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  שלום רב לכם, 

ו תרחיבו את  הידע  בשðה ב' אתם מתחילים שלב ðוסף בהתðסויות הקליðיות. במסגרת ההתðסויות בשðה ז 

הקליðי שלכם על ידי תצפיות, עבודה ישירה עם ילדים ומפגשי למידה עם משפחות של מבוגרים וילדים עם  

  צרכים מיוחדים. 

  

 של ההתðסויותהðחות היסוד . 1

  כםðלקויות מסוגים של  בתחוםידע אקדמי בסיסי   ורכשתםתהליך ההכשרה  מצויים  בעיצומו של   ה

   וממקורות שוðים.

 אי תקשורת והיכרות עם חðיםשיפה לעבודתם של קליðיים שוðשל העבודה הטיפולית  היבטים קלי

 תסייע לכם בתהליך החיבור בין  הידע התיאורטי ליישומים קליðיים. 

  ית מצריכהðסויותלמידה יעילה בתחום העבודה הקליðדרשים  זימון התð טיםðשבהן אתם כסטוד

 עילה. לרמות ולאופðים שוðים של השתתפות פ

   אי/יות תקשורתðחיה וליווי על ידי  קליðכם זקוקים להðטים הðוסים/ות כסטודðמ

 אתכם בהתðסות. לווים/ות המ

  יתðיות מלוות בהדרכה קליðסויות הקליðלגיבוש  , הן מהותיות ובמפגשים קבוצתייםההת

 . ולפיתוח תהליכים של מודעות אישית אצל הסטודðט  הזהות  המקצועית

   

   

  

  וללת תצפיות, סדðאות, מילוי דוחות והגשת תיק קליðי. כהתðסות ה
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  "הצצה אל עולמו של קליðאי התקשורת":  3.1

  

  . מבוא והðחות יסוד3.1.1

  תצפית וליווי של קליðאי התקשורת במסגרות השוðות, מזמðים חוויות ואירועים לימודיים הðוגעים להיבטים

  של אבחון וטיפול במטופלים ממגוון אוכלוסיות. 

שורת, ומאפשרת למידה הכוללת היכרות עם לקויות שוðות, עם כלים  דרכה של קליðאי תקצפית מלווה בההת

  להערכה וטיפול והתייחסות לסוגים שוðים של איðטראקציה שמזמן טיפול.

במהלך ההיכרות עם המטופלים וסביבתם תוכלו לעמוד על מגוון הגורמים המשפיעים על התפקוד של המטופל  

  תמודדות עם הקשיים וגורמים משפחתיים, רפואיים, שיקומיים, חיðוכיים, חברתיים ותרבותיים. ועל אופן הה

 מודרך/ת  -איכותית מדריך/ה איðטראקציה ב. 

. האיðטראקציה ביðיכם ובין המדריך/ה  הראשוðה בה תקבלו ליווי אישי של קליðאי תקשורת  זו ההתðסות

  התהליך בקביעת קשר הדרכתי שבו מספר מרכיבים:תזמן לכם חוויה של שיח רב מימדי.  תחילתו של  

   הלי מקום (מתי באים, איפה יושבים, לבוש מותאםðי הגעה וסיום, סדר יום וðהלי: זמðמרכיב מ

  המטלות, איפה ומתי שותים קפה וכד'). ðעשותאיך  

 י: מהן הגישות הטיפוליות, איך בוחרים מטרות טיפוליות, איך בוחרים את אמצעיðמרכיב תוכ  

  . וכד' ל, קבלת החלטות והסקת מסקðות טיפוליותיפוהט

 הל  מרכיב אישי ובין אישי: מה המחשבות שעולותðהתלבטויות, חששות, התרגשויות.  כיצד ל ,

  אישיים ם כישוריבטא ל שיח פורה עם המדריך שיאפשר צמיחה וגדילה מקצועית.  זה המקום 

 מהדרכה איכותית.  תכדי ליהðו  ם ולפתח

 תחומי.  -תחשפו לעבודת צוות רב   בחלק מן המסגרות 

 וספת שתוכלו היכולת להשתלב בצווð ותðלרכוש והיא בעלת השפעה   ת רב מקצועי היא מיומ

תאפשר לך להבין טוב יותר   ההתðסות מהותית על פיתוחה של  ראייה הוליסטית ואיðטגרטיבית. 

