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טופס להערכת תפקוד הסטודנט/ית בתקופות ההכשרה המעשית

כ"גתשריתשע"ז 
 25/10/2016


לפניךטופסלהערכתתפקודהסטודנט/יתבתקופותההכשרההמעשית .


מטרות טופס ההערכה

א .לשמשכלילהבהרתהציפיותמהסטודנט/יתבמהלךההכשרההמעשית(חוזהלימודי) .
ב .לשמשכלילמתןמשובשוטףלסטודנט/יתלאורךכלההכשרההמעשית .
ג .לשמשכלילהערכתהסטודנט/יתבאמצעובסוףתקופתההכשרההמעשית .

תיאור טופס ההערכה

טופסההערכהמורכבמששהפרקים:א."קויםאדומים". 
ב.כישוריםכללייםבתקשורת .
ג.מאפייניאישיותמקצועית .
ד.יכולותמקצועיותכלליות .
ה .יכולותוכישוריםספציפייםבתכנוןובביצועתהליךהטיפול .
ו .סיכוםהתרשמותמתפקודהסטודנט/יתבהכשרההמעשית .

כלפרקמכילקבוצתהיגדיםהקשוריםלתוכנווחמשקטגוריותלהערכה(למעטפרקא'). 

מרביתההיגדיםאופרטיבייםוניתניםלמדידהוהבחנהבדרגותיהםהשונות. 

ההיגדיםמתייחסיםלתפקודהסטודנטלאורךתקופתההכשרה .


הטופסמיועדלשימושבכלתקופותההכשרההמעשית .
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הנחיות לעבודה עם הטופס להערכת תפקוד הסטודנט/ית בתקופות ההכשרה המעשית

א .בתחילת תקופת ההכשרה המעשית ,בשלב תאום הציפיות ,יש להגדיר באמצעות טופס ההערכה את המצופה
מהסטודנט בהקשר לכל אחד מההיגדים והקריטריונים המודדים אותו.
במהלך ההכשרה המעשית ,במידת הצורך ,מומלץ לחזור ולהגדיר מחדש את הציפיות.
ב.בראשכלפרקכתובותהוראותלמילויהטופסומפתחלציינוןההערכה .
ג .ישלשקולכלהיגדבנפרד .
ד .ישלהתייחסלכלתת-הסעיפיםשלההיגד .
ה.ישלמלאאתהטופספעמייםבמהלךההכשרההמעשית: 
פעם באמצע תקופת ההכשרה [לסמן( ,])0ופעם בסוף תקופת ההכשרה [לסמן (.])X
ו.האחריותעלמילויטופסההערכהחלהעלהמדריך/ה .
ז.ההערכהתידוןבשיחהמשותפתביןהמדריךוהסטודנט.בסיוםהשיחההסטודנטיחתוםעלההערכההכתובה
שקבל. 
ח.עלמנתלקבלציוןעוברבכלאחדמהפרקים,עלהסטודנטלקבלדרוגבין3ל-5(עובר)בלמעלהמ-50%מסך
כלההיגדיםשלהפרק. 
 בסיום כל פרק יציין המדריך אם הסטודנט עובר או נכשל באותו הפרק . כשלון באחד או יותר מהפרקים
משמעותוכשלוןבהכשרההמעשית .
ט .היגדמסויםאוחלקממנו,שאינורלבנטילשלבהלימודישבונמצאהסטודנט/יתאולמקוםהכשרההספציפי,
ימחקע"יהעברתקומעליו .
י.בכלפרקובסוףטופסההערכהכולו,ישמקוםלפרט,להעירולתתדוגמאותשלהתנהגויות.
יא.אםהסטודנט/יתמודרךע"ייותרממדריך/האחד/תבמקוםההכשרההמעשית,רצוילעשותהערכהמשותפת .






בתודהעלשיתוףהפעולה 

רותישוהם 
מתאמתהכשרהמעשית 
החוגלריפויבעיסוק 
הפקולטהללמודירווחהובריאות 
אוניברסיטתחיפה 
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הערכת תפקוד הסטודנט/ית בהכשרה מעשית
שםהסטודנט/ית:________________________________________________________________ 
מסגרת/ותההכשרההמעשית:________________________________________________________ 
תחוםהכשרה:(כוללפרוטתתי-תחומים)______________________________________________ 
הכשרהמעשיתמס':_____החלמיום:________________עדיום:____________________ 
סךהכולמספרשעותהכשרה:________________________________________________________ 
מספר

ימי

היעדרות:

_______סיבת

היעדרות:







____________________________________________ 
מספרימיהיעדרותשהושלמו:_______________________________________________________ 
סוגיהתנסויותשלהסטודנט/ית(לדוגמא,קבוצותפעילות,בקוריביתוכו(: 
____________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
שםהמדריכה/ות: ________________________________ 
פרק א.

