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 שנה ד' -הקליניות ההתנסויות 

 הקדמה 

את תהליך ההכשרה הקלינית שלכם. עד עתה התנסיתם  הגעתם לשנת הלימודים הרביעית והאחרונה שבה נמשיך ונעמיק

 בעבודה עם ילדים במסגרות חינוכיות או טיפוליות בתחומי הדיבור השפה והתקשורת.      

  בשנה הנוכחית תשלבו בין הידע האקדמי והידע הקליני אותם רכשתם במהלך שנות הלמודים הקודמות ותתנסו בתהליכי

 הערכה ואבחון, בניית תכנית טיפולית ותיעוד תהליכי טפול. 

  למדתם להתבונן על תהליכים רפלקטיביים תוך אישיים המאפשרים מעבר והרחבה לשלב בו תוכלו להכיל טוב יותר את

 עם המטופלים ומשפחותיהם.  קשרים בין אישיתהמטופלים ולפתח מערכת 

  רךיחסי מדריך מודההדרכה המקצועית והמתמשכת שניתנה לכם עד כה, ושתמשיכו לקבל השנה, תאפשר לכם להעמיק 

 ולהפיק תועלת רבה יותר מההדרכה שהינה תנאי הכרחי ללמידה קלינית, הן של תכנים והן של מיומנויות טיפוליות.

הלמידה הקלינית תתייחס למספר תחומים: אבחון/הערכה, בניית תכניות טיפול, טיפול, שימוש בתת"ח, הפעלת קבוצה  

נת להיחשף, להבין ולהתנסות במטופלים עם לקויות מורכבות, טיפולית או פעילות קבוצתית יזומה אחרת. כל  זאת על מ

 בשיקום מבוגרים ובשיקום לקויות שמיעה.

 

 מטרות ההתנסויות בשנה ד' .א

  .להרחיב את ההתנסות לאוכלוסיות יעד  נוספות 

 .לאפשר צמיחה והתפתחות של אישיות מקצועית 

 ביטחונכם המקצועי.  לאפשר התנסות במצבי טיפול שונים עם מבוגרים וילדים ולבסס את 

  .לאפשר יצירת קשר טיפולי משמעותי ואמפטי עם המטופל ומשפחתו 

  לאתגר אתכם לקחת אחריות טיפולית מלאה בתוך סביבה טיפולית ממוקדת ותומכת ובמקביל לפתח את  עצמאותכם

 המקצועית

 אורטיות.לאפשר התנסות בתהליכי הדרכה: תיאור מקרים טיפוליים והתלבטויות רפלקטיביות ותי 
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 תחומי ההתנסות האפשריים בשנה ד'ב. 

, אוטיזם ועוד בקרב ילדים ו/או C.Pלקויות נוירולוגיות ו/או קוגניטיביות נרחבות כולל מש"ה, לקויות מורכבות: . א

 מבוגרים.

 .בעיות קול, מבוגרים לאחר אירוע מוחי ו/או עם בעיות בליעה .ב

 . מושתלי שתל שבלולילקויי שמיעה ו/או כבדי שמיעה, : לקויות שמיעה. ג

 

 אילוצים אנו שומרים את הזכות לעשות שינויים בתכנית השיבוצים, שעלולה להיכפות עלינו מפאת 

 . שונים

 

 ההתנסות בשנה ד' תתאפשר אך ורק באם הושלמו כל החובות הקליניים משנה ג'!

 

 נאי מעבר בשנה ד'ת .ג

 : מצבים שניייתכנו 

 . "עבר" 1

 סטודנט שעמד בקריטריונים של ההכשרה המעשית, כפי שנקבעו על ידי היחידה לחינוך קליני.

 . "נכשל" 2

של ההכשרה המעשית, כפי שנקבעו על ידי היחידה לחינוך קליני. על  סטודנט שלא עמד בקריטריונים של היחידה הקלינית

 הסטודנט יהיה לחזור שוב על ההתנסות בסמסטר ב'.

 

  כותחונ .ד

 החוג בתיאום עם הדיקנט מציע תמיכה וליווי לסטודנטים הזקוקים לכך. 

 במקרים בהם סטודנט מתקשה במהלך התנסות של שנה ג' יומלץ לסטודנט ע"י רכזת ההכשרה הקלינית להיעזר בחונך. 

לפועל את החונכות, בין מתאמת התנסויות שנה ד' תקשר בין החונך לסטודנט ובין החונך לדיקנט. הדיקנט הוא זה שיוציא 

אם במסגרת של "חונכות רגילה" ובין אם במסגרת של "חונכות דרך שיעורי עזר". הרכזת בדיקנט תזמן את החונך ואת 

 הסטודנט החניך לפגישת שיבוץ ולחתימה על הסכם בין הצדדים.
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 ה. קודים אתיים והתנהגותיים

המצופים מחברי ארגון/מקצוע תוך התייחסות למאפיינים הייחודיים קוד אתי מקצועי הוא רשימת ערכים וכללי התנהגות 

שלו. זוהי חובה מוסרית נוספת )על החובה המוסרית הכללית של האדם( הנגזרת מתוקף השרות המקצועי של המקצוע 

 ואנשיו:

 ית לסטודנט/ית /אין להעביר, וברור שאין להעתיק, דוחות יומיים/רפלקטיביים/קבוצתיים, טופס פרטים ומטרות מסטודנט

 זוהי עבירה אתית חמורה! -לצורך כלשהו 

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

  ההולמת את הקודים התרבותיים והמקצועיים של המרכז/מכון )לדוגמא: ללא  הופעה מטופחת ומכובדתהקפידו על

 חשופים, חולצות בטן או חצאיות מיני(.מ

  המאפיינים את המקום.  לחוקים ולאופן ההתנהלותהתאימו את עצמכם 

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

 ו. נסו ללמוד מן המדריך אפילו אם , בצעו את המטלות עפ"י הנחיותיו/דרישותיו, שאלו ואל תשפטהתייחסו בכבוד למדריך

 גישתו ו/או אופיו מנוגדים לשלכם. שוחחו אתו בתחילת ההתנסות על סגנון ההדרכה שלו. 

 עליכם לשמור על סודיות מלאה ולא להעביר כל מידע אליו תיחשפו בנוגע למטופלים שמירה על סודיות מקצועית :

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

 תיקי מטופלים ללא אישור מפורש מהקלינאית במקום ואין לצלם תיקים או חלקיהם )גם אם לא מוציאים את  אין להוציא

 התיק מהמסגרת(.

 למדריכים במהלך הטיפול. יש לכבות פלאפונים במהלך ההתנסות, לא לצאת, לפטפט או לאכול במהלך הטיפול.  אין להפריע

 רק לאחר שהטיפול הסתיים והמטופל עזב.  יש לשאול שאלות

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

 בדויים.

 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 

 ושירות מקצועי, למטופל ולמשפחתו, ללא משוא פנים בגין מוגבלות נפשית ופיזית או גזע, דת, לאום,  העניקו יחס של כבוד

 מגדר, גיל, השתייכות פוליטית, העדפה מינית ומעמד חברתי.

  ולמקום למרות שהסטודנטים מרגישים רצון להודות על ההדרכה שניתנה להם וחלקם בוחרים בקניית מתנות למדריכים

ההתנסות, ישנם סטודנטים שידם אינה משגת לעמוד בהוצאה כספית זו, והם מרגישים אי נעימות מכיוון שאינם עומדים 

 במילים כתובות ולהימנע מקניית מתנות.לציין את הפרידה בציפיות שאולי הציבו סטודנטים קודמים. לפיכך, אנו ממליצים 

 

 מהלך ההתנסות



 
 

- 6 - 
 

 הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות  
  היחידה לחינוך קליני –החוג להפרעות בתקשורת 

Faculty of Social Welfare & Health Sciences  
Department of Communication Disorders – 
Clinical Education 

 

 

 

 

 מבנה ההתנסות בשנה ד'. א

 :ישנן שתי אפשרויות להתנסות הקלינית בשנה ד'

 התנסות ארוכה התנסות מפוצלת

 ימי התנסות( 30)סה"כ  ימי התנסות 15מקבצים של  2

 מתוך האפשרויות הבאות:

  שבועות )רעות(. 15יום בשבוע למשך 

  וחצי שבועות. 7יומיים בשבוע למשך 

 3  שבועות.  5ימים בשבוע למשך 

 

 שבועות 10ימים בשבוע במשך  3

 ימי התנסות( 30)סה"כ  

 בימים א' ד' ה'

 )כמו בשנה ג'(.

