי על המטופל
, תפקודו, לגבי התנהגותופרשנותי(

)אינטראקציות, הבעת רגשות, מוטיבציות

מה עשיתי  , מה הרגשתי: אני כדמות טיפולית
מה יכולתי לעשות באופן שונה או , נכון

?כיצד אפעל בהמשך? בנוסף



המשךה /למדריךאינגרטיבידוח שבועי 

שאלות למדריך

לכתוב  (מטרות לטיפולים בשבוע הבא 
)לאחר ולאור הטיפול הנוכחי

לכתוב (אמצעים לטיפולים בשבוע הבא 
)לאחר ולאור הטיפול הנוכחי

חובה לתעד הערות (כה /תגובות המדריך
גם אם התגובות ניתנו בטלפון , מרכזיות

)או בשיחה הפרונטאלית

כך שתגובות המדריכה  , בצורת שורות, ניתן להדפיס את הדף ללא טבלה
ניתן לערוך מטרות מול אמצעים  . ליד כל סעיף, או לפי בחירתה, ניתנות בסוף

.ולא ברצף
חשוב להגיש את ! (עליכם, האחריות לקבלת המשוב ולתיעודו, להזכירכם

חשוב לתעד גם משוב ). ות המקוריים ולא להשמיט את הערות המדריכה"הדוח
.או תשובות לשאלות שלא נענו בדוחות עצמם אלא ניתנו בשיחת ההדרכה



דוחות לתקופת ההתנסות

דוחות יומיים  30
רפלקטיביים

דוחות שבועיים  15
אינטגרטיביים

3-טיפולים בשבוע ל2
דוחות  6= מטופלים 

שבועות X5יומיים 
ראשונים בהתנסות

טיפולים בשבוע לכל 2
1Xדוח שבועי = מטופל 

שבועות X5מטופלים3
אחרונים בהתנסות



דוחות לתקופת ההתנסות

?מה נחשב לדוח טיפול

סיכום טיפול  
במידה  (

והתבקשתם  
י  "לכתוב ע
על  ) המדריכה

מטופל שלכם

ניתוח  /הערכה
מדגם שפה  
שהעברתם  

למטופל שלכם  
,  במהלך טיפול
כולל ניתוח  

וציינוןממצאים 

תצפית מבטים במטופליכם

טיפול משותף עם 
המדריכה במטופליכם  

כולל תצפית משתתפת  (
)  בתחילת ההתנסות

במטופל טיפול שלכם 
שלכם



'חובות הסטודנט בשנה ג
עם מטופליכם ועם ילדים  התערבויות מבוססות פעילותעליכם ליזום •

.  נוספים במסגרת בה שובצתם

מטרת התערבות מבוססת פעילות היא העשרת הילד מחד –
.  ואפשרות להתנסות נוספת לסטודנט מאידך

. בהתערבות זו יכולים להיות נוכחים כמה ילדים או ילד אחד–
ההתערבות יכולה להיעשות כפעילות של סטודנט יחיד או של זוג 

.  סטודנטים

ניתן להתייעץ עם  (תוכן ההתערבות והאמצעים הם באחריותכם •
בטבלת דיווח התערבויות מבוססות  ועליכם לדווח על כך ) המדריכה

).בחוברת' נספח ז(פעילות

התערבויות מבוססות פעילות  60-כ על הסטודנט להתנסות ב"סה•
.במהלך תקופת ההכשרה

.עליכם להחתים את המדריכה בסיום תקופת ההתנסות על טבלה זו•



ות/שמשעהתאריךד"מס
ים/המטופל

מקום  
ההתערבות

)עד שתי שורות(מיקוד ותיאור הפעילות 

בפינת  ש.י3/11/119:00דוגמא
בגןהספריה

ציור פרצופי הבעות על בלונים בעקבות  –ספר
".  מעשה בחמישה בלונים: "קריאת הספר

בחדר  ק.ת7/11/1110:30דוגמא
הטיפולים

בלוחות תקשורת לצורך היכרות שמוש-ח"תת
ראשונית

בחדר  כ.ד8/11/1110:00דוגמא
הטיפולים

קריאה משותפת של כתבה מהעיתון  -שיח כתוב
בנושא ספורט

1

2

3

60

טבלת דיווח התערבויות מבוססות פעילות 

_________________ : מקום ההתנסות__________     : שם הסטודנט

______________________:  חתימת המדריכה בסיום ההתנסות____________: שם המדריכה



'חובות הסטודנט בשנה ג

מערכתיותפעילויות •
המתקיימות  פעילויות מערכתיות 25-להשתתף לפחות בעליכם –

:  במסגרת ההכשרה
)  במהלך ההתנסות10(שיחות ההדרכה הפרונטאליות עם המדריכה •

תצפית : במהלך תקופת ההכשרה כגון) 15לפחות (וכן בפעילויות אחרות •
תצפית בבעלי מקצוע  , במדריכה מטפלת בילדים שאינם המטופלים שלכם

