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 שלום רב לכם,

י שלכם בשנה ב' אתם מתחילים שלב נוסף בהתנסויות הקליניות. במסגרת ההתנסויות בשנה זו תרחיבו את  הידע הקלינ

 על ידי תצפיות, עבודה ישירה עם ילדים ומפגשי למידה עם משפחות של מבוגרים וילדים עם צרכים מיוחדים.

 

 בשנה ב': . הנחות היסוד של ההתנסויות1

  לקויות מסוגים וממקורות הנכם  מצויים  בעיצומו של תהליך ההכשרה ורכשתם ידע אקדמי בסיסי בתחום של

  שונים.

 של העבודה הטיפולית תסייע לכם  היבטים קליניים שוניםל קלינאי תקשורת והיכרות עם חשיפה לעבודתם ש

 בתהליך החיבור בין  הידע התיאורטי ליישומים קליניים.

  שבהן אתם כסטודנטים נדרשים לרמות ולאופנים  זימון התנסויותלמידה יעילה בתחום העבודה הקלינית מצריכה

 שונים של השתתפות פעילה.

 מנוסים/ות המלווים/ות  אתכם ם הנכם זקוקים להנחיה וליווי על ידי  קלינאי/יות תקשורת כסטודנטי

 בהתנסות.

  לגיבוש הזהות  ההתנסויות הקליניות מלוות בהדרכה קלינית ובמפגשים קבוצתיים, הן מהותיות

 מודעות אישית אצל הסטודנט. ו מיומנויות בינאישיותולפיתוח תהליכים של  המקצועית

  

  

 

 תנסות כוללת תצפיות, סדנאות, מילוי דוחות והגשת תיק קליני.הה
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 ":פרויקט "מילה בקהילה .2

 מבוא והנחות יסוד: 2.1

' בחוג להפרעות בתקשורת ב בשנהכמתבקש משמו, מהווה "כרטיס כניסה" של הסטודנטים  "מילה בקהילה"פרויקט 

 מענה.הקהילה ומעודד את הרצון לפעול ל אלבאוניברסיטת חיפה 

המשויכות למדור ילדים ונוער במחלקה  ומעונות לילדים בסיכוןבמועדוניות  אחר הצהרייםפרוייקט זה מתקיים בשעות 

 .ובקרית אתא לשירותים חברתיים וקהילה בעיריית חיפה וכן במועדוניות לילדים בסיכון בעיריית טירת כרמל

בהקשר הילדים הרווחה מהווה מצד אחד בסיס להיכרות עם פעילות הסטודנטים במעונות לילדים בסיכון ובמועדוניות 

תחושתי, קוגניטיבי וכמובן בתחומי השפה, הדיבור והתקשורת. כמו כן,  -רגשי, מוטורי -לתחומי התפתחות השונים: חברתי

הצד מם במסגרות השונות. ועם עבודה מול צוותים מקצועיי עם למידת עמיתים,ילדים  עםאינטראקציה היא מאפשרת 

כאשר הם מתנסים בקריאת ספר משותפת  אופני ותהליכי תקשורת ואוריינותהילדים לומדים מהסטודנטים על האחר 

 המלווה בפעילויות המשך הקשורות בו.

 של הסטודנט ומכאן חשיבותה. התנסות זו היא בסיס ללמידה קלינית ולפיתוח האישיות הטיפולית

 

 

 :הפרויקט מטרות 2.2

 ם ילדהתנסות באינטראקציה ע 

 אצל ילדים ומשחק דיבורברת מודעות לתהליכי תקשורת, שפה הרחבת ידע והג 

  .)שימוש בכלים ובגישות המתאימות להתערבות עם ילד )תרחיש, ספר, משחק , יצירה 

 פיתוח האישיות הטיפולית 

 רגשי -עידוד תהליכים רפלקטיביים בתחום המקצועי והאישי 

  ות ולמידה על תחומי התפקוד השונים של ילדיםהרכבת "משקפיים התפתחותיים" להתבוננ 

 למושגים מעולם הטיפול חשיפה: 