 

 

מקום ההתנסות, ב בכל מקבץ לפי משך השבועות שנקבע ימי התנסות מלאים 15בהתנסות שתתפצל לשני מקבצים, יתקיימו 

ימי התנסות באותו המקום. בהתנסות זו  30המדריכה. ואילו בהתנסות הלא מפוצלת יתקיימו  עםובהתאם לימים שתואמו 

 ה'. -ותגיעו לשלושה ימים בימים א, ד' 

אנו מודעים לכך שעלולים להיווצר פערים מסוימים בין רצונותיכם ו/או צרכיכם )מקום מגורים, העדפת אוכלוסייה מסוימת 

ת שמילאתם, לבין אילוצי המערכת  העלולים להקשות על התהליך. אנו  נעשה כל מאמץ וכו'( אותם ביטאתם בטבלת ההעדפו

 כדי  להקל עליכם, במידת האפשר. 

  



 
 

- 7 - 
 

 הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות  
  היחידה לחינוך קליני –החוג להפרעות בתקשורת 

Faculty of Social Welfare & Health Sciences  
Department of Communication Disorders – 
Clinical Education 

 

 

 

  מטלות הסטודנט. ב

 :חובות כלליים

ימי ההתנסויות במקבץ/בסמסטר בהתאמה ועמידה מלאה בלוחות הזמנים כפי שנקבעו על  15/30חלה חובת השתתפות בכל  •

 לחינוך קליני ללא יוצא מן הכלל.ידי היחידה 

 עמידה בכל כללי האתיקה. •

סטודנטים אשר בגלל בעיות בריאותיות אינם יכולים למלא את כל הדרישות בהתנסויות הקליניות יפנו בהקדם האפשרי  •

 בכתב למזכירות היחידה בצרוף אסמכתא רפואית. 

 וך קליני תגרור הפסקת התנסות.אי עמידה בדרישות ובלוחות הזמנים שנקבעו על ידי היחידה לחינ •

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

 
 : מטלות

 חשוב להביא את ההסכם למפגש הראשון ולהקדיש זמן לקריאה משותפת -מחייב בינך לבין המדריכה  חתימה על הסכם. 1

 (.של ההסכם ולחתימה עליו )נספח א'

לתקופת ההתנסות בסיוע המדריכה, עבור כל אחד מהמטופלים העיקריים  טופס פרטים אישיים וקביעת מטרותיש למלא . 2

  באופן חד פעמי בתחילת תקופת ההתנסות בכל מקבץ.

הלימה בין יש לתכנן בסיוע המדריכה את המטרות הטיפוליות לטווח הקצר. חשוב לדאוג שתהיה לפני הטפול הראשון, 

. כפי שמשתקפות בדוחות היומיים לבין מטרות הטפול השוטפותשנקבעות בטופס זה  ול לתקופת ההתנסותמטרות הטפ

 )טופס הפרטים האישיים מופיע בנספח ב'(.

 שייבחרו עבורכם ע"י הקלינאית המדריכה. טיפול במטופלים עיקריים: . 3

 ע.ילדים/מטופלים פעמיים בשבו 3-תטפלו ב -ימים בשבוע 3בהתנסויות בנות 

 מטופלים ביום פעם/פעמיים בשבוע. 2-תטפלו ב -בהתנסויות בנות יום או יומיים בשבוע

 הטפול במטופלים יתקיים פעם אחת יחד עם המדריכה ופעם אחת באופן עצמאי. 

היום השלישי )אם קיים( יוקדש להתערבויות מבוססות פעילות ולפעילויות מערכתיות וכן להשלמת טפולים במקרי הצורך. 

מובן שראוי שהסטודנטים יהיו מעורבים בפעילויות המסגרת בה מתנסים גם ביומיים האחרים, אך אין חובה לתעד זאת 

 בטבלאות, אם יהיו להם מספיק מאלו ביום השלישי.
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 :הגשת דוחות טפול. 4

 א. בשליש הראשון של ההתנסות: 

(. 1מהסוג שאתם מכירים משנה ג', מלאים על כל סעיפיהם )בחוברת נספח ג' - 1נספח ג" )רפלקטיביים יומייםדוחות "תגישו 

 , בסדר רץ.ע"פ מטופל עליכם למספר את הדוחות ולציין אם זהו דוח השתתפות מינימלית או טיפול. לסדרם

את הדוחות עליכם לשלוח למדריכה לפני טיפול )מטרות ואמצעים(, ואחרי טיפול )מטרות, אמצעים, תיאור ההתרחשות, מה 

 למדתי על המטופל, מה למדתי על עצמי, שאלות למדריכה(. המדריכה תעיר הערותיה בסעיפי הדוח השונים.  

היומיים בחזרה עם הערות מהמדריכה לפני מועד הטפול העוקב. במידה והמדריכה חשוב: יש לדאוג לקבל את כל הדוחות 

 לא כותבת את המשוב בגוף הדוח היומי, זו אחריותכם לתעד את המשוב בכתב.

 

 ב. בשליש השני של ההתנסות:  

. מהלך השבועב( ובהם תדווחו על התפתחות הטפול 2)נספח ג' דוחות שבועיים אינטגרטיבייםתכתבו ותגישו למדריכות 

 שימו לב למלא דוח שבועי שיהווה אינטגרציה של הטפולים שנערכו באותו שבוע ולא דוח יומי כפול בנפח ובתוכן!

 ג. בשליש השלישי של ההתנסות:

דוחות שיהיו בפורמט דומה לתיעוד שקלינאי תקשורת מבצעים בשטח תוך התייחסות  אחת לשבועתמלאו ותגישו למדריכה 

במקרים בהם הסטודנט  -שימו לב( 3)נספח ג''" דוח תיעוד טפולים של סטודנט שנה ד"ות בטפול, להלן לנקודות העיקרי

 נעזר בחונך/ת, הוא מתבקש את לכתוב את טבלאות התיעוד בעצמו )ללא עזרת החונך(.

  

file:///C:/Users/user/Desktop/תיאום%20התנסויות/טפסים%20שנה%20ד/דוח%20%20רפלקטיבי%20יומי%20%20מעודכן%202016.doc
file:///C:/Users/user/Desktop/תיאום%20התנסויות/טפסים%20שנה%20ד/דוח%20%20רפלקטיבי%20יומי%20%20מעודכן%202016.doc
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 סוגי דוחות שיש להגיש על פי סוג ההתנסות 

 לכל מטופל

 שבועות 10

 ימים בשבוע 3

 שבועות 5

 בשבועימים  3

 וחצי שבועות 7

 יומיים בשבוע

 תשבועו 15

 יום בשבוע

שבועות דוחות יומיים  3

 רפלקטיביים

שבועות דוחות יומיים  2

 רפלקטיביים

שבועות דוחות יומיים  2

 רפלקטיביים

מערכי טיפול של  13

דוחות  15רעות+ 

תצפית ו/או 

פרוטוקול טיפול 

קבוצתי, ו/או עד 

שני תיאורי דילמות 

דוח ומקרים + 

 סיכום

 

שבועות דוחות  3

 שבועיים אינטגרטיביים

שבוע אחד דוחות 

 שבועיים אינטגרטיביים

שבועות דוחות  3

 שבועיים אינטגרטיביים

שבועות טבלאות  4

 תיעוד

שבועות טבלאות  2

 תיעוד

וחצי שבועות טבלאות  2

 תיעוד
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 הערכות והתערבויות מבוססות פעילות:. 5

 הערכות למטופליו במסגרת ההתנסות בהתאם לצורך.הסטודנט יתנסה בביצוע 

בנוסף, הסטודנט יתנסה בהתערבויות מבוססות פעילות במטופליו ו/או במספר מטופלים בנוסף למטופליו העיקריים )בחירת 

המטופלים האלו תיערך לפי החלטת המדריכה והסכמת הגננת/המורה וההורים/המשפחה( במסגרת ההתנסות בה שובץ או  

 במקום אחר, לפי הנחיית המדריכה. 

