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 שנה ד' -קליניות היות התנסוה 
 א.   הקדמה 

את תהליך ההכשרה הקלינית   האחרונה  שבה נמשיך ונעמיקהרביעית ולשנת הלימודים  םהגעת

בעבודה עם ילדים במסגרות חינוכיות או טיפוליות בתחומי הדיבור   ם.  עד עתה התנסיתכםשל

 השפה והתקשורת.      

 כשתם במהלך תשלבו בין הידע האקדמי והידע הקליני אותם ר בשנה הנוכחית

פולית יותתנסו בתהליכי הערכה ואבחון, בניית תכנית טהקודמות שנות הלמודים 

 עוד תהליכי טפול. יות

  למדתם להתבונן על תהליכים רפלקטיביים תוך אישיים המאפשרים מעבר

קשרים והרחבה לשלב בו תוכלו להכיל טוב יותר את המטופלים ולפתח מערכת 

 עם המטופלים ומשפחותיהם.  בין אישית

  והמתמשכת שניתנה לכם עד כה, ושתמשיכו לקבל השנה, תאפשר  ההדרכה המקצועית

ולהפיק תועלת רבה יותר מההדרכה שהינה תנאי  יחסי מדריך מודרךלכם להעמיק 

 .הכרחי ללמידה קלינית, הן של תכנים והן של מיומנויות טיפוליות

 

מוש יפול, שיט, בניית תכניות טיפול, הערכה/תתייחס למספר תחומים:  אבחוןהלמידה הקלינית 

תת"ח, הפעלת קבוצה טיפולית או פעילות קבוצתית יזומה אחרת. כל  זאת על מנת להיחשף, ב

 .לקויות שמיעהשקום , בשיקום מבוגרים ובעם לקויות מורכבותבמטופלים להבין ולהתנסות 

 ההתנסויות בשנה ד'מטרות   .ב

 להרחיב את ההתנסות לאוכלוסיות יעד  נוספות  

 מקצועית. תואישישל תחות לאפשר צמיחה והתפ 

  ולבסס את ביטחונכם  לאפשר התנסות במצבי טיפול שונים עם מבוגרים וילדים

 . המקצועי

 לאפשר יצירת קשר טיפולי משמעותי ואמפטי עם המטופל ומשפחתו.  •

 תוך סביבה טיפולית ממוקדת ותומכתלקחת אחריות טיפולית מלאה ב תגר אתכםלא •

 ובמקביל לפתח את  עצמאותכם המקצועית

לאפשר התנסות בתהליכי הדרכה: תיאור מקרים טיפוליים והתלבטויות רפלקטיביות  •

 ותיאורטיות.

 -תחומי ההתנסות האפשריים בשנה ד'. ג

עוד ו אוטיזם ,c.p, מש"הכולל נוירולוגיות ו/או קוגניטיביות נרחבות לקויות מורכבות: לקויות . א

 ו/או מבוגרים ילדיםבקרב 

 .רוע מוחי ו/או עם בעיות בליעהיבעיות קול או מבוגרים לאחר א: מבוגריםשיקום . ב

 : מושתלי שתל שבלולי, ו/או כבדי שמיעה או לקויי שמיעהלקויות שמיעה. ג

 רובכם תתנסו בתחום לקויות מורכבות וחלקכם תתנסו באחד משני התחומים האחרים.
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בוצים, שעלולה להיכפות עלינו מפאת ישינויים בתכנית השאנו שומרים את הזכות לעשות 

 . שונים אילוצים 

 חשוב לזכור:

ההתנסות בשנה ד' תאושר אך ורק באם הושלמו כל החובות הקליניים 

 !משנה ג'

 בשנה ד' תנאי מעבר מהתנסות אחת לשנייה .ה

 : מצבים מספר ייתכנו 

 -. "עבר" 1

 שית, כפי שנקבעו על ידי היחידה סטודנט שעמד בקריטריונים של ההכשרה המע

 .לחינוך קליני

 -. "עבר עם תנאים" 2

 היחידה לחינוך קליני.של מקבץ א', כפי שנקבעו על ידי סטודנט שעמד חלקית בקריטריונים 

קרה שיוחלט שסטודנט הוא במעמד של "עבר עם תנאים", אזי מעבר למקבץ ב' כפופה במ 

טודנט בכתב, שתאושר על ידי מתאמת ההכשרה המעשית של שנה ד', לעמוד של הס  להתחייבותו

ו בשיחת המשוב האישית עימה. הסטודנט יחויב לעמוד בתנאים אלו על מנת לבתנאים שיובהרו 

 בהצלחה את מקבץ ב', וזאת בנוסף לעמידה בקריטריונים הרגילים של מקבץ ב'.  לעבור

 -. "נכשל" 3

מובהר, כי במקרה של .  פעמיים ברציפות המקבציםאחד של  יםסטודנט שלא עמד בקריטריונ

כשלון ראשון במקבץ א', על הסטודנט יהיה לחזור בשנית על מקבץ א' ולסיימו בהצלחה כתנאי 

למעבר למקבץ ב'. במקרה של כשלון ראשון במקבץ ב', על הסטודנט יהיה לחזור בשנית על מקבץ 

 ב' ולסיימו בהצלחה כתנאי לסיום התואר. 

  -חונכות

 החוג בתיאום עם הדיקנט מציע תמיכה וליווי לסטודנטים הזקוקים לכך. 

או בהתנסות של מקבץ א' בשנה במקרים בהם סטודנט מתקשה במהלך התנסות שפה של שנה ג' ו/

 ר בחונך. להיעזע"י רכזת ההכשרה הקלינית ומלץ לסטודנט ד', י

לסטודנט ובין החונך לדיקנאט. הדיקנט הוא זה בין החונך מתאמת התנסויות שנה ד' תקשר 

שיוציא לפועל את החונכות, בין אם במסגרת של "חונכות רגילה" ובין אם במסגרת של "חונכות 

את החונך )בד"כ מאותו שנתון( ואת הסטודנט החניך  דרך שיעורי עזר". הרכזת בדיקנט תזמן

 חתימה על הסכם בין הצדדים.פגישת שיבוץ ולל
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 קודים אתיים והתנהגותיים. ה

קוד אתי מקצועי הוא רשימת ערכים וכללי התנהגות המצופים מחברי ארגון/מקצוע תוך  •

התייחסות למאפיינים הייחודיים שלו. זוהי חובה מוסרית נוספת )על החובה המוסרית 

 הכללית של האדם( הנגזרת מתוקף השרות המקצועי של המקצוע ואנשיו:

טופס פרטים , ן להעתיק, דוחו"ת יומיים/רפלקטיביים/קבוצתייםאין להעביר, וברור שאי •

 !זוהי עבירה אתית חמורה - מסטודנט/ית לסטודנט/ית לצורך כלשהו ומטרות

למקום ההתנסות )יש להגיע לפני תחילת הטיפולים על מנת להספיק  להגיע בזמןהקפידו   •

 להכין את הציוד המתאים לטיפול(.

ההולמת את הקודים התרבותיים והמקצועיים של  ומכובדתהופעה מטופחת הקפידו על  •

 המרכז/מכון )לדוגמא: ללא מחשופים, חולצות בטן או חצאיות מיני(.

  המאפיינים את המקום לחוקים ולאופן ההתנהלותהתאימו את עצמכם  •

הצוות   עם והולם אל כל בעלי התפקידים במרכז/במכון ושתפו פעולה פנו באופן מותאם •

 המקצועי. 

 שאלו ואל תשפטו., בצעו את המטלות עפ"י הנחיותיו/דרישותיו, תייחסו בכבוד למדריךה •

נסו ללמוד מן המדריך אפילו אם גישתו ו/או אופיו מנוגדים לשלכם. שוחחו אתו בתחילת 

 ההתנסות על סגנון ההדרכה שלו. 

ליו : עליכם לשמור על סודיות מלאה ולא להעביר כל מידע אשמירה על סודיות מקצועית •

תיחשפו בנוגע למטופלים ולמשפחות. במקרה שתתקלו בהיכרות קודמת עם מטופל, 

 עם המדריך כיצד לנהוג באופן אתי ומוסרי.   הקפידו להתייעץ

או ואין לצלם תיקים  ללא אישור מפורש מהקלינאית במקוםתיקי מטופלים  אין להוציא •

 מוציאים את התיק מהמסגרת(. )גם אם לאחלקיהם 

למדריכים במהלך הטיפול. יש לכבות פלאפונים במהלך ההתנסות, לא  יעאין להפר  •

רק לאחר שהטיפול הסתיים   לצאת, לפטפט או לאכול במהלך הטיפול. יש לשאול שאלות

 והמטופל עזב.

מחוץ למסגרת הטיפולית. במידה ונוצר מצב בו מדברים על טיפול   מטופלים אין לדבר על •

 ם.בפומבי, יש להשתמש בשמות בדויי

 לקודים האישיים ו/או התרבותיים של המטופל ותכבדו אותם.  תגלו רגישותכי  חשוב •

 ונהגו בזהירות לגבי נושאים שאינם רלוונטיים לטיפול.  היצמדו לגבולות המקצועיים •

 ולקבל את המשפחה והילד כפי שהם.  להימנע משיפוטיותנסו  •

 על התעללות בקטין על פי חוק. חובת דיווחמלאו אחר  •

למטופל ולמשפחתו, ללא משוא פנים בגין מוגבלות  ושירות מקצועי, העניקו יחס של כבוד •

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

 חברתי.
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תנה להם וחלקם בוחרים יהסטודנטים מרגישים רצון להודות על ההדרכה שנלמרות ש •

ישנם סטודנטים שידם אינה משגת לעמוד , ולמקום ההתנסותבקניית מתנות למדריכים 

ון שאינם עומדים בציפיות שאולי ובהוצאה כספית זו, והם מרגישים אי נעימות מכי

במילים כתובות לציין את הפרידה לפיכך, אנו ממליצים  הציבו סטודנטים קודמים.