העברתן, הפריה    ןפ את תפקידו/ה  של  הקליðאי/ת בתוך הצוות: קביעה משותפת של  מטרות,  או

 הדדית והיוועצות בין אðשי הצוות השוðים. 
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  :מטרות ההתðסות . 3.1.2

  ים  לפגושðאי תקשורת המתמחים בטיפול במגוון אוכלוסיות עם צרכים שוðקלי . 

 ים של ללמודðאי תקשורת מגוון  אפיוðלקויות בהם מטפלים קלי . 

  אי/ת התקשורת במפגשי התלהכיר את תפקðבות ומעבר להם.ר עידו  של קלי 

   ית טיפוליתתיאורי מקרה,  להעמיק את הידע סביבðיית תכðהערכה וב . 

 טיפול ומגוון כלים המשמשים בטיפול. גישות עבודה, מודלים של  להכיר 

  .(ושיתðטראקציה, אמצעים, מטופל, סביבה פיסית וסביבה אðאי) ים בטיפולðלהכיר מוקדים שו 

    .מודרך- ביחסי מדריך להתðסות  •

 למודעות מגוון רגשות המתעוררים מתוך טיפול.   תולהעל  •

 לזמן דיון בסוגיות טיפוליות( שיתוף בדילמות ובהתלבטויות).  •

 להתðסות בכתיבת דו"ח. •

  

  להתðסות:קווים מðחים . 3.1.3

  

  א. חשיבות השיתוף והתיאום עם המדריך/מדריכה.
כל התðהלות שלכם   .המדריכים קבלו על עצמם את האחריות המקצועית והאישית להדריך אתכם

  תעשה תוך תאום מלא איתם.   במקום ההתðסות

 סקרðות, הרחבת ידע, יוזמה, גמישות והסתגלותב. 

  ðסו למצות באופן מרבי את תקופת ההתðסות על כל היבטיה: בהתאם למוסכם בחוזה ההדרכתי,  

  (במקום ובזמן המוסכם) ים ותהליכיםðשאלו בחופשיות את המדריך/ה  לגבי תכ  

 טי .  רה פשו וחðחיבו מידע אקדמי רלוו 

    .יתן ובהסכמת המדריך/הðאל תחששו להיות מעורבים עד כמה ש  
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    -קודים אתיים והתðהגותיים

וכללי התðהגות המצופים מחברי ארגו  ערכים  רשימה של  מקצוע תוך התייחסות  /ןקוד אתי מקצועי הוא 

(ע  ðוספת  זוהי חובה מוסרית  הðגזרת    ללמאפייðים הייחודיים שלו.  החובה המוסרית הכללית של האדם) 

  : מתוקף השירות המקצועי של המקצוע ואðשיו

  

  תðי תחילת הטיפולים על מðסות (יש להגיע לפðת המרחב הטיפולי הקפידו להגיע בזמן למקום ההתðלקחת חלק בהכ 

   ת מקום הההקפידו על הופעה מטופחת ומכובדת ההולמת את הקודים התרבותיים והמקצועיים שלð לדוגמא:   סות

  ללא מחשופים, חולצות בטן או חצאיות מיðי). 

  .ים את המקוםðהלות המאפייðהתאימו את עצמכם לחוקים ולאופן ההת  

 ו באופן מותאם והולםðסותאל כל בעלי התפקידים במ  פðהצוות המקצועי.   עם ושתפו פעולה קום ההת    

  חיותיו ובכבוד למדריך, בצעהתייחסוðלשאול ולא לשפוט.רו  כי, וז את המטלות עפ"י ה  

  .ולמשפחות ולא להעביר כל מידע בðוגע למטופלים  שמירה על סודיות מקצועית: עליכם לשמור על סודיות מלאה 

 עם המדריך כיצד לðהוג באופן אתי ומוסרי.    , הקפידו להתייעץודמת עם מטופלק במקרה שתתקלו בהיכרות 

 על מטופלים לדבר  במ   אין  למסגרת הטיפולית.  טיפולד ימחוץ  על  מדברים  בו  וðוצר מצב  יש להשתמש בפומבי  ה   ,

  בשמות בדויים. 

  או כל מידע אישי או רפואי תיקי מטופליםאו לצלם אין להוציא .  

 סות, לא לצאת, לפטפט או לאכול במהלך   .אין להפריע למדריכים במהלך הטיפולðים במהלך ההתðיש לכבות פלאפו

  יפול הסתיים והמטופל עזב.רק לאחר שהט   לשאול שאלות  ðיתןהטיפול. 