 א העשרת המטופל מחד ואפשרות להתנסות נוספת לסטודנט מאידך.מטרת ההתערבויות הי

בהתערבות יכולים להיות נוכחים גם כמה מטופלים. ההתערבות יכולה להיעשות כפעילות של סטודנט אחד או זוג 

   סטודנטים. 

ות מבוססות טבלת דיווח הערכות והתערבויתוכן ההתערבות והאמצעים הם באחריות הסטודנט. על הסטודנט יהיה למלא 

לגבי ההערכות וההתערבויות הנ"ל )הטבלה, דוגמאות, וכן מיקודים להתערבויות מבוססות פעילות ו"בנק" הצעות  פעילות

לפעילויות/אמצעים נמצאים בנספח יא' בחוברת(. בטבלה יופיעו הפרטים הבאים: מספר סידורי של ההתערבות, תאריך 

בראשי תיבות, )באם ההתערבות הייתה בזוג או בקבוצה( , מקום ההתערבות, שעת ההתערבות, שמות המטופל/ים 

ההתערבות )בחדר הטיפולים, בחצר, באחת מפינות הגן/ המסגרת הטיפולית, סביב שולחן האוכל, וכד'( מיקוד ותיאור 

יות. הפעילות בקצרה )עד שתי שורות(. ניתן להתייעץ עם המדריכה גם לגבי התערבויות אלו בשיחות ההדרכה הפרונטאל

 המדריכה תחתום בסיום תקופת ההתנסות על טבלה זו.

 .בסמסטר 60או  בכל מקבץעל התערבויות מבוססות פעילות, כולל הערכות,  דוחות 30בסה"כ יגיש הסטודנט 

באחריות הסטודנט לידע  יש לציין שהיחידה מודעת לכך שישנם מקומות בהם לא ניתן לבצע התערבויות מבוססות פעילות.

ההחלטה על פטור מהתערבויות אלו  תינתן לסטודנט ע"י המתאמת הקלינית לאחר התייעצות בינה ת על כך. את המתאמ

 ובין  עם המדריכה במקום ההתנסות.

 :פעילויות מערכתיות.  6

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

תצפית במדריכה המטפלת במטופלים נוספים, תצפית בבני זוגם להתנסות, ישיבות צוות, טיולים, דיון לגבי ההתנסות, 

 מטופלים עם אחד מבעלי המקצוע במסגרת ההתנסות, הדרכה שבועית פרונטאלית ע"י המדריכה. 

, בה יופיעו הפרטים הבאים: תאריך, טבלת דיווח פעילויות מערכתיותעל הסטודנט יהיה למלא  -טבלת פעילויות מערכתיות

הנוכחים בפעילות, מהות הפעילות, סיכום קצר )הטבלה ודוגמאות נמצאת בנספחי חוברות שנה ג' וד'(. יש לדווח בטבלה על 

( וכן על פעילויות אחרות במהלך תקופת ההתנסות. המדריכה תחתום בשנה ד'מפגשים  5כל שיחות ההדרכה הפרונטאליות )

 ההתנסות גם על טבלה זו )נספח י"ב(. בסיום תקופת
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 ים:טיפולים קבוצתי. 7

לטיפולים הפרטניים( באחד מהתחומים:  בנוסףלפחות ) טיפולים קבוצתיים 4במהלך הסמסטר, עליכם להתנסות בהעברת 

 תקשורת /שפה/דיבור/תת"ח. 

 טפולים קבוצתיים, תבורכו! 4-אם מזדמן לכם להעביר יותר מ

דוח על הטיפול הקבוצתי לפני ואחרי הפעילות כמו בטיפולים הפרטניים: לפני טיפול )מטרות  עליכם להגיש למדריכה

ואמצעים(, ואחרי טיפול )מטרות, אמצעים, תיאור ההתרחשות בקבוצה, מה למדתי על כל מטופל בקצרה, מה למדתי על 

 עצמי, שאלות למדריכה(. 

 יכלול שני חלקים: הדו"ח הקבוצתי

 הקדמה.  1 

 הקבוצתי: תחום טפול, מספר המפגשים. תכנית הטפולהסבר על 

 : מספר המשתתפים, מספר מטפלים/מנחים.הרכב הקבוצה

 : סוגי קשיים, הומוגנית/הטרוגניות.אפיוני תפקוד של המטופלים

 : מטרות על ויעדים אופרטיביים.מטרות הקבוצה

מובחנות ליחידים בקבוצה בנוגע ללקות עצמה אך גם : התייחסות לכלל המשתתפים והתייחסויות תהליכים קבוצתיים

 בעיקר בהיבטים חברתיים.

 .שלכם ההנחיהתארו איך התנהלה 

 בפורמט זה של טיפול קבוצתי. תארו מה למדתם על עצמכם

 פרוט ההתנהלות בטפולים הקבוצתיים . 2

 לקציה, שאלות למדריכה וכו'.אמצעים, מטרות, רפ-דוחות )לפחות..( בפורמט של הדוחות היומיים הרפלקטיביים 4

 

באחריות הסטודנט לידע את  יש לציין שהיחידה מודעת לכך שישנם מקומות בהם לא ניתן לבצע טפולים קבוצתיים.

ההחלטה על פטור מהתערבויות אלו  תינתן לסטודנט ע"י המתאמת הקלינית לאחר התייעצות בינה ובין  המתאמת על כך. 

 עם המדריכה במקום ההתנסות.

 

התנסות בכל מקבץ/סמסטר חתום ע"י המדריכה וכולל סכום  דוח סיכום שיחת אמצע: כתיבת דוח סיכום שיחת אמצע. 8

)נספח  בזמןהערות המדריכה. בנוסף לדו"ח שיכנס לתיק הקליני, הסטודנטים מתבקשים להיות אחראים על קיום השיחה 

 ד'(.

על החוויה אותה עברתם בהתנסות. דוח זה  -רפלקציה מסכמת בתום תקופת ההתנסות תכתבו : דוח רפלקטיבי מסכם. 9

משקף את התהליך שעברתם. ההתייחסות שלכם תהיה לשאלה " מה המקום בו הייתי בתחילת ההתנסויות )בשנה ד'( ולאן 

 אין צורך להחתים את המדריכה על הרפלקציה המסכמת.הגעתי", בדומה להנחיות שניתנו בתיק הקליני של שנה ג'. 
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 :הגשת תיק קליני. 10

. בסיום ההכשרה עליכם לאגד את כל הדוחות, הטבלאות, אלקטרוני אחדקליני השנה, בניגוד לשנים קודמות, תגישו תיק 

סיום ההכשרה. במקרה של התנסות מ שבועייםעד  במיילוהאישורים לתיק קליני שיוגש למתאמת ההכשרה הקלינית של שנה ד' 

 בקשות להארכה מסיבות מיוחדות יש לשלוח למתאמת ההכשרה הקלינית מראש.  המקבצים. סיום שנימעד שבועיים  -מפוצלת

 '.והנחיות מפורטות להגשת התיק הקליני נמצאות בנספח 
 

התיק ייבדק ע"י מתאמת ההתנסויות של שנה ד'. בסיום הבדיקה תקבלו משוב על התיק. חלקכם יזומנו לפגישה והמשוב 

 לחלקכם המשוב יישלח במייל חוזר.   .פנים מול פנים תיינתן בשיח

 :התיק הקליני יכלול

 .)נספח א'( הסכם הדרכה חתום בין סטודנט למדריכה .1

 .)נספח ב'( לכל מטופל עיקרי -טופס פרטים אישיים ומטרות הטפול  .2

ההשתתפות ביום  הכוללים משוב מהמדריכה. ,9טיפולים/דוחות תצפית על פי הפירוט בטבלה שבעמוד  60דוחות על  .3

 60טיפולים מהסך הכולל של  3סימולציה קלינית תיחשב כיום התנסות לכל דבר. ניתן יהיה להחשיב אותה במקום 

 הטיפולים.