"קוים אדומים"

להלןחמשההיגדיםהמתייחסיםלתפקודהסטודנט,שהציוןהואעבראונכשלבלבד .
נאסמן/יעיגולסביבהציוןהמתאים .
א .מגיע בזמן למקום ההכשרה

עבר  /נכשל

ב .פועל על פי סדר היום המקובל במקום ההכשרה

עבר  /נכשל

ג .פועל בהתאם לחוקי המוסר והאתיקה המקצועית ובהתאם לכללי המקום המפורשים

עבר  /נכשל

ד .מפגין בעקביות התנהגות הולמת בקשריו עם לקוחות (מטופלים) ,ממונים ואנשי מקצוע אחרים עבר  /נכשל
ה .שומר על בטיחות הלקוחות  /המטופלים בכל התחומים

עבר  /נכשל

____________________________________________________________________________
סטודנט נכשל בהכשרה המעשית כאשר קבל ציון נכשל באחד מהסעיפים א' ,ב' או ג' ו/או קבל ציון נכשל בשני
הסעיפים ד' ו-ה' יחד.
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פרק ב.

כישורים כלליים בתקשורת

הנחיותומפתחלסימוןההערכה :
-פרקזהכוללעשרההיגדיםהנוגעיםלכישוריםבתקשורת .

 כל היגד מחולק לחמש קטגוריות בסדר יורד. כל קטגוריה מתארת במילים את איכות ותדירות הבצוע של כישורים כלליים בתקשורת (לעתים קרובותמאוד ,לעיתים רחוקות וכו').
 ציונים  3-5הם ציוני עובר וציונים  1-2הם ציוני נכשל.ישלסמןבמשבצתהמתאימהאתהציוןהמתאים. באמצעתקופתההכשרהנאלסמןב-,0ובסוףתקופתההכשרהב-.X  יש להגדיר באמצעות טופס ההערכה את המצופה מהסטודנט בהקשר לכל אחד מההיגדים להלן:ציון :



עובר 



נכשל 



5
לעיתים
קרובותמאוד 

4
לעיתים
קרובות 

3
לעיתים 

2
לעיתים
רחוקות 

.1משתףבמחשבותודעותהעולות 









היגדים :


1
לעיתיםרחוקות
מאוד 


במהלךההכשרהבפגישות
הדרכה .
.2משתףברגשותהעוליםבמהלך 











ההכשרהבפגישותהדרכה .
3א.מעבירמידעבעל-פה
למדריך/ה,בצורהברורה
ובהירהומשתמשבשפה
מקצועית .

3ב.מעבירמידעבעל-פהלצוות,
בצורהברורהובהירהומשתמש
בשפהמקצועית .

3ג.מעבירמידעוהנחיותבעל-פה
ללקוחות,בצורהברורה
ובהירה .


___ 



___ 



___ 



___ 



___ 




___ 


___ 



___ 


___ 




____ 


___ 




____ 


____ 




___ 


____ 
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.4מדווחבכתב,בצורהמדויקת 
ורלבנטיתומשתמשבשפה
מקצועיתמתאימה .







.5מזההאתמקומוכמודרך
במקוםההכשרהומתנהגבהתאם .












.6יוזםתקשורתמתאימהעם 
צוותהריפויבעיסוקוהצוות 
הרב-מקצועי 











.7מתייחסלצרכים
אינדיבידואלייםבקשרפרטני 











.8מתייחסלצרכים
אינדיבידואלייםבקשרקבוצתי 











.9מזההומגיבלתקשורתמילולית  









ולתקשורתלא-מילולית 
.10מפתחקשרטיפוליעם 
הלקוחות:מכבד,מעורראמון ,
מתעניין,מקבל .