 מנע מקניית מתנות.יולה

 יותמהלך ההתנסו .ו

זרתה תוכלו להבין את התהליכים והמטלות של הלימודים קראו בעיון את החוברת בע

בחלק מהמקומות  .מס' שינויים במערך ההתנסויות של שנה ד'ישנם הקליניים בשנה זו. 

ההתנסות תכלול שני מקבצים בתחום תתנסו במהלך כל סמסטר א' ובחלק מהמקומות 

בתקופת ההתנסות תלווה . , אשר ייערכו במהלך סמסטר א'התקשורת, השפה והדיבור

 אתכם קלינאית תקשורת אשר תדריך  ותסייע לכם ליישם את הידע הלכה למעשה. 

שבועות, במהלכן יתקיימו חמישה כ יארךכל מקבץ בהתנסות שתתפצל לשני מקבצים,  שימו לב,

ימי  30(, ואילו בהתנסות שתימשך סמסטר שלם, יתקיימו )שמונה שעות ימי עבודה מלאים 15

ימי שלושה היציאה ל .ימים א, ד', ה'(בשלושה  ימי התנסות )לבכל  שבוע תגיעו  . מלאיםעבודה 

עלולים ואותנו להיערכות מאד מורכבת. אנו מודעים לכך ש תכםבשבוע מחייבת אהתנסות 

יה מסוימת ילהיווצר פערים מסוימים בין רצונותיכם ו/או צרכיכם )מקום מגורים, העדפת אוכלוס

עלולים להקשות על ה לבין אילוצי המערכת תם בטבלת ההעדפות שמלאתם, אותם ביטאוכו'( 

 . במידת האפשר, כםאנו  נעשה כל מאמץ כדי  להקל עלי. התהליך

  הסטודנט מטלות 1.ו

 חובות כלליים:

, שלוש במקבץ/בסמסטר בהתאמה ימי ההתנסויות 15/30  חלה חובת השתתפות בכל •

 בעו על ידי היחידה לחינוך קליניהזמנים כפי שנקועמידה מלאה בלוחות פעמים בשבוע, 

 ללא יוצא מן הכלל

 עמידה בכל כללי האתיקה •

סטודנטים אשר בגלל בעיות בריאותיות אינם יכולים למלא את כל הדרישות בהתנסויות  •

  בצרוף אסמכתא רפואית. הקליניות יפנו בהקדם האפשרי בכתב למזכירות היחידה

הזמנים שנקבעו על ידי היחידה לחינוך קליני תגרור הפסקת אי עמידה בדרישות ובלוחות  •

 התנסות.

יש מטלות אותם עליכם למלא בשיתוף מלא עם המדריכה/מדריך  סמסטר/בכל מקבץ •

 .שלכם
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למלא בשיתוף מלא עם  כםמספר מטלות אותן עלי  סמסטר/בכל מקבץ :מטלות

 . כםשל כיםהמדרי

 )זהות בשני המקבצים(

למפגש הראשון  חשוב להביא את ההסכם -בינך לבין המדריכה   מחייב הסכםחתימה על   .1

)נספח א' וכן ניתן הקדיש זמן לקריאה משותפת של ההסכם ולחתימה עליו ול

 להוריד טופס מאתר היחידה לחינוך קליני (

 :טיפול במטופלים עיקריים. 2

מטופלים עיקריים שייבחרו עבורו ע"י הקלינאית  שלושהבלטפל על הסטודנט יהיה  .א

עם ביום משותף פעם אחת  -המדריכה; הטפול במטופלים אלה יתקיים: פעמיים בשבוע

להתערבויות מבוססות פעילות  היום השלישי יוקדש .באופן עצמאיהמדריכה ופעם אחת 

הסטודנט במקומות מסוימים  ולפעילויות מערכתיות וכן להשלמת טפולים במקרי הצורך.

 יטפל ביותר משלושה מטופלים עיקריים ביום/בכלל. 

בה מתנסים גם ביומיים  מובן שראוי שהסטודנטים יהיו מעורבים בפעילויות המסגרת  -הערה

 אך אין חובה לתעד זאת בטבלאות, אם יהיו להם מספיק מאלו ביום השלישי.האחרים, 

ם כנמצאים על סף יציאת ,סטודנטים בשנה ד'אתם, ון שומכי  -ש דוחות טפוליהגלעל הסטודנט  .ב

יותר החלטנו  יםם להיות עצמאיכלעולם המקצועי של קלינאי התקשורת ואנו מאמינות ביכולת

ים מכיר םדוחות במקבץ( מהסוג שאת  21)תגישו דוחות  ההתנסות,של  שבשבועיים הראשונים

דוחות יומיים מלאים על כל הכוונה ל , "דוח יומי רפלקטיבי"מסוג , כלומר דוחות משנה ג'

סעיפיהם, אותם יהיה עליכם לשלוח למדריכה לפני טיפול )מטרות ואמצעים(, ואחרי טיפול 

)מטרות, אמצעים, תיאור ההתרחשות, מה למדתי על המטופל, מה למדתי על עצמי, שאלות 

לא  יש לציין שבמידה והמדריכהלמדריכה(. המדריכה תעיר הערותיה בסעיפי הדוח השונים.  

את המשוב בכתב בקצרה )נספח ג'  זו אחריותכם לתעדכותבת את המשוב בגוף הדו"ח היומי, 

דוחות יומיים רפלקטיביים בכל  12סה"כ יוגשו  וכן באתר היחידה לחינוך קליני(.בחוברת זו 

 המטופלים. 3על  –מקבץ 

נספח ) בייםדוחות שבועיים אינטגרטיתכתבו ותגישו למדריכות  ההתנסותשל בשבוע האמצעי 

(. שימו המטופלים 3דוחות במקבץ על  3)דווחו על התפתחות הטפול במהלך השבוע תובהם   (,2ג'

לב למלא דוח שבועי שיהווה אינטגרציה של הטפולים שנערכו באותו שבוע ולא דו"ח יומי כפול 

 בנפח ובתוכן!

דוחות שיהיו בפורמט ותגישו למדריכה אחת לשבוע  מלאות ההתנסותשל  בשבועיים האחרונים

  1), עושים בשטח תוך התייחסות לנקודות העיקריות בטפול  שקלינאי תקשורתדומה לתיעוד 

"דוח תיעוד להלן  טבלאות לשלושה מטופלים( 6כלומר סה"כ   במקבץלמטופל טבלה שבועית 

הוא במקרים בהם הסטודנט נעזר בחונך/ת,  -שימו לב (.3נספח ג') טפולים של סטודנט שנה ד'"

 מתבקש את לכתוב את טבלאות התיעוד בעצמו )ללא עזרת החונך(.
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 מקבצים(: 2שבועות ) 10לסטודנטים המתנסים באותו מקום במשך 
  

שיחות סיכום התנסות, וכן  2שיחות אמצע ו 2תערכו  -מקבצים 2כמו הסטודנטים שמתנסים ב
 ערכנו שינוי הקשוריחד עם זאת, שבועות של התנסות(.  5תיקים קליניים )כל תיק לאחר  2תגישו 

 גישו במקבץ השני.תבדוחות אותם 
 

 יגישו דוחות כמקובל בהתנסות: במקבץ הראשון
 הערות סוג הדוח  פרק זמן

 דוחות במקבץ 12 דוח יומי רפלקטיבי שבועיים ראשונים להתנסות
דוחות שבועיים  שבוע האמצעי

 אינטגרטיביים
 מטופלים 3דוחות על  3

האחרונים של בשבועיים 
 המקבץ

טבלת תיעוד טפולים של 
 סטודנט שנה ד'

טבלה שבועית למטופל, 
 3-טבלאות ל 6סה"כ 

 מטופלים 
 

 
  פירוט והרחבה על הדוחות ניתן למצוא בחוברת ההתנסויות לשנה ד'.

 
נשמח אם תהייה לכם אפשרות לעבוד עם מטופל אחד או יותר שלא עבדתם איתם במקבץ השני, 

הראשון. במידה והדבר יתאפשר יהיה עליכם להגיש דוחות לפי הפורמט של המקבץ במהלך 
 המקבץ הראשון.

 
 תמלאו דוחות כמפורט: למקבץ השניעבור מטופלים שימשיכו אתכם 

 
 הערות סוג הדוח  פרק זמן

שבועיים ראשונים למקבץ 
 שני

דוחות שבועיים 
 אינטגרטיביים

 מטופלים 3דוחות על  6

נים שלושת השבועות האחרו
 למקבץ

טבלאות תיעוד טפולים של 
 סטודנט שנה ד

טבלה שבועית למטופל, 
 3-טבלאות ל 9סה"כ 

 מטופלים
 

 

 

יש למלא טופס פרטים אישיים וקביעת  :ומטרות טופס פרטים אישייםעל הסטודנט למלא  ג.