 )הקדמה וארבעה דוחות טיפול( באחד מהמקבצים. -דוח טיפול קבוצתי .4

 התערבויות בהתנסות מפוצלת. 30דוחות התערבויות מבוססות פעילות/ שתי טבלאות של  60טבלה עם  .5

 לת דווח על פעילויות מערכתיות.טב .6

 דוח שיחת משוב אמצע התנסות. בהתנסות מפוצלת דוח בכל מקבץ )נספח ד'(. חתום ע"י המדריכה. .7

 אישור קריאת הדוחות היומיים ע"י המדריכה )נספח ז'(. .8

 אין צורך להחתים את המדריכה.דוח רפלקציה מסכמת.  .9

 .התנסותאחד לכל  -טפסים 2טופס הערכה של המדריכה )נספח ה'(. בהתנסות מפוצלת  .10

 אישור ההורים/המשפחה על טיפולי הסטודנטים )נספח ט'( .11

 במקרים בהם זה רלוונטי )נספח י'(. –אישור ההורים/המשפחה על צילום/הקלטת טיפול  .12

 הצהרה שלכם על קריאת החוברת )נספח ח'(. .13

 הטפסים המצוינים לעיל כבר בתחילת ההתנסות. באחריותכם לדאוג לכל

 

 

דף הנחיות מדויקות לגבי אופן הגשת התיק הקליני קיים בנספח ו' בחוברת הנספחים באתר היחידה לחינוך קליני ויש 

 לפעול לפיו )התייחסות לתוכן התיק, עיצוב התיק ומס' הדוחות(.
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 ג.סימולציות קליניות

מדמות מצבים אותנטיים שבסביבת העבודה של קלינאי תקשורת שבהם איש הצוות נדרש הסימולציות אנושיות השנה יערכו 

סימולציה כוללת קבוצה קטנה של סטודנטים, מנחה, ושחקנים ה התנהגותית על ממדיה השונים.-עבודה רגשיתלהפגין 

התרחישים נבנים על הם. ילאהמגלמים מטופלים, משפחה וצוות מטפל במצבים שונים שהסטודנטים אמורים להתמודד ולהגיב 

 כן.  ידי היחידה הקלינית וצוות הסימולציות לפני

 יום הסימולציה הוא על חשבון יום התנסות אחד.

ולתכנן את  . עליכם לעדכן את המדריכה על תאריך הסימולציה שלכם מראשתאריכי הסימולציות יפורסמו בתחילת הסמסטר •

 הלו"ז בהתאם.

ימי  30)מתוך  ושאין צורך להשלים את היוםהמדריכות יעודכנו מראש שאתם צפויים להיעדר באחד התאריכים האלו  •

 ההתנסות(. 

 :מטרות הסימולציות

 מיומנויות בינאישיות ומיומנויות מתן משוב.  •

 הרחבה של רפרטואר תגובות והתנהגויות הסטודנטים ביחס למצבים שונים בדגש על מצבים חדשים ומצבים מורכבים.  •

 פיתוח מודעות רפלקטיבית גבוהה יותר )דרך שימוש בטכניקות דרמה ותיאטרון אינטראקטיביות ודיון רפלקטיבי(. •

 העלאת תחושת המסוגלות העצמית של הסטודנט •

 ת לוויסות עצמיפיתוח ושדרוג יכולו •

 על פני השטח ועמוקה  –פיתוח יכולות של עבודה רגשית בשתי רמות  •

 הפחתת חרדות מכניסה לשדה זר וחדש.  •

 העלאת מעורבות קוגניטיבית ורגשית, למידה של מושגים ושינוי עמדות. •

סקה( בעבודה על סימולציות . המפגש כולל: חצי שעה חימום, שעתיים )כולל הפשלוש שעותמפגש סימולציות אנושיות הינו בן 

 )בנות כרבע שעה כל אחת(, חצי שעה סגירה וסיום. כל סטודנט מתנסה הן באופן ישיר מול שחקן והן באופן עקיף.

 . בארבעה שלבים:בסיום כל סיפור תרחיש בסימולציה מתקיים תהליך של משוב ורפלקציה

 הסטודנט נותן משוב על עצמו. •

 משוב.כל הסטודנטים הצופים נותנים  •

 השחקן נותן משוב לסטודנט. •

 המנחה מסכם ומוסיף. •
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  מטלות המדריך/ה:. ד

היחידה לחינוך קליני מעריכה מאד את המדריכות המעולות שלנו. מטרת סעיף זה היא להזכיר לכן, לנוחותכן, את הנושאים 

הדרכה ייחודי ובהתאם לכך, העיקריים המתווים את תקופת ההתנסות. עם זאת, אנו מאמינות שלכל מדריך/ה יש סגנון 

 הוא מתווה את קצב ואת אופי ההשתלבות במקום ההתנסות.

 : חובות המדריך

לדאוג לאישור הורים/משפחות לתצפית/טפול במטופלים על ידי הסטודנט במקרים בהם הסטודנט נדרש להציג את המטופל  •

ת השנה במסגרת אסיפת הורים, לאישורים גם לגורם נוסף מלבד המתאמת. גם  השנה יש לדאוג מבעוד מועד, רצוי בתחיל

 .מההורים/משפחות של המטופלים הנוספים, עמם יערכו הסטודנטים התערבויות מבוססות פעילות

 לאפשר התנסות פרטנית/קבוצתית ומערכתית בהיקף שנקבע )יום/יומיים/שלושה בשבוע(. •

ההתנסות ולאפשר לו אירועים לימודיים  לבחור את המטופלים המתאימים לטיפול/תצפית של הסטודנט טרם תחילת •

 .נוספים כגון ישיבות צוות וכדומה

 לקרוא ולחתום על  הסכם ההדרכה עם הסטודנט. •

שעתיים מתוך היום לאפשר צפייה ולעודד השתתפות הדדית בטיפולים ביום המשותף של הסטודנט והמדריך לפחות  •

ם יהופכים פעיל כשהםה, ו/הסטודנט/ית צריך/ה להשתתף בטיפולייך במטופלים הנ"ל שנבחרו עבור המשותף בכל שבוע.

יים יותר ויותר בטיפולים אלו במהלך תקופת ההכשרה. בנוסף, על הסטודנט/ית לצפות גם בטיפולייך בילדים שאינם אצמעו

 .בטבלת "פעילויות מערכתיות" מטופליו/ה ולדווח על כך

 פשרת שאילת שאלות.ליצור אוירה המא •

ולהקפיד על  )שעה בשבוע(ההדרכה הפרונטליות השבועיות  את פגישותלהדרכה עבור כל סטודנט: לקבוע  זמןלהקצות  •

 טלפון.ר שעות ההדרכה ייתכנו במייל/קיומן. ית

עיים להנחות את הסטודנט/ית כיצד למלא את הדו"חות הבאים: דף פרטים אישיים ומטרות, והדוחות היומיים , השבו •

 .וטבלת  תיעודי הטפול

, את טבלאות התיעודשבועיים או בהבמידה ואת המדריכה מתרשמת שהסטודנט מתקשה לעבור להשתמש בדוחות  •

 רשאית להאריך את תקופת הגשת הדוחות היומיים הרפלקטיביים.

לפני עדיף לקבוע מועדים הנוחים לך להגשת הדוחות ואז להקפיד על הגשת דו"חות היומיים הרפלקטיביים ע"י הסטודנטים  •

 מועד הטיפול וכן הגשת הדוחות השבועיים בזמן. ואחרי

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

 הבהרה  ולענות תשובות לשאלות שהוצגו.

 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. •



 
 

- 15 - 
 

 הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות  
  היחידה לחינוך קליני –החוג להפרעות בתקשורת 

Faculty of Social Welfare & Health Sciences  
Department of Communication Disorders – 
Clinical Education 

 

 

 

בה לשתף את הסטודנט בהערכה שוטפת  על מנת שידע על  המדריכה לערוך במהלך ההתנסות )באמצע המקבץ( שיחת משוב ו •

 את מצבו, צרכיו הלימודיים, נקודות החוזק והנקודות הטעונות שיפור עד סוף המקבץ.

במקרה הצורך במידה ומתעוררים קשיים בהתנסות, על המדריכה ו/או הסטודנט לפנות מיד למתאמת ההדרכה ולעדכנה.  •

 תוצמד חונכת לסטודנטית.

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

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

 למתאמת ההתנסויות הקליניות.

