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מינהל החינוךמינהל החינוךמינהל החינוךמינהל החינוך
מועצה אזורית מטה יהודהמועצה אזורית מטה יהודהמועצה אזורית מטה יהודהמועצה אזורית מטה יהודה

ראש מינהל חינוךראש מינהל חינוךראש מינהל חינוךראש מינהל חינוך, , , , נסנסנסנס----שרונה ברשרונה ברשרונה ברשרונה בר: : : : מציגהמציגהמציגהמציגה

מועצה אזורית מטה יהודהמועצה אזורית מטה יהודהמועצה אזורית מטה יהודהמועצה אזורית מטה יהודה



מינוף מערכת החינוך במטה יהודה למערכת  מינוף מערכת החינוך במטה יהודה למערכת  מינוף מערכת החינוך במטה יהודה למערכת  מינוף מערכת החינוך במטה יהודה למערכת      �
.  .  .  .  חינוך מהמובילות בישראלחינוך מהמובילות בישראלחינוך מהמובילות בישראלחינוך מהמובילות בישראל

פיתוח מערכת חינוך המאפשרת מיצוי פוטנציאל  פיתוח מערכת חינוך המאפשרת מיצוי פוטנציאל  פיתוח מערכת חינוך המאפשרת מיצוי פוטנציאל  פיתוח מערכת חינוך המאפשרת מיצוי פוטנציאל      �
....רווחה והעצמה של כל משתתפיהרווחה והעצמה של כל משתתפיהרווחה והעצמה של כל משתתפיהרווחה והעצמה של כל משתתפיה, , , , אישי ולימודיאישי ולימודיאישי ולימודיאישי ולימודי

הכנה של בוגרי מערכת החינוך במטה יהודה  הכנה של בוגרי מערכת החינוך במטה יהודה  הכנה של בוגרי מערכת החינוך במטה יהודה  הכנה של בוגרי מערכת החינוך במטה יהודה      

החזוןהחזוןהחזוןהחזון

הכנה של בוגרי מערכת החינוך במטה יהודה  הכנה של בוגרי מערכת החינוך במטה יהודה  הכנה של בוגרי מערכת החינוך במטה יהודה  הכנה של בוגרי מערכת החינוך במטה יהודה      �
להשתלבות ומצוינות בחברה להשתלבות ומצוינות בחברה להשתלבות ומצוינות בחברה להשתלבות ומצוינות בחברה 

....טכנולוגית והישגיתטכנולוגית והישגיתטכנולוגית והישגיתטכנולוגית והישגית, , , , דמוקרטיתדמוקרטיתדמוקרטיתדמוקרטית        



ערכי הליבהערכי הליבהערכי הליבהערכי הליבה

מתן הזכות לכל ילדי מטה יהודה לזכות לחינוך מיטבי  מתן הזכות לכל ילדי מטה יהודה לזכות לחינוך מיטבי  מתן הזכות לכל ילדי מטה יהודה לזכות לחינוך מיטבי  מתן הזכות לכל ילדי מטה יהודה לזכות לחינוך מיטבי  �
ולמיצוי הפוטנציאל האישי כחלק מהמחויבות ליצירת  ולמיצוי הפוטנציאל האישי כחלק מהמחויבות ליצירת  ולמיצוי הפוטנציאל האישי כחלק מהמחויבות ליצירת  ולמיצוי הפוטנציאל האישי כחלק מהמחויבות ליצירת  

....שיווין הזדמנויות חברתישיווין הזדמנויות חברתישיווין הזדמנויות חברתישיווין הזדמנויות חברתי
הבניית מערכת חינוך המאפשרת מרחב חינוכי ותרבותי  הבניית מערכת חינוך המאפשרת מרחב חינוכי ותרבותי  הבניית מערכת חינוך המאפשרת מרחב חינוכי ותרבותי  הבניית מערכת חינוך המאפשרת מרחב חינוכי ותרבותי  �

.  .  .  .  למגוון הקהילות החברתיות במטה יהודהלמגוון הקהילות החברתיות במטה יהודהלמגוון הקהילות החברתיות במטה יהודהלמגוון הקהילות החברתיות במטה יהודה
השאיפה למצוינות ולמקצועיות תלווה את הפעילות של  השאיפה למצוינות ולמקצועיות תלווה את הפעילות של  השאיפה למצוינות ולמקצועיות תלווה את הפעילות של  השאיפה למצוינות ולמקצועיות תלווה את הפעילות של  �השאיפה למצוינות ולמקצועיות תלווה את הפעילות של  השאיפה למצוינות ולמקצועיות תלווה את הפעילות של  השאיפה למצוינות ולמקצועיות תלווה את הפעילות של  השאיפה למצוינות ולמקצועיות תלווה את הפעילות של  �

....מינהל החינוך וכל עשייה חינוכיתמינהל החינוך וכל עשייה חינוכיתמינהל החינוך וכל עשייה חינוכיתמינהל החינוך וכל עשייה חינוכית
שיקולים פדגוגיים וחינוכיים יהוו חלק אינטגראלי במערכת  שיקולים פדגוגיים וחינוכיים יהוו חלק אינטגראלי במערכת  שיקולים פדגוגיים וחינוכיים יהוו חלק אינטגראלי במערכת  שיקולים פדגוגיים וחינוכיים יהוו חלק אינטגראלי במערכת  �

.  .  .  .  ההחלטות במינהל החינוך ובעשייה החינוכיתההחלטות במינהל החינוך ובעשייה החינוכיתההחלטות במינהל החינוך ובעשייה החינוכיתההחלטות במינהל החינוך ובעשייה החינוכית
.  .  .  .  מחויבות לרמת שירות גבוהה לכל הפונים באשר הםמחויבות לרמת שירות גבוהה לכל הפונים באשר הםמחויבות לרמת שירות גבוהה לכל הפונים באשר הםמחויבות לרמת שירות גבוהה לכל הפונים באשר הם�



אמנת האגףאמנת האגףאמנת האגףאמנת האגף

....בפעילותובפעילותובפעילותובפעילותו    מרכזימרכזימרכזימרכזי    מרכיבמרכיבמרכיבמרכיב    שירותשירותשירותשירות    במתןבמתןבמתןבמתן    רואהרואהרואהרואה    החינוךהחינוךהחינוךהחינוך    מינהלמינהלמינהלמינהל�

        למתןלמתןלמתןלמתן    ביטויביטויביטויביטוי    הינוהינוהינוהינו    והוגןוהוגןוהוגןוהוגן    איכותיאיכותיאיכותיאיכותי    שירותשירותשירותשירות    כיכיכיכי    מאמיניםמאמיניםמאמיניםמאמינים    אנואנואנואנו�
....בסיסיתבסיסיתבסיסיתבסיסית    זכותזכותזכותזכות    ומהווהומהווהומהווהומהווה    תלמידתלמידתלמידתלמיד    לכללכללכללכל    שווהשווהשווהשווה    הזדמנותהזדמנותהזדמנותהזדמנות

        לפעוללפעוללפעוללפעול    מחויבותמחויבותמחויבותמחויבות    ומתוךומתוךומתוךומתוך    שליחותשליחותשליחותשליחות    בתחושתבתחושתבתחושתבתחושת    פועליםפועליםפועליםפועלים    אנואנואנואנו�
....בשעריהבשעריהבשעריהבשעריה    הבאיםהבאיםהבאיםהבאים    כלכלכלכל    ולרווחתולרווחתולרווחתולרווחת    החינוךהחינוךהחינוךהחינוך    מערכתמערכתמערכתמערכת    לקידוםלקידוםלקידוםלקידום

        שאיפהשאיפהשאיפהשאיפה    מתוךמתוךמתוךמתוך    ,,,,מקצועיתמקצועיתמקצועיתמקצועית    להתפתחותלהתפתחותלהתפתחותלהתפתחות    מתחייביםמתחייביםמתחייביםמתחייבים    אנואנואנואנו�
            ....מרביתמרביתמרביתמרבית    ולאיכותולאיכותולאיכותולאיכות    למצוינותלמצוינותלמצוינותלמצוינות

אנו מתחייבים לביצוע תהליכי הערכה ומדידה על מנת  אנו מתחייבים לביצוע תהליכי הערכה ומדידה על מנת  אנו מתחייבים לביצוע תהליכי הערכה ומדידה על מנת  אנו מתחייבים לביצוע תהליכי הערכה ומדידה על מנת  �
....להשתפר באופן מתמידלהשתפר באופן מתמידלהשתפר באופן מתמידלהשתפר באופן מתמיד



 מטרות על רב שנתיותמטרות על רב שנתיותמטרות על רב שנתיותמטרות על רב שנתיות

מיצוב מערכת החינוך במטה יהודה כמובילה ופורצת  מיצוב מערכת החינוך במטה יהודה כמובילה ופורצת  מיצוב מערכת החינוך במטה יהודה כמובילה ופורצת  מיצוב מערכת החינוך במטה יהודה כמובילה ופורצת  �
.  .  .  .  דרךדרךדרךדרך

יצירת גאווה מקומית והפיכת מטה יהודה לאבן שואבת  יצירת גאווה מקומית והפיכת מטה יהודה לאבן שואבת  יצירת גאווה מקומית והפיכת מטה יהודה לאבן שואבת  יצירת גאווה מקומית והפיכת מטה יהודה לאבן שואבת  �
....לאוכלוסיות המבקשות חינוך איכותילאוכלוסיות המבקשות חינוך איכותילאוכלוסיות המבקשות חינוך איכותילאוכלוסיות המבקשות חינוך איכותי

....הערכי והחברתי של כלל הלומדיםהערכי והחברתי של כלל הלומדיםהערכי והחברתי של כלל הלומדיםהערכי והחברתי של כלל הלומדים, , , , פיתוח המצע הרגשיפיתוח המצע הרגשיפיתוח המצע הרגשיפיתוח המצע הרגשי�
הגעה להישגים לימודיים גבוהים על פי מדדי הערכה  הגעה להישגים לימודיים גבוהים על פי מדדי הערכה  הגעה להישגים לימודיים גבוהים על פי מדדי הערכה  הגעה להישגים לימודיים גבוהים על פי מדדי הערכה  �הגעה להישגים לימודיים גבוהים על פי מדדי הערכה  הגעה להישגים לימודיים גבוהים על פי מדדי הערכה  הגעה להישגים לימודיים גבוהים על פי מדדי הערכה  הגעה להישגים לימודיים גבוהים על פי מדדי הערכה  

.  .  .  .  ברמה הארצית והבינלאומיתברמה הארצית והבינלאומיתברמה הארצית והבינלאומיתברמה הארצית והבינלאומית
יצירת אקלים חינוכי המושתת על ערכים אותם הקהילה  יצירת אקלים חינוכי המושתת על ערכים אותם הקהילה  יצירת אקלים חינוכי המושתת על ערכים אותם הקהילה  יצירת אקלים חינוכי המושתת על ערכים אותם הקהילה  �

....בוחרת להובילבוחרת להובילבוחרת להובילבוחרת להוביל



מטרות על רב שנתיותמטרות על רב שנתיותמטרות על רב שנתיותמטרות על רב שנתיות

מתן מענה חינוכי לכלל האוכלוסיות והקהילות בהתאם לצרכיהן  מתן מענה חינוכי לכלל האוכלוסיות והקהילות בהתאם לצרכיהן  מתן מענה חינוכי לכלל האוכלוסיות והקהילות בהתאם לצרכיהן  מתן מענה חינוכי לכלל האוכלוסיות והקהילות בהתאם לצרכיהן  �
....לאומילאומילאומילאומי–המגזר הערבי והמגזר הדתי המגזר הערבי והמגזר הדתי המגזר הערבי והמגזר הדתי המגזר הערבי והמגזר הדתי , , , , בהן חבל עדולםבהן חבל עדולםבהן חבל עדולםבהן חבל עדולם–הייחודיים הייחודיים הייחודיים הייחודיים 

....בניית רצף חינוכי מגיל ינקות ועד בגרותבניית רצף חינוכי מגיל ינקות ועד בגרותבניית רצף חינוכי מגיל ינקות ועד בגרותבניית רצף חינוכי מגיל ינקות ועד בגרות�
א  א  א  א  """"העצמה אישית ומקצועית של מנהלים וציוותי הוראה וגיוס כהעצמה אישית ומקצועית של מנהלים וציוותי הוראה וגיוס כהעצמה אישית ומקצועית של מנהלים וציוותי הוראה וגיוס כהעצמה אישית ומקצועית של מנהלים וציוותי הוראה וגיוס כ�

.  .  .  .  איכותיאיכותיאיכותיאיכותי
הקמת מסגרת לימודים אקדמית קהילתית אשר תביא לידי ביטוי  הקמת מסגרת לימודים אקדמית קהילתית אשר תביא לידי ביטוי  הקמת מסגרת לימודים אקדמית קהילתית אשר תביא לידי ביטוי  הקמת מסגרת לימודים אקדמית קהילתית אשר תביא לידי ביטוי  �הקמת מסגרת לימודים אקדמית קהילתית אשר תביא לידי ביטוי  הקמת מסגרת לימודים אקדמית קהילתית אשר תביא לידי ביטוי  הקמת מסגרת לימודים אקדמית קהילתית אשר תביא לידי ביטוי  הקמת מסגרת לימודים אקדמית קהילתית אשר תביא לידי ביטוי  �

.  .  .  .  את הייחודיות של מטה יהודהאת הייחודיות של מטה יהודהאת הייחודיות של מטה יהודהאת הייחודיות של מטה יהודה
....יצירת מרחב חינוכי משותף לכלל העוסקים בעשייה החינוכיתיצירת מרחב חינוכי משותף לכלל העוסקים בעשייה החינוכיתיצירת מרחב חינוכי משותף לכלל העוסקים בעשייה החינוכיתיצירת מרחב חינוכי משותף לכלל העוסקים בעשייה החינוכית�
בניית תוכנית אסטרטגית ארוכת טווח למערכת החינוך במטה  בניית תוכנית אסטרטגית ארוכת טווח למערכת החינוך במטה  בניית תוכנית אסטרטגית ארוכת טווח למערכת החינוך במטה  בניית תוכנית אסטרטגית ארוכת טווח למערכת החינוך במטה  �

....יהודה והוצאתה מהכוח אל הפועליהודה והוצאתה מהכוח אל הפועליהודה והוצאתה מהכוח אל הפועליהודה והוצאתה מהכוח אל הפועל



יעדים רב שנתיים יעדים רב שנתיים יעדים רב שנתיים יעדים רב שנתיים 

יוזמות פדגוגיות ומגמות  יוזמות פדגוגיות ומגמות  יוזמות פדגוגיות ומגמות  יוזמות פדגוגיות ומגמות  , , , , פיתוח ועידוד תוכניות חדשניותפיתוח ועידוד תוכניות חדשניותפיתוח ועידוד תוכניות חדשניותפיתוח ועידוד תוכניות חדשניות�
.   .   .   .   ערכית ולימודיתערכית ולימודיתערכית ולימודיתערכית ולימודית, , , , חברתיתחברתיתחברתיתחברתית, , , , המכוונות להתפתחות אישיתהמכוונות להתפתחות אישיתהמכוונות להתפתחות אישיתהמכוונות להתפתחות אישית

הובלה של תוכניות להעלאת ההישגים הלימודיים של כלל  הובלה של תוכניות להעלאת ההישגים הלימודיים של כלל  הובלה של תוכניות להעלאת ההישגים הלימודיים של כלל  הובלה של תוכניות להעלאת ההישגים הלימודיים של כלל  �
.  .  .  .  התלמידים ותמיכה בתוכניות קיימותהתלמידים ותמיכה בתוכניות קיימותהתלמידים ותמיכה בתוכניות קיימותהתלמידים ותמיכה בתוכניות קיימות

.  .  .  .  יצירת תשתיות טכנולוגיות ומדעיות בכל בתי הספריצירת תשתיות טכנולוגיות ומדעיות בכל בתי הספריצירת תשתיות טכנולוגיות ומדעיות בכל בתי הספריצירת תשתיות טכנולוגיות ומדעיות בכל בתי הספר�
עידוד והקצאת משאבים ליצירת כיתות וקבוצות למידה  עידוד והקצאת משאבים ליצירת כיתות וקבוצות למידה  עידוד והקצאת משאבים ליצירת כיתות וקבוצות למידה  עידוד והקצאת משאבים ליצירת כיתות וקבוצות למידה  �

.  .  .  .  המאפשרות למידה איכותית בגנים ובבתי הספרהמאפשרות למידה איכותית בגנים ובבתי הספרהמאפשרות למידה איכותית בגנים ובבתי הספרהמאפשרות למידה איכותית בגנים ובבתי הספר.  .  .  .  המאפשרות למידה איכותית בגנים ובבתי הספרהמאפשרות למידה איכותית בגנים ובבתי הספרהמאפשרות למידה איכותית בגנים ובבתי הספרהמאפשרות למידה איכותית בגנים ובבתי הספר
בניית מדדים כמותיים לביצוע הערכה ומדידה לשיפור  בניית מדדים כמותיים לביצוע הערכה ומדידה לשיפור  בניית מדדים כמותיים לביצוע הערכה ומדידה לשיפור  בניית מדדים כמותיים לביצוע הערכה ומדידה לשיפור  �

ההישגים הלימודיים על פי הקריטריונים במבחנים ארציים  ההישגים הלימודיים על פי הקריטריונים במבחנים ארציים  ההישגים הלימודיים על פי הקריטריונים במבחנים ארציים  ההישגים הלימודיים על פי הקריטריונים במבחנים ארציים  
.  .  .  .  ובין לאומייםובין לאומייםובין לאומייםובין לאומיים

הרחבה והקמה של מוסדות חינוך עבור המגזרים השונים  הרחבה והקמה של מוסדות חינוך עבור המגזרים השונים  הרחבה והקמה של מוסדות חינוך עבור המגזרים השונים  הרחבה והקמה של מוסדות חינוך עבור המגזרים השונים  �
....תוכנית אסטרטגית ארוכת טווחתוכנית אסטרטגית ארוכת טווחתוכנית אסטרטגית ארוכת טווחתוכנית אסטרטגית ארוכת טווח    - - - - בהלימה לתוכנית אבבהלימה לתוכנית אבבהלימה לתוכנית אבבהלימה לתוכנית אב
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� יעוץ יעוץ יעוץ יעוץ : : : : הובלת יוזמות להתמקצעות המנהלים והמוריםהובלת יוזמות להתמקצעות המנהלים והמוריםהובלת יוזמות להתמקצעות המנהלים והמוריםהובלת יוזמות להתמקצעות המנהלים והמורים
....השתלמויותהשתלמויותהשתלמויותהשתלמויות, , , , פורום גיל הרךפורום גיל הרךפורום גיל הרךפורום גיל הרך, , , , פורום מנהליםפורום מנהליםפורום מנהליםפורום מנהלים, , , , ארגוניארגוניארגוניארגוני

הקצאת משאבים להבניית סביבה חינוכית מיטבית בגיל  הקצאת משאבים להבניית סביבה חינוכית מיטבית בגיל  הקצאת משאבים להבניית סביבה חינוכית מיטבית בגיל  הקצאת משאבים להבניית סביבה חינוכית מיטבית בגיל  �
....הרך עבור כלל הילדים ועבור הילדים בסיכוןהרך עבור כלל הילדים ועבור הילדים בסיכוןהרך עבור כלל הילדים ועבור הילדים בסיכוןהרך עבור כלל הילדים ועבור הילדים בסיכון

בניית תוכניות ופיתוח כלים לצמצום נשירה גלויה  בניית תוכניות ופיתוח כלים לצמצום נשירה גלויה  בניית תוכניות ופיתוח כלים לצמצום נשירה גלויה  בניית תוכניות ופיתוח כלים לצמצום נשירה גלויה  �
....וסמויהוסמויהוסמויהוסמויה....וסמויהוסמויהוסמויהוסמויה

אשר תעודד אקדמיזציה של  אשר תעודד אקדמיזציה של  אשר תעודד אקדמיזציה של  אשר תעודד אקדמיזציה של  , , , , הקמת מכללה קהילתיתהקמת מכללה קהילתיתהקמת מכללה קהילתיתהקמת מכללה קהילתית�
.   .   .   .   בשימת דגש על ייחודיות המקוםבשימת דגש על ייחודיות המקוםבשימת דגש על ייחודיות המקוםבשימת דגש על ייחודיות המקום, , , , תושבי מטה יהודהתושבי מטה יהודהתושבי מטה יהודהתושבי מטה יהודה

גיוס משאבים ייחודיים ממשרד החינוך והמגזר השלישי  גיוס משאבים ייחודיים ממשרד החינוך והמגזר השלישי  גיוס משאבים ייחודיים ממשרד החינוך והמגזר השלישי  גיוס משאבים ייחודיים ממשרד החינוך והמגזר השלישי  �
למוסדות החינוך כחלק ממערך איגום משאבים  למוסדות החינוך כחלק ממערך איגום משאבים  למוסדות החינוך כחלק ממערך איגום משאבים  למוסדות החינוך כחלק ממערך איגום משאבים  

.  .  .  .  כלכליים לעשייה חינוכיתכלכליים לעשייה חינוכיתכלכליים לעשייה חינוכיתכלכליים לעשייה חינוכית
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סיום בניית תוכנית אסטרטגית ארוכת טווח    סיום בניית תוכנית אסטרטגית ארוכת טווח    סיום בניית תוכנית אסטרטגית ארוכת טווח    סיום בניית תוכנית אסטרטגית ארוכת טווח        �
למערכת החינוך במטה יהודה והמשך הוצאתם למערכת החינוך במטה יהודה והמשך הוצאתם למערכת החינוך במטה יהודה והמשך הוצאתם למערכת החינוך במטה יהודה והמשך הוצאתם 

....מהכח אל הפועלמהכח אל הפועלמהכח אל הפועלמהכח אל הפועל
יצירת חזון חינוכי אזורי בקרב העוסקים  יצירת חזון חינוכי אזורי בקרב העוסקים  יצירת חזון חינוכי אזורי בקרב העוסקים  יצירת חזון חינוכי אזורי בקרב העוסקים      �

....בעשייה החינוכיתבעשייה החינוכיתבעשייה החינוכיתבעשייה החינוכית....בעשייה החינוכיתבעשייה החינוכיתבעשייה החינוכיתבעשייה החינוכית
.  .  .  .  מיצוב מינהל החינוך כמוביל פדגוגיה חינוכיתמיצוב מינהל החינוך כמוביל פדגוגיה חינוכיתמיצוב מינהל החינוך כמוביל פדגוגיה חינוכיתמיצוב מינהל החינוך כמוביל פדגוגיה חינוכית    �
התמקצעות ופיתוח תודעת שירות עמוקה  התמקצעות ופיתוח תודעת שירות עמוקה  התמקצעות ופיתוח תודעת שירות עמוקה  התמקצעות ופיתוח תודעת שירות עמוקה      �

  ....בקרב עובדי מינהל החינוךבקרב עובדי מינהל החינוךבקרב עובדי מינהל החינוךבקרב עובדי מינהל החינוך



2011201120112011יעדים לשנת יעדים לשנת יעדים לשנת יעדים לשנת 

על מנת לאפשר שליטה  על מנת לאפשר שליטה  על מנת לאפשר שליטה  על מנת לאפשר שליטה  , , , , מחשוב נתוני מערכת החינוךמחשוב נתוני מערכת החינוךמחשוב נתוני מערכת החינוךמחשוב נתוני מערכת החינוך
. . . . ובקרה על נתוני התלמידים וניידותםובקרה על נתוני התלמידים וניידותםובקרה על נתוני התלמידים וניידותםובקרה על נתוני התלמידים וניידותם

נקיטת פעולות להשגת מימון  נקיטת פעולות להשגת מימון  נקיטת פעולות להשגת מימון  נקיטת פעולות להשגת מימון  , , , , מעקב תקציב והתייעלותמעקב תקציב והתייעלותמעקב תקציב והתייעלותמעקב תקציב והתייעלות�
.  .  .  .  תקציבים נוספים ממשרדי הממשלה ומהמגזר השלישיתקציבים נוספים ממשרדי הממשלה ומהמגזר השלישיתקציבים נוספים ממשרדי הממשלה ומהמגזר השלישיתקציבים נוספים ממשרדי הממשלה ומהמגזר השלישי

אירגוני ומינהלתי של בתי הספר החדשים  אירגוני ומינהלתי של בתי הספר החדשים  אירגוני ומינהלתי של בתי הספר החדשים  אירגוני ומינהלתי של בתי הספר החדשים  , , , , ליווי פדגוגיליווי פדגוגיליווי פדגוגיליווי פדגוגי� אירגוני ומינהלתי של בתי הספר החדשים  אירגוני ומינהלתי של בתי הספר החדשים  אירגוני ומינהלתי של בתי הספר החדשים  אירגוני ומינהלתי של בתי הספר החדשים  , , , , ליווי פדגוגיליווי פדגוגיליווי פדגוגיליווי פדגוגי�
תיכון צור הדסה  תיכון צור הדסה  תיכון צור הדסה  תיכון צור הדסה  , , , , האלההאלההאלההאלה, , , , לביאלביאלביאלביא((((ומעברים למבנה קבע ומעברים למבנה קבע ומעברים למבנה קבע ומעברים למבנה קבע 

).  ).  ).  ).  עין נקובהעין נקובהעין נקובהעין נקובה----ועין ראפהועין ראפהועין ראפהועין ראפה
הוספת יעדים בהמשך להחלטות שתתקבלנה במסגרת  הוספת יעדים בהמשך להחלטות שתתקבלנה במסגרת  הוספת יעדים בהמשך להחלטות שתתקבלנה במסגרת  הוספת יעדים בהמשך להחלטות שתתקבלנה במסגרת  �

.  .  .  .  התוכנית האסטרטגית לחינוךהתוכנית האסטרטגית לחינוךהתוכנית האסטרטגית לחינוךהתוכנית האסטרטגית לחינוך



תוכנית עבודה שנתית תוכנית עבודה שנתית תוכנית עבודה שנתית תוכנית עבודה שנתית 
תיאום ופיתוחתיאום ופיתוחתיאום ופיתוחתיאום ופיתוח, , , , מחלקת תפעולמחלקת תפעולמחלקת תפעולמחלקת תפעול
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עבודה שנתית עבודה שנתית עבודה שנתית עבודה שנתית  תוכניתתוכניתתוכניתתוכנית
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רישום ושיבוץ לבתי ספר וגני ילדיםרישום ושיבוץ לבתי ספר וגני ילדיםרישום ושיבוץ לבתי ספר וגני ילדיםרישום ושיבוץ לבתי ספר וגני ילדים

משימותמשימותמשימותמשימות////פעולותפעולותפעולותפעולות חודשחודשחודשחודש

עדכון תושבים עוזביםעדכון תושבים עוזביםעדכון תושבים עוזביםעדכון תושבים עוזבים, , , , קליטת תושביםקליטת תושביםקליטת תושביםקליטת תושבים, , , , הכנה לרישוםהכנה לרישוםהכנה לרישוםהכנה לרישום
רישום לתושבים חדשים ומעבריםרישום לתושבים חדשים ומעבריםרישום לתושבים חדשים ומעבריםרישום לתושבים חדשים ומעברים    - - - - ''''רישום לכיתות ארישום לכיתות ארישום לכיתות ארישום לכיתות א

אגרות לימודי חוץ הסעות דיווחאגרות לימודי חוץ הסעות דיווחאגרות לימודי חוץ הסעות דיווחאגרות לימודי חוץ הסעות דיווח, , , , רישום רישום רישום רישום 

ינוארינוארינוארינואר

....הכנה לרישום מערכת האוטומציההכנה לרישום מערכת האוטומציההכנה לרישום מערכת האוטומציההכנה לרישום מערכת האוטומציה
קליטה ועדכון תושביםקליטה ועדכון תושביםקליטה ועדכון תושביםקליטה ועדכון תושבים

אישור לימודי חוץאישור לימודי חוץאישור לימודי חוץאישור לימודי חוץ
קבלת העתקי רישום אתר קבלת העתקי רישום אתר קבלת העתקי רישום אתר קבלת העתקי רישום אתר 

פברוארפברוארפברוארפברואר

קליטת הנתונים למערכת הממוחשבתקליטת הנתונים למערכת הממוחשבתקליטת הנתונים למערכת הממוחשבתקליטת הנתונים למערכת הממוחשבת
הקלדת טפסי רישוםהקלדת טפסי רישוםהקלדת טפסי רישוםהקלדת טפסי רישום

מרץמרץמרץמרץ
הקלדת טפסי רישוםהקלדת טפסי רישוםהקלדת טפסי רישוםהקלדת טפסי רישום

עדכון מצבת תלמידיםעדכון מצבת תלמידיםעדכון מצבת תלמידיםעדכון מצבת תלמידים, , , , תיווך בין אתר הרישום לאוטומציה תיווך בין אתר הרישום לאוטומציה תיווך בין אתר הרישום לאוטומציה תיווך בין אתר הרישום לאוטומציה 
הגשת טפסים מצבת תלמידיםהגשת טפסים מצבת תלמידיםהגשת טפסים מצבת תלמידיםהגשת טפסים מצבת תלמידים
''''הקלדת טפסי רישום כיתה אהקלדת טפסי רישום כיתה אהקלדת טפסי רישום כיתה אהקלדת טפסי רישום כיתה א

לפתיחת גנים חדשיםלפתיחת גנים חדשיםלפתיחת גנים חדשיםלפתיחת גנים חדשים–הגשת טפסים הגשת טפסים הגשת טפסים הגשת טפסים 

אפרילאפרילאפרילאפריל

ביטולים העברותביטולים העברותביטולים העברותביטולים העברות/ / / / רישומים רישומים רישומים רישומים 
טפסי רישוםטפסי רישוםטפסי רישוםטפסי רישום+ + + + ארגון תיקי רישום הסדרים כספיים ארגון תיקי רישום הסדרים כספיים ארגון תיקי רישום הסדרים כספיים ארגון תיקי רישום הסדרים כספיים 

מאימאימאימאי

הסדרים כספייםהסדרים כספייםהסדרים כספייםהסדרים כספיים–בדיקה בדיקה בדיקה בדיקה , , , , המשך תהליך רישוםהמשך תהליך רישוםהמשך תהליך רישוםהמשך תהליך רישום
,,,,אישורים לפתיחת גנים חדשיםאישורים לפתיחת גנים חדשיםאישורים לפתיחת גנים חדשיםאישורים לפתיחת גנים חדשים

הכנה לשיבוצים  הכנה לשיבוצים  הכנה לשיבוצים  הכנה לשיבוצים  

יונייונייונייוני



תוכנית עבודה שנתית תוכנית עבודה שנתית תוכנית עבודה שנתית תוכנית עבודה שנתית 
 מחלקת הגיל הרךמחלקת הגיל הרךמחלקת הגיל הרךמחלקת הגיל הרך

רישום ושיבוץ לבתי ספר וגני ילדיםרישום ושיבוץ לבתי ספר וגני ילדיםרישום ושיבוץ לבתי ספר וגני ילדיםרישום ושיבוץ לבתי ספר וגני ילדים

פעולותפעולותפעולותפעולות חודשחודשחודשחודש

המשך תהליך רישום הסדרי תשלוםהמשך תהליך רישום הסדרי תשלוםהמשך תהליך רישום הסדרי תשלוםהמשך תהליך רישום הסדרי תשלום
התחלת תהליך השיבוץהתחלת תהליך השיבוץהתחלת תהליך השיבוץהתחלת תהליך השיבוץ
טיפול בערעור שיבוץטיפול בערעור שיבוץטיפול בערעור שיבוץטיפול בערעור שיבוץ

יולייולייולייולי

המשך תהליך רישוםהמשך תהליך רישוםהמשך תהליך רישוםהמשך תהליך רישום
מחלקת גביהמחלקת גביהמחלקת גביהמחלקת גביה–עדכונים עדכונים עדכונים עדכונים 

פרסום שיבוצים באינטרנטפרסום שיבוצים באינטרנטפרסום שיבוצים באינטרנטפרסום שיבוצים באינטרנט
טיפול בערעור שיבוץטיפול בערעור שיבוץטיפול בערעור שיבוץטיפול בערעור שיבוץ

אוגוסטאוגוסטאוגוסטאוגוסט

בדיקת מצבת תלמידיםבדיקת מצבת תלמידיםבדיקת מצבת תלמידיםבדיקת מצבת תלמידים, , , , הזמנת טפסי רישוםהזמנת טפסי רישוםהזמנת טפסי רישוםהזמנת טפסי רישום
מדבקותמדבקותמדבקותמדבקות, , , , רשימת גני ילדיםרשימת גני ילדיםרשימת גני ילדיםרשימת גני ילדים, , , , מחלקת גבייהמחלקת גבייהמחלקת גבייהמחלקת גבייה, , , , עדכון אוטומציהעדכון אוטומציהעדכון אוטומציהעדכון אוטומציה

ספטמברספטמברספטמברספטמבר
מדבקותמדבקותמדבקותמדבקות, , , , רשימת גני ילדיםרשימת גני ילדיםרשימת גני ילדיםרשימת גני ילדים, , , , מחלקת גבייהמחלקת גבייהמחלקת גבייהמחלקת גבייה, , , , עדכון אוטומציהעדכון אוטומציהעדכון אוטומציהעדכון אוטומציה

))))לחודשלחודשלחודשלחודש    15151515עד עד עד עד ((((הזמנת טפסי רישום לשנה הבאה הזמנת טפסי רישום לשנה הבאה הזמנת טפסי רישום לשנה הבאה הזמנת טפסי רישום לשנה הבאה 
המשך טיפול בבקשות שינוי שיבוץ אחרונותהמשך טיפול בבקשות שינוי שיבוץ אחרונותהמשך טיפול בבקשות שינוי שיבוץ אחרונותהמשך טיפול בבקשות שינוי שיבוץ אחרונות