עבור כל אחד מהמטופלים העיקריים שלכם  -בסיוע המדריכה -מטרות טפול לתקופת ההתנסות

פול הראשון, יש לתכנן בסיוע המדריכה את המטרות ילפני הט תקופת ההתנסות.  במהלך 

 . פוליות לטווח קצריהט

יש לדאוג שתהיה הלימה בין מטרות הטיפול לתקופת ההתנסות שנקבעות בטופס זה לבין * 

)כפי שמשתקפות בדוחות היומיים(. במידה ונוצרת חוסר הלימה, יש  מטרות הטיפול השוטפות

 וכן באתר היחידה לחינוך קליני(.בחוברת זו )נספח ב' הסבירה.  ל
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 :הערכות והתערבויות מבוססות פעילות. 3

 הסטודנט יתנסה בביצוע הערכות למטופליו במסגרת ההתנסות בהתאם לצורך.* 

בנוסף, הסטודנט יתנסה בהתערבויות מבוססות פעילות במטופליו ו/או במספר מטופלים בנוסף * 

תיערך לפי החלטת המדריכה והסכמת האלו למטופליו העיקריים )בחירת המטופלים 

המשפחה( במסגרת ההתנסות בה שובץ או  במקום אחר, לפי הנחיית הגננת/המורה וההורים/

  המדריכה.

 היא העשרת המטופל מחד ואפשרות להתנסות נוספת לסטודנט מאידך.התערבויות ה מטרת* 

בהתערבות יכולים להיות נוכחים גם כמה מטופלים. ההתערבות יכולה להיעשות כפעילות של * 

   חד או זוג סטודנטים. אסטודנט 

טבלת דיווח על הסטודנט יהיה למלא  .תוכן ההתערבות והאמצעים הם באחריות הסטודנט* 

לגבי ההערכות וההתערבויות הנ"ל )הטבלה, דוגמאות, וכן  תערבויות מבוססות פעילותההערכות ו

יא'  מיקודים להתערבויות מבוססות פעילות ו"בנק" הצעות לפעילויות/אמצעים נמצאים בנספח

בטבלה יופיעו הפרטים הבאים: מספר סידורי של ההתערבות, תאריך ההתערבות, שעת  חוברת(.ב

יתה בזוג או בקבוצה( , מקום יההתערבות, שמות המטופל/ים בראשי תיבות, )באם ההתערבות ה

פולית, סביב שולחן האוכל, יההתערבות )בחדר הטיפולים, בחצר, באחת מפינות הגן/ המסגרת הט

הפעילות בקצרה )עד שתי שורות(. ניתן להתייעץ עם המדריכה גם לגבי וכד'( מיקוד ותיאור 

התערבויות אלו בשיחות ההדרכה הפרונטאליות. המדריכה תחתום בסיום תקופת ההתנסות על 

 טבלה זו.

ת פעילות, כולל הערכות, בכל מקבץ או דוחות על התערבויות מבוססו 30בסה"כ יגיש הסטודנט * 

 בסמסטר. 60

היחידה מודעת לכך שישנם מקומות בהם לא ניתן לבצע התערבויות מבוססות יש לציין ש* 

ההחלטה על פטור מהתערבויות אלו  באחריות הסטודנט לידע את המתאמת על כך.  פעילות.

נתן לסטודנט ע"י המתאמת הקלינית לאחר התייעצות בינה ובין  עם המדריכה במקום ית

 ההתנסות.

 :פעילויות מערכתיות.  4

המתקיימות במסגרת ההתנסות, כגון: תצפית להשתתף בפעילויות מערכתיות על הסטודנט 

תצפית תצפית במדריכה המטפלת במטופלים נוספים, בבעלי מקצוע אחרים במסגרת ההתנסות, 

בבני זוגם להתנסות, ישיבות צוות, טיולים, דיון לגבי מטופלים עם אחד מבעלי המקצוע במסגרת 

 ע"י המדריכה.  תעית פרונטאליההתנסות, הדרכה שבו

, בה יופיעו טבלת דיווח פעילויות מערכתיותעל הסטודנט יהיה למלא  -טבלת פעילויות מערכתיות

הפרטים הבאים: תאריך, הנוכחים בפעילות, מהות הפעילות, סיכום קצר )הטבלה ודוגמאות 

 5ה הפרונטאליות )נמצאת בנספחי חוברות שנה ג' וד'(. יש לדווח בטבלה על כל שיחות ההדרכ

יום ( וכן על פעילויות אחרות במהלך תקופת ההתנסות. המדריכה תחתום בסבשנה ד'מפגשים 

 (."ב)נספח י תקופת ההתנסות גם על טבלה זו
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 פולים קבוצתייםיט  4 התנסות בהעברתעליכם ל  במהלך הסמסטר, טיפולים קבוצתיים. 5

פירוט  . שפה/דיבור/תת"ח/תקשורת  מהתחומים:לים הפרטניים( באחד ופילט בנוסף)לפחות 

 אם מזדמןבהמשך דף זה.  .52ו. הכנה ובסעיף הנתן ביום ילגבי דוח ספציפי על הטפול הקבוצתי י

 תבורכו! -טפולים קבוצתיים 4-לכם להעביר יותר מ

באחריות  יש לציין שהיחידה מודעת לכך שישנם מקומות בהם לא ניתן לבצע טפולים קבוצתיים.* 

נתן לסטודנט ע"י יההחלטה על פטור מהתערבויות אלו  ת הסטודנט לידע את המתאמת על כך.

 התייעצות בינה ובין  עם המדריכה במקום ההתנסות. המתאמת הקלינית לאחר

חתום  סמסטר/בכל מקבץ התנסות דוח סיכום שיחת אמצעכתיבת  - דוח סיכום שיחת אמצע. 6

בנוסף לדו"ח שיכנס לתיק הקליני, הסטודנטים  .וכולל סכום הערות המדריכה ע"י המדריכה

סיכום של שיחת ההתנסויות למתאמת לשלוח ו בזמןלהיות אחראים על קיום השיחה מתבקשים 

 ספח ד'(.)נבחוברת שמופיע אמצע מתועד בטופס המתאים ה

 אותה עברתם בהתנסותעל החוויה  - "רפלקציה מסכמת"כתיבת   -דוח רפלקטיבי מסכם .7

חתום ע"י  במהלך הסמסטר )ויתייחס למקום/מקומות ההתנסות( יוגש רק בסוף הסמסטר,

 המדריכה. 

! הסמסטרבמהלך  שיתנסה במקום אחדגם למי  , על כל מקבץ התנסות הגשת תיק קליני. 8

במקרים מיוחדים,  מקום יגיש גם שני תיקים קליניים זהים. כלומר, מי שמתנסה באותו

בהתאם להמלצת המדריכה ולשקול דעת מתאמת התנסויות שנה ד', תתאפשר הגשת תיק קליני 

 בלבד )על המטופלים הממשיכים בשני המקבצים(.  במקבץ ב' הכולל טבלאות תיעוד

 קבצים( מ)זהה בשני ה  – הדוחות הגשת 2.ו   

 לעיל.מפורט  -טופס פרטים אישיים ומטרות טיפול 2.1ו. 

 .1ג' מפורט לעיל ובנספח -דו"ח יומי רפלקטיבי 2.2ו. 

 . 2ובנספח ג' מפורט לעיל -אינטגרטיבי שבועידו"ח  2.3ו.

 .3מפורט לעיל ובנספח ג' -טבלת תיעוד טפולים של סטודנט 2.4ו.

 (במהלך הסמסטר/)באחד המקבצים תיקבוצ טפול ח על"הגשת דו 2.5ו.

  שני חלקים יכלול הקבוצתיהדו"ח- 

 -שתכלול את הסעיפים הבאים הקדמה  .א

  הטפול הקבוצתי )תחום טפול, מספר המפגשים וכו'(הסבר על תכנית  

  הרכב הקבוצה 

 משתתפיםה מספר 

  מטפלים/מנחיםהמספר 

  סוגי קשיים, הומוגניות/הטרוגניות(של המטופלים אפיוני תפקוד ( 

  על ויעדים אופרטיביים( -מטרות הקבוצה )מטרות 

  )התנהלות הקבוצה )אמצעים וסוגי פעילויות 
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  תהליכים קבוצתיים ) התייחסות לכלל המשתתפים והתייחסויות  מובחנות ליחידים בקבוצה

 בנוגע ללקות עצמה אך גם בעיקר בהיבטים חברתיים

  איך התנהלה ההנחיה שלכםתארו 

  מה למדתם על עצמכםתארו 

  4לפחות   ניתן לצרףי אפשרויות: לרשותכם שת -הקבוצתיים פרוט התנהלות הטפולים .ב

ארבעת כל אחד מתמצית של  אוהרפלקטיביים  בפורמט של הדוחות היומיים  דוחות

 .הטפולים הקבוצתיים

 "הרפלקציה המסכמת"  2.6ו.

ח רפלקטיבי שישקף את ", תכתבו דוהסמסטר/בסוף תקופת ההתנסות, בתום שני המקבצים 

לשאלה: "מה המקום שהייתי בו בתחילת ההתנסות התהליך שעברתם. ההתייחסות שלכם תהיה 

פוליות, ילמיומנויות ט" בדומה להנחיות שקבלתם בתיק של שנה ג' תוך התייחסות ולאן הגעתי

 .'וכויכולת לבטא דילמות, לשאול שאלות, לשתף את המדריכה 

למדריכה אשר צריכה לחתום עליו )אפשרי במייל עם  הרפלקציה המסכמת עליכם להגיש את 

 אישור ממנה אלי כי קראה אותו( ולצרפו לתיק הקליני.

