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          לפנייתך  ומהירות תגובהזמינות

          ס"ם שני פסיכולוגים בביהעבודה ע

          ומקצועיותידע 

          אמינות

            מדיניותלתכנון ה/שותףית /הפסיכולוג

          נכונות למעורבות

          ואכפתיותהקשבה 

תוכנית העבודה של מידת השפעתך על 

פסיכולוג 

          

          ול לדרכי טיפיומגוון רעיונות

          נכונות למאמץ יוצא דופן במקרה צורך

          יעילות העבודה
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   שנים4 -רוטציה של פסיכולוג אחת ל

______________תרמה  להתחדשות  ו

          

           לצוות מוריםאופק/סןהפעלת קבוצת חו

          התערבות בכתות



 2

  
ית בית ספרך בין /של פסיכולוג) באחוזים(י כיצד התחלק זמן העבודה /ציין

.התחומים השונים
% תחום תחום%

אבחון והערכה פסיכולוגיתהדרכת מורים  

טיפול בילדים ומשפחותיהםעבודה עם צוות המורים  

קבוצות תלמידיםת השילובעבודה עם מורו  

התערבות בכיתהת/עבודה עם המנהל  

 לצוות אופק/קבוצות חוסן'ועדות השמה וכו, ועדות שילוב  
ניהול/מורים

פרט, אחר   

  %100כ "סה
  לתלמיד/ס"לביה/ לךתרמו ביותראשר ית / הפסיכולוג ת תחומים  בעבוד3י /ציין

__________________________________________________________
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__________________________________________________________  
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__________________________________________________________  
__________________________________________________________  

  
  ( )לא ( )  כן ? האם נתקלת בבעיה בקבלת שירותים פסיכולוגים בשנה האחרונה

  '?למי פנית וכו, י בקצרה את השתלשלות התהליך/תאר, אם כן
__________________________________________________________  

__________________________________________________________  
__________________________________________________________  

  
כיצד נתפס בעיניך השירות הפסיכולוגי בהשוואה למספקי שירותים מקבילים 

  ? _______________________)'מכונים להתפתחות הילד וכו, גורמים פרטיים(
__________________________________________________________  

  
לא  /  ת/ אני מעוניין)שירותים מחוץ לסל השירותים(במסגרת השירות המשלים

 / מתן השתלמות  הורים לצורך / בתגבור שעות פסיכולוג במימון עצמית/מעוניינ
  _______________________________אחר,הורים /הרצאות לחדר המורים

  
 _____________________________נושאים הטעונים שיפורהארות ו, תהערו

__________________________________________________________  
__________________________________________________________  
__________________________________________________________  

__________________________________________________________  
__________________________________________________________  
__________________________________________________________  

  
  

  ________ תאריך____________ס "בי__________________  שם : פרטים
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