 רציונאל 

  תוכניתכתיבת 

 תכנון 

 ביצוע 

  פרשנותותאור 
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 רפלקציה 

 

  :קודים אתיים והתנהגותיים

קוד אתי מקצועי הוא רשימה של ערכים וכללי התנהגות המצופים מחברי ארגון/מקצוע תוך התייחסות למאפיינים 

ם שלו. זוהי חובה מוסרית נוספת )על החובה המוסרית הכללית של האדם( הנגזרת מתוקף השירות המקצועי הייחודיי

 של המקצוע ואנשיו:

 

 המרחב הטיפוליכדי להכין את  מפגשיםיש להגיע לפני תחילת ה. הקפידו להגיע בזמן למקום ההתנסות. 

  עיים של מקום ההתנסותתיים והמקצומכובדת ההולמת את הקודים התרבוהקפידו על הופעה. 

 .התאימו את עצמכם לחוקים ולאופן ההתנהלות המאפיינים את המקום 

  הצוות המקצועי. עם ם במקום ההתנסות ושתפו פעולהמותאם והולם אל כל בעלי התפקידימכבד פנו באופן  

 במקרה ת. ולמשפחו ילדיםשמירה על סודיות: עליכם לשמור על סודיות מלאה ולא להעביר כל מידע בנוגע ל

 עם המדריך כיצד לנהוג באופן אתי ומוסרי.   , הקפידו להתייעץילד או משפחהשתתקלו בהיכרות קודמת עם 

 אלא לצרכי הדרכה.מחוץ למסגרת הילדים או על משפחותיהםין לדבר על א ,  

  ימנע ולה טלפונים ניידיםיש לכבות במהלך המפגש מצופה מכם להיות בפניות מלאה באינטראקציה. לשם כך

 מכל הסחת דעת.

  או התרבותיים של המטופל ולכבד אותם. \רגישות לקודים האישיים ויש לגלות 

 התנסותבי נושאים שאינם רלוונטיים להיצמדו לגבולות המקצועיים ונהגו בזהירות לג . 

 והצוות.בני משפחותיהם ילדים, ה כלפימשיפוטיות  וימנעה  

 על פי חוק. עחסר ישאחר חובת דיווח על התעללות ב מלאו 

  :ללא משוא פנים  העניקו יחס של כבוד ושירות מקצועי,למטופל ולמשפחתוכמתבקש מחוק זכויות החולה ,

 בגין מוגבלות נפשית ופיזית או גזע, דת, לאום, מגדר, גיל, השתייכות פוליטית, העדפה מינית ומעמד חברתי.
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 מבנה הפרויקט: 2.3

 .במועדוניות מפגשיםאות, הדרכות ומפגשי הכנה, סנד :הפרוייקט כולל

 התהליך:

. 6-4שני ילדים בגילאי  עוקבים שבועות 6כל סטודנט יפגוש פעם בשבוע למשך   

אחר הצהריים במועדוניות ומעונות לילדים בסיכון.  הפרוייקט מבוסס על "התערבויות מבוססות  בשעותהמפגשים יתקיימו 

לתחומי  תוך התייחסותוהפעילות יוגדרו המפגש  . מטרותויות יזומות(פעילות" )המזמנות אינטראציה עם הילד בפעיל

ומשחק. דיבורהליכי תקשורת, שפה לידע הקיים על תהעניין של הילדים ו  

 מתכונת הפרויקט:

 :לפני הפגישה הראשונה יתקיימו 

ים עם עובדת סוציאלית שתציג את אוכלוסיית הילדהכולל הצגת הפרויקט ופגישה  פגישת הכנה כיתתית .1

 במועדוניות ובמעונות לילדים בסיכון.