אגרת לימודי  אגרת לימודי  אגרת לימודי  אגרת לימודי  , , , , ביטוחביטוחביטוחביטוח, , , , סל תרבותסל תרבותסל תרבותסל תרבות, , , , תוכנית קרבתוכנית קרבתוכנית קרבתוכנית קרב, , , , חיובים כספים שכר לימודחיובים כספים שכר לימודחיובים כספים שכר לימודחיובים כספים שכר לימוד, , , , עדכון רשימותעדכון רשימותעדכון רשימותעדכון רשימות–קיבוצים קיבוצים קיבוצים קיבוצים 
חוץחוץחוץחוץ

אאאא""""לתשעלתשעלתשעלתשע' ' ' ' הזמנת דיסקים לרישום כיתה אהזמנת דיסקים לרישום כיתה אהזמנת דיסקים לרישום כיתה אהזמנת דיסקים לרישום כיתה א

אוקטובראוקטובראוקטובראוקטובר

טפסי רישוםטפסי רישוםטפסי רישוםטפסי רישום, , , , הצעות מחירהצעות מחירהצעות מחירהצעות מחיר, , , , א הזמנות א הזמנות א הזמנות א הזמנות """"הכנה לשנת הלימודים תשעהכנה לשנת הלימודים תשעהכנה לשנת הלימודים תשעהכנה לשנת הלימודים תשע נובמברנובמברנובמברנובמבר

....הכנת הזמנת עבודה לטפסיי רישום ואגרות להוריםהכנת הזמנת עבודה לטפסיי רישום ואגרות להוריםהכנת הזמנת עבודה לטפסיי רישום ואגרות להוריםהכנת הזמנת עבודה לטפסיי רישום ואגרות להורים: : : : הכנה לשנת הלימודים הבאההכנה לשנת הלימודים הבאההכנה לשנת הלימודים הבאההכנה לשנת הלימודים הבאה
הזמנת הסייעות למפגש קבלת הדרכה ומתן לקראת רישוםהזמנת הסייעות למפגש קבלת הדרכה ומתן לקראת רישוםהזמנת הסייעות למפגש קבלת הדרכה ומתן לקראת רישוםהזמנת הסייעות למפגש קבלת הדרכה ומתן לקראת רישום

....בניית אתר האינטרנט מול האוטומציה לצורך קליטת הילדיםבניית אתר האינטרנט מול האוטומציה לצורך קליטת הילדיםבניית אתר האינטרנט מול האוטומציה לצורך קליטת הילדיםבניית אתר האינטרנט מול האוטומציה לצורך קליטת הילדים

דצמברדצמברדצמברדצמבר



מחלקת הגיל הרךמחלקת הגיל הרךמחלקת הגיל הרךמחלקת הגיל הרך    ----תוכנית עבודה שנתית תוכנית עבודה שנתית תוכנית עבודה שנתית תוכנית עבודה שנתית 

משימותמשימותמשימותמשימות////פעולותפעולותפעולותפעולות חודשחודשחודשחודש

....וועד ישוביםוועד ישוביםוועד ישוביםוועד ישובים, , , , שרות פסיכולוגישרות פסיכולוגישרות פסיכולוגישרות פסיכולוגי, , , , משרד החינוךמשרד החינוךמשרד החינוךמשרד החינוך: : : : תיאום פגישות עבודה לקראת שנת הלימודים הבאהתיאום פגישות עבודה לקראת שנת הלימודים הבאהתיאום פגישות עבודה לקראת שנת הלימודים הבאהתיאום פגישות עבודה לקראת שנת הלימודים הבאה
מפגש שני לועדת גיל רך יישוביתמפגש שני לועדת גיל רך יישוביתמפגש שני לועדת גיל רך יישוביתמפגש שני לועדת גיל רך יישובית

חודשייםחודשייםחודשייםחודשיים    - - - - התחלת סבב שני של סיורים בגנים התחלת סבב שני של סיורים בגנים התחלת סבב שני של סיורים בגנים התחלת סבב שני של סיורים בגנים 
הפצת שאלון בדק ביתהפצת שאלון בדק ביתהפצת שאלון בדק ביתהפצת שאלון בדק בית

ינוארינוארינוארינואר

ל הבאהל הבאהל הבאהל הבאה""""קיום מפגשי עבודה מול הישובים  ומשרד החינוך הערכות לשנהקיום מפגשי עבודה מול הישובים  ומשרד החינוך הערכות לשנהקיום מפגשי עבודה מול הישובים  ומשרד החינוך הערכות לשנהקיום מפגשי עבודה מול הישובים  ומשרד החינוך הערכות לשנה
תוכנית מעברים לכיתה אלף הזמנת תחבורה מול הגנים ובתי הספרתוכנית מעברים לכיתה אלף הזמנת תחבורה מול הגנים ובתי הספרתוכנית מעברים לכיתה אלף הזמנת תחבורה מול הגנים ובתי הספרתוכנית מעברים לכיתה אלף הזמנת תחבורה מול הגנים ובתי הספר

הכנת תוכנית הצטיידותהכנת תוכנית הצטיידותהכנת תוכנית הצטיידותהכנת תוכנית הצטיידות
הזמנת עבודה חומרי ניקוי לגניםהזמנת עבודה חומרי ניקוי לגניםהזמנת עבודה חומרי ניקוי לגניםהזמנת עבודה חומרי ניקוי לגנים

פברוארפברוארפברוארפברואר

הכנת מפגש סייעות שלישיהכנת מפגש סייעות שלישיהכנת מפגש סייעות שלישיהכנת מפגש סייעות שלישי
קיום מפגש שלישי לועדת גיל רך  יישובית  קיום מפגש שלישי לועדת גיל רך  יישובית  קיום מפגש שלישי לועדת גיל רך  יישובית  קיום מפגש שלישי לועדת גיל רך  יישובית  

מרץמרץמרץמרץ
קיום מפגש שלישי לועדת גיל רך  יישובית  קיום מפגש שלישי לועדת גיל רך  יישובית  קיום מפגש שלישי לועדת גיל רך  יישובית  קיום מפגש שלישי לועדת גיל רך  יישובית  

הכנת הרשאות לחומרי עבודההכנת הרשאות לחומרי עבודההכנת הרשאות לחומרי עבודההכנת הרשאות לחומרי עבודה
מועצתימועצתימועצתימועצתי    פורום גיל הרךפורום גיל הרךפורום גיל הרךפורום גיל הרך

הזמנת ציוד הזמנת ציוד הזמנת ציוד הזמנת ציוד ....מעקב  ובקרהמעקב  ובקרהמעקב  ובקרהמעקב  ובקרה. . . . עדכון מחלקות על פתיחת גנים עדכון מחלקות על פתיחת גנים עדכון מחלקות על פתיחת גנים עדכון מחלקות על פתיחת גנים 
הערכות לקראת יום קהילה ומשטרההערכות לקראת יום קהילה ומשטרההערכות לקראת יום קהילה ומשטרההערכות לקראת יום קהילה ומשטרה
הזמנת עבודה לתעודות לגני ילדיםהזמנת עבודה לתעודות לגני ילדיםהזמנת עבודה לתעודות לגני ילדיםהזמנת עבודה לתעודות לגני ילדים

בדק בית תוכנית עבודה בגניםבדק בית תוכנית עבודה בגניםבדק בית תוכנית עבודה בגניםבדק בית תוכנית עבודה בגנים

אפרילאפרילאפרילאפריל

קיום מפגש רביעי לועדת גיל רך יישוביתקיום מפגש רביעי לועדת גיל רך יישוביתקיום מפגש רביעי לועדת גיל רך יישוביתקיום מפגש רביעי לועדת גיל רך יישובית
התחלת סבב שלישי בגניםהתחלת סבב שלישי בגניםהתחלת סבב שלישי בגניםהתחלת סבב שלישי בגנים
קיום יום קהילה ומשטרהקיום יום קהילה ומשטרהקיום יום קהילה ומשטרהקיום יום קהילה ומשטרה

מעקב אחרי תוכנית מעבריםמעקב אחרי תוכנית מעבריםמעקב אחרי תוכנית מעבריםמעקב אחרי תוכנית מעברים
פורום גיל הרך מועצתיפורום גיל הרך מועצתיפורום גיל הרך מועצתיפורום גיל הרך מועצתי

מאימאימאימאי

הערכות לפתיחת קייטנותהערכות לפתיחת קייטנותהערכות לפתיחת קייטנותהערכות לפתיחת קייטנות
טיול סוף שנה סייעותטיול סוף שנה סייעותטיול סוף שנה סייעותטיול סוף שנה סייעות

סיכום שנת פעילות קרן קרבסיכום שנת פעילות קרן קרבסיכום שנת פעילות קרן קרבסיכום שנת פעילות קרן קרב

יונייונייונייוני



תוכנית עבודה שנתית תוכנית עבודה שנתית תוכנית עבודה שנתית תוכנית עבודה שנתית 
מחלקת הגיל הרךמחלקת הגיל הרךמחלקת הגיל הרךמחלקת הגיל הרך

משימותמשימותמשימותמשימות////פעולותפעולותפעולותפעולות חודשחודשחודשחודש

הערכות לקראת שנת הלימודים גננות סייעותהערכות לקראת שנת הלימודים גננות סייעותהערכות לקראת שנת הלימודים גננות סייעותהערכות לקראת שנת הלימודים גננות סייעות/ / / / הכנת יום עיוןהכנת יום עיוןהכנת יום עיוןהכנת יום עיון
קיום ועדות לאישור בקשות חריגותקיום ועדות לאישור בקשות חריגותקיום ועדות לאישור בקשות חריגותקיום ועדות לאישור בקשות חריגות

יולייולייולייולי

יום עיון סייעות גננות פתיחת שנה  יום עיון סייעות גננות פתיחת שנה  יום עיון סייעות גננות פתיחת שנה  יום עיון סייעות גננות פתיחת שנה  
שליחת מכתבים לועדים על פתיחת צהרוניםשליחת מכתבים לועדים על פתיחת צהרוניםשליחת מכתבים לועדים על פתיחת צהרוניםשליחת מכתבים לועדים על פתיחת צהרונים

אוגוסטאוגוסטאוגוסטאוגוסט

פתיחת שנת לימודים  מעקב ובקרה מול כלל הגניםפתיחת שנת לימודים  מעקב ובקרה מול כלל הגניםפתיחת שנת לימודים  מעקב ובקרה מול כלל הגניםפתיחת שנת לימודים  מעקב ובקרה מול כלל הגנים
טיפול וליווי הגנים החדשים שנפתחוטיפול וליווי הגנים החדשים שנפתחוטיפול וליווי הגנים החדשים שנפתחוטיפול וליווי הגנים החדשים שנפתחו

))))שריון ביומנים מול כל הגורמיםשריון ביומנים מול כל הגורמיםשריון ביומנים מול כל הגורמיםשריון ביומנים מול כל הגורמים((((קביעת מועדים לכל הועדות והפורומים קביעת מועדים לכל הועדות והפורומים קביעת מועדים לכל הועדות והפורומים קביעת מועדים לכל הועדות והפורומים 
התחלת סיור ראשוני בכלל הגניםהתחלת סיור ראשוני בכלל הגניםהתחלת סיור ראשוני בכלל הגניםהתחלת סיור ראשוני בכלל הגנים

ספטמברספטמברספטמברספטמבר

התחלת סיור ראשוני בכלל הגניםהתחלת סיור ראשוני בכלל הגניםהתחלת סיור ראשוני בכלל הגניםהתחלת סיור ראשוני בכלל הגנים

))))שריון ביומנים מול כל הגורמיםשריון ביומנים מול כל הגורמיםשריון ביומנים מול כל הגורמיםשריון ביומנים מול כל הגורמים((((המשך תיאום וקביעת מועדים לכל הועדות והפורומים המשך תיאום וקביעת מועדים לכל הועדות והפורומים המשך תיאום וקביעת מועדים לכל הועדות והפורומים המשך תיאום וקביעת מועדים לכל הועדות והפורומים 
הכנת הרשאות לחומרי עבודה וחומרי ניקויהכנת הרשאות לחומרי עבודה וחומרי ניקויהכנת הרשאות לחומרי עבודה וחומרי ניקויהכנת הרשאות לחומרי עבודה וחומרי ניקוי

קיום ועדת גיל הרך יישובית ראשונהקיום ועדת גיל הרך יישובית ראשונהקיום ועדת גיל הרך יישובית ראשונהקיום ועדת גיל הרך יישובית ראשונה
צהרונים קבלת בקשות להפעלת צהרוניםצהרונים קבלת בקשות להפעלת צהרוניםצהרונים קבלת בקשות להפעלת צהרוניםצהרונים קבלת בקשות להפעלת צהרונים

אוקטובראוקטובראוקטובראוקטובר

מתן אישורים והכנת מסמך לתשלומים לגזברותמתן אישורים והכנת מסמך לתשלומים לגזברותמתן אישורים והכנת מסמך לתשלומים לגזברותמתן אישורים והכנת מסמך לתשלומים לגזברות, , , , המשך קבלת בקשות להפעלת צהרונים המשך קבלת בקשות להפעלת צהרונים המשך קבלת בקשות להפעלת צהרונים המשך קבלת בקשות להפעלת צהרונים , , , , צהרוניםצהרוניםצהרוניםצהרונים נובמברנובמברנובמברנובמבר

קיום מפגשי הערכות לקראת רשום עם הפיקוחקיום מפגשי הערכות לקראת רשום עם הפיקוחקיום מפגשי הערכות לקראת רשום עם הפיקוחקיום מפגשי הערכות לקראת רשום עם הפיקוח
הכנת הרשאות לחומרי עבודה בגניםהכנת הרשאות לחומרי עבודה בגניםהכנת הרשאות לחומרי עבודה בגניםהכנת הרשאות לחומרי עבודה בגנים

סיור בצהרוניםסיור בצהרוניםסיור בצהרוניםסיור בצהרונים
פורום גיל הרך מועצתיפורום גיל הרך מועצתיפורום גיל הרך מועצתיפורום גיל הרך מועצתי

דצמברדצמברדצמברדצמבר



תוכנית עבודה שנתית מעונות יום  תוכנית עבודה שנתית מעונות יום  תוכנית עבודה שנתית מעונות יום  תוכנית עבודה שנתית מעונות יום  
תתתת""""נעמנעמנעמנעמ, , , , אמונהאמונהאמונהאמונה, , , , וווו""""ויצויצויצויצ

משימותמשימותמשימותמשימות////פעולותפעולותפעולותפעולות חודשחודשחודשחודש

....תתתת""""מעקב וקשר עם הארגונים והתממעקב וקשר עם הארגונים והתממעקב וקשר עם הארגונים והתממעקב וקשר עם הארגונים והתמ,,,,רישוםרישוםרישוםרישום- - - - היערכות לשנת הלימודים הבאההיערכות לשנת הלימודים הבאההיערכות לשנת הלימודים הבאההיערכות לשנת הלימודים הבאה****
*הדרכה והמלצות לטיפולהדרכה והמלצות לטיפולהדרכה והמלצות לטיפולהדרכה והמלצות לטיפול, , , , תצפיותתצפיותתצפיותתצפיות, , , , ביקור במעונות היוםביקור במעונות היוםביקור במעונות היוםביקור במעונות היום- - - - מעונותמעונותמעונותמעונות****

ינוארינוארינוארינואר

 מעקבמעקבמעקבמעקב, , , , הנחיות רישוםהנחיות רישוםהנחיות רישוםהנחיות רישום    - - - - ת ת ת ת """"קשר עם התמקשר עם התמקשר עם התמקשר עם התמ
  ....המלצות לטיפולהמלצות לטיפולהמלצות לטיפולהמלצות לטיפול, , , , הדרכההדרכההדרכההדרכה, , , , תצפיותתצפיותתצפיותתצפיות, , , , ביקור במעונות היוםביקור במעונות היוםביקור במעונות היוםביקור במעונות היום    - - - - מעונותמעונותמעונותמעונות****

פברוארפברוארפברוארפברואר

....ת לגבי הנחיות רישוםת לגבי הנחיות רישוםת לגבי הנחיות רישוםת לגבי הנחיות רישום""""קשר עם התמקשר עם התמקשר עם התמקשר עם התמ
.  .  .  .  תתתת""""מעקב וקשר עם הארגונים והתממעקב וקשר עם הארגונים והתממעקב וקשר עם הארגונים והתממעקב וקשר עם הארגונים והתמ. *. *. *. *ת למנהלות המעונותת למנהלות המעונותת למנהלות המעונותת למנהלות המעונות""""פתיחת רישום והעברת הנחיות התמפתיחת רישום והעברת הנחיות התמפתיחת רישום והעברת הנחיות התמפתיחת רישום והעברת הנחיות התמ*  *  *  *  
....הדרכה והמלצות לטיפולהדרכה והמלצות לטיפולהדרכה והמלצות לטיפולהדרכה והמלצות לטיפול, , , , תצפיותתצפיותתצפיותתצפיות, , , , ביקור במעונות היוםביקור במעונות היוםביקור במעונות היוםביקור במעונות היום    - - - - מעונותמעונותמעונותמעונות****        