, טיולים, ישיבות צוות, תצפית בטיפולי בני זוגכם להכשרה, אחרים במסגרת
.  הורים במסגרת ההתנסות/שיחה לגבי מטופלים עם אחד מבעלי המקצוע

יהיה עליכם ) בחוברת' נספח ח(טבלת פעילויות מערכתיות•
,  הנוכחים בפעילות, תאריך: למלא טבלה בה יופיעו הפרטים הבאים

.  סיכום קצר, מהות הפעילות

עליכם להחתים את המדריכה בסיום תקופת ההתנסות גם על טבלה •
.  זו



טבלת דיווח פעילויות מערכתיות

)שורות3עד (סיכום הפעילות מהות הפעילותהנוכחיםתאריך

3/11/11
דוגמא

סטודנטית  
ומדריכה 

שיחת הדרכה  
1פרונטאלית 

עם המדריכה

–הבנתי כי עלי לשנות את סגנון הדיבור שלי במהלך הטיפולים 
.  אלא בטון רגיל אך מעט איטי יותר, אין צורך בדיבור מתיילד

.  עלי להדגיש בדיבורי את הגה המטרה, כמו כן

7/12/11
דוגמא

סטודנטית  
ומרפאה  

בעיסוק

שיחת  
התייעצות  לגבי  

ש.י

מנח ישיבה על כדור גדול כדי ' בשיחה הבנתי שרצוי לאפשר לי
.לגרום לתפקוד יעיל יותר של איברי ההיגוי

8/12/12
דוגמא

,  סטודנט
ש  .הורי י

ס"ועו

תצפית בשיחה 
עם המשפחה

בשיחה דובר על התקרבות מועד סיום תקופת השיקום במרכז  
הטיפולי ונבחנו אופציות אלטרנטיביות להמשך שיקום

25

________________________: מקום ההתנסות____________________   . ז.ת______________    : שם הסטודנט

_______________________________חתימת המדריכה בסיום ההתנסות ___________________     : שם המדריכה



טבלאות לתקופת ההתנסות

טבלאות

טבלת התערבויות  
:)60(מבוססות פעילות 

התערבויות מבוססות  60
פעילות כמפורט בחוברת  

)6' עמ(

טבלת פעילויות  
:)25(מערכתיות 

שיחות הדרכה  10*
פרונטלית

פעילויות  15לפחות *
)7' עמ(כמפורט בחוברת 

יש להחתים את המדריכות על טבלאות אלו בסיום תקופת  
ההתנסות הקלינית



'חובות הסטודנט בשנה ג

על הסטודנט לדאוג כי תיערך  :דוח סיכום שיחת אמצע

סמוך למחצית  , עם המדריכה שיחת סיכום אמצע הכשרה

דוח לאחר השיחה עליו לסכם את השיחה ב. התקופה

ולהחתים עליו  )בחוברת' נספח ט(סיכום שיחת אמצע 

,  ח שיכנס לתיק הקליני"בנוסף לדו. את המדריכה

הסטודנטים מתבקשים לשלוח למתאמת אישור במייל על  

.קיום שיחת האמצע עם המדריכה מיד לאחר קיומה



דוח סיכום שיחת אמצע הכשרה  
:כתוב, כה/על סמך שיחת אמצע התנסות בינך ובין המדריך, ית/לסטודנט•
?  ה מאשר בתחילת ההתנסות/ה יותר בטוח/ה מרגיש/תחומים בהם את3•
•____________________________________________________________

____________________________________________________________
____________________________________________________________

•____________________________________________________________

ניסוח  , יצירת קשר עם המטופל וסביבתו(? ה להשתפר/רוצה /תחומים בהם היית3•
)  'התארגנות בזמן וכד, הבעת רגשות, בחירת האמצעים, המטרות

____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

:  ל"י את התייחסות המדריכה לתחומים הנ/סכמנא •
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

