
 
 

  היחידה ללימודים קליניים
 נהלי עבודה

 מדריכה יקרה,

 להלן מספר נקודות לריענון נהלי העבודה ודרכי ההתקשרות בינינו:

 טפסים למדריכה .1
  קישור  לאתר החוג: ןלרשותכ
Teach-Clinic-professions/yedion/BOT-https://med.tau.ac.il/health  ובו פרטים

אודות תקופת ההתנסות, טופסי הערכה ומשוב, דף מטלות, דף נוכחות ועוד. יש להחזיר 
את כל הטפסים (כולל סיכום שיחת משוב האמצע) לאחר שמולאו, חזרה לאוניברסיטה 

 ניקה.עם סיום הקלי במייל לאחראית ההדרכה

 ההכשרה קליניתמהלך  .2
לקליניקה תיערך שיחת פתיחה, הכוללת אוריינטציה (הכרת  ותביום הגעת הסטודנטי

 המקום והצוות, סדר יום, לוח זמנים שבועי, הבהרת נהלים וכללי התנהגות) ותיאום ציפיות.
לעיבוד התהליך האישי אותו  תוגדר שעת הדרכה קבועה אחת לשבוע - הדרכה שבועית

 .ולנתינת משוב שוטף גיבוש האישיות הטיפולית ולתהליך יתהסטודנט תעובר
חשוב לשלב בתכנון ההתנסות הקלינית את  - פעילויות הסטודנטית בעת הכשרה קלינית

 הפעילויות הבאות:
 תצפיות על המדריכה וצוות הריפוי בעיסוק במגוון תפקידיהם ובמגוון סיטואציות. •
 מקצועי.-תצפית בצוות הרב •
 בישיבות צוות. השתתפות •
 מטופלים לפחות. 1-2טיפול ב  •
התנסות בטיפולים קבוצתיים ובהעברת דיון קליני במידת האפשר ובהתאמה לתנאי  •

 הקליניקה.
יש לאפשר לסטודנטית את התנאים המתאימים לביצוע המטלה שניתנה לה ע"י החוג.  •

 בסיום ההתנסות המדריכה חותמת על המטלה בכדי לאשר את אמיתות הפרטים
 הרשומים בעבודה. אין זה מתפקיד המדריכה לבדוק את העבודה ולהעיר עליה.

 משוב מתן  נוהל  .3
 Iשיחת משוב  -אמצע תקופת התנסות קלינית  .א

באמצע תקופת ההתנסות תערוך המדריכה שיחה עם הסטודנטית על מנת לשקף לה 
נקודות  את תפקודה, תוך הדגשת עוצמות וחולשות (חשוב שהמשוב יהיה מאוזן ויכלול

 לשימור ולשיפור בליווי דוגמאות), ולאפשר עיבוד משותף ותהליך למידה.
 לא יינתן ציון במעמד זה.על טופס המשוב.  תחתום הסטודנטיתסיום השיחה ב



 
 

 IIשיחת משוב  -סיום תקופת ההתנסות הקלינית  .ב
 בסיום תקופת ההתנסות תתקיים שיחת משוב נוספת באותה מתכונת כמו השיחה

 .תחתום על טופס המשובהראשונה. הסטודנטית שוב 

 טופס ההערכה האלקטרוני .4
טופס ההערכה האלקטרוני ימולא ע"י המדריכה בתום תקופת הלימודים הקליניים בציון 

לתת שם פרטי בלבד של הסטודנטית (למען שמירת סודיות ברשת). מטרת ההערכה הינה 
 על ההתנסות הקלינית. ציון

מתום ההתנסות לאחראית ההדרכה  תוך שבוע כקובץ במייל יישלחהטופס האלקטרוני 
(וזאת על מנת ליצור תנאים הולמים  שלא בנוכחות הסטודנטיתבתחום. הטופס ימולא 

 יותר ללמידה, ולמנוע דיון בין הסטודנטית למדריכה לגבי הציון). 
 יחידת ההדרכה של החוג תביא את הציונים לידיעת הסטודנטיות.

 : מיילל יש לסרוק ולצרףהאלקטרוני  בנוסף לטופס
כשהם  )האמצע ומשוב הסיום(משוב משוב בלבד של טפסי הדפים המסכמים השני את  •

 (אין צורך לשלוח או למלא את כל דפי המשוב) יד הסטודנטית והמדריכה.-חתומים על
 ידי המדריכה.-טופס הנוכחות חתום על •

  תפקיד אחראיות הדרכה .5
השונים נמצאות בקשר עם הקליניקות במהלך תקופת  אחראיות ההדרכה בתחומים 

 בכל בעיה ושאלה. ותההתנסות, ועומדות לרשותכם ולרשות הסטודנטי

  מפגש אמצע מדריכות .6
באמצע תקופת ההתנסות מתקיים באוניברסיטה מפגש של צוות ההדרכה והמדריכות  

ת ההכשרה וואחראיתחום הת ועם מרכז ותשבוע לאחר מכן יערך מפגש שמיועד לסטודנטי
  .הקלינית

  תקשורת עם הצוות הקליני .7
בכך שתעדכנו אותנו לגבי  קשר שוטף עם צוות ההדרכה הקליניתבאנו רואים חשיבות רבה 

 תהליך ההדרכה והתהליך האישי אותו עוברת הסטודנטית. 
כל מקרה של שינו בשגרה כמו היעדרות של המדריכה ו/או הסטודנטית, מחלה, ב 

 .קליניתלצוות ההדרכה ה לדווח מידיתיש  מיוחדים,אירועים 
 אנו נוהגות לבקר בקליניקות במהלך השנה, על פי הצורך, ובהתאם לפניותיכן.

. על מנת שנוכל לתכנן מראש, נודה לכם אם תפנו אלינו מבעוד ןנשמח גם ליוזמה מצדכ
 מועד.

  



 
 

 תיאור המקום .8
מידע מדויק ומעודכן, אנא שילחו אלינו דפי מידע  ותעל מנת שנוכל להציג בפני הסטודנטי

 .םאודות מקום עבודתכם, והקפידו לעדכנ

  דרכההטופס הערכת ה .9
 לאחר עיוננו. ןישלחו אליכ ותטפסי הערכת הדרכה, אשר ימולאו ע"י הסטודנטי

ומודעים לעובדה כי התפקיד מחייב אחריות, , ותלהדרכת סטודנטי ןאת הירתמותכ יםאנו מעריכ
 .דכןפניות, ודורש השקעה רבה מצ

 

 

 ב ב ר כ ה         

           

 עינת אולינקי         
  אחראית הוראה קלינית            
                                   054-4794854         

 

 אחראי/ות התחומים:

 שרת גת         כהן-יעל קאופמן           יואב לוריא                   יעל יעקבי
 תחום קהילהתחום פיזיקלי/גריאטרי              יקום   תחום פסיכיאטרי/ש תחום ילדים

 
  

 

 

 

 המסמך אמנם מנוסח בלשון נקבה אך פונה לכל *