מרץמרץמרץמרץ

ת למנהלות המעונותת למנהלות המעונותת למנהלות המעונותת למנהלות המעונות""""העברת הנחיות התמהעברת הנחיות התמהעברת הנחיות התמהעברת הנחיות התמ.  .  .  .  פתיחת רישוםפתיחת רישוםפתיחת רישוםפתיחת רישום, , , , ת לגבי הנחיות רישוםת לגבי הנחיות רישוםת לגבי הנחיות רישוםת לגבי הנחיות רישום""""קשר עם התמקשר עם התמקשר עם התמקשר עם התמ****
.  .  .  .  תתתת""""מעקב וקשר עם הארגונים והתממעקב וקשר עם הארגונים והתממעקב וקשר עם הארגונים והתממעקב וקשר עם הארגונים והתמ****

אפרילאפרילאפרילאפריל
.  .  .  .  תתתת""""מעקב וקשר עם הארגונים והתממעקב וקשר עם הארגונים והתממעקב וקשר עם הארגונים והתממעקב וקשר עם הארגונים והתמ****
....המלצות לטיפולהמלצות לטיפולהמלצות לטיפולהמלצות לטיפול,,,,הדרכההדרכההדרכההדרכה, , , , תצפיותתצפיותתצפיותתצפיות, , , , ביקור במעונות היוםביקור במעונות היוםביקור במעונות היוםביקור במעונות היום) ) ) ) בשיתוף הרווחהבשיתוף הרווחהבשיתוף הרווחהבשיתוף הרווחה((((מעונותמעונותמעונותמעונות    6666עבודה מול עבודה מול עבודה מול עבודה מול ****

נפתחיםנפתחיםנפתחיםנפתחים////פגישות לקבלת החלטה לגבי מעונות שנסגריםפגישות לקבלת החלטה לגבי מעונות שנסגריםפגישות לקבלת החלטה לגבי מעונות שנסגריםפגישות לקבלת החלטה לגבי מעונות שנסגרים++++עדכונים עדכונים עדכונים עדכונים * * * * 
. . . . תתתת""""מעקב וקשר עם הארגונים והתממעקב וקשר עם הארגונים והתממעקב וקשר עם הארגונים והתממעקב וקשר עם הארגונים והתמ****
המלצות לטיפולהמלצות לטיפולהמלצות לטיפולהמלצות לטיפול, , , , הדרכההדרכההדרכההדרכה, , , , תצפיותתצפיותתצפיותתצפיות, , , , ביקור במעונות היוםביקור במעונות היוםביקור במעונות היוםביקור במעונות היום- - - - מעונותמעונותמעונותמעונות* * * * 

מאימאימאימאי

נפתחיםנפתחיםנפתחיםנפתחים////פגישות לקבלת החלטה לגבי מעונות שנסגריםפגישות לקבלת החלטה לגבי מעונות שנסגריםפגישות לקבלת החלטה לגבי מעונות שנסגריםפגישות לקבלת החלטה לגבי מעונות שנסגרים++++עדכונים עדכונים עדכונים עדכונים 
.  .  .  .  תתתת""""מעקב וקשר עם הארגונים והתממעקב וקשר עם הארגונים והתממעקב וקשר עם הארגונים והתממעקב וקשר עם הארגונים והתמ****
המלצות לטיפולהמלצות לטיפולהמלצות לטיפולהמלצות לטיפול, , , , הדרכההדרכההדרכההדרכה, , , , תצפיותתצפיותתצפיותתצפיות, , , , ביקור במעונות היוםביקור במעונות היוםביקור במעונות היוםביקור במעונות היום    - - - - מעונותמעונותמעונותמעונות* * * * 

יונייונייונייוני

....התארגנות לגבי פתיחת שנההתארגנות לגבי פתיחת שנההתארגנות לגבי פתיחת שנההתארגנות לגבי פתיחת שנה
.             .             .             .             תתתת""""העברת שאלונים למשרד התמהעברת שאלונים למשרד התמהעברת שאלונים למשרד התמהעברת שאלונים למשרד התמ            
.  .  .  .  תתתת""""מעקב וקשר עם הארגונים והתממעקב וקשר עם הארגונים והתממעקב וקשר עם הארגונים והתממעקב וקשר עם הארגונים והתמ****
הדרכה והמלצות לטיפולהדרכה והמלצות לטיפולהדרכה והמלצות לטיפולהדרכה והמלצות לטיפול, , , , תצפיותתצפיותתצפיותתצפיות, , , , ביקור במעונות היוםביקור במעונות היוםביקור במעונות היוםביקור במעונות היום    - - - - מעונותמעונותמעונותמעונות****        

יולייולייולייולי



תתתת""""נעמנעמנעמנעמ, , , , אמונהאמונהאמונהאמונה, , , , וווו""""ויצויצויצויצ, , , , מעונות יוםמעונות יוםמעונות יוםמעונות יום: : : : המשךהמשךהמשךהמשך

משימותמשימותמשימותמשימות////פעולותפעולותפעולותפעולות חודשחודשחודשחודש

....התארגנות לגבי פתיחת שנההתארגנות לגבי פתיחת שנההתארגנות לגבי פתיחת שנההתארגנות לגבי פתיחת שנה****
.  .  .  .  תתתת""""העברת שאלונים למשרד התמהעברת שאלונים למשרד התמהעברת שאלונים למשרד התמהעברת שאלונים למשרד התמ****
).).).).פרטני לכל ילדפרטני לכל ילדפרטני לכל ילדפרטני לכל ילד. (. (. (. (וועדות פעוטות בסיכוןוועדות פעוטות בסיכוןוועדות פעוטות בסיכוןוועדות פעוטות בסיכון****

אוגוסטאוגוסטאוגוסטאוגוסט

קשר עם מנהלות המעונותקשר עם מנהלות המעונותקשר עם מנהלות המעונותקשר עם מנהלות המעונות./ ./ ./ ./ ליווי התארגנות מעונות יוםליווי התארגנות מעונות יוםליווי התארגנות מעונות יוםליווי התארגנות מעונות יום
....התארגנות המעונותהתארגנות המעונותהתארגנות המעונותהתארגנות המעונות–איתור ילדים למעונות איתור ילדים למעונות איתור ילדים למעונות איתור ילדים למעונות ****
....קליטת ילדים וקביעת דרגת שכר לימודקליטת ילדים וקביעת דרגת שכר לימודקליטת ילדים וקביעת דרגת שכר לימודקליטת ילדים וקביעת דרגת שכר לימוד–)ממונה מחוזיתממונה מחוזיתממונה מחוזיתממונה מחוזית((((ת ת ת ת """"קשר עם משרד התמקשר עם משרד התמקשר עם משרד התמקשר עם משרד התמ****
....פתיחת שנהפתיחת שנהפתיחת שנהפתיחת שנה        - - - - קשר עם מפקחות של ארגוני הנשיםקשר עם מפקחות של ארגוני הנשיםקשר עם מפקחות של ארגוני הנשיםקשר עם מפקחות של ארגוני הנשים****
....לגבי תקן של כיתותלגבי תקן של כיתותלגבי תקן של כיתותלגבי תקן של כיתות    - - - - קשר עם הארגוניםקשר עם הארגוניםקשר עם הארגוניםקשר עם הארגונים****
....ס בישוביםס בישוביםס בישוביםס בישובים""""קשר עם עוקשר עם עוקשר עם עוקשר עם עו****
טיפול בפניות הוריםטיפול בפניות הוריםטיפול בפניות הוריםטיפול בפניות הורים****

ספטמברספטמברספטמברספטמבר

כל השנהכל השנהכל השנהכל השנה    - - - - מעקב לקליטת ילדים במערכתמעקב לקליטת ילדים במערכתמעקב לקליטת ילדים במערכתמעקב לקליטת ילדים במערכת

קשר עם מנהלות המעונותקשר עם מנהלות המעונותקשר עם מנהלות המעונותקשר עם מנהלות המעונות./ ./ ./ ./ ליווי התארגנות מעונות יוםליווי התארגנות מעונות יוםליווי התארגנות מעונות יוםליווי התארגנות מעונות יום
....התארגנות המעונותהתארגנות המעונותהתארגנות המעונותהתארגנות המעונות–איתור ילדים למעונות איתור ילדים למעונות איתור ילדים למעונות איתור ילדים למעונות ****
,  ,  ,  ,  ארגוני הנשיםארגוני הנשיםארגוני הנשיםארגוני הנשים,,,,מפקחות מפקחות מפקחות מפקחות , , , , קליטת ילדים וקביעת דרגת שכר לימודקליטת ילדים וקביעת דרגת שכר לימודקליטת ילדים וקביעת דרגת שכר לימודקליטת ילדים וקביעת דרגת שכר לימוד–)ממונה מחוזיתממונה מחוזיתממונה מחוזיתממונה מחוזית((((ת ת ת ת """"קשר עם משרד התמקשר עם משרד התמקשר עם משרד התמקשר עם משרד התמ****

....ס בישוביםס בישוביםס בישוביםס בישובים""""עועועועו        
טיפול בפניות הוריםטיפול בפניות הוריםטיפול בפניות הוריםטיפול בפניות הורים****
....מעקב לקליטת ילדים במערכתמעקב לקליטת ילדים במערכתמעקב לקליטת ילדים במערכתמעקב לקליטת ילדים במערכת****
....היערכות לפתיחת הפרוייקט של איתור פעוטות בסיכון התפתחותיהיערכות לפתיחת הפרוייקט של איתור פעוטות בסיכון התפתחותיהיערכות לפתיחת הפרוייקט של איתור פעוטות בסיכון התפתחותיהיערכות לפתיחת הפרוייקט של איתור פעוטות בסיכון התפתחותי****
עד יוניעד יוניעד יוניעד יוני–) בדיקת סטנדרטים במעונותבדיקת סטנדרטים במעונותבדיקת סטנדרטים במעונותבדיקת סטנדרטים במעונות((((ת ת ת ת """"ביקורים משותפים במעונות התמביקורים משותפים במעונות התמביקורים משותפים במעונות התמביקורים משותפים במעונות התמ****

אוקטובראוקטובראוקטובראוקטובר

....היערכות לפתיחת הפרוייקט של איתור פעוטות בסיכון התפתחותיהיערכות לפתיחת הפרוייקט של איתור פעוטות בסיכון התפתחותיהיערכות לפתיחת הפרוייקט של איתור פעוטות בסיכון התפתחותיהיערכות לפתיחת הפרוייקט של איתור פעוטות בסיכון התפתחותי
....סססס""""עועועועו, , , , קלינאי תקשורתקלינאי תקשורתקלינאי תקשורתקלינאי תקשורת, , , , מרפאה בעיסוקמרפאה בעיסוקמרפאה בעיסוקמרפאה בעיסוק, , , , פסיכולוגית התפתחותיתפסיכולוגית התפתחותיתפסיכולוגית התפתחותיתפסיכולוגית התפתחותית, , , , בנית צוות רב מקצועיבנית צוות רב מקצועיבנית צוות רב מקצועיבנית צוות רב מקצועי****
המלצות לטיפולהמלצות לטיפולהמלצות לטיפולהמלצות לטיפול,,,,הדרכההדרכההדרכההדרכה, , , , תצפיותתצפיותתצפיותתצפיות, , , , ביקור במעונות היוםביקור במעונות היוםביקור במעונות היוםביקור במעונות היום- - - - מעונותמעונותמעונותמעונות* * * * 

נובמברנובמברנובמברנובמבר

.  .  .  .  תתתת""""מעקב וקשר עם הארגונים והתממעקב וקשר עם הארגונים והתממעקב וקשר עם הארגונים והתממעקב וקשר עם הארגונים והתמ
המלצות לטיפולהמלצות לטיפולהמלצות לטיפולהמלצות לטיפול,,,,הדרכההדרכההדרכההדרכה, , , , תצפיותתצפיותתצפיותתצפיות, , , , ביקור במעונות היוםביקור במעונות היוםביקור במעונות היוםביקור במעונות היום- - - - מעונותמעונותמעונותמעונות* * * * 

דצמברדצמברדצמברדצמבר
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כל החודשכל החודשכל החודשכל החודש יעוץ בנושאי חינוך בדגש על שיפור האקלים מניעה וחיזוק הלמידה של כלל המערכת החינוכית  יעוץ בנושאי חינוך בדגש על שיפור האקלים מניעה וחיזוק הלמידה של כלל המערכת החינוכית  יעוץ בנושאי חינוך בדגש על שיפור האקלים מניעה וחיזוק הלמידה של כלל המערכת החינוכית  יעוץ בנושאי חינוך בדגש על שיפור האקלים מניעה וחיזוק הלמידה של כלל המערכת החינוכית  
טיפול במצבי חירום  טיפול במצבי חירום  טיפול במצבי חירום  טיפול במצבי חירום  

אבחונים במרכז המשליםאבחונים במרכז המשליםאבחונים במרכז המשליםאבחונים במרכז המשלים
ס מתתיהוס מתתיהוס מתתיהוס מתתיהו""""ביביביבי,,,,ס צור הדסה ס צור הדסה ס צור הדסה ס צור הדסה """"רגשי לילדים בירגשי לילדים בירגשי לילדים בירגשי לילדים בי' ' ' ' עבודה קבעבודה קבעבודה קבעבודה קב

שילובשילובשילובשילוב,,,,ועדות השמהועדות השמהועדות השמהועדות השמה
אבחונים לוועדותאבחונים לוועדותאבחונים לוועדותאבחונים לוועדות
ס אבן העזר  ס אבן העזר  ס אבן העזר  ס אבן העזר  """"פרויקט שפי בביפרויקט שפי בביפרויקט שפי בביפרויקט שפי בבי

ינוארינוארינוארינואר

כל החודשכל החודשכל החודשכל החודש יעוץ בנושאי חינוך בדגש על שיפור האקלים מניעה וחיזוק הלמידה של כלל המערכת החינוכית  יעוץ בנושאי חינוך בדגש על שיפור האקלים מניעה וחיזוק הלמידה של כלל המערכת החינוכית  יעוץ בנושאי חינוך בדגש על שיפור האקלים מניעה וחיזוק הלמידה של כלל המערכת החינוכית  יעוץ בנושאי חינוך בדגש על שיפור האקלים מניעה וחיזוק הלמידה של כלל המערכת החינוכית  
טיפול במצבי חירום  טיפול במצבי חירום  טיפול במצבי חירום  טיפול במצבי חירום  

פברוארפברוארפברוארפברואר
טיפול במצבי חירום  טיפול במצבי חירום  טיפול במצבי חירום  טיפול במצבי חירום  

ס מתתיהוס מתתיהוס מתתיהוס מתתיהו""""ביביביבי,,,,ס צור הדסה ס צור הדסה ס צור הדסה ס צור הדסה """"רגשי לילדים בירגשי לילדים בירגשי לילדים בירגשי לילדים בי' ' ' ' עבודה קבעבודה קבעבודה קבעבודה קב
אבחונים במרכז המשליםאבחונים במרכז המשליםאבחונים במרכז המשליםאבחונים במרכז המשלים

השארות גןהשארות גןהשארות גןהשארות גן,,,,....ממממ....צפי ילדי חצפי ילדי חצפי ילדי חצפי ילדי ח
שילובשילובשילובשילוב,,,,ועדות השמהועדות השמהועדות השמהועדות השמה

אבחונים לוועדותאבחונים לוועדותאבחונים לוועדותאבחונים לוועדות
התמודדות עם אלימותהתמודדות עם אלימותהתמודדות עם אלימותהתמודדות עם אלימות–יום עיון לגננות וסייעות יום עיון לגננות וסייעות יום עיון לגננות וסייעות יום עיון לגננות וסייעות 

פעילות להורים במעבר מפעוטון לגן  בצור הדסה  פעילות להורים במעבר מפעוטון לגן  בצור הדסה  פעילות להורים במעבר מפעוטון לגן  בצור הדסה  פעילות להורים במעבר מפעוטון לגן  בצור הדסה  
ס להורים בגני עדולםס להורים בגני עדולםס להורים בגני עדולםס להורים בגני עדולם""""פרויקט מהבית לביפרויקט מהבית לביפרויקט מהבית לביפרויקט מהבית לבי

ס אבן עזרס אבן עזרס אבן עזרס אבן עזר""""פרויקט שפי ביפרויקט שפי ביפרויקט שפי ביפרויקט שפי בי
הערכות בשלות להשארות בגן  הערכות בשלות להשארות בגן  הערכות בשלות להשארות בגן  הערכות בשלות להשארות בגן  
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....ממממ....סיום וועדות חסיום וועדות חסיום וועדות חסיום וועדות ח
סוף מרץסוף מרץסוף מרץסוף מרץ–חוזרות חוזרות חוזרות חוזרות 

אמצע מרץאמצע מרץאמצע מרץאמצע מרץ

יעוץ בנושאי חינוך בדגש על שיפור האקלים  יעוץ בנושאי חינוך בדגש על שיפור האקלים  יעוץ בנושאי חינוך בדגש על שיפור האקלים  יעוץ בנושאי חינוך בדגש על שיפור האקלים  
מניעה וחיזוק הלמידה של כלל המערכת החינוכית טיפול במצבי חירום  מניעה וחיזוק הלמידה של כלל המערכת החינוכית טיפול במצבי חירום  מניעה וחיזוק הלמידה של כלל המערכת החינוכית טיפול במצבי חירום  מניעה וחיזוק הלמידה של כלל המערכת החינוכית טיפול במצבי חירום  

