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 משוב למסגרת
 

הסיפור מורכב מסיכום נקודות המבט סיפור אותו מספרים הצרכנים ואנשי הצוות במסגרת.  ?משוב ו דו"חמה

(תשובות לשאלון מדדי תוצאה) של צרכני השירות ואנשי הצוות המלווים אותם, אודות הערכת תחומי החיים 

 השונים.  

 יקומית מנקודת מבט ארגונית.לתמוך בקידום תהליכי ההחלמה במסגרת הש מהי מטרתו?

 משוב למסגרת, ניתן לאחר שנאספו כלל השאלונים, במהלך שנה קלנדרית אחת.  ?ניתן הואמתי 

תקציר ובו עיקרי הנתונים שנאספו, נתונים דמוגרפיים של מקבלי השירות שמילאו את השאלון,  ?במה כולל המשו

 ואנשי הצוות ותצוגה של הערכת תחומי החיים השונים על פי המשתקמים

 * הנתונים מוצגים בצורה רוחבית ואנונימית

 

בהתאם לצרכי הלקוחות (ארוך המטרות לטווח  בתכנוןיש לנסות ולהפוך אותו לכלי עבודה,  :כלי עבודההמשוב כ

 .  בניית תכנית עבודה שנתית מכוונת החלמהב, ו)הספציפיים

 י בין מקורות ידע שונים:  שילוב אינטגרטיבתוך  העבודהלשיפור דרכי  הזדמנותזוהי 

ü נקודת המבט של הצרכנים לגבי תחומי החיים השונים 

ü תחומי החיים לגבי אותם  נקודת המבט של אנשי הצוות 

ü   .וכן שימוש בידע המקצועי של המסגרת השיקומית 

 !ככל שיותר משתקמים יענו על השאלון, כך התמונה שתעלה מהמשוב תהיה מדויקת יותר 

 

 ם במשוב:שימושים נפוצי

ü  אזורים לחשיבה לאורך המשוב לסמןניתן 

ü  נקודת הזמן הנוכחיתהנוגע ל להתמקד בתחוםאו  לאורך המשוב ספציפיים להתמקד בתחומיםניתן 

ü  שעלו מתוך המשוב לטיפוחונקודה  לשימורמידי שנה ניתן להתמקד בנקודה 

ü  הםיבינתחומים שונים ולנסות להבין את ההשפעות ההדדיות ניתן לקשר בין 

ü  בין נקודות לנקודות המבט של הצרכנים בין  שוניםאו תחומים  דומיםניתן להתבונן היכן ישנם תחומים
 ? להזיק? או היכן הפער עשוי לעזורהיכן הפער עשוי  לחשובצוות?  לנסות המבט של ה

ü  פתח להאם ניתן  הצרכנים. צוות והאת משמעות הפערים בדירוגים/תפיסות בין אנשי  להביןרצוי לנסות
  ?נקודות מבט שונות ןסביב אות דיאלוג

 
העתק של המשוב נשלח למנהל המסגרת, למנהל המקצועי ולצוות השיקום המחוזי, לצורכי למידה  §

 ועבודה משותפת.  
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 תקציר הדרכה - שימוש במשוב

 

 ?בו אני עובד/תהייחודי רות ישל ביחס, ח המשוב״מה אני יכול/ה ללמוד מתוך דו

↓ 

 
↓ 
 

 בין מקורות הידע אינטגרציה
 
↓ 
 

 רותייה הצורכת את השיהתאמה של התכנית השנתית בהתאם לצרכי האוכלוס
 