 

 

 מתאמת ההתנסויות. ה

  הגב' אריקה ענתבי.מתאמת ההתנסויות הקליניות היא 

יתן נבתום הסמסטר יתקיימו מפגשים קבוצתיים עם כל הסטודנטים. חלק מהסטודנטים יוזמנו בנוסף לשיחת משוב אישית. 

 erika.antebi@gmail.com י במייל בכל מקרה של בעיות אישיות או מקצועיות:לפנות אל

 debikastel@gmail.comראש היחידה לחינוך קליני  :גב' דבי קסטל

 ag@univ.haifa.ac.il-kagazaמזכירת היחידה לחינוך קליני   :אגמון-אגזהגב' קסה 

 

 .14/10/18עד למועד יום ההכנה )נספח ח'( יש לשלוח למתאמת ההתנסויות במייל אישור על קריאת החוברת 

 

 

 

 בהצלחה!

mailto:kagaza-ag@univ.haifa.ac.il
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 תשע"ט נספחים לחוברת ההתנסויות שנה ד'ו. 

 
     נספח א. הסכם הדרכה בין הסטודנט למדריך. .1

 נספח ב. טופס פרטים אישיים ומטרות טיפול. .2

 נספח ג. דוחות: .3

 .'דוח יומי רפלקטיבי שנה ד 

 .'דוח שבועי אינטגרטיבי שנה ד 

 .'טבלאות תיעוד לסטודנט שנה ד 

 
 נספח ד. דוח סיכום שיחת אמצע התנסות בין מדריך/כה לסטודנט/ית. .4

 מופיע כקובץ נפרד באתר. -ה. טופס הערכה של המדריך על הסטודנטנספח  .5

 נספח ו. הנחיות להגשת התיק הקליני. .6

 נספח ז. אישור על קריאת דוחות. .7

 נספח ח. הצהרה על קריאת החוברת. .8

 נספח ט. אישור הסכמת הורים/בני משפחה לטיפול ע"י סטודנט. .9

 נספח י'. טופס הסכמה להקלטת טיפול. .10

 ת דיווח הערכות והתערבויות מבוססות פעילות.נספח י"א. טבל .11

 נספח י"ב. טבלת דיווח פעילות מערכתית. .12
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 נספח א': הסכם מחייב בין המדריך לסטודנט

     שם הסטודנט:     שם המדריך/ה: 

     מקום ההתנסות:    :שנת הלימודים

     שעות ההתנסות:     ימי ההתנסות:

          שעה    : יום מועד ההדרכה הפרונטאלית

       

 חובות הסטודנט:  

 הסכם זה, טפסי פרטים אישיים  -להגיע למפגש הראשון עם המדריכה עם כל הטפסים שהדפסתם מנספחי החוברת הנ"ל כולל

 ומטרות, אשורי הסכמה לטפול, וכו'.

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

 ובלבוש הולםלמקום ההתנסות , ולפחות רבע שעה לפני התחלת יום ההתנסות  להופיע בזמן. 

 ת.את כל המטלות שנקבעו כפי שפורטו בחוברת לעיל המתארת את תכנית ההתנסו למלא 

  בשלושה מטופלים עיקריים שייבחרו עבורו ע"י הקלינאית המדריכה; בשלב הראשון על הסטודנט  לטפלעל הסטודנט יהיה

 .השתתף בטיפולי המדריכה באופן מינימלי/חלקי ובהדרגה עליו להפוך פעיל ועצמאי בהעברת הטפוליםל

  על המטופלים העיקריים בתקופת ההתנסות )לפי ההסבר בחוברת( טופס פרטים אישיים ומטרותלמלא.  

 שבועית )לפי ההסבר בחוברת( לפני  יומיים רפלקטיביים  ו/ או אינטגרטיביים שבועיים  ו/או טבלת תיעוד טפולים להגיש דוחות

 .בדוחות עצמם, את תגובות המדריך/הואחרי מועד הטיפול ולתעד בכתב, 

  להזכירכם, האחריות לקבלת בחזרה עם תגובות מהמדריכה לפני מועד הטפול העוקבאת כל הדוחות היומיים  לקבליש לדאוג .

 ולא להשמיט את הערות המדריכה(. המשוב ולתיעודו, עליכם ! )חשוב להגיש את הדוחות המקוריים

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

 ההתנסות במטופלים נוספים במסגרת להתנסות בביצוע הערכות וכן בהתערבויות מבוססות פעילות על הסטודנט יהיה. 

  לגבי ההערכות וההתערבויות הנ"ל הערכות והתערבויות מבוססות פעילותטבלת דיווח על הסטודנט יהיה למלא. 

  בפעילויות שוטפות שאנשי צוות אחרים במקום ההתנסות משתתפים בהם כגון: ישיבות צוות, טיולים וכדומהלהשתתף. 

 בכל פגישות ההדרכה  ולבוא מוכן למפגשי ההדרכה להשתתף באופן פעיל. 

  המתקיימות במסגרת ההתנסותלהשתתף בפעילויות מערכתיות על הסטודנט.  

  טבלת דיווח פעילויות מערכתיותעל הסטודנט יהיה למלא. 

  במידה ומתעורר קושי, חובה לדווח על כך התנסות עם המדריכה רצוי באמצע תקופת ההתנסות!  שיחת אמצעלדאוג לקיומה של

 למתאמת במועד!

   לטיפולים הפרטניים( באחד מהתחומים:  בנוסף) טיפולים קבוצתיים  4באחד מן המקבצים  עליכם להתנסות בהעברת לפחות

 אלא אם המדריכה מאשרת שאין אפשרות להעביר טפול קבוצתי במקום ההתנסות.תקשורת /שפה//דיבור/תת"ח, 

 בכתב מגורם אחראי במקום ההתנסות להוציא תיקים או חומר אחר ממקום ההתנסות ללא רשות מפורשת אין. 

 להוציא או לפרסם ידע  או כלי שפותח במקום ההתנסות ללא אישור מגורם מוסמך במקום ההתנסות אין. 
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 לשמור על כללי הסודיות ועל כללי האתיקה וההתנהגות של המקצוע.  

 יש להגיש תיק כמפורט בחוברת.  – הגשת תיק קליני 

 תום של המדריכה כחלק מהתיק הקליני.את טופס ההערכה המקורי ח לצרף 

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

 
  חובות המדריך: 

יש לדאוג לאישורים גם מההורים/משפחות , השנה . גםלתצפית/טפול במטופלים על ידי הסטודנט לדאוג לאישור הורים/משפחות

יערכו הסטודנטים התערבויות מבוססות פעילות. רצוי לעשות זאת באמצעות הגננת/המחנכת של המטופלים הנוספים, עמם 

 .באסיפת הורים ראשונה או באמצעות מכתב הודעה להורים על קיומן של התנסויות סטודנטים במסגרת

 
 בהיקף שנקבע )יום/יומיים/שלושה בשבוע(. לאפשר התנסות פרטנית/קבוצתית ומערכתית 

 ים המתאימים לטיפול/ תצפית של הסטודנט טרם תחילת ההתנסות ולאפשר לו אירועים לימודיים נוספים כגון את המטופל לבחור

 .ישיבות צוות וכדומה

  שעתיים משותפות בטיפולים ביום המשותף של הסטודנט והמדריך, בהיקף של לפחות   ולעודד השתתפות הדדית יהיצפלאפשר

 עם הסטודנט/ית. בשבוע. חובה שיהיה לפחות יום אחד משותף

  עם ראשית ההתנסות הסטודנטעם  על  הסכם ההדרכהלחתום. 

  שאלותשאילת  המאפשרתליצור אוירה. 

 ההדרכה הפרונטליות השבועיות )שעה בשבוע( ולהקפיד על קיומן. יתר  את פגישותלהדרכה עבור כל סטודנט: לקבוע  זמן להקצות

 .שעות ההדרכה ייתכנו במייל/טלפון

  ודנט כיצד למלא את הדו"חות הבאים: דף פרטים ומטרות, והדוחות )היומי הרפלקטיבי, השבועי האינטגרטיבי את הסטלהנחות

 .ת התיעוד(אווטבל

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

  ,)ולענותהערות בונות לגבי הסעיפים השונים הדורשים הבהרה   להעירלקרוא את הדוחות שכתב הסטודנט )לפני ואחרי טיפולים 

 .תשובות לשאלות שהוצגו לו

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

  התערבויות מבוססות פעילות. 30על טבלת  לחתום 

 על טבלת דווח על התערבויות מערכתיות לחתום. 

