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 רב, שלום 

מדריך אני רוצה להודות לכל ג של שיגרה תחת מגבלות התו הירוק. נפתחת בניסיון לקיים סותשפ"ב הלימודים שנת 

נית וההתפתחות המקצועית של הכשרה הקליהקיימים בפועל שגרה של טיפולים והדרכה. ומומדריכה אשר נרתמים 

 תמתקיימוו בתקשורת עם קלינאי התקשורת בקהילהבמידה רבה בקשר בין החוגים להפרעות  ותהסטודנטים תלוי

  ותו. בזכ

 

 -התנסויות מרכזיות 3כוללת ב'  -א' ו בימים מתקיימתה ב' תכנית ההכשרה החדשה של הסטודנטים בשנ

ימים בקלינאית תקשורת במסגרות שונות  4במסגרת זו צופה הסטודנט  -הצצה לעולמו של קלינאי התקשורת .1

ינאים שים הסטודנטים קל'(. בנוסף, במסגרת ההתנסות פוגבריאותיים, בתי חולים וכד )גנים, בתי ספר, מרכזים

 לניתוח עומק של טיפולים במסגרות סדנאות הנעערכות באוניברסיטה.

מתוודע להיבטים השונים של ו התנסות בה זוג סטודנטים מלווה אדם פגוע ראש ומשפחתו -למידה ממשפחה .2

 ההתמודדות האישית והמערכתית.

הסטודנטים מכינים תכנית למפגש,  בה   6-3לדים בגילאים מפגשים עם י ת התנסות הכולל   -בקהילה להמי .3

ומטרות, אור ההתרחשות יתתר יבין הממלאים דו"ח לכל מפגש הכולל כמו ספר ומשחק, צעים אממתנסים ב

  התערבות.וסדנאות בנושאי אמצעים )ספר, משחק( וכתיבת תכנית מקבלים הדרכה קבוצתית 

 

ימי תצפיות ארבעה למסטר הקרוב בסהסטודנטים יגיעו נאי התקשורת", במסגרת ההתנסות "הצצה לעולמו של קלי

צפייה בטיפולים,  -שבועות עוקבים. הסטודנטים מתלווים אלייך ליום עבודה שכולל כל פעילות בה יוכלו להשתלבב

 באנשי מקצוע נוספים יתן כמובן לאפשר תצפיתנ. 'דבאבחונים, שיחות הורים, ישיבות צוות, כתיבת רשומה רפואית וכ

 . קלינאים או מטפלים אחרים -במקום העבודה

במהלך ההתנסות על הסטודנטים למלא דוחות ולהעבירם אלייך לקריאה. בתום ההתנסות, עליהם לקבל ממך טופס 

היבטים אתיים  )כמו שמירה על כבוד המטופלים, סודיותם, הגעה מכובדת למקום ההתנסות, הערכה אשר מתייחס ל

ת לידע תאורטי (, בהתאם לאופי ההתנסות ת תכנים לדיון וקישור ההתנסוללא איחורים וכד'( ומקצועיים )כמו העלא

ות, ככל הניתן, כך שנוכל מאמפורט ועם דוגא את טופס ההערכה באופן חשוב למל ולשלב בו הם נמצאים בלימודים. 

  .על תפקוד הסטודנט ומפורטרחב מידע  לקבל

 ה לחינוך קליני באוניברסיטה.דהטפסים מוגשים על ידי הסטודנט ליחי כלבתום ההתנסות, 

 

 בטלפוןאו  sharonkorona@gmail.comמייל, התלבטות באו  תפקידי אשמח לענות על כל שאלהבמסגרת 

052-7702982 . 

  ag@univ.haifa.ac.il-Kagaza 8240517-04מרכזת היחידה לחינוך קליני )טל.  אגמון,-הזקסה אגגב' 

חשוב לבצע מולה הליך מסודר  .וכל העניינים הכספיים תשלוםלדיווח השעות  נושא שלבלעדית הת מרכזהיא ה

 כה בהתאם. על ההדרח לקליטה בפורטל ולדוו

 

  ובהערכה רבה בהצלחה

 גאון-שרון קורונה

 החוג להפרעות בתקשורת, אוניברסיטת חיפה'בשנה  ההכשרה הקליניתת מתאמ
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