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  __________________ית /שם הפסיכולוג
  ח רעננה"שפ                                                                                                         

  ___________תאריך 

 .העלאת ציפיות וחלומותונמשיך במתן משוב , לשיפור ההערכות לשנה הבאה
 .28.4.2010 -ב והחזרתו לתאי עד  ה"ן הרצאודה על מילוי השאלו

. תשובות הצוות כולו תסייענה לי מאוד בתכנון השנה הבאה לשביעות רצון רובנו
 .או לשרות כולו/הארה והערה עשויה לתרום לך ו, כל הצעה

 . שנות שירות באותה מסגרת4צפויים שינויים בשיבוץ למסגרות בתום א "בתשע
 . של עניין כל בקשה לשינויל ניתן לשקול לגופו"מעבר לנ

 
  א"בתשעמסגרת העבודה ותפקידים . א
  

  המסגרת החינוכית
כמה שנים הנך באותה מסגרת

      
ת /מבקש
להחליף

ת /מבקש
להמשיך

שנים' מס גן/ס"בי

 מסגרת המשך/ הבקשה להחלפתנימוק
והערות

        ס"בי
        ס"בי
        גן
        גן
        גן
        גן
        גן
        גן
        גן
        גן
        גן

        מעון
        מעון
        מעון
        רכז נושא/ד"רמ

        הדרכת פסיכולוגים
        אחר

  

 ,לתשומת לבך
רצוי שהמשוב יכלול דיבור על , ת לקיים שיחות משוב עם המסגרות שבטיפולך/הנך מתבקש

סיים את עבודתו מי שאמור ל, מה שתוכנן ובוצע ועל מה שלא בוצע עם ניתוח הסיבות
  .ימשיך תהליך פרידה שיאפשר לפסיכולוג הבא התחלה טובה/במסגרת יחל
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  תחנהב שהתקיימו  אופק/סןחו/ על טיפול  פרטני קבוצתיותשביעות רצון מהדרכות . ב
  

  
נושא

  
מנחה

ע"לתשי בעיגול/הקף.  דרוג שביעות רצון

    1  
נמוכה

2345  
גבוהה

להפסיקלהמשיך

    1  
וכהנמ

2345  
גבוהה

    

    1  
נמוכה

2345  
גבוהה

    

    1  
נמוכה

2345  
גבוהה

    

  
  )הקף בעיגול(לא /כן שבצעתי        טיפוללה כנעזרתי בהדר

  ע"טיפולים בתש________ כ ביצעתי "הס
  :להצטרף /להפסיק/הערות לגבי סיבת הבקשה להמשיך

  
 תוך י לפי סדר עדיפויות/דרג .ת בהדרכה בנושאים הבאים/ אני מעונייןא"עבתש. ג

  .'התייחסות לתשובתך בסעיף ב
  _____________________) י תוכניותיך/פרט( עבודה קבוצתית עם מבוגרים ) ( 

  _______________________) י תוכניותיך/פרט( עבודה קבוצתית עם ילדים ) ( 

  תרעיה פ– )מתאים לגיל הרך והחביון, ילד-הורה (–טיפול דיאדי (  ) 

   מיכל רוזנברג,ר מיטשל בקר"ד,ורדית וייס,  יואל מילר–טיפול פרטני ילדים (  ) 

  ורדית וייס, יואל מילר,  נאוה גוטמן–טיפול פרטני למתבגרים (  ) 

  רעיה רשף– שילוב ביופידבק  בטיפול(  ) 

  _______________________________________פרט צרכים, אופק חדש(  ) 

  קבוצה חדשה(  ) ,     2,3,4,5המשך    שנה   (  ) ואירגוני חוסן אישי (  ) 

  _______________________________________________י /אחר פרט(  ) 

  

, י"שפ: י השתלמויות חיצוניות שהשתתפת בצד שביעות רצון מהשתלמות חיצונית/פרט. ד
  .אחרת, סדנא בכנס פסיכולוגים, יום עיון

  
 גבוהה5                                 נמוכה1המדריךהנושא

    12345
    12345
    12345
    12345
    12345
    12345
  
  

  ...)אם יהיה כסף (א"על תש"הצעות לנושאים ומנחים להשתלמויות בשנה. ה

1 ._________________________________________________________  

2 ._________________________________________________________  

3 ._________________________________________________________  
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 הדרכה לפסיכולוגים בתחנה בנושאים' קב/ת להנחות השתלמויות/אני מעוניין. ו

  _____________________________________________________:הבאים

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________  

  

, אחר, תחום חברתי, תחום אירגוני, תחום מקצועי(ת לפתח נושא בתחנה /אני מעוניין. ז
  )י/פרט

1 ._________________________________________________________  

_______________________________________________________  

2 ._________________________________________________________  

_______________________________________________________  

  

  ב"ישיבות חוצות ארגון בנושאים משותפים הרצ/ ישיבות זוטאת ב/אני מעוניין

הפגישות בשנ________________ לץ על מומ

)גבוה (5)       נמוך (1                  דרוג הנושא
    
    
    
  

  א"ע מטרות או הצעות לנושאים לישיבות מליאה בתש- ישיבות המליאה

1 ._________________________________________________________  

2 ._________________________________________________________  

3 ._________________________________________________________  

באיזו מידה ? או השפיע על חלוקת זמן העבודה בתחומים השונים/ה ו/מי הכתיב/מה. ט

העבודה לעבודה  מה הקשר בין תוכנית? ס השפיע והיה מעורב בעבודתך"ת ביה/מנהל

__________________________________________?__________________בפועל

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________  

  