הערותודוגמאות :
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 


סיכום פרק ב' " -כישורים כלליים בתקשורת":

עובר

נכשל

(נא לסמן בעיגול)
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(להזכיר:ציוןעוברהנודרוגבין3ל-5(עובר)בלמעלהמ50%-מסךכלההיגדיםשלהפרק) .

פרק ג.

מאפייני האישיות המקצועית

הנחיותומפתחלסימוןההערכה :
-פרקזהכולל10היגדיםהנוגעיםלמאפייניאישיותמקצועית. 

 כל היגד מחולק לחמש קטגוריות בסדר יורד. כל קטגוריה מתארת במילים את איכות ותדירות הבצוע של מאפייני האישיות המקצועית. ציונים  3-5הם ציוני עובר וציונים  1-2הם ציוני נכשל.ישלסמןבמשבצתהמתאימהאתהציוןהמתאים. באמצעתקופתההכשרהנאלסמןב-,0ובסוףתקופתההכשרהב- .X יש להגדיר באמצעות טופס ההערכה את המצופה מהסטודנט בהקשר לכל אחד מההיגדים.

נכשל 

עובר 
5
לעיתים
קרובותמאוד 

4
לעיתים
קרובות 

3
לעיתים 

2
לעיתים
רחוקות 

1
לעיתים
רחוקותמאוד 

___ 
___ 
___ 
___ 
___ 
___ 

___ 
___ 
___ 
___ 
___ 
___ 

___ 
___ 
___ 
___ 
___ 
___ 

___ 
___ 
___ 
___ 
___ 
___ 


___ 
___ 
___ 
___ 
___ 
___ 


 .2מקבלומיישםביקורתבונה .











.3עובדתוךשימושמודעבעצמו-
מכירבעוצמותיוובחולשותיו .





 .4מתמודדבאפקטיביותבמצבי
תסכולמקצועי :
א.ירידהבתפקודהלקוח ,
ב.קושיביחסיםעםהמדריך/ה 
ג.קושיביחסיםעםאנשיצוות ,
ד.קשייםביכולתאישית 
כמו _____________________:





היגדים 
 .1מגלהגמישותוהסתגלות :
א.למסגרתהטיפולית 
ב.לאנשיהצוות 
ג.לשיטתעבודה 
ד.למדריך/ה 
ה.לאוכלוסיותשונות 
ו.לשינוייםבמצבהלקוח 









לעיתים
קרובות
מתקשה
לעבודתוך
שימושמודע
בעצמו .
לעתים
רחוקות 
___ 
___ 
___ 
___ 




מתקשה
לעבודתוך
שימושמודע
בעצמו .
לעיתים
רחוקותמאד 
___ 
___ 
___ 
___ 
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 .5מגלהאחריותעלמעשיו
(עמדותיו,החלטותיוויישומן
בפועל)תוךהכרתגבולות
אישייםומקצועיים 
כמו _________________:
.6מגלהיוזמהב :


א.קריאתחומר ,
ב.העלאתשאלות ,
ג.העלאתרעיונותוהצעות ,
ד.אחר 
 .5מגלהנכונותלהשתתף
בפעילויותוהתנסויותשמעבר
לתכניתההכשרההמעשית,
כפישהוגדרהמראש .

.7מגלהיכולתלפעולעםלקוחות
מקבוצותגיל,מין,מוגבלויות
ותרבויותשונות .
.8מגלהגישהיצירתית :

א.חדשנותבחשיבה ,
ב.מקוריותבביצוע ,
ג.שימושיםחדשיםלאמצעיטיפול 
ד.אחר 

לעתים
קרובותמאד 




לעתים
קרובות 


לעיתים 




___ 
___ 
___ 
___ 





___ 
___ 
___ 
___ 


לעתיםמגלה
יוזמה
ולעיתיםלא
מגלהיוזמה 
___ 
___ 
___ 
___ 












___ 
___ 
___ 
___ 




___ 
___ 
___ 
___ 


לעיתים 



לעתים
רחוקות 

לעיתים
רחוקותמאד 






___ 
___ 
___ 
___ 





___ 
___ 
___ 
___ 




לעיתים
קרובות
מתקשה 




___ 
___ 
___ 
___ 


לעתים
רחוקות 
___ 
___ 
___ 
___ 



לעיתים
קרובותמאוד
מתקשה 

לעיתים
רחוקותמאד 
___ 
___ 
___ 
___ 


 


הערותודוגמאות :
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 


סיכום פרק ג' " -מאפייני האישיות המקצועית":

עובר

נכשל

(נא לסמן בעיגול)

(להזכיר:ציוןעוברהנודרוגבין3ל-5(עובר)בלמעלהמ50%-מסךכלההיגדיםשלהפרק) .
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יכולות מקצועיות כלליות

פרק ד.
הנחיותומפתחלסימוןההערכה :

-פרקזהכוללחמישההיגדיםהנוגעיםליכולותמקצועיותכלליות. 