אבחונים במרכז המשליםאבחונים במרכז המשליםאבחונים במרכז המשליםאבחונים במרכז המשלים
ס מתתיהוס מתתיהוס מתתיהוס מתתיהו""""ביביביבי,,,,ס צור הדסה ס צור הדסה ס צור הדסה ס צור הדסה """"רגשי לילדים בירגשי לילדים בירגשי לילדים בירגשי לילדים בי' ' ' ' עבודה קבעבודה קבעבודה קבעבודה קב

אבחונים לוועדותאבחונים לוועדותאבחונים לוועדותאבחונים לוועדות, , , , שילובשילובשילובשילוב,,,,ועדות השמהועדות השמהועדות השמהועדות השמה
פעילות להורים במעונותפעילות להורים במעונותפעילות להורים במעונותפעילות להורים במעונות

סססס""""פרוייקט מהבית לביפרוייקט מהבית לביפרוייקט מהבית לביפרוייקט מהבית לבי
ס אבן העזרס אבן העזרס אבן העזרס אבן העזר""""פרוייקט שפי ביפרוייקט שפי ביפרוייקט שפי ביפרוייקט שפי בי

הערכות בשלות להשארות בגןהערכות בשלות להשארות בגןהערכות בשלות להשארות בגןהערכות בשלות להשארות בגן
כנס מנהלי שרות פסיכולוגיכנס מנהלי שרות פסיכולוגיכנס מנהלי שרות פסיכולוגיכנס מנהלי שרות פסיכולוגי

מרץמרץמרץמרץ

כנס מנהלי שרות פסיכולוגיכנס מנהלי שרות פסיכולוגיכנס מנהלי שרות פסיכולוגיכנס מנהלי שרות פסיכולוגי

יעוץ בנושאי חינוך בדגש על שיפור האקלים  יעוץ בנושאי חינוך בדגש על שיפור האקלים  יעוץ בנושאי חינוך בדגש על שיפור האקלים  יעוץ בנושאי חינוך בדגש על שיפור האקלים  
מניעה וחיזוק הלמידה של כלל המערכת החינוכית  מניעה וחיזוק הלמידה של כלל המערכת החינוכית  מניעה וחיזוק הלמידה של כלל המערכת החינוכית  מניעה וחיזוק הלמידה של כלל המערכת החינוכית  

טיפול במצבי חירום  טיפול במצבי חירום  טיפול במצבי חירום  טיפול במצבי חירום  
אבחונים במרכז המשליםאבחונים במרכז המשליםאבחונים במרכז המשליםאבחונים במרכז המשלים

ס מתתיהוס מתתיהוס מתתיהוס מתתיהו""""ביביביבי,,,,ס צור הדסה ס צור הדסה ס צור הדסה ס צור הדסה """"רגשי לילדים בירגשי לילדים בירגשי לילדים בירגשי לילדים בי' ' ' ' עבודה קבעבודה קבעבודה קבעבודה קב
שילובשילובשילובשילוב,,,,ועדות השמהועדות השמהועדות השמהועדות השמה

אבחונים לוועדותאבחונים לוועדותאבחונים לוועדותאבחונים לוועדות
פעילות להורים במעונותפעילות להורים במעונותפעילות להורים במעונותפעילות להורים במעונות

ס להורים בגני עדולם  ס להורים בגני עדולם  ס להורים בגני עדולם  ס להורים בגני עדולם  """"פרוייקט מהבית לביפרוייקט מהבית לביפרוייקט מהבית לביפרוייקט מהבית לבי
ס אבן העזר  ס אבן העזר  ס אבן העזר  ס אבן העזר  """"פרוייקט שפי בביפרוייקט שפי בביפרוייקט שפי בביפרוייקט שפי בבי

הערכות בשלות להשארות בגןהערכות בשלות להשארות בגןהערכות בשלות להשארות בגןהערכות בשלות להשארות בגן
מעברים  מעברים  מעברים  מעברים  

אפרילאפרילאפרילאפריל



סיום פעילותסיום פעילותסיום פעילותסיום פעילות פעולותפעולותפעולותפעולות חודשחודשחודשחודש

וועדות השמה חדשות  וועדות השמה חדשות  וועדות השמה חדשות  וועדות השמה חדשות  –אמצע מאי אמצע מאי אמצע מאי אמצע מאי 
וועדות השמה לגנים  וועדות השמה לגנים  וועדות השמה לגנים  וועדות השמה לגנים  – סוף מאי סוף מאי סוף מאי סוף מאי 
סוף מאיסוף מאיסוף מאיסוף מאי
סוף מאיסוף מאיסוף מאיסוף מאי
סוף מאיסוף מאיסוף מאיסוף מאי

יעוץ בנושאי חינוך בדגש על שיפור האקלים  יעוץ בנושאי חינוך בדגש על שיפור האקלים  יעוץ בנושאי חינוך בדגש על שיפור האקלים  יעוץ בנושאי חינוך בדגש על שיפור האקלים  
מניעה וחיזוק הלמידה של כלל המערכת החינוכית  מניעה וחיזוק הלמידה של כלל המערכת החינוכית  מניעה וחיזוק הלמידה של כלל המערכת החינוכית  מניעה וחיזוק הלמידה של כלל המערכת החינוכית  

טיפול במצבי חירוםטיפול במצבי חירוםטיפול במצבי חירוםטיפול במצבי חירום
אבחונים במרכז המשליםאבחונים במרכז המשליםאבחונים במרכז המשליםאבחונים במרכז המשלים

ס מתתיהוס מתתיהוס מתתיהוס מתתיהו""""ביביביבי,,,,ס צור הדסה ס צור הדסה ס צור הדסה ס צור הדסה """"טיפול רגשי לילדים ביטיפול רגשי לילדים ביטיפול רגשי לילדים ביטיפול רגשי לילדים בי' ' ' ' קבקבקבקב    4444עבודה  עבודה  עבודה  עבודה  
שילובשילובשילובשילוב,,,,ועדות השמהועדות השמהועדות השמהועדות השמה

אבחונים לוועדותאבחונים לוועדותאבחונים לוועדותאבחונים לוועדות
ס להורים בגני עדולםס להורים בגני עדולםס להורים בגני עדולםס להורים בגני עדולם""""פרויקט מהבית לביפרויקט מהבית לביפרויקט מהבית לביפרויקט מהבית לבי

ס אבן העזרס אבן העזרס אבן העזרס אבן העזר""""פרויקט שפי בביפרויקט שפי בביפרויקט שפי בביפרויקט שפי בבי
הערכות בשלות להשארות בגןהערכות בשלות להשארות בגןהערכות בשלות להשארות בגןהערכות בשלות להשארות בגן

סיכום פרויקט שפי והגשתו ובקשה לפרויקט חדשסיכום פרויקט שפי והגשתו ובקשה לפרויקט חדשסיכום פרויקט שפי והגשתו ובקשה לפרויקט חדשסיכום פרויקט שפי והגשתו ובקשה לפרויקט חדש

מאימאימאימאי

סיכום פרויקט שפי והגשתו ובקשה לפרויקט חדשסיכום פרויקט שפי והגשתו ובקשה לפרויקט חדשסיכום פרויקט שפי והגשתו ובקשה לפרויקט חדשסיכום פרויקט שפי והגשתו ובקשה לפרויקט חדש
מיסודי לחטיבהמיסודי לחטיבהמיסודי לחטיבהמיסודי לחטיבה, , , , סססס""""סדנאות מעברים מגן לביסדנאות מעברים מגן לביסדנאות מעברים מגן לביסדנאות מעברים מגן לבי

אמצע יוניאמצע יוניאמצע יוניאמצע יוני

אמצע יוניאמצע יוניאמצע יוניאמצע יוני

יעוץ בנושאי חינוך בדגש על שיפור האקלים  יעוץ בנושאי חינוך בדגש על שיפור האקלים  יעוץ בנושאי חינוך בדגש על שיפור האקלים  יעוץ בנושאי חינוך בדגש על שיפור האקלים  
מניעה וחיזוק הלמידה של כלל המערכת החינוכית  מניעה וחיזוק הלמידה של כלל המערכת החינוכית  מניעה וחיזוק הלמידה של כלל המערכת החינוכית  מניעה וחיזוק הלמידה של כלל המערכת החינוכית  

טיפול במצבי חירום  טיפול במצבי חירום  טיפול במצבי חירום  טיפול במצבי חירום  
מיסודי לחטיבהמיסודי לחטיבהמיסודי לחטיבהמיסודי לחטיבה, , , , ס  ס  ס  ס  """"סדנאות מעברים מגן לביסדנאות מעברים מגן לביסדנאות מעברים מגן לביסדנאות מעברים מגן לבי

רגשי לילדיםרגשי לילדיםרגשי לילדיםרגשי לילדים' ' ' ' עבודה ק בעבודה ק בעבודה ק בעבודה ק ב
אבחונים במרכז המשליםאבחונים במרכז המשליםאבחונים במרכז המשליםאבחונים במרכז המשלים

....ממממ....ועדות שיבוץ חועדות שיבוץ חועדות שיבוץ חועדות שיבוץ ח
....ממממ....ערר על שיבוצים לחערר על שיבוצים לחערר על שיבוצים לחערר על שיבוצים לח
סססס""""פרויקט מהבית לביפרויקט מהבית לביפרויקט מהבית לביפרויקט מהבית לבי

,,,,סיכומי שנה סיכומי שנה סיכומי שנה סיכומי שנה 
שיבוץ פסיכולוגים  שיבוץ פסיכולוגים  שיבוץ פסיכולוגים  שיבוץ פסיכולוגים  

תוכנית הדרכות שנתיתתוכנית הדרכות שנתיתתוכנית הדרכות שנתיתתוכנית הדרכות שנתית

יונייונייונייוני
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אמצע יוליאמצע יוליאמצע יוליאמצע יולי
אמצע יוליאמצע יוליאמצע יוליאמצע יולי

משבוע אחרון יולימשבוע אחרון יולימשבוע אחרון יולימשבוע אחרון יולי

יעוץ בנושאי חינוך בדגש על שיפור האקלים מניעה וחיזוק הלמידה של כלל המערכת החינוכית  יעוץ בנושאי חינוך בדגש על שיפור האקלים מניעה וחיזוק הלמידה של כלל המערכת החינוכית  יעוץ בנושאי חינוך בדגש על שיפור האקלים מניעה וחיזוק הלמידה של כלל המערכת החינוכית  יעוץ בנושאי חינוך בדגש על שיפור האקלים מניעה וחיזוק הלמידה של כלל המערכת החינוכית  
טיפול במצבי חירום  טיפול במצבי חירום  טיפול במצבי חירום  טיפול במצבי חירום  

אבחונים במרכז המשליםאבחונים במרכז המשליםאבחונים במרכז המשליםאבחונים במרכז המשלים
....ממממ....ערר על שיבוצים לחערר על שיבוצים לחערר על שיבוצים לחערר על שיבוצים לח

תוכנית ישיבות צוות שנתית  תוכנית ישיבות צוות שנתית  תוכנית ישיבות צוות שנתית  תוכנית ישיבות צוות שנתית  ,,,,תוכנית הדרכות שנתית תוכנית הדרכות שנתית תוכנית הדרכות שנתית תוכנית הדרכות שנתית ,,,,שיבוץ פסיכולוגים שיבוץ פסיכולוגים שיבוץ פסיכולוגים שיבוץ פסיכולוגים ,,,,סיכומי שנהסיכומי שנהסיכומי שנהסיכומי שנה
היערכות לפתיחת שנה  היערכות לפתיחת שנה  היערכות לפתיחת שנה  היערכות לפתיחת שנה  

חופשה שנתית  חופשה שנתית  חופשה שנתית  חופשה שנתית  

יולייולייולייולי

עד שבוע אחרון  עד שבוע אחרון  עד שבוע אחרון  עד שבוע אחרון  
1.9.101.9.101.9.101.9.10אוגוסט  אוגוסט  אוגוסט  אוגוסט  

חופשה שנתית חופשה שנתית חופשה שנתית חופשה שנתית 
היערכות לפתיחת שנההיערכות לפתיחת שנההיערכות לפתיחת שנההיערכות לפתיחת שנה

חינוך חינוך חינוך חינוך ' ' ' ' השתתפות בימי היערכות של מעהשתתפות בימי היערכות של מעהשתתפות בימי היערכות של מעהשתתפות בימי היערכות של מע

אוגוסטאוגוסטאוגוסטאוגוסט

חינוך חינוך חינוך חינוך ' ' ' ' השתתפות בימי היערכות של מעהשתתפות בימי היערכות של מעהשתתפות בימי היערכות של מעהשתתפות בימי היערכות של מע
טיפול במצבי חירום טיפול במצבי חירום טיפול במצבי חירום טיפול במצבי חירום 

סוף ספטמברסוף ספטמברסוף ספטמברסוף ספטמבר יעוץ בנושאי חינוך בדגש על שיפור האקלים מניעה וחיזוק הלמידה של כלל המערכת החינוכית  יעוץ בנושאי חינוך בדגש על שיפור האקלים מניעה וחיזוק הלמידה של כלל המערכת החינוכית  יעוץ בנושאי חינוך בדגש על שיפור האקלים מניעה וחיזוק הלמידה של כלל המערכת החינוכית  יעוץ בנושאי חינוך בדגש על שיפור האקלים מניעה וחיזוק הלמידה של כלל המערכת החינוכית  
טיפול במצבי חירום  טיפול במצבי חירום  טיפול במצבי חירום  טיפול במצבי חירום  

מועדי וועדות השמה שנתי ושיבוץ פסיכולוגים לוועדותמועדי וועדות השמה שנתי ושיבוץ פסיכולוגים לוועדותמועדי וועדות השמה שנתי ושיבוץ פסיכולוגים לוועדותמועדי וועדות השמה שנתי ושיבוץ פסיכולוגים לוועדות
היכרות במערכותהיכרות במערכותהיכרות במערכותהיכרות במערכות
סססס""""ישיבות שילוב ביישיבות שילוב ביישיבות שילוב ביישיבות שילוב בי

טיפול רגשי במערכות  טיפול רגשי במערכות  טיפול רגשי במערכות  טיפול רגשי במערכות  ' ' ' ' גיבוש קבגיבוש קבגיבוש קבגיבוש קב
אבחונים במרכז המשלים  אבחונים במרכז המשלים  אבחונים במרכז המשלים  אבחונים במרכז המשלים  

ספטמברספטמברספטמברספטמבר



סיום פעילותסיום פעילותסיום פעילותסיום פעילות פעולותפעולותפעולותפעולות חודשחודשחודשחודש

יעוץ בנושאי חינוך בדגש על שיפור האקלים מניעה וחיזוק הלמידה של כלל המערכת החינוכית  יעוץ בנושאי חינוך בדגש על שיפור האקלים מניעה וחיזוק הלמידה של כלל המערכת החינוכית  יעוץ בנושאי חינוך בדגש על שיפור האקלים מניעה וחיזוק הלמידה של כלל המערכת החינוכית  יעוץ בנושאי חינוך בדגש על שיפור האקלים מניעה וחיזוק הלמידה של כלל המערכת החינוכית  
טיפול במצבי חירום  טיפול במצבי חירום  טיפול במצבי חירום  טיפול במצבי חירום  

טיפול רגשי במערכותטיפול רגשי במערכותטיפול רגשי במערכותטיפול רגשי במערכות' ' ' ' ס גיבוש קבס גיבוש קבס גיבוש קבס גיבוש קב""""ישיבות שילוב ביישיבות שילוב ביישיבות שילוב ביישיבות שילוב בי
אבחונים במרכז המשליםאבחונים במרכז המשליםאבחונים במרכז המשליםאבחונים במרכז המשלים

אוקטובראוקטובראוקטובראוקטובר

יעוץ בנושאי חינוך בדגש על שיפור האקלים מניעה וחיזוק הלמידה של כלל המערכת החינוכית  יעוץ בנושאי חינוך בדגש על שיפור האקלים מניעה וחיזוק הלמידה של כלל המערכת החינוכית  יעוץ בנושאי חינוך בדגש על שיפור האקלים מניעה וחיזוק הלמידה של כלל המערכת החינוכית  יעוץ בנושאי חינוך בדגש על שיפור האקלים מניעה וחיזוק הלמידה של כלל המערכת החינוכית  
טיפול במצבי חירום  טיפול במצבי חירום  טיפול במצבי חירום  טיפול במצבי חירום  

הגשת תקציבהגשת תקציבהגשת תקציבהגשת תקציב
עבודה במערכותעבודה במערכותעבודה במערכותעבודה במערכות
ביצוע אבחוניםביצוע אבחוניםביצוע אבחוניםביצוע אבחונים

רגשי לילדיםרגשי לילדיםרגשי לילדיםרגשי לילדים' ' ' ' עבודה קבעבודה קבעבודה קבעבודה קב