 הגשת תיק קליני 2.7ו.

 הערות כלליות:

)למי שמתנסה בשני מקבצים נפרדים( או בתום . התיק הקליני יוגש למזכירות בתום כל מקבץ 1

ייבדק ע"י מתאמת ההדרכה של  (, שבחוברת זומפורטים בטבלת הזמנים  סמסטר א' )זמנים 

שימו לב!  מי שיסיים את מקבץ א' מוקדם מהתאריך שנה ד'  ויימסר חזרה לסטודנטים . 

לפני  התחלת מקבץ  -הרשמי הנקוב , מתבקש להגיש את התיק הקליני מוקדם גם כן. כלומר

 ב'. זה לטובתכם!

וקראו את כל  שינוילשימו לב להגשה: מספר הדוחות  -תיק ירוק. . 2

 ! הפרק עד תומו

 : תיק הכולל במייללמתאמת התנסויות שנה ד' יש לשלוח 

 )נספח א'( הסכם הדרכה חתום בין סטודנט למדריכה. א

 )נספח ב'( לכל מטופל  עיקרי -ב. טפס פרטים אישיים ומטרות הטפול 

במקבץ,  דוחות יומיים רפלקטיביים 12 -פרטניים בסה"כ לפי הפירוט הבא דוחות הטיפול 21ג. 

 וכוללים משוב מהמדריכה חתומים על ידי המדריכה ההתנסותשל  השבועיים הראשונים על

 ההתנסותשל  השבוע האמצעיעל במקבץ,  דוחות אינטגרטיביים שבועיים 3 וכן (1)נספח ג'

 (2)נספח ג' וכוללים משוב מהמדריכה חתומים על ידי המדריכה

  ההתנסותשל  בשבועיים האחרונים המטופלים 3על  שבועיתת תיעוד טפולים אוטבל 6כן ו 

  (3)נספח ג' וכוללים משוב מהמדריכה על ידי המדריכה  חתומים
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 דוחות כנ"ל.  –מקבץ ראשון  מקבצים(: 2שבועות ) 10מקום במשך באותו למתנסים 
דוחות רפלקטיביים  4 הראשון.דוחות לפי הפורמט של המקבץ  מטופלים חדשיםשני: הבמקבץ 
 . לכל מטופל חדש טבלאות תיעוד 2, דוח אינטגרטיבי שבועי 1יומיים, 

 .לכל מטופל ממשיך טבלאות תיעוד 3דוחות אינטגרטיביים שבועיים,  2: מטופלים ממשיכים
 

 .בסמסטר/באחד מהמקבצים -הטיפול הקבוצתי)לפחות( של  ותח"דו 4 .ד

  במטופליו ו/או במספר מטופלים ) התערבויות מבוססות פעילותעל  יםחודו 30טבלה עם  1ה. 

 )נספח יא'( (בנוסף למטופליו העיקריים

 הדוחות ע"י המדריכה  )נספח ז'(מגוון אישור קריאת .  ו

 5, ובה ציון  כל שיחות ההדרכה הפרונטאליות ) טבלה דווח על פעילויות מערכתיות 1 .ז

 (ב"נספח י)( וכן פעילויות אחרות במהלך תקופת ההתנסות. בשנה ד'מפגשים 

וכולל   בכל מקבץ  )נספח ד'(-חתום ע"י המדריכה  –שיחת משוב אמצע התנסותדו"ח  1 .ח

סיכום של שיחת אמצע יש לשלוח אל מתאמת ההתנסויות וסף,  סכום הערות המדריכה. בנ

 )נספח ד'(.בחוברת שמופיע מתועד בטופס המתאים ההתנסות 

 בתום הסמסטר/בתיק של מקבץ ב'  -על ידי המדריכה מהחתורפלקציה מסכמת ט.         

  של המדריכה )נספח ה'( . טופס הערכהי

יש לבקש שהמדריכה במסגרות חינוך,  –על טיפולי הסטודנטים  המשפחה/יא. אישור ההורים

 תבקש מהגננת /המחנכת 

ים בתחילת שנה על התנסויות ליידע הורים באסיפת הורים או באמצעות מכתב להור

  )נספח ט'( הסטודנטים. 

ויש  רק במקרים בהם זה רלוונטי –על צילום/הקלטת טיפול  המשפחה/יב. אישור ההורים

 ! )נספח י'(כוונה לצלם טפולים ולהציג בפני גורם שלישי

 יג. הצהרה שלכם על קריאת החוברת )נספח ז'(

 יל כבר בתחילת ההתנסות.באחריותכם לדאוג לכל הטפסים המצוינים לע 

 7  רק, יש לכלול מקבץ כל בתום למתאמת ההתנסויות אשר יוגש , המודפסבתיק עומת זאת, ל

לפי הפירוט  מטופלים )מתחילת הטפול, מאמצע ומסוף הטפולעל אחד משלושת הדוחות טפול 

  בנוסף לדוחות אלה יש לכלול רק סעיפי ,(טבלאות תיעוד 2דוח שבועי +  1דוחות יומיים+ 4 -הבא

 ד, ה, ו, ז, ט, י. ,ב תוכן עניינים וכן סעיפי א, 

חשוב לציין שדף הנחיות מדויקות לגבי אופן הגשת התיק הקליני קיים בנספח ו' 

ובאתר היחידה לחינוך קליני ויש לפעול לפיו )התייחסות לתוכן התיק, עיצוב 

 התיק ומס' הדוחות(.

 . טבלת זמניםז

כאמור, ההכשרה הקלינית בשנה ד' נערכת שלוש פעמים בשבוע בימים א', ד', ה' )במגזר הערבי בו 

לא נערכים לימודים בימי א', ניתן להתנסות ביום ששי או שבת(. גם השנה בחלק ממקומות 



 University of Haifa  אוניברסיטת חיפה
 Faculty of Social Welfare & Health Sciences בריאותהרווחה וה למדעיהפקולטה 

 Department of Communication Disorders החוג להפרעות בתקשורת
 Mount Carmel, Haifa 31905, Israel  31905הר כרמל, חיפה 

 היחידה לחינוך קליני
 

 

Phone: 972-4-824-0517 : 'טל  E-mail: stal@univ.haifa.ac.il  :'דואר אלקט   Fax: 

 פקס: 972-4-824-9507

- 14 - 

ימי התנסות ובחלק מהמקומות תתנסו במהלך  30 -ההתנסות תתנסו במשך כל סמסטר א' כלומר

 ימי התנסות.  15עוקבים, כשאורך כל מקבץ הוא שני מקבצים 

מצורפים בזאת את לוחות הזמנים של ההתנסויות. סטודנטים אשר מתנסים במקום אחד במהלך 

  .שבועות 10ימשיכו ברצף את תקופת ההתנסות במשך כל הסמסטר 

לאחר סיום  יתחילו את המקבץ השני כשבוע, בשני מקבצים עוקביםסטודנטים אשר יתנסו 

 קבץ הראשון.המ

אנו מודעים לכך שבמהלך המקבץ השני תתקיימנה חופשות במסגרות של משרד החינוך )חג 

 החנוכה, וחופשת החורף במגזר הערבי(. פתרונות לכך יינתנו לכל מקרה לגופו ובהתאם לצורך.

 

 הגשת תיק קליני  תאריכים התנסויות

 עד תאריך

 24.8.17 18.7.17-20.8.17 מקבץ קיץ 

   

 -בכל המסגרות

 מקבץ א'

 27.11.17עד  22.10.17-23.11.17

 -בכל המסגרות

 'במקבץ 

3.12.17-4.1.18 

 

 8.1.18עד  

 

 

  ח. מטלות המדריך/ה:

היחידה לחינוך קליני מעריכה מאד את המדריכות המעולות שלנו. מטרת סעיף זה היא להזכיר 

עם זאת, אנו מאמינות  ההתנסות.את הנושאים העיקריים המתווים את תקופת נוחותכן, ל ,לכן

שלכל מדריך/ה יש סגנון הדרכה ייחודי ובהתאם לכך, הוא מתווה את קצב ואת אופי 

 ההשתלבות במקום ההתנסות.

חל שינוי במבנה ההתנסויות ובדוחות שעל הסטודנטים להגיש.  מלפני שנתייםהחל  -לב ומיש

 פירוט השינויים מופיע בסעיף מטלות הסטודנט.

  :חובות המדריך 

 במקרים בהם   על ידי הסטודנטבמטופלים לתצפית/טפול  משפחות /לדאוג לאישור הורים

 יש לדאוג -השנה גם הסטודנט נדרש להציג את המטופל לגורם נוסף מלבד המתאמת. 

לאישורים גם  מבעוד מועד, רצוי בתחילת השנה במסגרת אסיפת הורים, 

ים, עמם יערכו הסטודנטים התערבויות מההורים/משפחות של המטופלים הנוספ

 מבוססות פעילות.