כל היגד מחולק לחמש קטגוריות בסדר יורד.כל קטגוריה מתארת במילים את איכות ותדירות הבצוע של יכולות מקצועיות כלליות.ציונים  3-5הם ציוני עובר וציונים  1-2הם ציוני נכשל.ישלסמןבמשבצתהמתאימהאתהציוןהמתאים. באמצעתקופתההכשרהנאלסמןב-,0ובסוףתקופתההכשרהב-.X יש להגדיר באמצעות טופס ההערכה את המצופה מהסטודנט בהקשר לכל אחד מההיגדים.


עובר 
5
לעיתים
קרובותמאוד 

היגדים 

נכשל 
3
לעיתים 

4
לעיתים
קרובות 

1
2
לעיתיםרחוקות
לעתים
מאוד 
רחוקות 
ברובהפעמים  מנתחפעילות
מנתחפעילות תוךהתעלמות
תוךהתעלמות עקביתמפרטים
רלוונטיים
מפרטים
הקשורים
רלוונטיים
בפגיעהו/או
הקשורים
בפגיעהו/או בגישה
התיאורטית 
בתאוריה .
לעיתיםרחוקות
לעיתים
מאוד 
רחוקות 

.1מנתחפעילותבהתאםלפגיעה
ספציפיתו/אולגישה
תיאורטית 







.2משתמשביעילותבטכניקהשל
ראיון(שאלותפתוחות/
סגורות,איסוףאינפורמציה
רלוונטית,שיקופים
מתאימים,הבהרותוכד') 
השאלות
את
שואל
.3
המתאימות :
שאלותשנוגעותלגישה
הטיפולית,לרציונלהטיפולי,
בעיתויהמתאים,ועוד .













לעיתיםקרובות
לעיתים
קרובותשואל מאודשואל
שאלותשאינן שאלותשאינן
מתאימות 
מתאימות 







לעיתיםקרובות
לעיתים
מאוד 
קרובותלא
לאמשתמש
משתמש
בטכניקותשל בטכניקותשל
פתרוןבעיות  פתרוןבעיות 

.4משתמשבטכניקותשלפתרון
בעיות:זיהויהבעיות,ניתוח
מאספקטיםשונים,בחירת
הפתרוןהמתאיםויישומו .


 .5מגדיר ושומר על גבולות באופןעקבי 

רובהזמן 

לעיתים 

לעיתים

אינומגדיר
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ברוריםבינווביןהמטופל. 





רחוקות
מגדירושומר
עלגבולות
ברוריםבינו
וביןהמטופל 





ושומרעל
גבולותברורים
בינוובין
המטופל 


הערותודוגמאות :
_______________________________________________________________________________
_________________________ ______________________________________________________
_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
__________________________________________________ 
סיכום פרק ד' " -יכולות מקצועיות כלליות":

עובר

נכשל

(נא לסמן בעיגול)


(להזכיר:ציוןעוברהנודרוגבין3ל-5(עובר)בלמעלהמ50%-מסךכלההיגדיםשלהפרק) .
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פרק ה .יכולות וכישורים ספציפיים בתכנון ובביצוע תהליך הטיפול
הנחיותומפתחלסימוןההערכה :
פרקזהכולל18 היגדיםהנוגעיםליכולותוכישוריםבתכנוןובביצועתהליךהטיפול:חמישההיגדיםנוגעיםבתהליךהאבחוןו-13היגדיםנוגעיםבתכנוןהטיפולוביצועו. 

כל היגד מחולק לחמש קטגוריות בסדר יורד.כל קטגוריה מתארת במילים את איכות ותדירות הבצוע של יכולות וכישורים ספציפיים בתכנון ובביצוע תהליךהטיפול.
ציונים  3-5הם ציוני עובר וציונים  1-2הם ציוני נכשל.ישלסמןבמשבצתהמתאימהאתהציוןהמתאים. באמצעתקופתההכשרהנאלסמןב-,0ובסוףתקופתההכשרהב-.X -יש להגדיר באמצעות טופס ההערכה את המצופה מהסטודנט בהקשר לכל אחד מההיגדים.