 התרבותיים של המטופללקודים האישיים ו וכבוד  גלו רגישות כי ת  חשוב .  

   .טיים לטיפולðם רלווðושאים שאיð הגו בזהירות לגביðהיצמדו לגבולות המקצועיים ו  

  ע משיפוטיות ולקבל אתðסו להימð י משפחותיהם המטופליםðכפי שהם.  וב  

 חוק.   ות בקטין על פימלאו אחר חובת דיווח על התעלל  

 יקו יחס של כבוד ושירות מקצועי,למטופל ולמשפחתוðפשית ופיזית ,    העð ים בגין מוגבלותðגזע, דת, או    ללא משוא פ

  . מעמד חברתיו  לאום, מגדר, גיל, השתייכות פוליטית, העדפה מיðית
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  מטלות אותן עליכם למלא תוך תאום מלא ובעזרת המדריך/ה . 3.1.4

. אופי המטלות מחייב  המתאפשרות במהלך תצפיתישת מיומðויות קליðיות ר רכת היא לאפשמטרת המטלו

מילוי  . פיתוח חשיבה רפלקטיבית ותהליכים של איסוף מידע, מסירת מידע וכישורי תקשורת בין אישית,  

המדריכה/מדריך הן מההיבט המðהלי (זמðים, מקום,  ארבעה שבועות ובתיאום עם המטלות יעשה במשך 

  יבט התוכðי ( השגת המידע, תהליכים, ðיתוח ðתוðים וכד'). עים) והן מן ההאמצ

  

  להלן פירוט המטלות ולוח זמðים:

  מודרך-חתימה על חוזה הדרכה מדריך  -1מטלה מס' 

  ביום הראשון להתðסות עליכם לחתום עם המדריכה/מדריך על חוזה ההדרכה. 

  תיים. חוזה ההדרכה מפרט את הðהלים ומתייחס גם לאספקטים א

    והקפידו על הכתוב בו.החוזה    קיראו את

  

  כתיבת דוח תצפית :  –  2מטלה מס' 

מטרת הצפייה הממוקדת  בשðה ב' היא להעלות את המודעות למוקדים מרכזיים שפועלים  בו זמðית במהלך   

  המפגש  הטיפולי.    

  המוקדים:  

 . השותפים במפגש הטיפולי ( מטפל, מטופל, משפחה) 1

 פיזית –ולית  .  סביבה טיפ 2

 פעילויות   .3

המייחסים למוקדים   א את שלושת הטפסיםלועבורו למ להתðסות , עליכם לבחור מטופל והשלישי  ביום השðי 

  . (ðיתן למלא את הדוחות על מטופל אחד או על מטופלים שוðים) השוðים

ם,  להבחין בין  בðיסוחים מקצועיים וברורי , ככל האפשר, במהלך כתיבת דוח התצפית יש להשתמש  חשוב :

פרשðי, לשאול שאלות מתאימות ורלווðטיות למוקדים  בתכðים של הדוח,  להבחין בין דוח תיאורי לעיקר ותפל 

  חשוב מאד לכתוב את השאלות למדריכה.   השוðים של הטיפול .

  הטפסים מופיעים בðספחים (ðספח א') . 

   

  הערה: יש לבצע את המטלה ביחידים ולא בזוגות.
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  רות ואמצעים טופס מט -  3מטלה מס' 

  זיהוי והבðה של מטרות ואמצעי הטיפול. מטרה: 

ולמלא  ההתערבות ומטרותיה עליך לשוחח עם המדריך/ה על תחומי  ביום השלישי להתðסות,  הðחיות לביצוע:

  את הטופס בהתאם. 

  הערה: יש לבצע את המטלה ביחידים ולא בזוגות

  

  דו"ח רפלקטיבי מסכם –  4מטלה מס' 

  אישיים במהלך ההתðסות. -האישיים והבין הליכיםם התסיכומטרה: 

  בתום ההתðסות, לאחר כלל המפגשים והמטלות, כתבו את הדוח הרפלקטיבי.  הðחיות לביצוע:

  הערה: יש לבצע את המטלה ביחידים ולא בזוגות

  

  

  הðחיות להגשת תיק קליðי  . 3.1.5

  . עיצוב התיק 1             

  . תוכן התיק 2             

  

  :עיצוב התיק. 1

  ית במיילהתיק יוגשðסות. למתאמת הקליðתוך שבועיים מתום ההת    

  י על מקבץ א'/ב',   – דף פתיחההדף הראשון יהיהðשם המגיש, סמסטר א'/ב', המציין שזהו תיק קלי 