 ימים בשבוע 3  רטנית/קבוצתית ומערכתית בהיקף שללאפשר התנסות פ 

 טרם תחילת ההתנסות לבחור את המטופלים המתאימים לטיפול/ תצפית של הסטודנט 

 ולאפשר לו אירועים לימודיים נוספים כגון ישיבות צוות וכדומה

 הסכם ההדרכה עם הסטודנטחתום על  קרוא ולל 
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 השתתפות הדדית בטיפולים ביום המשותף של הסטודנט והמדריךלעודד ה וילאפשר צפי 

הסטודנטית צריכה להשתתף בטיפולייך  מתוך היום המשותף בכל שבוע.שעתיים לפחות 

במטופלים הנ"ל שנבחרו עבורה, כשהיא הופכת פעילה ועצמאית יותר ויותר בטיפולים אלו 

פת ההכשרה. בנוסף, על הסטודנטית לצפות גם בטיפולייך בילדים שאינם במהלך תקו

 מטופליה ולדווח על כך בטבלת "פעילויות מערכתיות" .

 ליצור אוירה המאפשרת שאילת שאלות 

 שלוש שעות בשבוע להדרכה עבור כל סטודנט: לקבוע זמן לפגישות ההדרכה  להקצות

ייתכנו  ההדרכהעות ש. יתר ל קיומןולהקפיד ע )שעה בשבוע(השבועיות הפרונטליות 

 במייל/פקס/טלפון

  ומטרות,  אישיים כיצד למלא את הדו"חות הבאים: דף פרטיםאת הסטודנט להנחות

 ., השבועיים וטבלת  תיעודי הטפול והדוחות היומיים

 חות שבועיים ובמידה ואת המדריכה מתרשמת שהסטודנט מתקשה לעבור להשתמש בד

 להאריך את תקופת הגשת הדוחות היומיים הרפלקטיבייםאו בתיעודים, את רשאית 

  יומייםהלהקפיד על הגשת דו"חות עדיף לקבוע מועדים הנוחים לך להגשת הדוחות ואז 

 ע"י הסטודנטים  הרפלקטיביים

 וכן הגשת הדוחות השבועיים בזמן. מועד הטיפול לפני ואחרי 

 העיר הערות בונות לגבי לקרוא את הדוחות שכתב הסטודנט )לפני ואחרי טיפולים(, ל

 הסעיפים השונים הדורשים הבהרה  ולענות תשובות לשאלות שהוצגו לו

  )המשוב יכול להינתן בגוף הדו"ח או בע"פ )כשחובת הסטודנט לתעד זאת בכתב בקצרה 

   התערבויות מבוססות פעילות. 30לחתום על טבלת 

 לחתום על טבלת דווח על התערבויות מערכתיות 

   לשתף את ובה   ערוך במהלך ההתנסות )באמצע המקבץ( שיחת משובל כההמדריעל

על מנת שידע את מצבו, צרכיו הלימודיים, נקודות החוזק   הסטודנט בהערכה שוטפת

 עד סוף המקבץ והנקודות הטעונות שיפור

  ,למתאמת מיד לפנות   ו/או הסטודנט על  המדריכהבמידה ומתעוררים קשיים בהתנסות

 מקרי . בההדרכה ולעדכנה

 .הצורך תוצמד חונכת לסטודנטית 

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

  למלא את טופס ההערכה עד למפגש האחרון ולתת אותו לסטודנט בתום ההתנסות על מנת

 שיוכל להגישו בתיק הקליני למתאמת ההתנסויות הקליניות
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 מתאמת ההתנסויותט.  

בתום הסמסטר יתקיימו  גב' אריקה ענתבי.ה היאמתאמת ההתנסויות הקליניות  •

ובהתאם להחלטת המתאמת יוזמנו חלק  כל הסטודנטים, עםקבוצתיים  מפגשים 

עם  יתקיימו מפגשים, ע"פ שקול דעת המתאמתלשיחת משוב אישית. מהסטודנטים 

  , או במהלך ההתנסויות. סטודנטים גם בתום מקבץ א'

במייל: אל המתאמת מקצועיות ניתן לפנות / של בעיות אישיותבמקרה  •

erika.antebi@gmail.com  בתיאום מראש.ולתאם פגישה 

 debikastel@gmail.com   ראש היחידה לחינוך קליני – גב' דבי קסטל

 stal@univ.haifa.ac.ilמזכירת היחידה לחינוך קליני   –כהן גב' שירלי טל 

 בהצלחה!
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 מחייב בין המדריך לסטודנט הסכםנספח א': 

 שם המדריך/כה: _____________________

 _______________________שם הסטודנט:

 שנת לימוד: ______    מקום ההתנסות ________________________________

  :)ימים ושעות ההתנסות )בהתאם להחלטת המדריכה

____________________________________________________________  

 חובות הסטודנט:  

  להגיע למפגש הראשון עם המדריכה עם כל הטפסים שהדפסתם מנספחי החוברת הנ"ל

 הסכם זה, טפסי פרטים אישיים ומטרות, אשורי הסכמה לטפול, וכו'. -כולל

  ולנכוח בהתאם לשעות הפעילות שהמדריכה מתווה עבורכם ימי ההתנסות  15 לכל להגיע 

 ובלבוש הולם, ולפחות רבע שעה לפני התחלת יום ההתנסות  למקום ההתנסות להופיע בזמן 

 המתארת את תכנית ההתנסותלעיל את כל המטלות שנקבעו כפי שפורטו בחוברת  למלא 

  מטופלים עיקריים שייבחרו עבורו ע"י הקלינאית  שלושהב לטפלעל הסטודנט יהיה

המדריכה באופן מינימלי/חלקי  יפולי; בשלב הראשון על הסטודנט להשתתף בטהמדריכה

 ובהדרגה עליו להפוך פעיל ועצמאי בהעברת הטפולים

  תקופת ההתנסות )לפי על המטופלים העיקריים ב טופס פרטים אישיים ומטרותלמלא

 ההסבר בחוברת( 

 או טבלת תיעוד טפולים ו/ אינטגרטיביים שבועיים או ו/ רפלקטיביים  יומיים  להגיש דוחות

עצמם, את לפני ואחרי מועד הטיפול ולתעד בכתב, בדוחות )לפי ההסבר בחוברת( שבועית 

 וד'(  הה )בשנ/ךירתגובות המד

  מהמדריכה לפני מועד הטפול תגובות בחזרה עם את כל הדוחות היומיים  לקבליש לדאוג

. להזכירכם, האחריות לקבלת המשוב ולתיעודו, עליכם ! )חשוב להגיש את הדוחות העוקב

 יים ולא להשמיט את הערות המדריכה(.המקור

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

 הצורך בלבד.

 במטופלים  להתנסות בביצוע הערכות וכן בהתערבויות מבוססות פעילות על הסטודנט יהיה

 נוספים במסגרת ההתנסות 

  לגבי ההערכות  התערבויות מבוססות פעילותהערכות וטבלת דיווח על הסטודנט יהיה למלא

 וההתערבויות הנ"ל

  בפעילויות שוטפות שאנשי צוות אחרים במקום ההתנסות משתתפים בהם כגון: להשתתף

 ישיבות צוות, טיולים וכדומה

 בכל פגישות ההדרכה  ולבוא מוכן למפגשי ההדרכה להשתתף באופן פעיל 

  המתקיימות במסגרת ההתנסות להשתתף בפעילויות מערכתיות על הסטודנט 

  טבלת דיווח פעילויות מערכתיותעל הסטודנט יהיה למלא 
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  במידה  רצוי באמצע תקופת ההתנסות! התנסות עם המדריכה שיחת אמצעלדאוג לקיומה של

 ומתעורר קושי, חובה לדווח על כך למתאמת במועד!

 בנוסף) טיפולים קבוצתיים  4 לפחות  עברתבאחד מן המקבצים  עליכם להתנסות בה 

אלא אם המדריכה , שפה//דיבור/תת"ח/תקשורת  לטיפולים הפרטניים( באחד מהתחומים:

 מאשרת שאין אפשרות להעביר טפול קבוצתי במקום ההתנסות.

 הוציא תיקים או חומר אחר ממקום ההתנסות ללא רשות מפורשת בכתב מגורם אחראי ל אין

 במקום ההתנסות

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

 במקום ההתנסות

  לשמור על כללי הסודיות ועל כללי האתיקה וההתנהגות של המקצוע 

 על כל מקבץ התנסות יש להגיש תיק כמפורט בחוברת  – הגשת תיק קליני 

 כחלק מהתיק הקלינישל המדריכה חתום המקורי את טופס ההערכה  לצרף 

 !להגיע לשיחת סיכום עם מתאמת ההתנסויות, לאחר מתן ההערכה על התיק הקליני 
 
  :חובות המדריך  

יש  -השנה גם  . דאוג לאישור הורים/משפחות  לתצפית/טפול במטופלים על ידי הסטודנטל

 ודנטיםלדאוג לאישורים גם מההורים/משפחות של המטופלים הנוספים, עמם יערכו הסט

התערבויות מבוססות פעילות. רצוי לעשות זאת באמצעות הגננת/המחנכת באסיפת הורים 

 ראשונה או באמצעות מכתב הודעה להורים על קיומן של התנסויות סטודנטים במסגרת
 בשבוע ימים 3 לאפשר התנסות פרטנית/קבוצתית ומערכתית בהיקף של 

 טרם תחילת ההתנסות דנטאת המטופלים המתאימים לטיפול/ תצפית של הסטו לבחור 

 ולאפשר לו אירועים לימודיים נוספים כגון ישיבות צוות וכדומה

  בטיפולים ביום המשותף של הסטודנט והמדריך ולעודד השתתפות הדדית צפיהלאפשר  ,

. חובה שיהיה לפחות יום אחד משותף עם בשבועשעתיים משותפות  לפחות  בהיקף של

 הסטודנט/ית.