  ובה לשתף את הסטודנט בהערכה שוטפת  על מנת שידע את מצבו,   שיחת משובעל  המדריכה לערוך באמצע תקופת ההתנסות

 .צרכיו הלימודיים, נקודות החוזק והנקודות הטעונות שיפור עד סוף המקבץ

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

 על כללי הסודיות ועל כללי האתיקה האחרים של המקצוע ביחסים עם הסטודנט לשמור. 
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  עד למפגש האחרון ולתת אותו לסטודנט בתום ההתנסות על מנת שיוכל להגישו בתיק הקליני למתאמת  את טופס ההערכהלמלא

 .ההתנסויות הקליניות

 והמדריך ליצור קשר עם המתאמת הקלינית.במידה ונוצר קושי בתהליך ההדרכה על הסטודנט  חשוב לזכור!

 
    חתימת הסטודנט: 

 
    חתימת המדריך: 

 
      תאריך: 
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 טופס פרטים אישיים ומטרות טיפולנספח ב': 
 

      שם פרטי של המטופל או ראשי תיבות של שמו: 
 

     ת.ל.: 
 

 רקע )אנמנזה רפואית, התפתחותית וחינוכית(: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

                

   

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

                

                

                

                

                

                 

 

מועד של הקלינאית המטפל/ת במטופל/ת כיום )למלא לאחר שיחה לגביהן עם המדריכה והבנת  מטרות ארוכות

 המטרות(:

                

                

                

                

                 

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

התפתחות, אבחונים פורמליים, תצפיות על המטופל במצבים שונים. פירוט של התצפית/מדד/אבחון יכול 

 להיחשב כדוח יומי, בתנאי שהוא מלא על כל סעיפיו(.
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 הטיפולים היומיומיים שהסטודנט יגיש למדריך/כה.מטרות יומיות יפורטו בדוחות על 
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 שנה ד' –: דוח יומי רפלקטיבי 1נספח ג'

 מיועד לשליש הראשון של ההתנסות

      שם המטופל )ר"ת(:    שם הסטודנט: 

      מס' מפגש:    תאריך הטיפול:

      ום הטיפול: מק          נוכחים:

      מטפל/ים:

 )לאורלטיפול הנוכחי מטרות   תגובת המדריך/ה:
תהליכים שהתרחשו בטיפולים 

 הקודמים( 
 
 
 
 
 

 תגובת המדריך/ה:
 

אמצעים ודרכי טיפול )תוך בחירה  
 והתאמה(

 
 
 
 
 

 תגובת המדריך/ה:
 

  
תאר את ההתרחשות בטיפול 

תוך מיקוד בתפקוד בקצרה 
ביחס למטרות שהוצבו לו  המטופל

 בטיפול הנוכחי.
 
 
 
 
 

 המדריך/ה:תגובת 
 

מה למדתי על  
המטופל/משפחתו/סביבתו? 

)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 )לכתוב לאחר  
 רפלקציה על 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(

 
 הדף ללא טבלה, בצורת שורות.ניתן להדפיס את 

 יש לתעד את תגובות המדריכה, גם במקרים בהם היא לא מגיבה בגוף הדוח אלא רק בשיחת המשוב.
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 שנה ד' – שבועי אינטגרטיבי: דוח 2נספח ג'

 של ההתנסות אמצעימיועד לשליש ה

 יש למלא דו"ח זה בהתייחס לכל הטיפולים שנערכו בשבוע אחד לאותו מטופל

 
      שם המטופל )ר"ת(:    דנט: שם הסטו

      :יםמס' מפגש    הטיפול: כיתארי

      ום הטיפול: מק          נוכחים:

      מטפל/ים:

 )לאור שבועייםה יםלטיפולמטרות   תגובת המדריך/ה:
תהליכים שהתרחשו בטיפולים 

 הקודמים( 
 
 
 
 
 

 תגובת המדריך/ה:
 

אמצעים ודרכי טיפול )תוך בחירה  
 והתאמה(

 
 
 
 
 

 תגובת המדריך/ה:
 

  
ביחס  תפקוד המטופלתאר את 

 הנוכחי. שבועלמטרות שהוצבו לו ב
 
 
 
 
 תגובת המדריך/ה: 

 
מה למדתי על  

 המטופל/משפחתו/סביבתו?
)התנהגות, תפקוד בהתייחס 
למטרות, מוטיבציות, הבעת 

 רגשות, אינטראקציות(
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 תגובת המדריך/ה:
 

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

 באופן שונה או בנוסף?
 
 

 תגובת המדריך/ה:
 

 שאלות למדריך 
 
 
 

 תגובת המדריך/ה:
 

הבא  ים בשבועמטרות לטיפול 
)לכתוב לאחר רפלקציה על תפקוד 

 המטופל(
 
 
 
 

 תגובת המדריך/ה:
 

הבא בשבוע אמצעים לטיפול  
)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.

 יש לתעד את תגובות המדריכה, גם במקרים בהם היא לא מגיבה בגוף הדוח אלא רק בשיחת המשוב.
  



 
 

- 26 - 
 

 הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות  
  היחידה לחינוך קליני –החוג להפרעות בתקשורת 

Faculty of Social Welfare & Health Sciences  
Department of Communication Disorders – 
Clinical Education 

 

 

 

 שנה ד' -של סטודנט : דוח תיעוד טפולים 3נספח ג'

 מיועד לשליש האחרון של ההתנסות

 יש לשלוח דו"ח זה למדריך אחת לשבוע

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

תאריך 
 טפול

מס' 
 טפול

נוכחים 
 בטפול

מטרות 
 יומיות

אמצעי 
 טפול

משפטי רפלקציה  4
כיצד  -על המטופל

ביחס הגיב/תפקד 
 למטרות?

על  1**משפט 
 רפלקציה למטפל 

 הערות/תכנון 
לטפול הבא בהתייחס 

 לרפלקציות

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

 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  ,תחומים בהם היית/ה רוצ/ה להשתפר? )יצירת קשר עם המטופל וסביבתו, ניסוח המטרות, בחירת האמצעים

 תארגנות בזמן וכד'(הבעת רגשות, ה

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
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 סכום הערות המדריכה 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

                

                 

 

 חתימת המדריך/כה:                                       חתימת הסטודנט/ית:                     

                                                       _______________       _____________ 
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 הסטודנט/יתטופס הערכה של המדריך/כה על  :נספח ה'

 נפרד למסמך זה ובץכקבאתר  ףמצור

 מומלץ לסטודנטים ולמדריכות לקרוא את טופס ההערכה, על סעיפיו השונים, לפני תחילת ההכשרה.

 

אין להעתיק, לשכפל, לצלם מן הטופס  -טופס זה אינו מהווה המלצה כלשהי 
יני, בחלקו או  בשלמותו מבלי לקבל אישור על כך בכתב מהיחידה לחינוך קל

  החוג להפרעות בתקשורת, אוניברסיטת חיפה

 הערכה מסכמת -מייצג את המצב העכשווי   

 קריטריון

הסטודנט 
עצמאי/יוזם 

ומבצע 
שינויים 

באופן יעיל 
 בעת הצורך

הסטודנט זקוק 
להכוונה כללית 
לצורך ביצוע 

 יעיל

הסטודנט 
זקוק 

להכוונה 
מפורטת 

ו/או 
להדגמה של 

המדריכה 
לצורך ביצוע 

 יעיל

הכוונה 
מפורטת של 
המדריכה 

משנה 
התנהגות 

טיפולית של 
הסטודנט 
במידה 
 מעטה

הסטודנט 
מתקשה 

לערוך שינויים 
גם לאחר 
הכוונה 

מפורטת של 
 המדריכה

 קודים אתיים )פועל בהתאם לחוקי המוסר והאתיקה המקצועית(

 מגיע בזמן למקום ההכשרה 1
          

 מופיע באופן הולם 2
          

 פועל בהתאם לכללי המקום המפורשים 3
     

4 
מפגין בעקביות התנהגות הולמת בקשריו עם 

      מטופלים, ממונים ואנשי מקצוע אחרים

5 
מכבד ואמפטי למשפחת המטופל )במידה 

      ורלוונטי(

 שומר על גבולות ברורים עם המטופל 6
     

           שומר על גבולות ברורים עם המדריכ/ה 7

           הערות ודוגמאות המדריכה:

