
 

 

 
 אוניברסיטת חיפה

 בריאותהרווחה והי מדעהפקולטה ל

 החוג לפיזיותרפיה
 

 

 

 

 קורס הכשרה
 למדריכים קליניים בפיזיותרפיה

 

 
  

אנו שמחים להודיע על תחילת הרשמה לקורס להכשרת 
 , יותרפיהמדריכים קליניים שיתקיים בחוג לפיז

 .באוניברסיטת חיפה
 

 
 ,בברכה

 
 זהבה דוידוב                   רות דיקשטיין' פרופ 

 לימודים הקלינייםהיחידה ל ראש ראש החוג לפיזיותרפיה

 

 

 

 

 

 2211 מאיב 3 – 2211 פברוארב 22

 
 אוניברסיטת חיפה

 בריאותהרווחה והי מדעהפקולטה ל

 פיזיותרפיההחוג ל  

 מגדל אשכול, 012חדר 

 31023חיפה , אוניברסיטת חיפה

 04-8288140:פקס, 04-8288092' טל



 

 
  

 תכני הקורס

o תפיסת תפקיד המדריך 

o כישורי הדרכה ומיומנויות בינאישיות 

o תקשורת בין אישית אפקטיבית 

o תכנון ההדרכה ושיטות הדרכה 

o הקשר בין השדה הקליני והאקדמיה 

o משוב והערכה 

o מתן ביקורת והצבת גבולות 

o  דילמות אתיות בהדרכה 
o Evidence Based Practice ידע ממאגרי פוש ביוח בהדרכה 

 

 

 גמול השתלמות
 .משרד הבריאות לגמול השתלמות י"ר עושיאהוגשה ל תוכנית הקורס

 

 

 להשתתף בקורס םלמעונייני

  בקשה להשתתפות בקורסמצורף בזה טופס. 

, שרות המלצת מנהל, תמונת פספורט :לצרףו נא למלא 

 קצועימרישיון וצילום , צילום תעודת בוגר אוניברסיטה

עד  לשלוחאת הטפסים יש  ."(תעודת פיזיותרפיסט)"

: יילמ-לאי ,12.211 לתאריך

zdavidow@research.haifa.ac.il  , לכתובתאו: 

 זהבה דוידוב  

 החוג לפיזיותרפיה

 בריאותהרווחה וה מדעיהפקולטה ל  

 אוניברסיטת חיפה  

 50913חיפה , הר הכרמל  
 

 מספר המקומות בקורס מוגבל. 

 

  המעונינים בפרטים נוספים מוזמנים להתקשר לזהבה

 04-8288092' לט, דוידוב

 

 

 

 

 מטרת הקורס
הכשרת פיזיותרפיסטים מוסמכים להדרכה קלינית של סטודנטים 

 .לפיזיותרפיה

 

 

 אוכלוסיית היעד

 שלא , פיזיותרפיסטים המעונינים להדריך סטודנטים

 עברו קורס הדרכה

 

 

 בלהתנאי ק

  פיזיותרפיסטים בעלי תוארBPT מאוניברסיטה מוכרת 

 (תעודת פיזיותרפיסט)" בעל רישיון מקצועי" 

 לפחות שנתיים ניסיון בעבודה בפיזיותרפיה 

 לפחות קורס השתלמות אחד לאחר סיום הלימודים 

 המלצה ממנהל השרות 

 סיום הקורס לאחר להדריך סטודנטים  רצון 

  לפי צרכי החוג –ראיון אישי ואישור ועדת קבלה 

 

 

 מועד הקורס
  111.בפברואר  .. :התחלה

 111.במאי 3 :סיום

 

 משך הקורס
   ,   03:51 ל  0:51  בין השעות, ישלישבימי , פעם בשבוע, פגישות 9

 .שעות 46כ "סה

 

 

 זהבה דוידוב' גב : מרכזת הקורס

 רות דיקשטיין' פרופ :יועצת אקדמית

 תוצג בתחילת הקורס רשימת מרצים: מרצים
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