  עם ראשית ההתנסות עם הסטודנט ההדרכהעל  הסכם לחתום 

  שאלותשאילת  המאפשרתליצור אוירה 

 שלוש שעות בשבוע להדרכה עבור כל סטודנט: לקבוע זמן לפגישות ההדרכה  להקצות

ייתכנו  ההדרכהעות ש. יתר השבועיות )שעה בשבוע( ולהקפיד על קיומןהפרונטליות 

 במייל/פקס/טלפון

  היומי כיצד למלא את הדו"חות הבאים: דף פרטים ומטרות, והדוחות את הסטודנט להנחות(

 הרפלקטיבי, השבועי האינטגרטיבי וטבלת התיעודים(

  מועד הטיפול לפני ואחריעל הגשת דו"חות יומיים ע"י הסטודנטים להקפיד  

  ,)הערות בונות לגבי  להעירלקרוא את הדוחות שכתב הסטודנט )לפני ואחרי טיפולים

 תשובות לשאלות שהוצגו לו ולענותהסעיפים השונים הדורשים הבהרה  



 University of Haifa  אוניברסיטת חיפה
 Faculty of Social Welfare & Health Sciences בריאותהרווחה וה למדעיהפקולטה 

 Department of Communication Disorders החוג להפרעות בתקשורת
 Mount Carmel, Haifa 31905, Israel  31905הר כרמל, חיפה 

 היחידה לחינוך קליני
 

 

Phone: 972-4-824-0517 : 'טל  E-mail: stal@univ.haifa.ac.il  :'דואר אלקט   Fax: 

 פקס: 972-4-824-9507

- 19 - 

 יכול להינתן בגוף הדו"ח או בע"פ )כשחובת הסטודנט לתעד זאת בכתב בקצרה(  המשוב 

  התערבויות מבוססות פעילות. 30על טבלת  לחתום 

 על טבלת דווח על התערבויות מערכתיות לחתום 

 לשתף את הסטודנט ובה   שיחת משובההתנסות אמצע תקופת ב על  המדריכה לערוך

על מנת שידע את מצבו, צרכיו הלימודיים, נקודות החוזק והנקודות   בהערכה שוטפת

 עד סוף המקבץ הטעונות שיפור

   ההדרכה  לפנות למתאמתבמידה ומתעוררים קשיים בהתנסות, על  המדריכה ו/או הסטודנט

 ולעדכנה

 יות ועל כללי האתיקה האחרים של המקצוע ביחסים עם הסטודנטעל כללי הסוד לשמור 

  עד למפגש האחרון ולתת אותו לסטודנט בתום ההתנסות על מנת  את טופס ההערכהלמלא

 הקליני למתאמת ההתנסויות הקליניות       שיוכל להגישו בתיק 

קשר עם  וב לזכור!   במידה ונוצר קושי בתהליך ההדרכה על הסטודנט והמדריך ליצורחש

 המתאמת הקלינית.

 חתימת הסטודנט: _________________     חתימת המדריך  __________________ 

 _________________  תאריך:             
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 טיפולפס פרטים אישיים ומטרות וטנספח ב': 
 

 שם פרטי של המטופל או ראשי תיבות של שמו: _________________________________ 
 

 _________________________________                        ת.ל.
 

רקע )אנמנזה רפואית, התפתחותית וחינוכית(: 

____________________________________________________________________

_______ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

________________________......................................................__________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

______..............................................................................................................................

..................................................................................... 

  )כולל אבחנה רפואית וממצאי קלינאית תקשורת(: בדיקות קודמות וממצאים עיקריים
 

____________________________________________________________________

________..................___________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

_________________________________________........................................................

..........................................................................................................................................

..................... 

____________________________________________________________________

יום )למלא המטפל/ת במטופל/ת כ הקלינאיתשל  ארוכות מועדמטרות ................________

 (:והבנת המטרות לאחר שיחה לגביהן עם המדריכה

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

________________________..........................................................................................

................................................................................................................................ 

____________________________________________________________________

________..........................................................................................................................

.............................................................. 
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)נא לציין כאן על מה הסתמכתן  מטרות קצרות מועד של הסטודנט עד תום תקופת ההתנסות:

פתחות, אבחונים פורמליים, תצפיות על המטופל במצבים שונים. בקביעתן: מדדי הת

 פירוט של התצפית/מדד/אבחון יכול להיחשב כדוח יומי, בתנאי שהוא מלא על כל סעיפיו(.

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

________________________..........................................................................................

................................................................................................................................ 

 מטרות יומיות יפורטו בדוחות על הטיפולים היומיומיים שהסטודנט יגיש למדריך/כה
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  ד'שנה  –רפלקטיבי דוח יומי : 1נספח ג'
 של ההתנסות מיועד לשבועיים הראשונים

      :)ר"ת( שם המטופל   שם הסטודנט: 

    מס' מפגש:    תאריך הטיפול:

 מקום הטיפול: _________________  נוכחים: __________________

   מטפל/ים: ________________________

לטיפול הנוכחי מטרות   תגובת המדריך/ה:
תהליכים שהתרחשו  )לאור

 בטיפולים הקודמים( 

 
 
 
 
 

 תגובת המדריך/ה:
 

אמצעים ודרכי טיפול )תוך  
 והתאמה( בחירה

 

 
 
 
 

 תגובת המדריך/ה:
 

  

תאר את ההתרחשות 
תוך מיקוד בטיפול בקצרה 

ביחס  בתפקוד המטופל
למטרות שהוצבו לו בטיפול 

 הנוכחי.
 

 

 
 
 

 תגובת המדריך/ה:
 

מה למדתי על  
משפחתו/סביבתו? /המטופל

 )התנהגות, תפקוד
 בהתייחס למטרות,

מוטיבציות, הבעת רגשות, 
 אינטראקציות(

 
 
 

 תגובת המדריך/ה:
 

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

 שונה או בנוסף?
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 תגובת המדריך/ה:
 

 שאלות למדריך 

 
 
 

 תגובת המדריך/ה:
 

מטרות לטיפול הבא  
רפלקציה על )לכתוב לאחר 

 תפקוד המטופל(

 

 
 
 

 תגובת המדריך/ה:
 

אמצעים לטיפול הבא  
)לכתוב לאחר ולאור 

 הטיפול הנוכחי(

 

 
 תגובות המדריך/כה   

)חובה לתעד הערות 
מרכזיות, גם אם התגובות 
ניתנו בטלפון או בשיחה 

 בע"פ(

 
 .ניתן להדפיס את הדף ללא טבלה, בצורת שורות

, גם במקרים בהם היא לא מגיבה בגוף הדוח תגובות המדריכהיש לתעד את 
 אלא רק בשיחת המשוב.
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 'דשנה  – שבועי אינטגרטיביח "דו: 2נספח ג'
 של ההתנסות מיועד לשבוע האמצעי 

 יש למלא דו"ח זה בהתייחסות לכל  הטפולים שנערכו בשבוע אחד לאותו מטופל

 _________________  :)ר"ת( _________________            שם המטופל  שם הסטודנט:

 _________________  :ים_________________            מס' מפגש  הטיפול: כיתארי

 מקום הטיפול: _________________כחים: _________________________           נו

   מטפל/ים: ________________________

 יםלטיפולמטרות   תגובת המדריך/ה:
)לאור תהליכים  השבועיים

שהתרחשו בטיפולים 
 הקודמים( 

 
 
 
 
 

 תגובת המדריך/ה:
 

אמצעים ודרכי טיפול )תוך  
 בחירה והתאמה(

 
 
 
 
 

 תגובת המדריך/ה:
 

  
 תפקוד המטופלתאר את 

ביחס למטרות שהוצבו לו 
 הנוכחי.שבוע  ב
 

 
 
 
 תגובת המדריך/ה: 

 
מה למדתי על  

משפחתו/סביבתו? /המטופל
 )התנהגות, תפקוד

 בהתייחס למטרות,
מוטיבציות, הבעת רגשות, 

 אינטראקציות(
 
 

 
 תגובת המדריך/ה:

 
אני כדמות טיפולית: מה  

הרגשתי, מה עשיתי נכון, 
מה יכולתי לעשות באופן 

 שונה או בנוסף?
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 תגובת המדריך/ה:
 

 שאלות למדריך 
 
 
 

 תגובת המדריך/ה:
 

בשבוע  יםמטרות לטיפול 
הבא )לכתוב לאחר 

רפלקציה על תפקוד 
 המטופל(

 
 תגובת המדריך/ה: 

 
בשבוע אמצעים לטיפול  

הבא )לכתוב לאחר ולאור 
 הטיפול הנוכחי(

 
 
 

 תגובות המדריך/כה  
)חובה לתעד הערות 

מרכזיות, גם אם התגובות 
ניתנו בטלפון או בשיחה 

 בע"פ(

 
 .ניתן להדפיס את הדף ללא טבלה, בצורת שורות

במקרים בהם היא לא מגיבה בגוף הדוח אלא רק בשיחת , גם תגובות המדריכהיש לתעד את 
 המשוב.
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 שנה ד'  -דו"ח תיעוד טפולים של סטודנט : 3נספח ג'
 של ההתנסות שבועיים האחרוניםמיועד ל

 יש לשלוח דו"ח זה למדריך אחת לשבוע
 _________________  :)ר"ת( _________________      שם המטופל  שם הסטודנט:

תאריך 
 טפול

מס' 
 טפול

נוכחים 
 בטפול

מטרות 
 יומיות

אמצעי 
 טפול

רפלקציה על משפטי  4
כיצד הגיב/תפקד  -המטופל

 ביחס למטרות?