  ________ ס "מה היה יום ישיבות המורים בביה
  לא/ ישאר לשנה הבאה    כן יהאם הוא 

  
  ______הפגישות ' מס___________,  בהרכב של אופק /ת חוסןוהפעלתי השנה קבוצ. י

  לא/      כן גנים/קבוצת חוסן בבית ספר  א"עאני מעוניין להפעיל בתש

  ______________________________________מה ההרכב המתוכנן , אם כן

  ___? _____________________________________________מדוע, אם לא
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:  ברמות השונותחינוך אישי/אופק/הערכת פעילות החוסן/רשום פרמטרים למדידת 

' יועצות וכו, פסיכולוגים, מנהלים,גננות, מורים, תלמידים

_________________________________________________________________  

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________  

  

  .)בכל תחום העולה על דעתך(י שלוש נקודות טעונות שיפור בתחנתנו /רשום. יב

1 ._________________________________________________________  

2 ._________________________________________________________  

3 ._________________________________________________________  

  
מה יעזור , רשום לפי סדר עדיפויות, שנים הבאות/מהם יעדיך מבחינה מקצועית לשנה. יג

, התמחות קלינית, התמחות חינוכית, למשל( ? לך לממש את היעדים שהצבת לעצמך
התמחות בתחום העבודה , שפחתיהתמחות בתחום הטיפול המ, התמחות התפתחותית

ביופידבק , אבחון לקויי למידה, אבחון, יעוץ אירגוני, ......הסמכה בהדרכה בתחום, בקבוצות
....... תואר ב/לימודי תעודה,  מחשוב,פסיכותרפיה,לטיפול בחרדה והפרעות קשב

  )ועוד......................
1 ._________________________________________________________  

2 ._________________________________________________________  

3 ._________________________________________________________  

פתוח לכל (י "פרוייקט לשפ) מחוץ לשעות המשרה (להמשיך/לבצע/ת להציע/אני מעוניין. יד
  :בנושא) 'הורים וכו, וריםמ, מטפלות, גננות, גנים,  מעונות:התחומים 

_________________________________________________________________  

  ________________________________ עםבהנחייה משותפת
  
   שרות משלים. טו

  :ת להשתלב בשרות המשלים/אני מעוניין. אנו ממשיכים בפיתוח השרות המשלים

  מקרים בשבוע(  ) בטיפול   (  ) 
  אבחונים בחודש(  ) באבחון   (  ) 
  הרצאות בשלות(  ) 
  סדנאות לגנים פרטיים(  ) 
  'מוכנות לכיתה א(  ) 
  ביופידבק (  ) 
  גננות פרטיות   /בגיל הרך הדרכת הורים(  ) 
  ____________________________________________________אחר (  ) 

  
  :המשליםתנאים הכרחיים לקיומו והצלחתו של השרות 

הפרדה מוחלטת בין העבודה במסגרת השרות  (הקפדה על אתיקה מקצועית •
  ?)הן מבחינת סל השרותים והן מבחינת שעות העבודה, הפסיכולוגי ועבודה משלימה

הדרכה על עבודה , המשך השתלמות והקפדה על התפתחותרמה מקצועית גבוהה  •
  .ח שעות ומימון העבודה בתקן"בשרות המשלים אינה ע
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  _______________עם / בעצמיא"על תש"אני מעוניין להפעיל קבוצה בשנה. טז

  _________________________________________לא / מותנה בהדרכה כן 

  _____________________________________________________הנושא 

  _______________ בנושא –הורים ________  ילדים בגלאי –אוכלוסיית היעד 

  לא       מחוץ לשעות המשרה/  שעות התקן כן ךבתו

  _______בשעות ______ ביום 

  ________חודש : מועד התחלה

  .15/5/2010 -שונית עד הלמעוניינים אבקש הצעה רא

  _____________________________________________________הערות 

_________________________________________________________________

  השתלמויות תחנתיות. יז

  ברעננה- ר  בועז שלגי" בהנחיית ד - תאוריה – גישה התייחסותית •

  לא/ת  כן/ מעוניין-)    שעות40(נובמבר  –מהלך ספטמבר  ימי שלישי ב                 

   להוזלת עלויות–ח הרצליה "נבדקת אפשרות להשתלמויות עם שפ(

 לא /ת  כן/מעוניין -ראייה דינמית של ארגון   •

•  
  )ח"להכנת עתודה ניהולית לשפ

_________

_________________  

כל . אשמח להיפגש עמך לשיחה אישית. דלתי פתוחה בפניך לכל נושא

ס מתבקשים לתאם עימי פגישה לתכנון השנה "המסיימים ארבע שנים בביה

 .הבאה

 ,תודה על שיתוף הפעולה

Q:\judiths\משוב וחלומות תשעא\משוב וחלומות\משובים.doc 

לא/ת  כן/מעוניין  -  אבחון דידקטי -א עד ת 

ישמש (לא   /ת בעתיד בתפקיד ניהולי   כן /אני מעוניין.  יח

  ______________________ת בשיחה אישית/        מעוניין 

______________________________________________הארות/הערות

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

________________________________________________

 

 יהודית
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