
 

 

 תש"פ:תוכנית הכשרה קלינית שנה א' 

 

 הערות חלוקת הכיתה פעילות שעות תאריך

 -מפגש פתיחת שנה 10-12 27.10
 דבי קסטל

  כל הכיתה

 מפגש כפול: 10-14 3.11
מבוא לעקרונות 

העבודה הקלינית: 
 התבוננות ותצפית

 דבי קסטל

  כל הכיתה

 מפגש כפול: 41-10 10.11
מבוא המשך 

העבודה לעקרונות 
 הקלינית:

 התבוננות ותצפית
 דבי קסטל

  כל הכיתה

ביקור במרכז הקליני  13.30-17 17.11
הבינתחומי 

 באוניברסיטת חיפה

  א מחצית כיתה
 במחצית כיתה 

 

ביקור ב"גני פלורה"  9-13 24.11
 חיפה

  כל הכיתה

  אמחצית כיתה  ביקור במיח"א חיפה 9-13 1.12

8.12  
9-13 

 
 חיפהביקור במיח"א 

 
 מחצית כיתה ב

 

 -מפגש עם פרח 10-12 15.12
אמא לילד לקוי 

 שמיעה

  כל הכיתה

מפגש עם מיכל  10-12 22.12
אמא לנער  -אשד

 אוטיסט

  כל הכיתה

    חופשת חנוכה 29.12

5.1.19 11-14.30 
 
 

10-13 

מרפאת א.א.ג ומכון 
 שמיעה בי"ח רמב"ם

 
סדנת תצפית על 

התפתחות תקינה 
כלי של ילדים, 

 -תצפית "מבטים"
 מריסה הרטסטון

 1רבע כיתה א
 
 

 מחצית כיתה ב

 

12.1.19 
 

11-14.30 
 
 
 

מרפאת א.א.ג ומכון 
 שמיעה בי"ח רמב"ם

 
 

 1רבע כיתה ב
 
 
 

 



 
11-14.30 

 

סדנת תצפית על 
 התפתחות תקינה

כלי של ילדים, 
 -תצפית "מבטים"
 מריסה הרטסטון

 
 מחצית כיתה א

19.1.20 9-13 
 

11-14.30 

 בי"ס "עופר"ביקור 
 

ביקור מרפאת 
 א.א.א רמבם

 

 מחצית כיתה ב
 

 2רבע כיתה א

 

26.1.20 11-14.30 
 
 
 

9-13 

מרפאת א.א.ג ומכון 
 שמיעה בי"ח רמב"ם

 
 

 ביקור בי"ס "עופר"

 2רבע כיתה ב
 
 
 

 מחצית כיתה א

 

 
 חופשת סמסטר

 

    

מפגש עם חנן  10-12 8.3.20
הורוביץ, על 

התפתחות אישית 
 גימגום.עם 

  כל הכיתה

  -מבוא לגרונטולוגיה 10-12 15.3.20
 ד"ר מעיין אגמון

  כל הכיתה

ביקור בבית האבות  9-13 22.3.20
 הספרדי חיפה.

  כל הכיתה

מפגש עם ענבל,  10-12 29.3.20
 12אמא לילדה בת 
 עם דיספרקסיה

  כל הכיתה

 -מפגש עם ארקדי 10-12 5.4.20
 על החיים בעקבות

 מוחי ארוע

 כל הכיתה
 
 
 
 
 

 

     חופשת פסח

    יתעדכן בהמשך 19.4.20

" אלי"ןביקור ב" 9-13 26.4.20
 ירושלים

הסעה מאורגנת  כל הכיתה
תצא מהאוניברסיטה 

 6.30בשעה 

ביקור בבי"ס  9-12 3.5.20
 קרית חיים ם""רגבי

  מחצית א

10.5.20 8.30-13.30 
 
 

ביקור במרכז שיקומי 
 "רעות" תל אביב

 
 

 הכיתהכל 
 
 
 
 

הסעה מאורגנת 
 תצא מהאוניברסיטה

 6.30בשעה 

     



 

 . : התוכנית עדכנית ליום פירסומהשימו לב

 ! עשויים לחול בה שינוייםלאור נסיון העבר 

 במודל  על שינויים /החלפות /ביטולים תעודכנו עד כמה שניתן מראש, באתר הקורס

 ובלוח המודעות של החוג. 

 .לאחר כל ביקור תדרשו למלא דו"ח תצפית שישלח בזוגות במייל 

 .לאחר כל מפגש עם אדם או בן משפחה תדרשו למלא משוב אישי 

  שיוגש לאחר הסדנה כוללת תרגיל "תצפית על התפתחות תקינה של ילד"סדנת. 

  בעקבות הסדנה תדרשו לבצע תצפית אישית על ילד בעל התפתחות תקינה ולהגיש

 "מבטים".כלי דו"ח תצפית עפ"י 

  תדרשו לבצע ראיון עם אדם זקן ולהציגו  "ראיון ככלי לאיסוף מידע"בעקבות סדנה על

 בפרזנטציה קצרה בכיתה.

  שנת התנסות מוצלחת!מאחלת לכולם 

 

 דבי קסטל 

 ראש היחידה לחינוך והכשרה קלינית

 רכזת הכשרה קלינית שנה א'

 החוג להפרעות בתקשורת

 אוניברסיטת חיפה.

debikastel@gmail.com 

 

 

 

ביקור בבי"ס  9-12 17.5.20
 קרית חיים "רגבים"

  במחצית כיתה 

ראיון  -מפגש וסדנה 10-12 24.5.20
 ככלי לאיסוף מידע.

בניית ראיון להעברה 
 עם אדם זקן

  אמחצית כיתה 

ראיון  -מפגש וסדנה 10-12 31.5.20
 מידע.ככלי לאיסוף 

בניית ראיון להעברה 
 עם אדם זקן

  מחצית כיתה ב

ראיונות  -פרזנטציות 10-12 7.6.20
 עם אדם זקן

  מחצית כיתה א

ראיונות  -פרזנטציות 10-12 14.6.20
 עם אדם זקן

  מחצית כיתה ב

 -מפגש סיכום שנה 10-12 21.6.20
 דבי קסטל

  כל הכיתה



 