  מקום ההתðסות, שם המדריך/ה, תאריך הגשה וכל מידע רלווðטי אחר. מספר תעודת זהות, 

 ים של כ תוך התיק בצורה מסודרתיש לארגן את המסמכים בðושאים השוðחוזה חתום  ל מסמך:  לפי ה

    .טופס הערכהו  , דו"ח רפלקטיבי מסכםטופס מטרות ואמצעיםו"ח תצפית, ,ד ה\ ביðיכם ובין המדריך

  תוכן התיק: . 2

  לציין מה כולל התיק הקליðי. , עליך  כלומר -ו תוכן העðייðים עוזר לקורא להתמצא בחומר שב

 )' א ðספחה ( ך/ðיכם ובין המדריי זה בחתימה על חו .1

 (ðספח ב'  דוח תצפית שכולל שלשה טפסים  .2

   ')גטופס מטרות ואמצעים (ðספח  .3

  דו"ח רפלקטיבי מסכם  .4
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כה (טופס הערכה:  ðמצא באתר החוג > היחידה  \ום ע"י המדריךטופס הערכה ממולא חת  .5

  )  הצצה לעולמו של קליðאי התקשורת לחיðוך קליðי > שðה ב' > 

  
  
  
  
  

  זכרו: 
  יðית במייל יש להגיש את התיק הקליðסות.מלא יאוחר משבועיים  למתאמת הקליðתום ההת  

 סות (אם בשל סיבות בריאותיðוי במועדי ההתðית על כל שיðות או מסיבות יש להודיע למתאמת הקלי

 ).  ה או במקום ההתðסות /מדריכשקשורות ב

 י שיוגש באיחור ללא אישורðית לא ייבדק .של המתאמת הקלי תיק קליð 
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    תכðית ההתðסות: . 4

  

  הערות  

  יתקיים באוðיברסיטה. ðוכחות חובה   מפגש הכðה 

  על פי שיבוץ   ימי תצפית  4

  במהלך הסמסטר   1סדðא  

  סוף שðת הלימודים ב  2סדðא  

  שבועיים מתום ההתðסות  הגשת תיקים קליðיים 

וðיברסיטה או  . המפגש יתקיים באבסיום הסמסטר. תאריך יפורסם  ם מפגש סיכו

  קוון.  ן מבאופ 

  

  

להשתðות מסיבות שאיðן צפויות, אðא התעדכðו בלוח המודעות האיðטרðטי  עשוי יפורסם, אך לוח התאריכים  

  החוגי.

  הערה: חלה חובת השתתפות בכל ימי ההתðסויות ועמידה בלוחות הזמðים כפי שðקבעו  

  על ידי היחידה לחיðוך קליðי.  

  יðוך קליðי תגרור הפסקת התðסות. שðקבעו על ידי היחידה לחאי עמידה בלוחות הזמðים 

  

או   בעיות אישיות  מתעוררות במקרה ש. ב', מתאמת ההתðסויות הקליðיות של שðה שרון קורוðה גאוןגב' 

    .sharonkorona@gmail.com          מקצועיות במהלך ההתðסות, ðיתן לפðות אליה במייל

  

  מההתנסות . ודית משמעותית וכי תיהנו אנו מקווים כי תזכו לחוויה לימ 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  

 

  הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות   
  החוג להפרעות בתקשורת  

Faculty of Social Welfare & Health Sciences  
Department of Communication Disorders  

 

  Mount Carmel, Haifa 31905 |  31905הר הכרמל, חיפה 
Phone: 972-4-8240517 :  'טל E-mail: stal@univ.haifa.ac.il :  פקס : Fax: 972-4-8249507  "לדוא 

 
  

 

  ' : אðספח 
  

  הסכם מחייב בין המדריך לסטודðט 
  שðה ב' 

  
    ___________________      שם המדריך:

  נט:   ___________________        שם הסטוד 

  _ __________________ ת  מקום ההתנסו 

  

 ___________________________________ה) \ךימים ושעות ההתנסות (בהתאם להחלטת המדרי

  

  חובות הסטודנט:  

  
 להופיע בזמן למקום  ההתנסות . 

 וכנית ההתנסותלמלא את כל המטלות שנקבעו כפי שפורטו בחוברת המתארת את ת . 

 רפואיים נוספים .- וטיפולים פארא לויות שוטפות כגון: ישיבות צוות להצטרף למדריך/ה לפעי 

  לבוא מוכן למפגשי ההדרכה. 