 מלוות פרויקט בנושא משחק וספר.סדנאות  .2

 מפגש בנושא כתיבת תוכנית התערבות. .3

 מפגש מקדים של הסטודנטים עם הצוות במועדונית/ מעון להיכרות עם המסגרת והילדים. .4

 חומי התפקוד השונים לפי מפגש היכרות עם הילדים ותחומי העניין שלהם , תוך התייחסות לת –המפגש הראשון

 "מבטים". 

  :עבור הילדים והמשך התייחסות  רהשנבח תוכניתערבות מבוססת פעילות בהתאם להתארבעה מפגשים שכוללים

 לתחומי התפקוד השונים לפי "מבטים".

 מפגש סיכום ופרידה.  –מפגש האחרון 

 

 הדרכה בפרוייקט:

 ייל. בממפגשי הדרכה  קבוצתיים ובמסגרת הליווי  ייעשה  

 מפגשי הדרכה קבוצתיים:  •

לאחר מפגש  -שלישילאחר מפגש שלישי. ה -נילאחר המפגש הראשון. הש-מפגשים: הראשון שלושהיתקיימו  •

 שישי.

 הפרוייקט.  כל סטודנט ימלא דו"חות לאורךהדרכה במייל:  •

נימית וכן תכנון הפגישה הבאה. הדו"ח מעודד התבוננות פלהדו"ח מהווה בסיס לתיעוד הפגישה שהיתה ו •

 48התייחסות לתהליכים הקשורים באינטראקציות בין הסטודנט ובין הילד. הדו"ח יישלח למתאמת המדריכה עד 

 שלח עד חמישה ימים לפני המפגש. ובו תוכנית מפגש היכרות ידוח ראשון  שעות אחרי המפגש.
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 מטלות הפרויקט: 2.4
 

 הדיווח ייעשה לפי הפירוט הבא :
 ועם רווח בין השורות( 12עמודים )עם שוליים, בפונט  2ה על אורך כל דו"ח לא יעל

 יכלול:  תכנון מפגש ראשון -מפגש ראשוןלפני ה .1

 האמצעים פרוט .א

 תאור הפעילויות .ב

 יכלול:  דו"ח היכרות עם הילדים -לאחר מפגש ראשון .2

 תאור התרחשות בקצרה. .ג

 מה למדתי על כל אחד מהילדים? )פרשני(  .ד

 אחד לכל ילד על פי מבטים. התייחסות קצרה לתחום תפקוד .ה

 מה למדתי על עצמי? ) פרשני( .ו

 ה.להשגתוהפעילות אמצעים ה, התאמת מטרות (:2+3תכנון שני המפגשים הבאים ) .ז

 שיכלול: דו"ח פעילות דו שבועיישלח : 4+5,  2+3לאחר מפגשים  .3

 תאור התרחשות בקצרה. .א

 מה למדתי על כל אחד מהילדים? )פרשני(  .ב

  לכל ילד על פי מבטים.אחד תפקוד לתחום התייחסות קצרה  .ג

 מה למדתי על עצמי? ) פרשני( .ד

 ה.להשגתוהפעילות אמצעים ה, התאמת מטרותתכנון שני המפגשים הבאים:  .ה

 )עד שני עמודים(. דו"ח רפלקטיבי מסכםתיבת כ -לאחר מפגש האחרון .4

 הדוח משקף את התהליך שעברתם ובו עליכם להתייחס למוקדים הבאים:

 בתחילת הפרוייקט והמקום בו  אני נמצא/ת היום המקום בו הייתי -

 היכולת שלי להתאים את התכנית לילדים ולסיטואציה -

 היכולת שלי לפעול ובו זמנית להתבונן על הילדים ועל עצמי -

 היכולת שלי לכתוב דוחות -

 היכולת שלי לשתף בתהליכים רגשיים ומקצועיים בתהליך ההדרכה -

 אצלי י שימור ומוקדי שיפורסיכום ההתנסות תוך ההתייחסות למוקד -
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  ההתנסות )מועד למדריכה עד שבועיים מתום  ישלחוו "תיק קליני" יאוחדו למסמך אחד המהווהכל הדוחות