              

 יחסי אנוש ויכולות תקשורתיות

8 

מגיב בהתאם, לתקשורת מילולית ובלתי מילולית, 
           כלפי המטופל, המדריכה והצוות הרב מקצועי

9 

מגלה יוזמה תקשורתית מילולית ולא מילולית עם 
           המטופל, המדריכה והצוות הרב מקצועי

10 

מתייחס בהבנה לצרכים אינדוידואליים של 
           המטופל/המטופלים בקשר פרטני/ קבוצתי



 
 

- 30 - 
 

 הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות  
  היחידה לחינוך קליני –החוג להפרעות בתקשורת 

Faculty of Social Welfare & Health Sciences  
Department of Communication Disorders – 
Clinical Education 

 

 

 

11 

מפתח קשר עם המטופל )מכיל, מחייך, אמפטי 
           וכד'(

12 
 משתף  במחשבות, דעות ורגשות

          

13 

מקשיב ופתוח לדעות ועמדות של המדריכ/ה, בן 
           והצוותהזוג להכשרה 

14 

מתבטא באופן ברור כשמדבר עם המטופל 
           והמדריכה

           הערות ודוגמאות המדריכה:

              

 מאפיני האישיות המקצועית

15 
 מקבל ומיישם ביקורת בונה

          

16 

מגלה אחריות טיפולית על מעשיו תוך הכרת 
           גבולות אישיים ומקצועיים

מגלה גמישות והסתגלות )כולל התמודדות אפקטיבית 
           במצבי תסכול מקצועי(:

17 
 למסגרת הטיפולית

          

18 
 למדריכ/ה ולצוות

          

19 
 לגישה לשיטה הטיפולית

          

20 
 לשינויים במצב המטופל

          

           מגלה יוזמה ב:

21 
 בשיטות/גישות טיפול מגוונותשימוש 

          

22 
 שימוש באמצעי טיפול מגוונים

          

23 

העלאת תכנים מקצועיים ו/או שאלות לדיון הנוגעים 
לגישה הטיפולית, לרציונאל טיפולי בעיתוי 

           המתאים

24 
 העלאת רעיונות והצעות

          

           מגלה גישה יצירתית:

25 
 חדשנות בחשיבה ובפתרון בעיות

          

26 
 מקוריות בהכנת אמצעי טיפול והעברתם
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27 
 שימושים חדשים לאמצעי טיפול קיימים

          

           הערות ודוגמאות המדריכה:

 
             

 יכולות וכישורים ספציפיים בתכנון ובביצוע תהליך הטיפול

28 

מסייעי תפקוד וגורמים מעכבי מזהה גורמים 
           תפקוד של המטופלים

29 

מזהה, מגדיר ומתאים גישות התערבות מתאימות 
           לטיפול ולמטופל

30 

קובע מטרות טיפול )ארוכות, קצרות ויומיומיות( 
           מותאמות לצרכי המטופל והקשרי חייו

31 
 מבחין בין מטרות הטיפול לאמצעי הטיפול

          

32 

מתכנן ומשנה את תכנית הטיפול בהתאם לשלבי 
           ההתקדמות של המטופל

33 
 מכין את המטופל לסיום תהליך הטיפול

          

           אוסף מידע רלוונטי על המטופלים על ידי:

34 
 עריכת תצפיות על המטופל במגוון מצבים

          

35 

משפחה, המדריכ/ה ואנשי שיחות עם המטופל, בני 
           צוות נוספים

36 
עיון במקורות כתובים )הפניות, תיק רפואי, ספרות 

           מקצועית(

           צפייה או העברת הערכות ומבחנים פורמאליים 37

           הערות ודוגמאות המדריכה:

              

 מתן ביטוי לידע מקצועי

38 
 כמשאב לרכישת מידע משתמש בהדרכה

          

39 

מעביר מידע בעל פה למדריך בצורה ברורה 
           ובהירה

40 
 משתמש במונחים מקצועיים הולמים

          

41 

מקשר בין ידע אקדמי שנרכש בכתה להכשרה 
           הקלינית

           כתיבת דוחות
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42 
 מנסח את הדוחות באופן בהיר ותמציתי

          

43 

מדווח בכתב, בצורה מדויקת ורלבנטית תוך 
           שימוש בשפה מקצועית מתאימה

44 
 מארגן את הדוחות באופן הגיוני, קוהרנטי וזורם

          

45 
 מבחין בין תיאור לפרשנות

          

           הערות ודוגמאות המדריכה:

              

 חשיבה רפלקטיבית

46 

מכיר בעוצמותיו  -תוך מודעות לעצמו מטפל 
           וחולשותיו

47 
 משתמש בביטויים של תהליכי התבוננות פנימית

          

48 
 חושב באופן ביקורתי

          

           עושה תהליכים רפלקטיביים תוך כדי טיפול

49 

משנה את מהלך הטיפול בהתאם לתפקוד 
           המטופל ו/או לנסיבות

50 

משנה את האמצעים בהתאם לתפקוד המטופל 
           ו/או לנסיבות

           עושה תהליכים רפלקטיביים אחרי טיפול:

51 
 מבין כיצד פעל נכון ומה כדאי לשנות בטיפול הבא

          

52 
 מצליח לקשר ולגשר בין טיפול יומי אחד למשנהו

          

           הערות ודוגמאות המדריכה:

              

 עמידה במטלות

53 

הגיש את הדוחות היומיים ו/או הקבוצתיים )בשנה 
           ד'( באופן סדיר

54 
 טיפל במספר המטופלים הנדרש

          

55 
 השתתף בשיחות ההדרכה

          

56 

השתתף בישיבות, אירועים שהיו חלק 
           מההתרחשות במקום ההכשרה
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57 
 כתב והגיש את הדוח הרפלקטיבי

          

           הערות ודוגמאות המדריכה:

              

 

 _________________________________שם וחתימת המדריכה: 

 תאריך מילוי ההערכה:   _________________________________
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 הנחיות להגשת התיק הקליני –נספח ו' 

 לאחר סיום שני המקבצים. -שבועיים מסיום ההתנסות. במקרה של התנסות מפוצלתעד : מועד הגשת התיק

 הנושאים אליהם יש לשים לב:

 . עיצוב התיק1

 . תוכן התיק2

 . מספר הדוחות3

 עיצוב התיק. 1

תאריך שם המדריכה, : נא לציין את שם המגיש, מקום/ות ההתנסות, דף פתיחההעמוד הראשון יהיה  •

 רלוונטי אחר.הגשה וכל מידע 

שיעזור לקורא להתמצא בסבך התיק. לציין מה כלול בתיק הקליני כמו  -תוכן הענייניםהעמוד השני יהיה  •

למשל: הסכם ההדרכה, טופס פרטים אישיים ומטרות, ואת מס' הטפולים היחידניים/זוגיים/קבוצתיים 

ההתנסות. כשזה יופיע קודם שניתנו לכל מטופל. זה המקום לציין מטלה מיוחדת אם הגשתם במקום 

 בתכן העניינים, ניתן יהיה לאתר זאת ביתר קלות בתיק עצמו.

 שורות ולמספר את עמודי התיק.  1.5עם רווח של  12יש לכתוב את הדוחות בגופן  •

 זכרו, הגשה ראויה מכבדת את המגיש לא פחות מאשר את מי שמגישים לו. •

 תוכן התיק. 2

ע"פ את הדוחות, לארגן את הדו"חות  למספר. כלומר,  סדר פנימי הגיונייש לארגן את התיק כך שיהיה  •

)ניתן להשתמש בשם בדוי או בראשי תיבות( ברצף כרונולוגי, כולל דוחות התצפית. כל מטופל  מטופל!

