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 חינוכית בפסיכולוגיה מפורטות להגשת מקרים למבחן המומחיותהנחיות 

 )גיל רך, יסודי, על יסודי( על המקרים להיות משתי קבוצות גיל

  מקרה של אבחון והתערבות במערכתהנחיות להגשת  א

מתמחה העומד לסיים את התמחותו יידרש להציג מקרה של אבחון והתערבות במערכת. בחירת המקרה המוצג תבטא 
ות העבודה במערכת: הבעיה המוצגת ע"י המערכת, בחירת דרך האבחון, שיקולי הדעת השונים בבחירת את מורכב

 ההתערבות ותוצאות ההתערבות. 
  :הצגת המקרה צריכה לשקף .1

  ידע תיאורטי: הכרת גישות תיאורטיות להבנת מערכות, שינויים בהן והנעתם. הכרות עם מתודולוגיות וכלים
 רכות חינוכיות. מודלים להתערבות במערכת.שונים לאבחון והערכת מע

  .יכולת יישום הידע בעבודת השדה 

 
 :הצגת המקרה תכלול .2

 אבחון ומיפוי המערכת .א
העברת משובים  ,: איסוף נתוניםשיטות אבחון : תצפיות, ראיונות, שאלונים, מסמכים כתובים.כלי אבחון. 1א.

 , קבוצות איכות, ניתוח דינמי של תהליכים במערכת.SWOTר, לאחר התערבות, חקר מוקי
 נקודות טעונות שיפור. -איתור בעיות וקונפליקטים, זיהוי כוחות מניעים וכוחות בולמים, נט"שות. 2א.

 התערבות במערכת .ב

 .מטרת ההתערבות. 1ב.

רכה לצוותים )ברמה ייעוץ והד ים התערבותיים תוך שימוש בהמשגה(:)שימוש במודל תהליך ההתערבות .2ב.
אישית וברמה קבוצתית(, סדרת הרצאות וסדנאות לצוות המורים, לקבוצות הורים, לילדים. דיונים 

 בינמקצועיים, עבודה במערכת עם קבוצות.
 )בהשלכות מהפרט למערכת ומהמערכת לפרט(. דרכי התערבות במצבי משבר ובחירום. 3ב.

 ההתערבות(, תוצאות משניות. למטרתחס מה הושג/לא הושג )בהתיי -תוצאות ההתערבות  .ג

 המלצות, תכנון לעתיד, מעקב לאורך זמן. -מעקב  .ד

********************************************************************************************************************** 
 :הערות

 וגש.יהצגת המקרה ש מוד שלהע להעתיק את פורמט פרטי המקרה המופיע במסגרת לראש יש .1
ההנחיות המפורטות לעיל מהוות קוים מנחים לצורך ארגון המידע הנדרש להצגת מקרה של אבחון והתערבות במערכת. יש לתת מקום  .2

לתיאור העבודה בשדה בצד מתן רקע והמשגות תיאורטיים. הדגשים שונים, הרחבה או צמצום הנ"ל, אפשריים ובתנאי שישרתו את הצגת 
 ה על חלקיו השונים באופן מלא.המקר

 .12, גודל הגופן David, גופן 1.5ס"מ, רווח השורות  2יש להדפיס עם שוליים של  .וחובה למספר את העמודים עמודים 5עד הצגת המקרה:  .3

 

 : ____________חד()חינוך רגיל / חינוך מיו : ___________  תיכון( /"ב)גן/יסודי/חט החינוכית מערכתה
 : _________________(מנהלת/מורה/גננת, צוות המורים, צוות בינמקצועי, ילדים, הורים) אוכלוסיית היעד

]מערכת חדשה, מיפוי צרכים, התמודדות עם שינויים במערכת, התמודדות עם מצבי משבר וחירום )אובדנות, אירוע  הסיבה לאבחון
רום קהילתי, לאומי(, פניות המערכת לסיוע בטיפול , כגון: באקלים בית ספרי/ כיתתי, בתהליכי על רקע מיני, מוות, מחלה, מצב חי

 : __________________למידה והוראה, בקשיי התנהגות/ קשיים רגשיים[
 ______________: ______________שם הפסיכולוג המתמחה

 ________תאריך:_____ עד ________מתאריך:________ התקיימוחון וההתערבות המערכתיים האב
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 סיכודיאגנוסטיפ מקרה להגשת הנחיות ב.