 להוציא תיקים או חומר אחר ממקום ההתנסות אל . 

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

 שמור על כללי הסודיות ועל כללי האתיקה וההתנהגות של המקצוע ל . 

  ה את כל הדוחות של המטלות לבדיקה\למדריךלהגיש. 

  ניכחלק מהתיק הקליאת טופס ההערכה  להגיש .  
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  המדריך:  תפקיד

  
   תצפית במהלך ארבעה ימי התנסות  של הסטודנט. לאפשר 

   ,ים לימודיים נוספים כגון ישיבות צוות וכדומהאירועלסטודנט לאפשר  במידת האפשר .  

 ליצור אוירה המאפשרת שאילת שאלות .  

 הקצות זמן  כן לסיכום ומסירת טופס נערכה ו  הכוללים: שיחת פתיחה לתיאום ציפיות, שיחתקיים מפגשי הדרכה ל

 מענה לשאלות הסטודנט ולדיון בנושאים שעלו מתוך התצפית. מתןל

 המדריך/ה יכול לדרוש תשובות לשאלות שהוצגו לו תתלהעיר הערות ול, את הדוחות שכתב הסטודנטבדוק ל) .

  . צורך)והוא רואה בכך מהסטודנט לכתוב  דוח מחדש על סמך הערותיו במידת 

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

 ום ההתנסות על מנת שיוכל להגישו בתיק הקליני למתאמת  למלא את טופס ההערכה ולתת אותו לסטודנט בת

  . ההתנסויות הקליניות

  

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

  
  ____________________   חתימת הסטודנט:

     ____________________    :חתימת המדריך

  ____________________       :           תאריך
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  תצפית   -ðספח ב' 
  

  לית: . השותפים בהתרחשות הטיפו1טופס 
  

פרטים כלליים על המטופל (גיל, מצב בריאותי, מידע התפתחותי) ועל מוקדי הטיפול (אותם  
  הגדירה הקליðאית): 

______________________________________________________________________ ___

 _________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ ____ 

  :מוקד מטפל 
 
 אי/ת (כתבו לפחות שתי מטרות ספציפיות המתייחסות   זיהוי מטרותðטיפוליות  של הקלי

 ) תיאוריור ). (לשפה,תקשורת או דיב 
 ___________________________________________________________________ ______

 _________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ ____ 

 טראקציות עם המטופלðות ליוזמות המטופל.  – איðי  הכלה, מותאמות, גמישות, היעðפרש  

___________________________ ______________________________________________

 _________________________________________________________________________

________________________________________________________________ ________  

למדריך/כה    השאל

_________________________________________________ ________________________

 _________________________________________________________________________

______________________________________________________________ ___________  
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 :ימוקד מטופלðפרש) ( 
  
 : ה, מראה הילד בתוך הטיפולðהð ,יין, יוזםðאיתותי מצוקה  מעורב, פסיבי, מגלה ע  . 

 _________________________________________________________________________

 _________________________________________________________________________

_____ _____________________________________________________________ _______  

  טראקציות עðי איðות , הדדיות, חיקוי . ם המטפלאפיוðגדות וסרבðעות, התðות, הימðהיע : 
 _________________________________________________________________________

 _________________________________________ ________________________________

__________ _____________________________________________________________ __ 

  טראקציות עם המשפחהðי איðצמדאפיוð ,ה אליהם, מתעלםðפו (וכחים בזמן הטיפולðבמקרה ש )( 

 ___________________________________________________________________ ______

 _________________________________________________________________________

______________________________________________________________ ___________ 

 למדריך/כה  השאל  

 _________________________________________________________________________

_______________ __________________________________________________________

________ _____________________________________________________________ ____ 
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  י רקע של המטופלðתוð) :תיאורי ( 

בקש/י רשות מהמדריכה כדי  לעיין ל בתיק האישי וכתבו:  

_____________________________________ _  

:   צוות חיðוכי/רופא/טיפת חלבמה היו הסימðים שעוררו את תשומת הלב של המשפחה/

 ___________________________________  

מיהו איש הצוות שפגש ראשון את המשפחה   

 _______________________________________________  

האם יש אבחðה משוערת.  מה היא?   

 _____________________________________________________  

מי הצוות המטפל?  