נובמברנובמברנובמברנובמבר

רגשי לילדיםרגשי לילדיםרגשי לילדיםרגשי לילדים' ' ' ' עבודה קבעבודה קבעבודה קבעבודה קב
אבחונים במרכז המשליםאבחונים במרכז המשליםאבחונים במרכז המשליםאבחונים במרכז המשלים

יעוץ בנושאי חינוך בדגש על שיפור האקלים מניעה וחיזוק הלמידה של כלל המערכת החינוכית  יעוץ בנושאי חינוך בדגש על שיפור האקלים מניעה וחיזוק הלמידה של כלל המערכת החינוכית  יעוץ בנושאי חינוך בדגש על שיפור האקלים מניעה וחיזוק הלמידה של כלל המערכת החינוכית  יעוץ בנושאי חינוך בדגש על שיפור האקלים מניעה וחיזוק הלמידה של כלל המערכת החינוכית  
טיפול במצבי חירום  טיפול במצבי חירום  טיפול במצבי חירום  טיפול במצבי חירום  
כנס פסיכולוגים ארציכנס פסיכולוגים ארציכנס פסיכולוגים ארציכנס פסיכולוגים ארצי

עבודה במערכותעבודה במערכותעבודה במערכותעבודה במערכות
ביצוע אבחונים  ביצוע אבחונים  ביצוע אבחונים  ביצוע אבחונים  

רגשי לילדיםרגשי לילדיםרגשי לילדיםרגשי לילדים' ' ' ' עבודה קבעבודה קבעבודה קבעבודה קב
אבחונים במרכז המשליםאבחונים במרכז המשליםאבחונים במרכז המשליםאבחונים במרכז המשלים

דצמברדצמברדצמברדצמבר



2010201020102010- - - - השרות הפסיכולוגי תוכנית עבודה להשרות הפסיכולוגי תוכנית עבודה להשרות הפסיכולוגי תוכנית עבודה להשרות הפסיכולוגי תוכנית עבודה ל: : : : המשךהמשךהמשךהמשך
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אמצע יוניאמצע יוניאמצע יוניאמצע יוני
אמצע יוניאמצע יוניאמצע יוניאמצע יוני        

....ממממ....ועדות שיבוץ חועדות שיבוץ חועדות שיבוץ חועדות שיבוץ ח, , , , אבחונים במרכז המשליםאבחונים במרכז המשליםאבחונים במרכז המשליםאבחונים במרכז המשלים, , , , רגשי לילדיםרגשי לילדיםרגשי לילדיםרגשי לילדים' ' ' ' עבודה קבעבודה קבעבודה קבעבודה קב, , , , מעבריםמעבריםמעבריםמעברים
ממממ....ערר על שיבוצים לחערר על שיבוצים לחערר על שיבוצים לחערר על שיבוצים לח    

תוכנית הדרכות שנתיתתוכנית הדרכות שנתיתתוכנית הדרכות שנתיתתוכנית הדרכות שנתית, , , , שיבוץ פסיכולוגיםשיבוץ פסיכולוגיםשיבוץ פסיכולוגיםשיבוץ פסיכולוגים, , , , סיכומי שנה סיכומי שנה סיכומי שנה סיכומי שנה , , , , סססס""""פרויקט מהבית לביפרויקט מהבית לביפרויקט מהבית לביפרויקט מהבית לבי

יונייונייונייוני

אמצע יוליאמצע יוליאמצע יוליאמצע יולי
אמצע יוליאמצע יוליאמצע יוליאמצע יולי

,  ,  ,  ,  ממממ....ערר על שיבוצים לחערר על שיבוצים לחערר על שיבוצים לחערר על שיבוצים לח, , , , אבחונים במרכז המשליםאבחונים במרכז המשליםאבחונים במרכז המשליםאבחונים במרכז המשלים
,  ,  ,  ,  תוכנית ישיבות צוות שנתית תוכנית ישיבות צוות שנתית תוכנית ישיבות צוות שנתית תוכנית ישיבות צוות שנתית ,,,,תוכנית הדרכות שנתית תוכנית הדרכות שנתית תוכנית הדרכות שנתית תוכנית הדרכות שנתית ,,,,שיבוץ פסיכולוגים שיבוץ פסיכולוגים שיבוץ פסיכולוגים שיבוץ פסיכולוגים ,,,,סיכומי שנהסיכומי שנהסיכומי שנהסיכומי שנה

חופשה שנתיתחופשה שנתיתחופשה שנתיתחופשה שנתית, , , , היערכות לפתיחת שנה היערכות לפתיחת שנה היערכות לפתיחת שנה היערכות לפתיחת שנה 

יולייולייולייולי

עד שבוע אחרון  עד שבוע אחרון  עד שבוע אחרון  עד שבוע אחרון   חינוךחינוךחינוךחינוך' ' ' ' השתתפות בימי היערכות של מעהשתתפות בימי היערכות של מעהשתתפות בימי היערכות של מעהשתתפות בימי היערכות של מע, , , , היערכות לפתיחת שנההיערכות לפתיחת שנההיערכות לפתיחת שנההיערכות לפתיחת שנה, , , , חופשה שנתית חופשה שנתית חופשה שנתית חופשה שנתית  עד שבוע אחרון  עד שבוע אחרון  עד שבוע אחרון  עד שבוע אחרון  אוגוסטאוגוסטאוגוסטאוגוסט
אוגוסטאוגוסטאוגוסטאוגוסט

חינוךחינוךחינוךחינוך' ' ' ' השתתפות בימי היערכות של מעהשתתפות בימי היערכות של מעהשתתפות בימי היערכות של מעהשתתפות בימי היערכות של מע, , , , היערכות לפתיחת שנההיערכות לפתיחת שנההיערכות לפתיחת שנההיערכות לפתיחת שנה, , , , חופשה שנתית חופשה שנתית חופשה שנתית חופשה שנתית  אוגוסטאוגוסטאוגוסטאוגוסט

סוף ספטמברסוף ספטמברסוף ספטמברסוף ספטמבר ישיבות שילוב  ישיבות שילוב  ישיבות שילוב  ישיבות שילוב  , , , , היכרות במערכותהיכרות במערכותהיכרות במערכותהיכרות במערכות, , , , מועדי וועדות השמה שנתי ושיבוץ פסיכולוגים לוועדותמועדי וועדות השמה שנתי ושיבוץ פסיכולוגים לוועדותמועדי וועדות השמה שנתי ושיבוץ פסיכולוגים לוועדותמועדי וועדות השמה שנתי ושיבוץ פסיכולוגים לוועדות
אבחונים במרכז המשליםאבחונים במרכז המשליםאבחונים במרכז המשליםאבחונים במרכז המשלים, , , , טיפול רגשי במערכות טיפול רגשי במערכות טיפול רגשי במערכות טיפול רגשי במערכות ' ' ' ' ס גיבוש קבס גיבוש קבס גיבוש קבס גיבוש קב""""ביביביבי

ספטמברספטמברספטמברספטמבר

אבחונים במרכז  אבחונים במרכז  אבחונים במרכז  אבחונים במרכז  , , , , טיפול רגשי במערכותטיפול רגשי במערכותטיפול רגשי במערכותטיפול רגשי במערכות' ' ' ' ס גיבוש קבס גיבוש קבס גיבוש קבס גיבוש קב""""ישיבות שילוב ביישיבות שילוב ביישיבות שילוב ביישיבות שילוב בי, , , , עבודה במערכותעבודה במערכותעבודה במערכותעבודה במערכות
המשליםהמשליםהמשליםהמשלים

אוקטובראוקטובראוקטובראוקטובר

אבחונים במרכז  אבחונים במרכז  אבחונים במרכז  אבחונים במרכז  , , , , רגשי לילדיםרגשי לילדיםרגשי לילדיםרגשי לילדים' ' ' ' עבודה קבעבודה קבעבודה קבעבודה קב, , , , ביצוע אבחוניםביצוע אבחוניםביצוע אבחוניםביצוע אבחונים, , , , עבודה במערכותעבודה במערכותעבודה במערכותעבודה במערכות, , , , הגשת תקציבהגשת תקציבהגשת תקציבהגשת תקציב
משליםמשליםמשליםמשלים

נובמברנובמברנובמברנובמבר

אבחונים  אבחונים  אבחונים  אבחונים  ,,,,רגשי לילדיםרגשי לילדיםרגשי לילדיםרגשי לילדים' ' ' ' עבודה קבעבודה קבעבודה קבעבודה קב, , , , ביצוע אבחוניםביצוע אבחוניםביצוע אבחוניםביצוע אבחונים, , , , עבודה במערכותעבודה במערכותעבודה במערכותעבודה במערכות, , , , כנס פסיכולוגים ארציכנס פסיכולוגים ארציכנס פסיכולוגים ארציכנס פסיכולוגים ארצי
במרכז המשליםבמרכז המשליםבמרכז המשליםבמרכז המשלים

דצמברדצמברדצמברדצמבר



היחידה למניעת נשירה וביקור סדירהיחידה למניעת נשירה וביקור סדירהיחידה למניעת נשירה וביקור סדירהיחידה למניעת נשירה וביקור סדיר

הערותהערותהערותהערות משימותמשימותמשימותמשימות////פעולותפעולותפעולותפעולות חודשחודשחודשחודש

כל השנה עם דגש  כל השנה עם דגש  כל השנה עם דגש  כל השנה עם דגש          
– תחילת שנה תחילת שנה תחילת שנה תחילת שנה 

....אוקטובראוקטובראוקטובראוקטובר- - - - ספטמברספטמברספטמברספטמבר
דצמבר  דצמבר  דצמבר  דצמבר      - - - - אמצע שנהאמצע שנהאמצע שנהאמצע שנה

....ינוארינוארינוארינואר
אפרילאפרילאפרילאפריל    - - - - מרץמרץמרץמרץ

....ייעוץ והכוונהייעוץ והכוונהייעוץ והכוונהייעוץ והכוונה    - - - - שיחות אישיות שיחות אישיות שיחות אישיות שיחות אישיות ,,,,מעקב וליווי של תלמידים מעקב וליווי של תלמידים מעקב וליווי של תלמידים מעקב וליווי של תלמידים 
פנייה לוועדת  פנייה לוועדת  פנייה לוועדת  פנייה לוועדת  ,,,,ח ח ח ח """"הפנייה לשפהפנייה לשפהפנייה לשפהפנייה לשפ, , , , קשר  עם גורמים מטפליםקשר  עם גורמים מטפליםקשר  עם גורמים מטפליםקשר  עם גורמים מטפלים, , , , דרכי טיפול ומעקב דרכי טיפול ומעקב דרכי טיפול ומעקב דרכי טיפול ומעקב * * * * 

טיפוליות טיפוליות טיפוליות טיפוליות     - - - - שותפות בבניית תוכנית התערבות חינוכיותשותפות בבניית תוכנית התערבות חינוכיותשותפות בבניית תוכנית התערבות חינוכיותשותפות בבניית תוכנית התערבות חינוכיות,,,,וועדת השמהוועדת השמהוועדת השמהוועדת השמה,,,,החלטההחלטההחלטההחלטה
....פיקוח מחוזיפיקוח מחוזיפיקוח מחוזיפיקוח מחוזי/ / / / פגישות עם פיקוחפגישות עם פיקוחפגישות עם פיקוחפגישות עם פיקוח****        
וועדת  וועדת  וועדת  וועדת  , , , , ח התקדמות מהמחנכותח התקדמות מהמחנכותח התקדמות מהמחנכותח התקדמות מהמחנכות""""קבלת דוקבלת דוקבלת דוקבלת דו, , , , ישיבת צוות ישיבת צוות ישיבת צוות ישיבת צוות , , , , מעקב  תיק אישי מעקב  תיק אישי מעקב  תיק אישי מעקב  תיק אישי     - - - - מועדוניתמועדוניתמועדוניתמועדונית****

היגויהיגויהיגויהיגוי

ינוארינוארינוארינואר

חטיבה תיכוןחטיבה תיכוןחטיבה תיכוןחטיבה תיכון
יסודייסודייסודייסודי

,,,,מעקב וליווי של תלמידיםמעקב וליווי של תלמידיםמעקב וליווי של תלמידיםמעקב וליווי של תלמידים. . . . צוות בין מקצועיצוות בין מקצועיצוות בין מקצועיצוות בין מקצועי,,,,יועצותיועצותיועצותיועצות, , , , סססס""""פגישות קבועות עם הנהלת ביהפגישות קבועות עם הנהלת ביהפגישות קבועות עם הנהלת ביהפגישות קבועות עם הנהלת ביה****
,תקציב מועדוניתתקציב מועדוניתתקציב מועדוניתתקציב מועדונית    - - - - ח ביצועח ביצועח ביצועח ביצוע""""דודודודו, , , , מעקב תיק אישימעקב תיק אישימעקב תיק אישימעקב תיק אישי    - - - - מועדוניתמועדוניתמועדוניתמועדונית****

פברוארפברוארפברוארפברואר

בתי ספר  בתי ספר  בתי ספר  בתי ספר   הכרת  הכרת  הכרת  הכרת  – ימי סיור ימי סיור ימי סיור ימי סיור , , , , מעקב וליווי תלמידיםמעקב וליווי תלמידיםמעקב וליווי תלמידיםמעקב וליווי תלמידים. . . . צוות בין מקצועיצוות בין מקצועיצוות בין מקצועיצוות בין מקצועי,,,,יועצותיועצותיועצותיועצות, , , , סססס""""הנהלת ביההנהלת ביההנהלת ביההנהלת ביה- - - - פגישות פגישות פגישות פגישות **** בתי ספר  בתי ספר  בתי ספר  בתי ספר  מרץמרץמרץמרץ
חטיבה תיכוןחטיבה תיכוןחטיבה תיכוןחטיבה תיכון////יסודייםיסודייםיסודייםיסודיים

הכרת  הכרת  הכרת  הכרת  – ימי סיור ימי סיור ימי סיור ימי סיור , , , , מעקב וליווי תלמידיםמעקב וליווי תלמידיםמעקב וליווי תלמידיםמעקב וליווי תלמידים. . . . צוות בין מקצועיצוות בין מקצועיצוות בין מקצועיצוות בין מקצועי,,,,יועצותיועצותיועצותיועצות, , , , סססס""""הנהלת ביההנהלת ביההנהלת ביההנהלת ביה- - - - פגישות פגישות פגישות פגישות ****
מסגרותמסגרותמסגרותמסגרות

סססס""""לחטיבה עם יועצות ביהלחטיבה עם יועצות ביהלחטיבה עם יועצות ביהלחטיבה עם יועצות ביה' ' ' ' תוכנית מעברים מכיתה ותוכנית מעברים מכיתה ותוכנית מעברים מכיתה ותוכנית מעברים מכיתה ו- - - - מעבריםמעבריםמעבריםמעברים . ישיבת צוות ישיבת צוות ישיבת צוות ישיבת צוות     - - - - מועדוניתמועדוניתמועדוניתמועדונית    
ח התקדמותח התקדמותח התקדמותח התקדמות""""דודודודו, , , , מעקב תיק אישי מעקב תיק אישי מעקב תיק אישי מעקב תיק אישי 

מרץמרץמרץמרץ

חטיבה תיכוןחטיבה תיכוןחטיבה תיכוןחטיבה תיכון
בתי ספר יסודייםבתי ספר יסודייםבתי ספר יסודייםבתי ספר יסודיים

הכרת  הכרת  הכרת  הכרת  – ימי סיור ימי סיור ימי סיור ימי סיור , , , , מעקב וליווי תלמידיםמעקב וליווי תלמידיםמעקב וליווי תלמידיםמעקב וליווי תלמידים. . . . צוות בין מקצועיצוות בין מקצועיצוות בין מקצועיצוות בין מקצועי,,,,יועצותיועצותיועצותיועצות, , , , סססס""""הנהלת ביההנהלת ביההנהלת ביההנהלת ביה- - - - פגישות פגישות פגישות פגישות ****
מסגרותמסגרותמסגרותמסגרות

....קשר עם היועצות לתאום שיבוצים בחטיבהקשר עם היועצות לתאום שיבוצים בחטיבהקשר עם היועצות לתאום שיבוצים בחטיבהקשר עם היועצות לתאום שיבוצים בחטיבה- - - - מעבריםמעבריםמעבריםמעברים****
.  .  .  .  וועדות התמדהוועדות התמדהוועדות התמדהוועדות התמדה****
תלמידי מועדוניתתלמידי מועדוניתתלמידי מועדוניתתלמידי מועדונית– מעקב אחר תיק אישי מעקב אחר תיק אישי מעקב אחר תיק אישי מעקב אחר תיק אישי     - - - - מועדוניתמועדוניתמועדוניתמועדונית****

אפרילאפרילאפרילאפריל

בתי ספר יסודייםבתי ספר יסודייםבתי ספר יסודייםבתי ספר יסודיים
....תיכוןתיכוןתיכוןתיכון////חטיבהחטיבהחטיבהחטיבה