_____________: כה/חתימת המדריך___________           : ית/חתימת הסטודנט•



'חובות הסטודנט בשנה גסיכום

:  כתיבת והגשת דוחות•

?  –דוחות יומיים רפלקטיביים –

?–דוחות שבועיים אינטגרטיביים –

?-טבלת דיווח התערבויות מבוססות פעילות –

?-טבלת דיווח פעילויות מערכתיות –

דוח סיכום שיחת אמצע הכשרה –

רפלקציה מסכמת–

לרכזת ההכשרה הקלינית שבועיים  תיק קליני הגשת •
.לאחר סיום תקופת ההכשרה



:הגשת התיק הקליני

'  יביש הנחיות מפורטות להגשת התיק הקליני בנספח •

חשוב מאד לקראן לפני תחילת ההכשרה  –בחוברת 

.הקלינית כדי לדעת אלו דוחות וטפסים עליכם לכלול בו

יהיה תיק אלקטרוני שיישלח אלי במייל ויהיה תיק מודפס  •

.שימו לב להנחיות מה לכלול בכל אחד מהם–שיוגש אלי 

יוגש עד שבועיים  ) האלקטרוני והמודפס(התיק הקליני •

.לאחר סיום ההתנסות



טופס ההערכה

בחוברת' הטופס המלא מופיע כנספח י•

מומלץ כי תקראו את טופס ההערכה לפני תחילת  •

כדי שתדעו לפי מה מוערכת , ההכשרה

התקדמותכם במהלך ההכשרה

,  באחריותכם לדאוג לכך, בסיום ההכשרה•

שהמדריכה תמלא את טופס ההערכה ותיתן לכם  

אותו על מנת שתוכלו לצרפו לתיק הקליני



מילוליציינוןסולם–טופס הערכת הסטודנט 

סולם       
לציינון

הסטודנט 
יוזם  /עצמאי
ומבצע 
שינויים  

באופן יעיל  
בעת 

הצורך

הסטודנט  
זקוק 

להכוונה  
כללית של  

המדריך 
לצורך  

ביצוע יעיל

הסטודנט 
זקוק 

להכוונה 
מפורטת  

או /ו
להדגמה 

של  
המדריך  

לצורך 
ביצוע יעיל

הכוונה  
מפורטת  

של  
המדריך 

משנה  
התנהגות  
טיפולית  

של  
הסטודנט  

במידה 
מעטה 

הסטודנט 
מתקשה  

לערוך  
שינויים גם 

לאחר 
הכוונה 

מפורטת  
של  

המדריך



:'לשנה ד' תנאי המעבר להכשרה הקלינית משנה ג

סטודנט שעמד בקריטריונים של ההכשרה המעשית  -"עבר".1
.כפי שנקבעו על ידי היחידה לחינוך קליני', בשנה ג

שעמד חלקית בקריטריונים של  סטודנט-" עבר עם תנאים".2
כפי שנקבעו על ידי היחידה לחינוך  ', ההכשרה המעשית בשנה ג

עבר עם "במקרה שיוחלט שסטודנט הוא במעמד של . קליני
'  בהכשרה המעשית של שנה ג" עבר"אזי קבלת ציון , "תנאים

שתאושר על ידי  , כפופה להתחייבותו של הסטודנט בכתב
לעמוד בתנאים שיובהרו  ', מתאמת ההכשרה המעשית של שנה ג

הסטודנט יחויב לעמוד בתנאים . עימהלו בשיחת המשוב האישית 
',  של שנה דבהצלחה את ההכשרה המעשית אלו על מנת לעבור

וזאת בנוסף לעמידה בקריטריונים של ההכשרה המעשית בשנה  
.'ד



תנאי המעבר להכשרה הקלינית 
:'לשנה ד' משנה ג

סטודנט שלא עמד בקריטריונים של -"נכשל. "3
כפי שנקבעו על ידי היחידה  , ההכשרה המעשית

על הסטודנט יהיה לחזור בשנית על . לחינוך קליני 
בסמסטר העוקב על ', ההכשרה המעשית של שנה ג

.  'מנת להמשיך להכשרה מעשית של שנה ד



:שיחות אישיות

מקצועיות ניתן לפנות  /במקרה של בעיות אישיות•

או לתאם  rutireiner@gmail.com: אלי במייל

חדר  (בחדרי , יום שני: פגישה ביום הקבלה שלי

במרכז , )מנהלת המכון להפרעות בתקשורת

.הקליני הבין תחומי

,  ולאחר קריאת התיקים הקליניים, בסיום המקבץ•

.  לשיחת משוב אישית, אפגוש כל אחד ואחת מכם

!!!בהצלחה מצוות היחידה•