על רפלקציה  1משפט **
  למטפל

 הערות/תכנון 
 לטפול הבא בהתייחס לרפלקציות
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, 

 תגובת המדריך/ה:
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 דוח סיכום שיחת אמצע התנסות בין מדריך/כה לסטודנט/ית נספח ד':

 
 

  על סמך שיחת אמצע התנסות בינך ובין המדריך/כה, כתוב/כתבי:לסטודנט/ית, 

 

 3  ?תחומים בהם את/ה מרגיש/ה יותר בטוח/ה מאשר בתחילת ההתנסות 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

________________________________________________ 

 

 3 טרות, תחומים בהם היית/ה רוצ/ה להשתפר? )יצירת קשר עם המטופל וסביבתו, ניסוח המ

בחירת האמצעים, הבעת רגשות, התארגנות בזמן וכד'( 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

________________________________________________ 

 סכום הערות המדריכה

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

ת המדריך/כה:              חתימת הסטודנט/ית:                                                                    חתימ

                                             _______________                                                   _____________ 
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 של המדריך/כה על הסטודנט/ית טופס הערכה –' הנספח 

 
מומלץ כי תקראו את טופס ההערכה, על סעיפיו  - נפרד למסמך זה ובץכקבאתר  ףמצור

לפי מה מוערכת התקדמותכם במהלך ההתנסות. יש  כדי שתדעו, השונים, לפני תחילת ההתנסות

 להגיש את הטופס בתוך התיק הקליני אך באופן הניתן להפרדה ממנו. 
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 הנחיות להגשת התיק הקליני –נספח ו' 

 

 מתום )בהתאם להנחיות בחוברת עצמה(  ימים 4עד מועד הגשת התיק: 

 בשני המקבצים תיוההתנסו

 :יש לשים לבהנושאים אליהם 

 . עיצוב התיק1

 . תוכן התיק2

 . מספר הדוחות היומיים3

 

 . עיצוב התיק1

 . ולא בשמרדף התיק יוגש בתוך תיקיה

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

 ההתנסות, תאריך הגשה וכל מידע רלוונטי אחר.

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

 לאחר בדיקה.

לארגן את  ,את הדוחות למספרכלומר:  -סדר פנימי הגיונייש לארגן את התיק כך שיהיה 

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

)טופס פרטים אישיים לפני הדוחות היומיים  מטופל והמסמכים הרלוונטיים עבורוכל התצפית. 

  ולא את כל המטופלים שראיתם/טפלתם ביום מסוים. של כל מטופל(

שורות ולמספר את עמודי התיק. רצוי מאד  1.5עם רווח של  12יש להדפיס את הדוחות בגופן 

 להדפיס את הדוחות היומיים דו צדדי!

 

 ק. תוכן התי2

כלומר לציין מה כלול בתיק הקליני כמו  -שיעזור לקורא להתמצא בסבך התיק -תוכן העניינים

הטפולים ואת מס' למשל: הסכם ההדרכה, טופס פרטים אישיים ומטרות, 

אם הגשתם  -זה המקום לציין מטלה מיוחדתשניתנו לכל מטופל. היחידניים/זוגיים/קבוצתיים 

זה יופיע קודם בתכן העניינים, ניתן יהיה לאתר זאת ביתר מטלה ספציפית במקום ההתנסות. כש

 קלות בתיק עצמו.

וקראו את כל הפרק  שינוישימו לב ללהגשה: מספר הדוחות  -תיק ירוק

 ! עד תומו
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 : תיק הכולל במייללמתאמת התנסויות שנה ד' יש לשלוח 

 חתום בין סטודנט למדריכה הסכם הדרכה. א

 לכל מטופל  עיקרי -ומטרות הטפול ב. טפס פרטים אישיים 

השבועיים הראשונים של על במקבץ  יומיים רפלקטיבייםדוחות  12 -דוחות הטיפולג. 

 (1)נספח ג' משוב מהמדריכהשאלות ווכוללים  י המדריכה"חתומים ע- ההתנסות

י "חתומים ע- ההתנסותשל  על השבוע האמצעי במקבץ דוחות אינטגרטיביים שבועיים 3   

 (2)נספח ג' משוב מהמדריכהשאלות ווכוללים  כההמדרי

  ההתנסותשל  ניםהאחרושבועיים על ה המטופלים 3ת על שבועיו ת תיעוד טפוליםאוטבל 6 -ו  

משוב שאלות ווכוללים  המדריכה י"עה חתומ –טבלאות תיעוד שבועיות על כל מטופל(  2)

 (3)נספח ג' מהמדריכה

 דוחות כנ"ל.  –מקבץ ראשון  מקבצים(: 2)שבועות  10באותו מקום במשך למתנסים 

 2דוח אינטגרטיבי שבועי,  1דוחות רפלקטיביים יומיים,  4במקבץ השני: מטופלים חדשים: 

 3דוחות אינטגרטיביים שבועיים,  2. מטופלים ממשיכים: כל מטופלעבור טבלאות תיעוד 

 .מטופלעבור כל טבלאות תיעוד 

בחוברת ההתנסויות  מופיעה ההסברע"פ  -בסמסטר/מהמקבציםבאחד  -ח הטיפול הקבוצתי"דו. ד

 והוצג לכם ביום ההכנה.

 . דוחות הטפול הקבוצתיים 4 לפחות  -יש לצרף הקדמה ו 

במטופליו ו/או במספר מטופלים בנוסף ) פעילות דווחים על התערבויות מבוססות 30טבלה עם ה. 

 חתומה ע"י המדריכה. (למטופליו העיקריים

, ובה ציון כל שיחות ההדרכה הפרונטאליות )מס' מפגשים דווח על פעילויות מערכתיותטבלה ו. 

לויות אחרות במהלך תקופת ( וכן פעיבשנה ד'מפגשים  5לפי מס' שבועות ההתנסות, לפחות 

 חתומה ע"י המדריכה. ההתנסות,

)נספח   במהלך הסמסטר/בכל מקבץ-חתום ע"י המדריכה  –דו"ח  שיחת משוב אמצע התנסותז. 

בנוסף,   באחריותכם להזכיר למדריך/כה לקיים שיחה זו בזמן!  כולל שיחת סכום עם המדריכה.  ד'(

 יש לשלוח אל מתאמת ההתנסויות אשור על קיומה מיד לאחר השיחה, לפני הגשת התיק הקליני.

 )נספח ז'(  אישור קריאת הדוחות היומיים ע"י המדריכהח. 

יפרט את  ,בתום הסמסטר/בתיק של מקבץ ב'  -על ידי המדריכה מהחתו רפלקציה מסכמתט.  

 .ויהיה חתום ע"י המדריכה תנסות הקלינית בשפה בשני המקבציםהתהליך שעברתם במהלך הה

נא להגיש מקור ולא צילום, חתום ע"י המדריכה. אנא   -)נספח ה'( של המדריכה טופס הערכה. י

שצריך להחזירו לתיוק במזכירות לאחר סיום  אל תכרכו טופס הערכה זה בתוך התיק, מכיון

 בדיקת התיק הקליני.

יש לבקש שהמדריכה תבקש מהגננת  – אישור ההורים/המשפחה על טיפולי הסטודנטיםיא. 

המחנכת ליידע הורים באסיפת הורים או באמצעות מכתב להורים בתחילת שנה על התנסויות /

  )נספח ט'( הסטודנטים. 
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ויש כוונה  רק במקרים בהם זה רלוונטי – פחה על צילום/הקלטת טיפולאישור ההורים/המשיב. 

 ! )נספח י'(לצלם טפולים ולהציג בפני גורם שלישי

 )נספח ז'( הצהרה שלכם על קריאת החוברתיג. 

 .באחריותכם לדאוג לכל הטפסים המצוינים לעיל כבר בתחילת ההתנסות 

 

על שלושת דוחות טפול  7 רקיש לכלול  אשר יוגש בתום כל מקבץ , המודפסבתיק לעומת זאת, 

 1יומיים+ 4חילת הטפול, מאמצע ומסוף הטפול( , כאמור לעיל, מטופלים )מתאחד השל סוגיו 

 ד, ה, ו, ז, ט, י. ,ב יש לכלול רק סעיפי  בנוסף לדוחות אלה  טבלאות תיעוד.  2שבועי+
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 אישור על קריאת דוחותנספח ז': 

 

 מתאמת התנסויות שנה ד'  -  אריקה ענתביאל: 

 מאת המדריכה: _____________________

 

 

 הטפול הפרטניים והקבוצתייםאני מאשרת כי קראתי והגבתי על כל הדוחות 

שהוגשו לי ע"י הסטודנט/ית )שם( ________________     במהלך תקופת 

 ההתנסות.

 

 

 חתימת המדריכה: __________________

 טודנט/ית: ________________חתימת הס

 תאריך: _________________________
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 נספח ח': הצהרה על קריאת החוברת

 

 לסטודנטים שנה ד' שלום,

 

למתאמת התנסויות מצורפת הצהרה עליה עליכם לחתום.  את ההצהרה עליכם להחזיר חתומה 

 .26.10.16 ההכנה  עד ליוםשנה ד', עדנה קובי, 

 

 בברכה,

 

 שירלי טל

מזכירת 

היחידה 

 לחינוך קליני

 

 

 

 

 

 _______________תאריך: 

 

 שנה ד' –הצהרה 

 

 קראתי חוברת זו וכל הנאמר בה ברור לי.

