
שוב מסתיימת שנה לא רגילה, שנה שנדמה שהכל כבר נאמר עליה וכל שם תואר שעולה

על הדעת יהיה שחוק מרוב שימוש. 

שחיקה ועייפות מתארות גם את הלך הרוח של רבים מאיתנו בסוף שנה זו, כאשר נדמה כי

כובד המציאות שסובבת אותנו מחלחל פנימה אל תוכנו ואף מקשה לעיתים לראות

בבהירות את המשך הדרך.

אולם, דווקא כאשר שנה זו מגיעה אל סופה ומביאה איתה תוכניות לחופשות והתאווררות

מצד אחד, ועליה במקרי הקורונה מצד שני, מסתמנות להן מחשבות חדשות, מפוכחות

יותר אך גם אופטימיות. ידיעה שהמציאות שהייתה כבר לא תשוב לחיינו באותו אופן

בדיוק, אבל קיימת אפשרות שמתוך כל מה שחווינו תיבנה מציאות חדשה ושונה,  שיתכן

ותהיה מתוקנת יותר, מכילה בתוכה למידות ותובנות חדשות על עצמנו, על מקומנו ועל

התפקידים שאנו לוקחים על עצמנו. 

להיות במקום אופטימי ומלא תקווה זו בחירה שיש עמה סיכוי לאכזבה, אך זו הבחירה

המועדפת מבחינות רבות. זוהי הבחירה שמניעה אותנו קדימה, בידיעה שהיא מביאה

איתה גם הזדמנויות חדשות ואפשרויות מעניינות, אולי אפילו מסקרנות ומרגשות. 

בחרתי להציג בניוזלטר האחרון של השנה את העשייה הרבה שהתרחשה במחוז בתחומי

הלמידה וההכשרה. המחוז שלנו לא הפסיק להתפתח מבחינה מקצועית גם בשנה זו וכל

התפתחות כזאת הביאה עמה עוד ועוד עשייה מבורכת. חלק מהעושר הזה מוגש כאן 

 מתוך תקווה שבשנה הבאה אף נרחיב את העשייה ואת הלמידה. 

אני רוצה להיפרד באמצעות הניוזלטר הזה מתמי לי, סגנית מנהלת שפ"ח ירושלים וחברה

בצוות הפיתוח המקצועי המחוזי, היוצאת לגמלאות.  תודה לך תמי על שותפות והובלה

של כל העשייה המגוונת. זוהי הזדמנות לומר תודה גם לכל רכזות התחום שהצליחו

לעשות עבודה נהדרת גם השנה. תודה גדולה מאד למנהלי ומנהלות השפ"ח, שאין מילים

לתאר את היכולת שלהם להסתגל במהירות לכל מצב, להוביל את הצוותים בשגרה

ובחירום ופשוט להיות מנהיגים.

ולסיום, תודה לכל אחת ואחד מכם. תודה שמגיעה לכם מכל הלב. בתקווה שיהיה קיץ

רגוע, קריר ונינוח, שבסופו חזרה לשגרה עם קצת יותר אנרגיה במאגרים.

מוזמנים להתרשם, בדף הבא.

                                                           להתראות, 

אורית                                                         

                                                        

ניוזלטר מחוז ירושלים-

מהדורת קיץ

פסיכולוגיות ופסיכולוגים יקרים,



מחוז ירושלים לומד- פיתוח מקצועי תשפ"א

מדרשה לפסיכולוגיה חינוכית

התקיימו בשלוחת ירושלים של המדרשה

לפסיכולוגיה חינוכית 5 קורסי חובה ו 11 קורסי

בחירה.

CBT מחזור ראשון של הכשרה והדרכה בגישת

הסתיים השנה.

הקורסים הבאים לוו בקבוצות הדרכה מחוזיות:

טיפול בפגיעות מיניות ( בשיתוף מכון חרוב)

התמודדות עם בעיות התנהגות בבית הספר

הורות בגישת הסמכות החדשה

 

קבוצות הדרכה מחוזיות

3 קבוצות הדרכה בטיפול בפגיעות מיניות

18 קבוצות הדרכה בתחום אובדנות ( הערכת

סיכון וטיפול)

10 מפגשי קבוצת "רכבת" למדריכים בתחום

דיאגנוסטיקה- וודקוק ג'ונסון.

1 קבוצת "מדיה"- תקשורת  מחוזית.

1 קבוצת מסיימי התמחות.

יום עיון מחוזי למנחי קבוצות "מיטיבה" 

ימי עיון ולמידה

 ספטמבר- אוקטובר- ימי עיון מחוזיים בנושא

ווודקוק-ג'ונסון, שלוו בהכשרות בשפ"חים.

אוקטובר-יום עיון מחוזי בנושא מיינדפולנס.

פברואר- יום עיון למדריכים

מאי- מפגש בנושא התערבות בחירום.

והיה גם מפגש צחוק אחד, בחודש מרץ :) 

פיתוח חומרים- בגיל הרך

 ובשפ"חים....

השתלמויות וקבוצות הדרכה.

פיתוח ולמידה של תוכניות

התערבות.

פיתוח של אין ספור מענים

להורים: הרצאות, סרטונים,

הקלטות קוליות, כתבות ועוד.

 

 

 

בואו נפעיל את חכמת

ההמון!

יש לכם רעיונות לפיתוח

מקצועי?

משהו שחייבים ללמוד?

נושאים שמסקרנים

אתכם ליום עיון? כתבו

psychologmy@gmail.comלכאן: 

30 מפגשי "חוסן"

לגננות-השתלמות ברחבי

המחוז בשיתוף הפיקוח.

פיתוח תוכניות "גשר לכיתה

א'", גיבורי אל"ף, חוג ארוחת

הערב- תוכניות מוכנות

לכיתה א' להורים ולילדים.

 

 

 


