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 שיקומית 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:

___________________   : תחום מומחיות___________________   מספר רישום בפנקס הפסיכולוגים: 

 ___________________________ חתימה: 

 _________________________חתימה: _____________________________  שם המדריך על ההדרכה: 

 _____________________________תאריך: _____________________________  שם המוסד המוכר: 

 
 

 . סיכום הדרכותג

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

 כגכגכגד

 

 וסיוםתאריך התחלה 

   שעה 1 פרטנית טיפול

   שעה 1.5 קבוצתית טיפול

   שעה 1 פרטנית ראיון

   שעה 1.5 קבוצתית ראיון

   שעה 1 פרטנית אבחון

   שעה 1.5 קבוצתית אבחון

 ___________________________ : מס' דוחות אבחון שעשה המתמחה
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 . תחומי ההדרכהד

 ט.מ. טוב בינוני חלש טיפול. 1

     יצירת קשר טיפולי-

     על טיפול והבנת מנגנונים נפשייםרמת הידע התיאורטי -

  היכולת להציע אבחנות ולקשרן למטרות הטיפול בשלביו  -
 השונים   

    

     היכולת לתכנן מהלכי טיפול על פי יעדיו השיקומיים -

     הפעלת התערבויות טיפוליות תואמות למטרות -

     להערכה וסיכום הטיפול בשלביו השוניםהיכולת  -

     היכולת לשלב את הטיפול עם עבודת צוות וגורמי קהילה -

             הערכה כוללת על התחום:
 
 
 
 
 

    

 .מ.ט טוב בינוני חלש אבחון. 2

     רמת ידע תיאורטי באבחון -

     יצירת קשר ועידוד שיתוף הפעולה של הנבדק -

     המיומנות בהעברת המבחנים והצינון שלהםמידת -

     מידת הגמישות בבחירת המבחנים והתאמתם-

אינטגרציה של חומר המבחנים,אינפורמציה ממקורות -
 הערכה שונים וידע תאורתי לכתיבת דו"ח

    

     יכולת להציע ולבסס אבחנה ואבחנה מבדלת-

     יכולת כתיבת דו"ח אינטגרטיבי -

     לביצוע המלצות טיפוליות ותוכנית שיקוםיכולת -
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    הערכה כוללת על התחום:

 
    

 ט.מ. טוב בינוני חלש ראיון . 3

     יצירת קשר ועידוד שיתוף הפעולה-

     יכולת השמוש בראיון ככלי אבחוני-

     יכולת ניווט הראיון עפ"י מטרותיו-

  הערכה כוללת על התחום:

 

 

 ט.מ. טוב בינוני חלש ההדרכה)לגבי טיפול ואבחון(תהליך . 4

הצגה מהימנה של התכנים ושל מהלך האינטראקציה בין המודרך -
 בין המודרך למטופל למטופל

    

     מידת האחריות והמחויבות לתהליך ההדרכה-

     התמודדות עם ביקורת ושינויים המתחייבים מכך -

     ההדרכהיישום התכנים הנרכשים בתהליך -

     מידת ההתפתחות במהלך ההדרכה-

  הערכה כוללת על התחום:
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 ט.מ. טוב בינוני חלש תכונות ואפיונים כלליים. 5 

     גמישות מחשבתית / רעיונית-

     מודעות עצמית-

     מסירות לתפקיד-

     יצירת קשר אמפטי מעורר אמון-

     בקשרשמירה על גבולות מתאימים -

     יכולת לשתף פעולה בתוך צוות-

     שימוש באינטואיציה מקצועית-

     מידת אמונו ובטחונו ביכולתו המקצועית-

     ידיעה ושמירה על החוק ועל כללי האתיקה המקצועית-

     מידת המוטיבציה וההשקעה בהתפתחות המקצועית-

     הנוכחי מידת מותאמותו למקצוע בהתאם לשלב ההתמחות-

    הערכה כוללת על התחום:

    

 

 של המתמחה התמחותהנת לש ביחס -נא למלא את הטבלאות בטופס 

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

 לא /כן  הטיפול האם לדעתך המודרך מתאים לשלב ההתמחות בו נמצא בתחום 

 לא /כן  האבחון האם 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? הטיפולפסיכולוג עצמאי בתחום 

   לא/כן? האבחוןפסיכולוג עצמאי בתחום 
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 קודות קושי(לי מורחב כולל כוחות ויכולות, ונ)סיכום מילו ה. הערות נוספות ומשלימות

    

 