 .ון עם הילדים(המפגש האחר

 

 נהלים: .3

 

קרטונים, מומלץ להשתמש בחומרים זמינים, זולים ופשוטים כגון: לא ניתן לבקש ציוד מהמועדונית. לצערנו,  •

 צבעים/ טושים, דבק, מדבקות וכו'.ת, ניירו

 במרבית המקומות, לא ניתן להשאיר את העבודות שיצרתם.  •

 . לצרף לדוחותו התוצרים בלבד,ניתן לצלם את , ושיתוף לשם תיעוד •

 ילדים!! את האין אישור לצלם  •

 מפגשי ההדרכה המתקיימים במקביל לפרויקט. בכלחלה חובת נוכחות  •

על הסטודנט ליידע את המתאמת  -שי הפרויקט במועדוניות. בכל מקרה של חיסורמפג בכלחלה חובת נוכחות  •

 .המפגש ים אתהשלללהעדרות והסטודנט יתבקש אישור נתן י במקרים חריגים בלבדהמדריכה. ו

 

 

למדריכה.לפנות  ישאו מקצועיות במהלך ההתנסות,  בעיות אישיות עולותבמקרה ש  

 

 debikastek@gmail.com או דבי קסטל  sharonkorona@gmail.comגאון  -שרון קורונה

  

 

 

 

 

 בהצלחה ובהנאה!!!

mailto:sharonkorona@gmail.com
mailto:debikastek@gmail.com
mailto:debikastek@gmail.com
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 נספחים: .4
 

 נספח א' 
 :מפגש היכרות עם הילדים –תכנון מפגש ראשון  .1מס '  טופס
 

 
 אמצעים:

 
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 
 

 מן הצפןי לכל פעילותת המתוכננת ושל משך הזפעילות: פירוט קצר של הפעילויו
 
 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 
 הערות המדריכה:

 
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
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 ' בנספח 

 
 :היכרות עם הילדים -מפגש ראשון .2מס '  טופס

 
שות בקצרה תאור ההתרח

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 
 

ים )פרשני( מה למדתי על כל אחד מהילד

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

מבטים  לכל ילד על פיאחד ד תפקום התייחסות קצרה לתחו

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
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 מה למדתי על עצמי? ) פרשני(

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 שני המפגשים הבאים: מוקדים ומטרות ל

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

  התאמת אמצעים 
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

  פעילותהתאמת 
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 שאלה למדריכה 
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
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 ' גנספח 

 
 :(4+5, 2+3)יוגש לאחר מפגשים  דו"ח פעילות דו שבועי . 3 מס' טופס

 

תאור ההתרחשות בקצרה 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 
 

מה למדתי על כל אחד מהילדים )פרשני( 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

מבטים  כל ילד על פיעבור אחד תפקוד  םהתייחסות קצרה לתחו

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
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 מה למדתי על עצמי? ) פרשני(

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 שני המפגשים הבאים: מוקדים ומטרות ל

 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

  התאמת אמצעים 
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

  פעילותהתאמת 
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 שאלה למדריכה 
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
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 ' דנספח 
 

 :רפלקטיבי מסכם תוך התייחסות למוקדים הבאיםדו"ח  . 4 מס' טופס
 

 

 יקט והמקום בו  אני נמצא/ת היוםהמקום בו הייתי בתחילת הפרו

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 
 הכוללת מוקדים ומטרות היכולת שלי לבנות תכנית

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

 ההיכולת שלי להתאים את התכנית לילדים ולסיטואצי

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
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 היכולת שלי לפעול ובו זמנית להתבונן על הילדים ועל עצמי

 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

 היכולת שלי לכתוב דוחות

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 היכולת שלי לשתף בתהליכים רגשיים ומקצועיים בתהליך ההדרכה

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 
 אצלי וקדי שיפורסיכום ההתנסות תוך ההתייחסות למוקדי שימור ומ

 
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 
 