והמסמכים הרלוונטיים עבורו )טופס פרטים אישיים לפני הדוחות היומיים של כל מטופל( ולא את כל 

 טפלתם ביום מסוים. /המטופלים שראיתם

 

 מספר הדוחות.3

דוחות שבועיים  1/3-מהם דוחות יומיים רפלקטיביים, כ 1/3כ. טיפולים 60יש להגיש דוחות על  •

 . 9על פי הפירוט בטבלה שבעמוד  -טבלאות תיעוד  1/3 -אינטגרטיביים, וכ

להחשיב אותה ההשתתפות ביום סימולציה קלינית תיחשב כיום התנסות לכל דבר. ניתן יהיה  •

 הטיפולים. 60טיפולים מהסך הכולל של  3במקום 

במקומות התנסות בהם אין לסטודנט מספיק מטופלים או שחסרים לו דוחות עקב היעדרות המטופל או  •

)על מטופלים שלכם או מטופלים של הקלינאית שאינם  דוחות תצפיתשחרור מהמסגרת ניתן לכתוב 

 בר.בטיפולכם( והם יחשבו כדוחות לכל ד
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 :התיק הקליני יכלול

 הסכם הדרכה חתום בין סטודנט למדריכה )נספח א'(. .1

 לכל מטופל עיקרי )נספח ב'(. -טופס פרטים אישיים ומטרות הטפול  .2

תגובותיה , של המדריכה עם כל ההערות יש להגיש את הדוחותוללים משוב מהמדריכה טיפולים הכ 60דוחות על  .3

שאפשר יהיה להתרשם מתהליך וכו'. זאת על מנת  פנתה אליכםיא הלשאלות שהתשובותיכם לדברים שכתבתם, 

  ההדרכה וההתפתחות שעברתם.

 )הקדמה וארבעה דוחות טיפול( באחד מהמקבצים. -דוח טיפול קבוצתי .4

 התערבויות בהתנסות מפוצלת. 30דוחות התערבויות מבוססות פעילות/ שתי טבלאות של  60טבלה עם  .5

 פעילויות מערכתיות.טבלת דווח על  .6

 דוח שיחת משוב אמצע התנסות. בהתנסות מפוצלת דוח בכל מקבץ )נספח ד'(. חתום ע"י המדריכה. .7

  אישור קריאת הדוחות היומיים ע"י המדריכה )נספח ז'(. .8

 אין צורך להחתים את המדריכה.דוח רפלקציה מסכמת.  .9

 אחד לכל מקבץ. -טפסים 2טופס הערכה של המדריכה )נספח ה'(. בהתנסות מפוצלת  .10

 אישור ההורים/המשפחה על טיפולי הסטודנטים )נספח ט'( .11

 במקרים בהם זה רלוונטי )נספח י'(.. אישור ההורים/המשפחה על צילום/הקלטת טיפול .12

 הצהרה שלכם על קריאת החוברת )נספח ח'(. .13

 

 באחריותכם לדאוג לכל הטפסים המצוינים לעיל כבר בתחילת ההתנסות.
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 אישור על קריאת דוחותנספח ז': 

 

 מתאמת התנסויות שנה ד'  -אל: אריקה ענתבי  

 מאת המדריכה: _____________________

 

 

אני מאשרת כי קראתי והגבתי על כל הדוחות הטפול הפרטניים והקבוצתיים שהוגשו לי ע"י הסטודנט/ית )שם( 

 ________________     במהלך תקופת ההתנסות.

 

 

 _________________חתימת המדריכה: _

 חתימת הסטודנט/ית: ________________

 תאריך: _________________________
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 נספח ח': הצהרה על קריאת החוברת

 

 לסטודנטים שנה ד' שלום,

 

מצורפת הצהרה עליה עליכם לחתום. את ההצהרה עליכם להחזיר חתומה למתאמת התנסויות שנה ד', הגב' 

 עד ליום תחילת ההתנסות. אריקה ענתבי,

 

 בברכה,

 

 אריקה ענתבי                             אגמון-קסה אגזה

 מתאמת התנסויות שנה ד'         מזכירת היחידה לחינוך קליני

 

 

 _______________תאריך: 

 

 שנה ד' –הצהרה 

 

 קראתי חוברת זו וכל הנאמר בה ברור לי.

 לכך כי יתכנו שינויים.הנני מודע 

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

 

 מס' ת"ז: __________________   שם הסטודנט: _______________ 

 חתימה: __________________
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 נספח ט': אשור הסכמת הורים/ בני משפחה לטיפול ע"י סטודנט

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

המשפחה לטפל, תוך הדרכת קלינאית התקשורת _______________________ בבנך/בתך/במטופל 

שם  ____________________ כחלק מההכשרה הקלינית שלי . יש לציין שעלי למלא  דו"חות, שיוגשו בעילום

 המטופל, לאוניברסיטה. 

 לא ייעשה שמוש אחר בתצפיות/בטפולים אלה.

 חתימת הסטודנט: ___________________    

 חתימת הקלינאית המדריכה: _________________

 

 תאריך:_______________

 

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

אני החתום/ה מטה, הורה של הילד/בן משפחתו של המטופל _____________________ מסכים/ה בזאת 

בתי/במטופל כחלק מההכשרה הקלינית שלו. הדו"חות יוגשו /סטודנט/ית להפרעות בתקשורת יטפל בבניש

 לאוניברסיטה בעילום שם המטופל. 

 אין ולא ייעשה כל שימוש אחר בתצפיות/בטפולים אלה. 

 

 

   שם:_____________________

  חתימת ההורה/בן 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 הטיפול של 

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

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

 

     שם הסטודנט: ______________       חתימה: 

    חתימה:      שם ההורה/בן המשפחה: 

      תאריך:
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 נספח יא':טבלת דיווח הערכות והתערבויות מבוססות פעילות
 שנה ג' / ד'

      ת.ז.        שם הסטודנט: 

     שם  המדריכה:     מקום ההתנסות: 

     חתימת המדריכה בסיום ההתנסות 

שם  שעה תאריך מס"ד
 המטופל/ים

מקום 
 ההתערבות

 מיקוד ותיאור הפעילות )עד שתי שורות(

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

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

בחדר  ת.ק 10:30 7/12/11 דוגמא
 הטיפולים

העברת אבחון שמ"ש לשם בירור קשיי  – הערכה
 שיום

בחדר  ד.כ 10:00 8/11/11 דוגמא
 הטיפולים

שמוש בלוחות תקשורת לצורך היכרות  -תת"ח
 ראשונית

בחדר  א.ל. 11:00 15/1/12 דוגמא
 הטיפולים

קריאה משותפת של כתבה מהעתון  -שיח כתוב
 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      
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 להתערבויות מבוססות פעילות:מיקודים        

 או כתוב שיח דבור  
  ספר 

 משחק 
 )תרחיש )תכנון, פעילות ושיחזור 
 תת"ח 

 הערכה 
 אחר 

 "בנק" הצעות לפעילויות/אמצעים:
 שיחת היכרות, שיחת חולין וכו'. -שיחה 
 משחקי בניה והרכבה 
 משחק במתקני החצר 

 משחק בשולחן חול/בשולחן מים 

 שירי אצבעות 

 דקלומים 
  מוטורי-סנסורימשחק 

 תרחישים שיגרתיים, מזדמנים ומתוכננים 
 .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 
 כלי נגינה פעילות עם 

 סידור הגן 
 .'קריאת וכתיבת סוגות שונות: שירים, סיפורים, מכתבים וכד 
 )'משחקי מילים )מילים אחיות, הפכים, תשבצים וכו 

24      
25      
26      
27      
28      
29      
30      
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 נספח יב': טבלת דיווח פעילויות מערכתיות  - שנה ג' / ד'

 שורות( 3סיכום הפעילות )עד  מהות הפעילות הנוכחים תאריך
3/11/11 

 דוגמא
סטודנטית 

 ומדריכה 
 1שיחת הדרכה 

פרונטאלית עם 
 המדריכה

משיחת ההדרכה היום הבנתי כי עלי לשנות את סגנון הדיבור 
אין צורך בדיבור מתיילד, אלא בטון  –שלי במהלך הטיפולים 

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

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

8/12/12 
 דוגמא

תצפית בשיחה עם  סטודנט ועו"ס
 המשפחה

בשיחה דובר על התקרבות מועד סיום תקופת השיקום במרכז 
 אלטרנטיביות להמשך שיקוםהטיפולי ונבחנו אופציות 
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         ת.ז.         שם הסטודנט: 

      מקום ההתנסות: 

     שם המדריכה: 

 

    
    
    
    
    