בתי ספר יסודייםבתי ספר יסודייםבתי ספר יסודייםבתי ספר יסודיים

....מעקב וליווי תלמידיםמעקב וליווי תלמידיםמעקב וליווי תלמידיםמעקב וליווי תלמידים. . . . צוות בין מקצועיצוות בין מקצועיצוות בין מקצועיצוות בין מקצועי,,,,יועצותיועצותיועצותיועצות, , , , סססס""""ביהביהביהביה    - - - - פגישות פגישות פגישות פגישות ****
וועדות התמדהוועדות התמדהוועדות התמדהוועדות התמדה.*.*.*.*
שיבוץ תלמידים בחטיבהשיבוץ תלמידים בחטיבהשיבוץ תלמידים בחטיבהשיבוץ תלמידים בחטיבה- - - - ח מהיועצות ח מהיועצות ח מהיועצות ח מהיועצות """"קבלת דוקבלת דוקבלת דוקבלת דו****
ח התקדמות  ח התקדמות  ח התקדמות  ח התקדמות  """"דודודודו,,,,מעקב תיק אישימעקב תיק אישימעקב תיק אישימעקב תיק אישי, , , , ישיבת צוות ישיבת צוות ישיבת צוות ישיבת צוות   ,תקציב מועדוניתתקציב מועדוניתתקציב מועדוניתתקציב מועדונית    - - - - ח ביצועח ביצועח ביצועח ביצוע""""דודודודו    - - - - מועדוניתמועדוניתמועדוניתמועדונית****

וועדת היגוי מועדוניותוועדת היגוי מועדוניותוועדת היגוי מועדוניותוועדת היגוי מועדוניות. . . . מהמחנכותמהמחנכותמהמחנכותמהמחנכות

מאימאימאימאי



היחידה למניעת נשירה וביקור סדיר: המשך

סיום פעילותסיום פעילותסיום פעילותסיום פעילות פעולותפעולותפעולותפעולות חודשחודשחודשחודש

תיכון  תיכון  תיכון  תיכון  ////חטיבהחטיבהחטיבהחטיבה
יסודייסודייסודייסודי

....סיוע וייעוץ לתלמיד והוריו במציאת מסגרת מתאימהסיוע וייעוץ לתלמיד והוריו במציאת מסגרת מתאימהסיוע וייעוץ לתלמיד והוריו במציאת מסגרת מתאימהסיוע וייעוץ לתלמיד והוריו במציאת מסגרת מתאימה- - - - שיבוציםשיבוציםשיבוציםשיבוצים****
תיק אישיתיק אישיתיק אישיתיק אישימעקבמעקבמעקבמעקב  ,קבלה לתלמידי המועדוניתקבלה לתלמידי המועדוניתקבלה לתלמידי המועדוניתקבלה לתלמידי המועדוניתוועדתוועדתוועדתוועדת-מועדוניתמועדוניתמועדוניתמועדונית****

יונייונייונייוני

....תאום שיבוץתאום שיבוץתאום שיבוץתאום שיבוץ–קשר עם הפיקוח קשר עם הפיקוח קשר עם הפיקוח קשר עם הפיקוח ****
 .וועדת קבלהוועדת קבלהוועדת קבלהוועדת קבלה, , , , ישיבת צוות ישיבת צוות ישיבת צוות ישיבת צוות     - - - - מועדוניתמועדוניתמועדוניתמועדונית* * * * 

יולייולייולייולי

אוגוסטאוגוסטאוגוסטאוגוסט .תקציב מועדוניתתקציב מועדוניתתקציב מועדוניתתקציב מועדונית    - - - - ח ביצועח ביצועח ביצועח ביצוע""""דודודודו.* .* .* .* המשך שיבוצי תלמידים ומעקבהמשך שיבוצי תלמידים ומעקבהמשך שיבוצי תלמידים ומעקבהמשך שיבוצי תלמידים ומעקב    *

....איסוף נתונים איסוף נתונים איסוף נתונים איסוף נתונים , , , , בניית מאגר מידע תלמידים בסכנת נשירה ומעקבבניית מאגר מידע תלמידים בסכנת נשירה ומעקבבניית מאגר מידע תלמידים בסכנת נשירה ומעקבבניית מאגר מידע תלמידים בסכנת נשירה ומעקב
....מעקב וליווימעקב וליווימעקב וליווימעקב וליווי. . . . צוות בין מקצועיצוות בין מקצועיצוות בין מקצועיצוות בין מקצועי,,,,יועצותיועצותיועצותיועצות, , , , סססס""""ביהביהביהביה, , , , פיקוח פיקוח פיקוח פיקוח –פגישות פגישות פגישות פגישות ****
עם  עם  עם  עם  קשרקשרקשרקשר....קבלת החלטות טיפול ומעקב קבלת החלטות טיפול ומעקב קבלת החלטות טיפול ומעקב קבלת החלטות טיפול ומעקב ,,,,....ייעוץ והכוונהייעוץ והכוונהייעוץ והכוונהייעוץ והכוונה    - - - - שיחות אישיות תלמיד והוריושיחות אישיות תלמיד והוריושיחות אישיות תלמיד והוריושיחות אישיות תלמיד והוריו****

ספטמברספטמברספטמברספטמבר

עם  עם  עם  עם  קשרקשרקשרקשר....קבלת החלטות טיפול ומעקב קבלת החלטות טיפול ומעקב קבלת החלטות טיפול ומעקב קבלת החלטות טיפול ומעקב ,,,,....ייעוץ והכוונהייעוץ והכוונהייעוץ והכוונהייעוץ והכוונה    - - - - שיחות אישיות תלמיד והוריושיחות אישיות תלמיד והוריושיחות אישיות תלמיד והוריושיחות אישיות תלמיד והוריו****
....חחחח""""הפנייה לשפהפנייה לשפהפנייה לשפהפנייה לשפ, , , , גורמים מטפליםגורמים מטפליםגורמים מטפליםגורמים מטפלים

טיפוליות  טיפוליות  טיפוליות  טיפוליות      - - - - בניית תוכנית התערבות חינוכיותבניית תוכנית התערבות חינוכיותבניית תוכנית התערבות חינוכיותבניית תוכנית התערבות חינוכיות, , , , וועדת השמהוועדת השמהוועדת השמהוועדת השמה, , , , פנייה לוועדת החלטהפנייה לוועדת החלטהפנייה לוועדת החלטהפנייה לוועדת החלטה****
תיק אישיתיק אישיתיק אישיתיק אישימעקבמעקבמעקבמעקב    - - - - מועדוניתמועדוניתמועדוניתמועדונית****

אוקטובראוקטובראוקטובראוקטובר

פ  פ  פ  פ  """"מעקב וליווי של תלמידים עמעקב וליווי של תלמידים עמעקב וליווי של תלמידים עמעקב וליווי של תלמידים ע. . . . צוות בין מקצועיצוות בין מקצועיצוות בין מקצועיצוות בין מקצועי,,,,יועצותיועצותיועצותיועצות, , , , סססס""""פגישות עם הנהלת ביהפגישות עם הנהלת ביהפגישות עם הנהלת ביהפגישות עם הנהלת ביה****
.  .  .  .  התאמה אישיתהתאמה אישיתהתאמה אישיתהתאמה אישית

תקציב מועדוניתתקציב מועדוניתתקציב מועדוניתתקציב מועדונית    - - - - ח ביצועח ביצועח ביצועח ביצוע""""מילוי ושליחת דומילוי ושליחת דומילוי ושליחת דומילוי ושליחת דו* * * *         
תלמידי מועדוניתתלמידי מועדוניתתלמידי מועדוניתתלמידי מועדונית– מעקב אחר תיק אישי מעקב אחר תיק אישי מעקב אחר תיק אישי מעקב אחר תיק אישי     - - - - מועדוניתמועדוניתמועדוניתמועדונית****        

נובמברנובמברנובמברנובמבר



היחידה למניעת נשירה וביקור סדירהיחידה למניעת נשירה וביקור סדירהיחידה למניעת נשירה וביקור סדירהיחידה למניעת נשירה וביקור סדיר: : : : המשךהמשךהמשךהמשך

סיום פעילותסיום פעילותסיום פעילותסיום פעילות פעולותפעולותפעולותפעולות חודשחודשחודשחודש

תיכוןתיכוןתיכוןתיכון////חטיבהחטיבהחטיבהחטיבה

יסודייסודייסודייסודי

דרכי טיפולדרכי טיפולדרכי טיפולדרכי טיפולקבלת החלטותקבלת החלטותקבלת החלטותקבלת החלטות,,,,ייעוץ והכוונהייעוץ והכוונהייעוץ והכוונהייעוץ והכוונה    - - - - שיחות אישיות תלמיד והוריושיחות אישיות תלמיד והוריושיחות אישיות תלמיד והוריושיחות אישיות תלמיד והוריו, , , , מעקב וליווי תלמידיםמעקב וליווי תלמידיםמעקב וליווי תלמידיםמעקב וליווי תלמידים
.  .  .  .  ומעקב אחר יישומםומעקב אחר יישומםומעקב אחר יישומםומעקב אחר יישומם

.  .  .  .  לוועדת השמהלוועדת השמהלוועדת השמהלוועדת השמה, , , , פנייה לוועדת החלטהפנייה לוועדת החלטהפנייה לוועדת החלטהפנייה לוועדת החלטה, , , , חחחח""""הפנייה לשפהפנייה לשפהפנייה לשפהפנייה לשפ, , , , עם גורמים מטפליםעם גורמים מטפליםעם גורמים מטפליםעם גורמים מטפליםקשרקשרקשרקשר****
.  .  .  .  טיפוליותטיפוליותטיפוליותטיפוליות    - - - - בניית תוכנית התערבות חינוכיותבניית תוכנית התערבות חינוכיותבניית תוכנית התערבות חינוכיותבניית תוכנית התערבות חינוכיות****
....פיקוח מחוזיפיקוח מחוזיפיקוח מחוזיפיקוח מחוזי/ / / / פגישות עם פיקוחפגישות עם פיקוחפגישות עם פיקוחפגישות עם פיקוח****
.ח התקדמות מהמחנכותח התקדמות מהמחנכותח התקדמות מהמחנכותח התקדמות מהמחנכות""""קבלת דוקבלת דוקבלת דוקבלת דו,,,,תיק אישיתיק אישיתיק אישיתיק אישימעקבמעקבמעקבמעקב    - - - - מועדוניתמועדוניתמועדוניתמועדונית****

דצמברדצמברדצמברדצמבר

סססס""""דיווח שוטף על כל תלמיד ותלמיד בטיפול קבדיווח שוטף על כל תלמיד ותלמיד בטיפול קבדיווח שוטף על כל תלמיד ותלמיד בטיפול קבדיווח שוטף על כל תלמיד ותלמיד בטיפול קב–ס ס ס ס """"עדכון תוכנת קבעדכון תוכנת קבעדכון תוכנת קבעדכון תוכנת קב    - - - -  סססס""""דיווח שוטף על כל תלמיד ותלמיד בטיפול קבדיווח שוטף על כל תלמיד ותלמיד בטיפול קבדיווח שוטף על כל תלמיד ותלמיד בטיפול קבדיווח שוטף על כל תלמיד ותלמיד בטיפול קב–ס ס ס ס """"עדכון תוכנת קבעדכון תוכנת קבעדכון תוכנת קבעדכון תוכנת קב    - - - - פעולות  פעולות  פעולות  פעולות  
....אחת לחודשאחת לחודשאחת לחודשאחת לחודש–) 2222טופס טופס טופס טופס ((((ח ח ח ח """"שליחת דושליחת דושליחת דושליחת דו    - - - - 
....פ התאמהפ התאמהפ התאמהפ התאמה""""עעעע–ביקורי בית ביקורי בית ביקורי בית ביקורי בית     - - - - 
....השתתפות בוועדות פדגוגיות השתתפות בוועדות פדגוגיות השתתפות בוועדות פדגוגיות השתתפות בוועדות פדגוגיות     - - - - 
השתתפות בוועדות שילובהשתתפות בוועדות שילובהשתתפות בוועדות שילובהשתתפות בוועדות שילוב    - - - - 
אחת לחודשאחת לחודשאחת לחודשאחת לחודש–ם ם ם ם """"השתלמות קבסיהשתלמות קבסיהשתלמות קבסיהשתלמות קבסי    - - - - 

פעולות  פעולות  פעולות  פעולות  
- - - - שוטפותשוטפותשוטפותשוטפות



יוזמות ופרויקטים בחינוךיוזמות ופרויקטים בחינוךיוזמות ופרויקטים בחינוךיוזמות ופרויקטים בחינוך

""""יום העצמאותיום העצמאותיום העצמאותיום העצמאות"""" """"איכות הסביבהאיכות הסביבהאיכות הסביבהאיכות הסביבה"""" זהירות בדרכיםזהירות בדרכיםזהירות בדרכיםזהירות בדרכים """"אני והשוטר שליאני והשוטר שליאני והשוטר שליאני והשוטר שלי"""" חודשחודשחודשחודש

הזמנת  הזמנת  הזמנת  הזמנת  , , , , """"פיית הדרכיםפיית הדרכיםפיית הדרכיםפיית הדרכים""""
....עדכון גננותעדכון גננותעדכון גננותעדכון גננות, , , , הסעותהסעותהסעותהסעות

תחילת פרויקטתחילת פרויקטתחילת פרויקטתחילת פרויקט ינוארינוארינוארינואר

מעקבמעקבמעקבמעקב    - - - - המשך פרויקט המשך פרויקט המשך פרויקט המשך פרויקט  פברוארפברוארפברוארפברואר

מעקבמעקבמעקבמעקב    - - - - המשך פרויקט המשך פרויקט המשך פרויקט המשך פרויקט  מרץמרץמרץמרץ

,  ,  ,  ,  הזמנת הסעותהזמנת הסעותהזמנת הסעותהזמנת הסעות: : : : הערכותהערכותהערכותהערכות
....בטיחותבטיחותבטיחותבטיחות, , , , ביטחוןביטחוןביטחוןביטחון

מעקבמעקבמעקבמעקב    - - - - המשך פרויקט המשך פרויקט המשך פרויקט המשך פרויקט  אפרילאפרילאפרילאפריל

,  ,  ,  ,  יום העצמאות מועצתי יום העצמאות מועצתי יום העצמאות מועצתי יום העצמאות מועצתי 
....טל שחרטל שחרטל שחרטל שחר, , , , צור הדסהצור הדסהצור הדסהצור הדסה

הכנת  הכנת  הכנת  הכנת  " " " " יום קהילה ומשטרהיום קהילה ומשטרהיום קהילה ומשטרהיום קהילה ומשטרה""""
,  ,  ,  ,  הזמנת עבודה תחבורההזמנת עבודה תחבורההזמנת עבודה תחבורההזמנת עבודה תחבורה

....לוגיסטיקהלוגיסטיקהלוגיסטיקהלוגיסטיקה

מאימאימאימאי

....לוגיסטיקהלוגיסטיקהלוגיסטיקהלוגיסטיקה

יונייונייונייוני

יולייולייולייולי

אוגוסטאוגוסטאוגוסטאוגוסט

ספטמברספטמברספטמברספטמבר

אוקטובראוקטובראוקטובראוקטובר

נובמברנובמברנובמברנובמבר

סיום הפרויקטסיום הפרויקטסיום הפרויקטסיום הפרויקט דצמברדצמברדצמברדצמבר



סל תרבותסל תרבותסל תרבותסל תרבות/ / / / קרן קרב קרן קרב קרן קרב קרן קרב 

סל תרבותסל תרבותסל תרבותסל תרבות קרן קרבקרן קרבקרן קרבקרן קרב חודשחודשחודשחודש

תשלום פעילות קרן קרבתשלום פעילות קרן קרבתשלום פעילות קרן קרבתשלום פעילות קרן קרב    - - - - עדכון הוריםעדכון הוריםעדכון הוריםעדכון הורים ינוארינוארינוארינואר

פברוארפברוארפברוארפברואר .מעקבמעקבמעקבמעקב    - - - - תחילת הפעילותתחילת הפעילותתחילת הפעילותתחילת הפעילות

מרץמרץמרץמרץ

בחירת התוכניות  בחירת התוכניות  בחירת התוכניות  בחירת התוכניות  ....הצגת התוכניות לגננותהצגת התוכניות לגננותהצגת התוכניות לגננותהצגת התוכניות לגננות****
י הגננות ומעקבי הגננות ומעקבי הגננות ומעקבי הגננות ומעקב""""עעעע

אפרילאפרילאפרילאפריל

ישיבת סיכום שנה נוכחיתישיבת סיכום שנה נוכחיתישיבת סיכום שנה נוכחיתישיבת סיכום שנה נוכחית**** מאימאימאימאי

יונייונייונייוני

.  .  .  .  למופעי סל תרבותלמופעי סל תרבותלמופעי סל תרבותלמופעי סל תרבות    - - - - תכנון שלדתכנון שלדתכנון שלדתכנון שלד**** .  .  .  .  אאאא""""הכנת חוזה הפעלה לתשעהכנת חוזה הפעלה לתשעהכנת חוזה הפעלה לתשעהכנת חוזה הפעלה לתשע**** .  .  .  .  למופעי סל תרבותלמופעי סל תרבותלמופעי סל תרבותלמופעי סל תרבות    - - - - תכנון שלדתכנון שלדתכנון שלדתכנון שלד****יולייולייולייולי
.  .  .  .  צפייה במופעי איכות מאושרי סל ותואמי גילצפייה במופעי איכות מאושרי סל ותואמי גילצפייה במופעי איכות מאושרי סל ותואמי גילצפייה במופעי איכות מאושרי סל ותואמי גיל****