 _________________________________________ _________________________  
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  (וכחים בחדר הטיפולð במידה ואחד ההורים ) מוקד משפחה 
 

תאר/י את אופן ההשתתפות של ההורה בחדר. הקפיד/י לתאר את התðהגות ההורה ללא  

 פרשðות או שיפוטיות:    

  ן בטיפול:  ההורה צðופה מן הצד ומתבו

 __________________________________  _____________ 

  :ההורה משתתף באופן פעיל 

      יות המטופלðה לפðעð ,חיות המטפלðמיוזמתו, על פי ה 

   הגות הילדðשואל, מעיר, מבקש הסברים, מסביר את הת

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 ות מן הצד וגððם השתתפות פעילה ההורה משלב צפייה והתבו  

 _______________________________ 

  
  כה/למדריך  השאל

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________  
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 ) יתיאור: ( פיזית –סביבה טיפולית .   2טופס 

    ריהוט החדר

 ____________________________________________________________________ 

    צעצועים, משחקים, ספרים , אביזרים

___________________________ __________________________________________ 

  גישותð    ('במדפים גבוהים, בארון סגור, במדפים פתוחים וכו ) הציוד

_____ _________________________ 

    יðאופ      (ות, לוחות תקשורתðחפצים ומשחקים ממשיים , חומר כתוב, תמו ) ייצוג

 _________________________________________________________________________

_____________________ ____________________________________________________

_______________________________________________________________________ __  

  למדריך/כה  השאל

 ________________________________________________________________________

___________________________________________ _____________________________

________________________________ ____________________________________ ____  
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 (תיאורי)    פעילויות.   3טופס 

   (מה עושים?  כמה זמן כל פעילות )  ות במהלך המפגשðסוגי הפעילויות השו

 __________________________________________________ ______________________

_______________________________________ _________________________________

 ________________________________________________________________________

______________ ______________________________________________________ ____ 

   הפעילות?  מי יוזם /מציע את

____________________________________________________ ____________________

 ________________________________________________________________________

________________________________________________________________ ________ 

 עשים המעברים מפעילות לפעיð לות?  איך

________________________________________________________ ________________

_______________________________________________________________________ _

_____________________________________________________________________ ___ 

  למדריך/כה  השאל

___________________ __________________________________________________________

___ __________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ ____________  

  
  
  
  
  
  

  ___ חתימת הקליðאי/ת: ____________________
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  ':גðספח 

  
  

  מטרות ואמצעים 
  

  לגבי מטופל אחד: א.

  ליים על המטופל (גיל, מצב בריאותי, מידע התפתחותי) :.פרטים כל1
  

 ________________________________________________________________

 ________________________________________________________________

_______________________________________________ _________________  

  
      

 )וכד'  , דיבור, תקשורת, גמגוםהבðה/הבעה - (שפה תחומי ההתערבות?מהם . 2

 ________________________________________________________________

 ________________________________________________________________

_______________________________________________ ____ _____________  

   

 (מטרות כלליות או מטרות ארוכות טווח)  מהן מטרות ההתערבות?. 3

 ________________________________________________________________

 ________________________________________________________________

 ________________________________________________________________

_________________________ _______________________________________

 ________________________________________________________________

___________ _______________________________________ ______________  
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  לגבי טיפול אחד: ב.

  

 טרות קצרות טווח) (מטרה לטיפול הספציפי או מ הטיפול ?  יעדי  םמה .1

___________________________________________ _____________________

 ________________________________________________________________

 ________________________________________________________________

_______________________________________________ _________________

___________________________________________ _____________________

_________________________________________________ _______________  

  

 מהם אמצעי הטיפול?  .2

 ________________________________________________________________

___________________________ _____________________________________

_______________________ _________________________________________

 ________________________________________________________________

 ________________________________________________________________

_________________________________________________ _______________  

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

50913 Mount Carmel, Haifa | 50913 חיפה ,הכרמל  הר 
  חתימת הקליðאי/ת: _______________________ 
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  ðספח ד':  דו"ח רפלקטיבי מסכם 
  

מן ההתðסות  הציפיות שלי   - התייחסו בקצרה (עמוד אחד) לתהליך שעברתם במהל ההתðסות (תוכלו לכתוב על
עצמי כקליðאי לעתיד, ההתðסות בכתיבת דוחות,  והמציאות שפגשתי, החוויה שלי כמודרך, ההתבוððות על 

ההזדמðויות ליוזמה ולהרחבת הידע, ההתמודדות האתית, החוויות הרגשיות מול מטפלים, מטופלים  
  ומשפחות). 
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