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 רפואית בפסיכולוגיה טופס הערכת מתמחים

  מודרך פרטיא. 

 ______________________________שם פרטי: _______________________________    שם משפחה:

 ______________________________ קודם )במידה וקיים(: משפחה שם _______________  ֹ     מס' ת.ז.:

 )יש לסמן את שנת ההתמחות של המודרך(            ___________   /רביעית   /שלישית    /שניה    /ראשונה  שנת התמחות:  

 _______________________________________________דוא"ל ________________________ נייד: 

 

  פרטי מדריךב. 

 _________________________________שם פרטי: ____________________________    שם משפחה:

 ___________________________ חתימה: ___________________   מספר רישום בפנקס הפסיכולוגים: 

 _________________________חתימה: _____________________________  שם המדריך על ההדרכה: 

 _____________________________תאריך: _____________________________  שם המוסד המוכר: 

 
 

 ג. הוראות למילוי הטופס

 הערכות על מודרכים יכתבו רק על טופס ההערכה זה. .1
( וכן את כל הסעיפים 1,2,3כל מדריך ימלא את הערכותיו לגבי תחום ההדרכה שלו )אחד או יותר מסעיפים  .2

 וסיכום(. 4,5הכלליים )

 בסוף כל תחום ובסוף הטופס יש מקום להערכה מילולית,לפי ראות עיני המדריך. .3

 לקראת סיום ההתמחות יש להתייחס בכובד ראש לשאלת יכולתו של המתמחה לפעול כפסיכולוג עצמאי.  .4

 ופס ההערכה ושניהם יחתמו עליו.פסיכולוג בהסמכה להדרכה חייב לעבור עם המדריך שלו על ט .5
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 ד. סיכום הדרכות

 משך ההדרכה:  מספר פגישות משך הפגישה מסגרת נושא
 תאריך התחלה וסיום

 כגכגכגד

 

 תאריך התחלה וסיום

   שעה 1 פרטנית פסיכותרפיה

   שעה 1.5 קבוצתית פסיכותרפיה

   שעה 1 פרטנית עבודה מערכתית

   שעה 1.5 קבוצתית  עבודה מערכתית

   שעה 1 פרטנית ראיון

   שעה 1.5 קבוצתית ראיון

             (: אישפוזי, מרפאתי, אילו תחומי חולי, סוג הפעילות -תאור תחומי הפעילות העיקריים )מסגרת הפעילות

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ה. תחומי ההדרכה

 ט.מ. טוב בינוני חלש לפסיכותרפיה. 1

     יצירת קשר טיפולי-

     רמת הידע התיאורטי בטכניקות ובמודלים טיפוליים-

     היכולת להמשיג  אבחנות ולבניית מטרות ותכנית טיפול -

     בחירת התערבויות טיפוליות מתאימות וישומן-

     היכולת להמשגה ולהערכה הטיפול בשלביו השונים -

     התמודדות עם התנגדויות ועם תקיעות בטיפול-

     היכולת לשלב את הטיפול עם עבודת צוות-

             הערכה כוללת על התחום:
 
 
 
 
 

    

 .מ.ט טוב בינוני חלש עבודה מערכתית. 2

     יוזמה בכניסה למערכת הרפואית -
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     היכולת לזהות את צרכי המערכת ולהענות להם -

השתלבות בעבודת הצוות, יעוץ לצוות ברמה פרטנית -

 וקבוצתית

    

     מידת העצמאות בעבודה עם ומול הצוות -

     מידת היוזמה בפיתוח ידע ועשייה ביחידה-

    הערכה כוללת על התחום:

 
    

 ט.מ. טוב בינוני חלש ראיון והערכה. 3

     בניית קשר ועידוד שיתוף הפעולה-

     שמוש בכלי הערכה מגוונים-

     אבחנההבניית המידע וגיבוש -

     בניית תכנית התערבות/טיפול כנגזרת של המידע-

  הערכה כוללת על התחום:

 

 

  ו. תהליך ההדרכה ואפיונים כלליים

 ט.מ. טוב בינוני חלש הדרכה והתפתחות מקצועית. 1

 הצגה מהימנה של התכנים ושל מהלך האינטראקציה -
 בין המודרך למטופל  

    

     והמחויבות לתהליך ההדרכהמידת האחריות -

     התמודדות עם ביקורת ושינויים המתחייבים מכך -
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     יישום התכנים הנרכשים בתהליך ההדרכה-

     מידת ההתפתחות במהלך ההדרכה-

     השקעה בלימוד חומר רפואי

     ידע בתיאוריות פסיכולוגיות

  הערכה כוללת על התחום:

 

 

 

 

 

    

 ט.מ. טוב בינוני חלש ואפיונים כללייםתכונות . 2 

     גמישות מחשבתית / רעיונית / תפקודית-

     היכולת להביא את עצמו/ה בצורה אותנטית

     מודעות עצמית-

     מסירות ומחויבות לתפקיד-

     יצירת קשר אמפטי מעורר אמון-

     שמירה על גבולות מתאימים בקשר-

     מקצועיתשימוש באינטואיציה -

     מידת אמונו ובטחונו ביכולתו המקצועית-

     יקה המקצועיתתידיעה ושמירה על החוק ועל כללי הא-

     מידת מותאמותו למקצוע בהתאם לשלב ההתמחות הנוכחי-

    הערכה כוללת על התחום:
    

 

 של המתמחה התמחותהנת לש ביחס -נא למלא את הטבלאות בטופס 

 )יש להקיף(: 3, 2, 1 -והמודרך נמצא בשנת התמחות הבמידה 

 לא /כן  הפסיכותרפיההאם לדעתך המודרך מתאים לשלב ההתמחות בו נמצא בתחום 

 לא /כן  העבודה המערכתיתהאם לדעתך המודרך מתאים לשלב ההתמחות בו נמצא בתחום 

 לא /ן כ ראיון והערכההאם לדעתך המודרך מתאים לשלב ההתמחות בו נמצא בתחום 

 
 ומעלה: 4-במידה והמודרך נמצא בשנת התמחות ה

 :האם לדעתך המודרך יכול לסיים את התמחותו להיות

   לא/כן? הפסיכותרפיהפסיכולוג עצמאי בתחום 
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 לא/כןאם לא, האם מתאים לשנת ההתמחות בה נמצא? 

   לא/כן? העבודה המערכתית המערכתיתפסיכולוג עצמאי בתחום 

 לא/כןנמצא?  הלשנת ההתמחות באם לא, האם מתאים 

 לא/כן? ראיון והערכהפסיכולוג עצמאי בתחום 

 לא/כןנמצא?  האם לא, האם מתאים לשנת ההתמחות ב

 ה. הערות נוספות ומשלימות

    

 