 פסיכולוגי ח"דו לכתיבת הנחיות) תחומי-גי רבפסיכולו אבחון ח"דו להציג יידרש התמחותו את לסיים העומד מתמחה
 שיקולי, היבטיה כל על האבחונית השאלה מורכבות את תבטא המוצג המקרה בחירת(. 2014 במאי י"שפ י"ע פורסמו

 השונים. הלקוחות מול עבודה להמשך והנחיות השונים הדעת

 
 :לשקף צריך תחומי הרב הפסיכולוגי ח"הדו .1

 רגשי. ואבחון וריכוז קשב, למידה לקויי אבחון כגון ספציפיים דיאגנוסטיים בתהליכים ומיומנות ידע  א.
  ואבחון. הערכה לתהליכי הנדרשים והכלים הדרך בבחירת דעת ומותאמים: שיקול מגוונים אבחון כלי הכרת   ב.
 .ממצאים של ואינטגרציה המשגה ניתוח מיומנויות של ופיתוח רכישה   ג.

 

 
 

  :תכלול תחומי הרב הפסיכולוגי הצגת המקרה של האבחון .2
 החינוכי. הצוות חות"ודו הורים ראיון, שאלונים, תצפיות: כגון שונים ממקורות נתונים איסוף   א.
 ומבוססי מתוקפים אבחון לכלי עדיפות עם הנבחן וגיל לתרבות בהתאם אבחוניים כלים של במגוון שימוש   ב.
 ראיות.      
 האבחון. ממצאי כל על המבוססת( ס"וביה הוריו ,לילד) וטיפולית חינוכית תכנית בניית  ג.

 . עליו יהיה חתום המתמחה בלבד -מסכם אבחון ח"דו :לכלול צריך הכתוב החומר .3

 דו"ח האבחון חייב להתבסס על אבחון שבוצע בתקופת ההתמחות במוסד מוכר לפסיכולוגיה חינוכית. .4
 

********************************************************************************************************************* 

 :הערות
 וגש.יהצגת המקרה ש העמוד של להעתיק את פורמט פרטי המקרה המופיע במסגרת לראש יש .1

 .וכדומה וזוניםאח, תקן ציוני יםהכולל האבחון ממצאיחומרי הגלם ו כלעם  נספח בנפרד לצרף יש .2

, David, גופן 1.5ס"מ, רווח השורות  2. יש להדפיס עם שוליים של וחובה למספר את העמודים הנספחעמודים מלבד  8 עד  :הצגת המקרה .3
 .12גודל הגופן 

 

 _____________________)ראשי תיבות או שם בדוי, כפי שמופיע בתיאור המקרה(: ____ שם התלמיד

      :____________________תאריך לידה

 __________ ___________: ____סוג המסגרת החינוכית של התלמיד______________    :גיל/כיתה

 ______________________: _המתמחהשם הפסיכולוג 

 פגישות. התקיימו ________ ________ עד ________ : מהאבחון התקיים בתאריכים
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 יכותרפיהבפסמקרה הנחיות להגשת תיאור ג. 
 