 הנני מודע לכך כי יתכנו שינויים.

 הנני מתחייב לעמוד בלוחות הזמנים ובמטלות שנקבעו על ידי היחידה לחינוך קליני.

 

מס' ת"ז: __________________  חתימה:  שם הסטודנט: _______________ 

__________________ 
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 בני משפחה /נספח ט': אשור הסכמת הורים

אני __________________ סטודנט/ית שנה ד' בחוג להפרעות בתקשורת, מבקש/ת את רשות 

לטפל, תוך הדרכת קלינאית התקשורת _______________________  בני המשפחה/ההורים

____________________ כחלק מההכשרה הקלינית שלי . יש לציין שעלי  במטופל/בבנך/בתך

 , לאוניברסיטה. מטופללמלא  דו"חות, שיוגשו בעילום שם ה

 לא ייעשה שמוש אחר בתצפיות/בטפולים אלה.

_____    חתימת הקלינאית המדריכה: חתימת הסטודנט: ______________

_________________ 

 

 תאריך:_______________

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

-- 

 

 

 

_____________________  בן משפחתו של המטופל/של הילד הורהאני החתום/ה מטה, 

כחלק מההכשרה  במטופל/בתי/סטודנט/ית להפרעות בתקשורת יטפל בבנימסכים/ה בזאת ש

 . המטופלהקלינית שלו. הדו"חות יוגשו לאוניברסיטה בעילום שם 

 אין ולא ייעשה כל שימוש אחר בתצפיות/בטפולים אלה. 

 

 

בן /חתימת ההורה  שם:_____________________

  ____________________:__המשפחה

 תאריך:    _________________
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 טופס הסכמה להקלטת טיפול נספח י':

 

אני נותן/ת בזאת את הסכמתי להקלטה קולית ו/או הקלטת וידאו )נא להקיף בעיגול( של תהליך 

 ____________________,  בבן משפחתי/הטיפול של הסטודנט/ית __________ בבני/בתי

 תבוצע לצרכי לימודים בלבד ולא ייעשה בה שימוש מעבר לכך בשום דרך שהיא. ההקלטה

 

 שם הסטודנט: ______________       חתימה: _____________

 :                                            חתימה:                                                      בן המשפחה/שם ההורה

 תאריך:
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 התערבויות מבוססות פעילות הערכות וטבלת דיווח נספח יא':
 ד' /שנה ג' 

      ת.ז.        שם הסטודנט: 
                              ה: כהמדרי שם     מקום ההתנסות: 

 _____________________חתימת המדריכה בסיום ההתנסות 
 
 

 

שם  שעה תאריך מס"ד
 המטופל/ים

מקום 
 ההתערבות

מיקוד ותיאור הפעילות )עד שתי 
 שורות(

בפינת  י.ש 9:00 3/11/11 דוגמא
 הספריה בגן

ציור פרצופי הבעות על  – ספר
בלונים בעקבות קריאת הספר: 

 "מעשה בחמישה בלונים". 
בחדר  ת.ק 10:30 7/12/11 דוגמא

 הטיפולים
 העברת אבחון שמ"ש – הערכה

 לשם בירור קשיי שיום
בחדר  ד.כ 10:00 8/11/11 דוגמא

 הטיפולים
שמוש בלוחות תקשורת  -תת"ח

 לצורך היכרות ראשונית
בחדר  א.ל. 11:00 15/1/12 דוגמא

 הטיפולים
קריאה משותפת של  -שיח כתוב

 כתבה מהעתון בנושא ספורט
1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      
8      
9      
10      
11      
12      
13      
14      
15      
16      
17      
18      
19      
20      
21      
22      
23      
24      
25      
26      
27      
28      
29      
30      
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 :מיקודים להתערבויות מבוססות פעילות 
 שיח דבור 
  כתובשיח  
  ספר 
 משחק 
 תכנון, פעילות ושיחזור( תרחיש( 
 תת"ח 
 הערכה 
 אחר 

 
 :אמצעים/"בנק" הצעות לפעילויות

 שיחת היכרות, שיחת חולין וכו'. -שיחה 

 משחקי בניה והרכבה 

 משחק במתקני החצר 

 משחק בשולחן חול/בשולחן מים 

 שירי אצבעות 

 דקלומים 

 מוטורי-משחק סנסורי 

  ומתוכנניםתרחישים שיגרתיים, מזדמנים 

 .פעילות סביב ארוחות: שטיפת ידיים, עריכת השולחן, זמן האוכל 

 פעילות בזמן/לאחר טיול 

 פעילות סביב מחשב 

 פעילויות יצירה 

 קריאה משותפת בספרים 

 הצגה/משחק בעקבות ספר 

 פעילות בפינות הגן השונות בהתאם ל"רוח" הפינה 

 פעילות עם כלי נגינה 

 סידור הגן 

  שונות: שירים, סיפורים, מכתבים וכד'.קריאת וכתיבת סוגות 

 )'משחקי מילים )מילים אחיות, הפכים, תשבצים וכו 
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 ד' /שנה ג'  -  פעילויות מערכתיותטבלת דיווח נספח יב': 
         ת.ז.         שם הסטודנט: 

      מקום ההתנסות: 
    חתימת המדריכה בסיום ההתנסות         שם המדריכה: 

  

 שורות( 3)עד  סיכום הפעילות מהות הפעילות הנוכחים ריךתא
3/11/11 
 דוגמא

סטודנטית 
 ומדריכה 

 1ה שיחת הדרכ
פרונטאלית עם 

 המדריכה

היום הבנתי כי עלי לשנות את  משיחת ההדרכה
אין צורך  –סגנון הדיבור שלי במהלך הטיפולים 

בדיבור מתיילד, אלא בטון רגיל אך מעט איטי 
יותר. כמו כן, עלי להדגיש בדיבורי את הגה 

   המטרה.
7/12/11 
 דוגמא

סטודנטית 
ומרפאה 

 בעיסוק

שיחת התייעצות  
 לגבי י.ש

מנח ישיבה על  שרצוי לאפשר לי'בשיחה הבנתי 
תפקוד יעיל יותר של ל כדור גדול כדי לגרום

 .איברי ההיגוי
8/12/12 
 דוגמא

סטודנט 
 ועו"ס

תצפית בשיחה 
 עם המשפחה

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

 אלטרנטיביות להמשך שיקום
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    



 University of Haifa  אוניברסיטת חיפה
 Faculty of Social Welfare & Health Sciences בריאותהרווחה וה למדעיהפקולטה 

 Department of Communication Disorders החוג להפרעות בתקשורת
 Mount Carmel, Haifa 31905, Israel  31905הר כרמל, חיפה 

 היחידה לחינוך קליני
 

 

Phone: 972-4-824-0517 : 'טל  E-mail: stal@univ.haifa.ac.il  :'דואר אלקט   Fax: 

 פקס: 972-4-824-9507

- 13 - 

 טבלת פירוט הטיפולים והדוחות בשנה ד' :י"ג נספח
 

נספח יג: טבלת פירוט הטפולים והדוחות בשנה 

 ד'- תשע"ז

 15במקב - 
 ימים

 5על פני 
 שבועות

בתיק  בתיק המלא
 המודפס

 שבוע' 2
ראשונים-דוחות 

רפלקטיביים 
 יומיים

 דוחות 12
רפלקטיביים 

(2X6 על )3 

 מטופלים

 דוחות 2
מהשבועיים 

הראשונים על 
 1מטופל 
 (4)סה"כ 

 שבוע אמצעי- 1
דוחות 

אינטראקטיביים 
 שבועיים

 דוחות 1
שבועיים 

אינטראקטיביים 
)על כל מטופל( 

 3סה"כ 

 דוח שבוע 1
מהאמצע על 

 1מטופל 
 (1)סה"כ 

 שבועות 2
אחרונים- 

טבלה שבועית 
 של תיעודים

  טבלת תיעוד6
  מטופלים3על 

 טבלאות 2
תיעוד על 

 מטופל אחד

  7  21 סה"כ
 

 מקבצים(: 2שבועות ) 10לסטודנטים המתנסים באותו מקום במשך 

יגישו  במקבץ הראשוןערכנו שינוי הקשור בדוחות אותם יגישו במקבץ השני. 

נשמח אם תהייה לכם אפשרות לעבוד במקבץ השני,  דוחות כמקובל בהתנסות:

המקבץ הראשון. במידה במהלך עם מטופל אחד או יותר שלא עבדתם איתם 

 והדבר יתאפשר יהיה עליכם להגיש דוחות לפי הפורמט של המקבץ הראשון.

 

 תמלאו דוחות כמפורט: למקבץ השניעבור מטופלים שימשיכו אתכם 

 

 הערות סוג הדוח  פרק זמן

 שבועיים ראשונים

 למקבץ שני

 דוחות שבועיים

 אינטגרטיביים

כל מטופל דוחות על  2

 6שממשיך. לדוג' 

 מטופלים. 3דוחות על 

שלושת השבועות 

 האחרונים למקבץ

טבלאות תיעוד טפולים 

 של סטודנט שנה ד

טבלה שבועית למטופל, 

 3-טבלאות ל 9 לדוג'

 .מטופלים
 