עובר 

היגדים 

א.

5 
לעיתים
קרובותמאוד 

3
לעיתים 

4 
לעיתים
קרובות 

1 
לעיתים
רחוקות
מאוד 

2
לעיתים
רחוקות 

תהליך האבחון 


.1אוסףמידערלבנטיעל
הלקוחותע"יעריכתתצפיות .

.2אוסףמידעישירע"יראיון
הלקוח/ה,בנימשפחה
ומטפליםנוספים .

.3אוסףמידעממקורותכתובים
(הפניות,תיקרפואי,ספרות
מקצועית) .

.4אוסףמידעמהערכות
וממבחנים 
פורמאלייםבהםצפהו/אובצע .

.5מזההגורמיםמסייעיתפקוד 
וגורמיםמעכביתפקודשל 
הלקוחות .
ב.

נכשל 





































לעיתים
קרובות
מתקשה
לזהות 

לעיתים
קרובות
מאוד
מתקשה
לזהות 

תכנון הטיפול וביצועו 

 .6מניחהנחותמתאימותלגבי
הסיבותלקשייהתפקודשל
הלקוח 
.7מסיקמסקנותענייניות
המבוססותעלהממצאים













שבידוועלהידעהתיאורטי 


לעיתים
לעיתים
רחוקות
רחוקות 
מאוד 
לעיתים
לעיתים
קרובותמסיק קרובות
מסיק
מסקנותלא
מסקנותלא
ענייניות 
ענייניות 
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.8מזההגישותהתערבות 
מתאימותלטיפולבלקוח/ה 
 .9קובעמטרותטיפולמותאמות
לצרכיהלקוח/הומציאות
חייו/ה .
 .10קובעסדריעדיפויותשל
מטרותהטיפוללפיצרכי
הלקוח/הומציאותחייו/ה .
 .11מתאיםשיטותטיפולומפעילן
בסדרהגיוני .
 .12משתףאתהלקוח/הבבחירת
הפעילויותוהאמצעים
המתאימיםוהמשמעותיים
ללקוח/ה. 
 .13מתכנןומשנהאתתוכנית
הטיפולבהתאםלשלבי
ההתקדמותשלהלקוח/ה .
 .14משתףומסבירללקוח/האת
מטרותהטיפולומהלכיו .
.15מתכנןמערךלהפעלת
קבוצה 
.16מפעילקבוצהטיפולית 
.17נותןהדרכהללקוח/ה
ולמשפחתו/הבהתאםלצורך 
.18מכיןאתהלקוח/הלסיום 
תהליךהטיפול .


לעיתים
לעיתים
קרובותמאוד  קרובות 

לעיתים 

לעיתים
רחוקות 

לעיתים
רחוקות
מאוד 
































































































הערותודוגמאות :
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
__________________________________________________ 
סיכום פרק ה'  -יכולות וכישורים ספציפיים בתכנון ובביצוע תהליך הטיפול :עובר

נכשל(נאלסמןבעיגול) 


(להזכיר:ציוןעוברהנודרוגבין3ל-5(עובר)בלמעלהמ50%-מסךכלההיגדיםשלהפרק) .
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פרק ו.

סיכום התרשמות מהסטודנט/ית במהלך ההכשרה המעשית:

 .1הנושאים המרכזיים שבהם התמקדה ההדרכה (אישי ,מקצועי ,הסתגלות לתחום ,הסתגלות להדרכה)::
_______________________________________________________________________________
__________________ _____________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

.2נקודות החוזק בתפקוד הסטודנט/ית בתהליך הכשרתו/ה:
_______________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

.3נקודות חולשה בתפקוד הסטודנט/ית בתהליך הכשרתו/ה:
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 .4הערות נוספות :_____________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 .5העבודה הכתובה הוגשה לי לעיון :כן  /לא

תאריך מילוי הערכה:

אמצע תקופת ההכשרה

________________

חתימת המדריך/ה:

סוף תקופת ההכשרה
________________

________________

חתימת הסטודנט/ית________________ :
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