. בחירת המקרה המוצג תבטא ארוך טווחיכולוגי מתמחה העומד לסיים את התמחותו יידרש להציג מקרה של טיפול פס
 במעגלי מקבילה ולעבודה ובינאישיים לתהליכים פנימיים התייחסות את מורכבות המהלך הטיפולי על כל היבטיו, תוך

 הילד. השונים של ההשתייכות

  הצגת המקרה צריכה לשקף: .1

 תיאורטיות מקובלות.  -ידע תיאורטי: הכרת גישות טיפוליות .א
 טווח.-יכולת יישום הידע התיאורטי בתהליך טיפולי ארוך .ב
 פיתוח מיומנויות וטכניקות בטיפול פסיכולוגי בילדים ובנוער.      .ג

 
 

 
 :הצגת המקרה תכלול .2

 הפונה/הגורם המפנה וסיבת הפניה/ההפניה לטיפול.  .א
 ,החינוכי/התנהגותי/חברתי נה המשפחה, וכן לרקעיש להתייחס לרקע ההתפתחותי, הרקע המשפחתי ומב- רקע .ב

להתייחס לגורמי טיפול נוספים שמעורבים, ולהיסטוריה הרלבנטית של  ,יש לציין טיפולים או הערכות קודמות
 התלמיד המופנה. 

 הבעיה של ראשונית פסיכולוגית והמשגה התייחסות. א :לכלול זו הערכה על  - הערכה דיאגנוסטית ראשונית .ג
 או הסימפטומים ,הרגשיים או ההתנהגותיים הקשיים של ההקשר) המטופל הופנה/פנה שבעטיה, מוצגתה

 המעורב אחר גורם כל של או ילד/ההורים של פ"שת/מחויבות/מוטיבציה של הערכה. ב .(הבעייתיים הדפוסים
 .ים/המטופל מטרת. ג .בטיפול

 יעדים ומטרות הטיפול. .ד
גישה, תיאור הסטינג הטיפולי והרציונל המלווה אותו, המוקד השיקולים לבחירת ה -הגישה הטיפולית  .ה

 הטיפולי )בהתייחס ליעדים ומטרות הטיפול הספציפי(. 

שלבים, חוזה טיפולי וברית טיפולית, תימות מרכזיות, נקודות מפנה וכד', תיאור הקשר  -מהלך הטיפול  .ו
שום של התיאוריה לתהליך הטיפולי דרך בחלק זה יוצג יי הטיפולי, איכותו, מאפייניו, מקומו והשימוש בו.

 עמודים(. 2-3הדגמת דרכי התערבות, טכניקות והבאת ציטוטים ממהלך הטיפול )בין 
 פסיכולוג/ית המערכת(. ת אינו/ה/להמטפ)גם אם חינוכית לקונטקסט הטיפולי -התייחסות פסיכולוגית .ז
 )ביחס למטרות שהוגדרו(.  תוצאות/הישגי הטיפול .ח

)ברמה הקלינית ובהתייחס והתלבטויות מקצועיות ואישיות  )כולל דילמות אתיות(,למות המלצות/מסקנות/די .ט
 להמשגתם במסגרת הגישה התיאורטית בה התקיים הטיפול(.

******************************************************************************************************************** 
 :הערות

 וגש.יהצגת המקרה ש העמוד של עתיק את פורמט פרטי המקרה המופיע במסגרת לראשלה יש .1
ההנחיות המפורטות לעיל מהוות קוים מנחים לצורך ארגון המידע הנדרש להצגת מקרה טיפולי ארוך טווח. הדגשים שונים, הרחבה או  .2

 מלא.צמצום הנ"ל, אפשריים ובתנאי שישרתו את הצגת המקרה על חלקיו השונים באופן 
 .12, גודל הגופן David, גופן 1.5ס"מ, רווח השורות  2. יש להדפיס עם שוליים של יםהעמוד למספר אתוחובה  עמודים 5 הצגת המקרה: עד .3

 

 ___________________)ראשי תיבות או שם בדוי, כפי שמופיע בתיאור המקרה(: _____ שם המטופל
      :____________________תאריך לידה

 ____________ __________: __החינוכית של התלמיד סוג המסגרת______________    :גיל/כיתה
 ____________: ______________המתמחהשם הפסיכולוג 

 פגישות.            התקיימו                     עד                   : מהטיפול התקיים בתאריכים
 