אאאא""""ייזום פעילויות חשיפה בגנים לתשעייזום פעילויות חשיפה בגנים לתשעייזום פעילויות חשיפה בגנים לתשעייזום פעילויות חשיפה בגנים לתשע

.  .  .  .  אאאא""""הכנת חוזה הפעלה לתשעהכנת חוזה הפעלה לתשעהכנת חוזה הפעלה לתשעהכנת חוזה הפעלה לתשע****
 .חתימת חוזיםחתימת חוזיםחתימת חוזיםחתימת חוזים    - - - - סוף יולי סוף יולי סוף יולי סוף יולי 

יולייולייולייולי

....צפייה במופעי איכות מאושרי סל ותואמי גיל צפייה במופעי איכות מאושרי סל ותואמי גיל צפייה במופעי איכות מאושרי סל ותואמי גיל צפייה במופעי איכות מאושרי סל ותואמי גיל 
אאאא""""ייזום פעילויות חשיפה בגנים לתשעייזום פעילויות חשיפה בגנים לתשעייזום פעילויות חשיפה בגנים לתשעייזום פעילויות חשיפה בגנים לתשע

שליחת מכתבי עדכון תוכנית שלד לגננותשליחת מכתבי עדכון תוכנית שלד לגננותשליחת מכתבי עדכון תוכנית שלד לגננותשליחת מכתבי עדכון תוכנית שלד לגננות****
בניית תכנית  בניית תכנית  בניית תכנית  בניית תכנית  ,,,,ישיבת תדרוך והנחייה של וועדת רפרטואר גננות ישיבת תדרוך והנחייה של וועדת רפרטואר גננות ישיבת תדרוך והנחייה של וועדת רפרטואר גננות ישיבת תדרוך והנחייה של וועדת רפרטואר גננות 

שנתית וחלוקת תקציבשנתית וחלוקת תקציבשנתית וחלוקת תקציבשנתית וחלוקת תקציב

אוגוסטאוגוסטאוגוסטאוגוסט

....תוכניות פועלות בגניםתוכניות פועלות בגניםתוכניות פועלות בגניםתוכניות פועלות בגנים****
משוב והערכהמשוב והערכהמשוב והערכהמשוב והערכה– וועדת היגוי וועדת היגוי וועדת היגוי וועדת היגוי 

ספטמברספטמברספטמברספטמבר

....אישור התכניותאישור התכניותאישור התכניותאישור התכניות****
קבלת היזון חוזר מסל תרבותקבלת היזון חוזר מסל תרבותקבלת היזון חוזר מסל תרבותקבלת היזון חוזר מסל תרבות•
אמצע אוקטובראמצע אוקטובראמצע אוקטובראמצע אוקטובר–מוזיאונים מוזיאונים מוזיאונים מוזיאונים •
ועיבודם לפי החלטת הוועדהועיבודם לפי החלטת הוועדהועיבודם לפי החלטת הוועדהועיבודם לפי החלטת הוועדהקבלת טפסי גננותקבלת טפסי גננותקבלת טפסי גננותקבלת טפסי גננות•

תוכניותתוכניותתוכניותתוכניות    - - - - מעקבמעקבמעקבמעקב אוקטובראוקטובראוקטובראוקטובר



סל תרבותסל תרבותסל תרבותסל תרבות/ / / / קרן קרב קרן קרב קרן קרב קרן קרב : : : : המשךהמשךהמשךהמשך

סל תרבותסל תרבותסל תרבותסל תרבות קרן קרבקרן קרבקרן קרבקרן קרב חודשחודשחודשחודש

::::סגירת קיום מופע מול גורמי חוץסגירת קיום מופע מול גורמי חוץסגירת קיום מופע מול גורמי חוץסגירת קיום מופע מול גורמי חוץ
תאריכים  תאריכים  תאריכים  תאריכים  , , , , תחבורהתחבורהתחבורהתחבורה, , , , אולמותאולמותאולמותאולמות,,,,מפיקיםמפיקיםמפיקיםמפיקים,,,,סל תרבות ארצי סל תרבות ארצי סל תרבות ארצי סל תרבות ארצי : : : : תיאום מול הגורמיםתיאום מול הגורמיםתיאום מול הגורמיםתיאום מול הגורמים

....והחתמת גזברותוהחתמת גזברותוהחתמת גזברותוהחתמת גזברות
....גננותגננותגננותגננות, , , , תחבורהתחבורהתחבורהתחבורה, , , , קביעת אולמותקביעת אולמותקביעת אולמותקביעת אולמות, , , , התקשרות עם מפיקיםהתקשרות עם מפיקיםהתקשרות עם מפיקיםהתקשרות עם מפיקים::::תכנון אדמיניסטרטיבי תכנון אדמיניסטרטיבי תכנון אדמיניסטרטיבי תכנון אדמיניסטרטיבי 

תוכניותתוכניותתוכניותתוכניות    - - - - מעקבמעקבמעקבמעקב נובמברנובמברנובמברנובמבר

תוכניותתוכניותתוכניותתוכניות    - - - - מעקבמעקבמעקבמעקב דצמברדצמברדצמברדצמבר

שוטףשוטףשוטףשוטף–סל תרבות סל תרבות סל תרבות סל תרבות •
::::חלוקת אחריותחלוקת אחריותחלוקת אחריותחלוקת אחריות–מופעים מופעים מופעים מופעים •

:  :  :  :  מנהלת הגיל הרךמנהלת הגיל הרךמנהלת הגיל הרךמנהלת הגיל הרך
.תיאום ישיבה עם הגננת  טרם כניסת הילדים למופע. 1

2. הכנסת הילדים לפי התיאום ווידוא ישיבת ילדים לפי התיאום הנדרש.    
מנהלת מדור יוזמות ופרויקטיםמנהלת מדור יוזמות ופרויקטיםמנהלת מדור יוזמות ופרויקטיםמנהלת מדור יוזמות ופרויקטים::::

.אבטחה, מיזוג, תאורה, תפאורה, אולם:תיאום מול צרכי ההפקה לפי הנדרש.1



השתלמויות השתלמויות השתלמויות השתלמויות –התמקצעות התמקצעות התמקצעות התמקצעות 
פורומיםפורומיםפורומיםפורומים/ / / / וועדת היגוי וועדת היגוי וועדת היגוי וועדת היגוי / / / / סייעות סייעות סייעות סייעות 

חינוך מיוחדחינוך מיוחדחינוך מיוחדחינוך מיוחד פורום הגיל הרך  פורום הגיל הרך  פורום הגיל הרך  פורום הגיל הרך  
מפקחות ונציגי  מפקחות ונציגי  מפקחות ונציגי  מפקחות ונציגי  ((((

))))גננותגננותגננותגננות

וועדת גיל הרך  וועדת גיל הרך  וועדת גיל הרך  וועדת גיל הרך  
שילוב  שילוב  שילוב  שילוב  / / / / יישובית יישובית יישובית יישובית 
מערכתימערכתימערכתימערכתי

השתלמות כלל  השתלמות כלל  השתלמות כלל  השתלמות כלל  
הסייעותהסייעותהסייעותהסייעות

השתלמות  השתלמות  השתלמות  השתלמות  
מכללת  מכללת  מכללת  מכללת  """"סייעות סייעות סייעות סייעות 
""""דויד יליןדויד יליןדויד יליןדויד ילין

חודשחודשחודשחודש

איתור מוקדם של ילדים  איתור מוקדם של ילדים  איתור מוקדם של ילדים  איתור מוקדם של ילדים  
בעלי צרכים מיוחדיםבעלי צרכים מיוחדיםבעלי צרכים מיוחדיםבעלי צרכים מיוחדים

וועדת ערערוועדת ערערוועדת ערערוועדת ערער        6/16/16/16/1

ישיבת צוות  ישיבת צוות  ישיבת צוות  ישיבת צוות      7/17/17/17/1
....פורום הגיל הרךפורום הגיל הרךפורום הגיל הרךפורום הגיל הרך

פורום גננות וסייעותפורום גננות וסייעותפורום גננות וסייעותפורום גננות וסייעות ינוארינוארינוארינואר

וועדת ערערוועדת ערערוועדת ערערוועדת ערער    17/217/217/217/2 השתלמות  השתלמות  השתלמות  השתלמות  
סייעותסייעותסייעותסייעות

פברוארפברוארפברוארפברואר

איתור מוקדם של ילדים  איתור מוקדם של ילדים  איתור מוקדם של ילדים  איתור מוקדם של ילדים  
בעלי צרכים מיוחדיםבעלי צרכים מיוחדיםבעלי צרכים מיוחדיםבעלי צרכים מיוחדים

ישיבת צוות  ישיבת צוות  ישיבת צוות  ישיבת צוות      11/311/311/311/3
....פורום הגיל הרךפורום הגיל הרךפורום הגיל הרךפורום הגיל הרך

מרץמרץמרץמרץ

וועדת ערערוועדת ערערוועדת ערערוועדת ערער    8/48/48/48/4 השתלמות  השתלמות  השתלמות  השתלמות   וועדת ערערוועדת ערערוועדת ערערוועדת ערער    8/48/48/48/4אפרילאפרילאפרילאפריל השתלמות  השתלמות  השתלמות  השתלמות  
סייעותסייעותסייעותסייעות

אפרילאפרילאפרילאפריל

ישיבת צוות  ישיבת צוות  ישיבת צוות  ישיבת צוות      5/55/55/55/5
....פורום הגיל הרךפורום הגיל הרךפורום הגיל הרךפורום הגיל הרך

מאימאימאימאי

וועדת ערערוועדת ערערוועדת ערערוועדת ערער    23/623/623/623/6 השתלמות  השתלמות  השתלמות  השתלמות  
מסיבת  מסיבת  מסיבת  מסיבת  ++++סייעות סייעות סייעות סייעות 

. סיוםסיוםסיוםסיום

יונייונייונייוני

יולייולייולייולי

        - - - - ימי היערכותימי היערכותימי היערכותימי היערכות
סייעות וגננותסייעות וגננותסייעות וגננותסייעות וגננות

הפצת מידע  הפצת מידע  הפצת מידע  הפצת מידע  ****
להשתלמות גננות  להשתלמות גננות  להשתלמות גננות  להשתלמות גננות  

אוגוסטאוגוסטאוגוסטאוגוסט



השתלמויות  השתלמויות  השתלמויות  השתלמויות  –התמקצעות התמקצעות התמקצעות התמקצעות : : : : המשךהמשךהמשךהמשך
פורומיםפורומיםפורומיםפורומים/ / / / וועדת היגוי וועדת היגוי וועדת היגוי וועדת היגוי / / / / סייעות סייעות סייעות סייעות 

חינוך מיוחדחינוך מיוחדחינוך מיוחדחינוך מיוחד

פורום הגיל הרך  פורום הגיל הרך  פורום הגיל הרך  פורום הגיל הרך  
מפקחות ונציגי  מפקחות ונציגי  מפקחות ונציגי  מפקחות ונציגי  ((((

))))גננותגננותגננותגננות

וועדת גיל הרך  וועדת גיל הרך  וועדת גיל הרך  וועדת גיל הרך  
שילוב  שילוב  שילוב  שילוב  / / / / יישובית יישובית יישובית יישובית 
מערכתימערכתימערכתימערכתי

השתלמות כלל  השתלמות כלל  השתלמות כלל  השתלמות כלל  
הסייעותהסייעותהסייעותהסייעות

השתלמות סייעות  השתלמות סייעות  השתלמות סייעות  השתלמות סייעות  
""""מכללת דויד יליןמכללת דויד יליןמכללת דויד יליןמכללת דויד ילין""""

חודשחודשחודשחודש

        - - - - ימי היערכותימי היערכותימי היערכותימי היערכות
סייעות וגננותסייעות וגננותסייעות וגננותסייעות וגננות

הפצת מידע  הפצת מידע  הפצת מידע  הפצת מידע  ****
להשתלמות גננות  להשתלמות גננות  להשתלמות גננות  להשתלמות גננות  

אוגוסטאוגוסטאוגוסטאוגוסט

בניית  בניית  בניית  בניית      - - - - היערכותהיערכותהיערכותהיערכות
תוכנית השתלמות  תוכנית השתלמות  תוכנית השתלמות  תוכנית השתלמות  

........שנתיתשנתיתשנתיתשנתית

הפצת מידע  הפצת מידע  הפצת מידע  הפצת מידע  ****
להשתלמות גננותלהשתלמות גננותלהשתלמות גננותלהשתלמות גננות

נוהלי הרשמהנוהלי הרשמהנוהלי הרשמהנוהלי הרשמה****

ספטמברספטמברספטמברספטמבר

........שנתיתשנתיתשנתיתשנתית נוהלי הרשמהנוהלי הרשמהנוהלי הרשמהנוהלי הרשמה****

ישיבת צוות פורום הגיל  ישיבת צוות פורום הגיל  ישיבת צוות פורום הגיל  ישיבת צוות פורום הגיל  
....הרךהרךהרךהרך

תחילת הקורסתחילת הקורסתחילת הקורסתחילת הקורס אוקטובראוקטובראוקטובראוקטובר

השתלמות סייעותהשתלמות סייעותהשתלמות סייעותהשתלמות סייעות נובמברנובמברנובמברנובמבר

איתור מוקדם של ילדים  איתור מוקדם של ילדים  איתור מוקדם של ילדים  איתור מוקדם של ילדים  
בעלי צרכים מיוחדיםבעלי צרכים מיוחדיםבעלי צרכים מיוחדיםבעלי צרכים מיוחדים

דצמברדצמברדצמברדצמבר



עעעע""""תוכנית עבודה שנתית תשתוכנית עבודה שנתית תשתוכנית עבודה שנתית תשתוכנית עבודה שנתית תש
מנהלת מינהל חינוךמנהלת מינהל חינוךמנהלת מינהל חינוךמנהלת מינהל חינוך

צוות היגוי בינוי  צוות היגוי בינוי  צוות היגוי בינוי  צוות היגוי בינוי  
ותכנוןותכנוןותכנוןותכנון

צוות היגוי  צוות היגוי  צוות היגוי  צוות היגוי  
פדגוגיהפדגוגיהפדגוגיהפדגוגיה

פיתוח יוזמות  פיתוח יוזמות  פיתוח יוזמות  פיתוח יוזמות  
פדגוגיותפדגוגיותפדגוגיותפדגוגיות////חינוכיותחינוכיותחינוכיותחינוכיות

פורומיםפורומיםפורומיםפורומים חודשחודשחודשחודש

פורום  פורום  פורום  פורום  , , , , פורום מנהליםפורום מנהליםפורום מנהליםפורום מנהלים
הגיל הרךהגיל הרךהגיל הרךהגיל הרך

ינוארינוארינוארינואר

פורום מנהליםפורום מנהליםפורום מנהליםפורום מנהלים פברוארפברוארפברוארפברואר

פורום  פורום  פורום  פורום  , , , , פורום מנהליםפורום מנהליםפורום מנהליםפורום מנהלים
הגיל הרךהגיל הרךהגיל הרךהגיל הרך

מרץמרץמרץמרץ
הגיל הרךהגיל הרךהגיל הרךהגיל הרך

פורום מנהליםפורום מנהליםפורום מנהליםפורום מנהלים אפרילאפרילאפרילאפריל

מאימאימאימאי



רכז לימודי חוץ ואגרות לימודי חוץרכז לימודי חוץ ואגרות לימודי חוץרכז לימודי חוץ ואגרות לימודי חוץרכז לימודי חוץ ואגרות לימודי חוץ

:הגדרת תפקיד
.מתן אישור לבקשות לימודים מחוץ לאזור הרישום•
)בתי ספר, יישובים, עיתונות, אתר המועצה(ל "פרסום הוראות חוזר מנכ•
אזורי רישום+ •
מועדי הגשת הבקשות+ •
.ע"חט, ב"חט,אישור בקשות לתלמידי טרום חובה•
.אישור בקשות למוכר שאינו רשמי• .אישור בקשות למוכר שאינו רשמי•
.לימוד בפנימייה•



התחייבות לשרותהתחייבות לשרותהתחייבות לשרותהתחייבות לשרות תהליךתהליךתהליךתהליך אוכלוסיית מקבלי  אוכלוסיית מקבלי  אוכלוסיית מקבלי  אוכלוסיית מקבלי  
השירותהשירותהשירותהשירות

מטרותמטרותמטרותמטרות

ימים מיום קבלת הפנייהימים מיום קבלת הפנייהימים מיום קבלת הפנייהימים מיום קבלת הפנייה    10101010 מסמכים  מסמכים  מסמכים  מסמכים  + + + + הגשת בקשה הגשת בקשה הגשת בקשה הגשת בקשה 
אישור  אישור  אישור  אישור  ) ) ) ) דוארדוארדוארדואר////מיילמיילמיילמייל((((ג טופס בקשה ג טופס בקשה ג טופס בקשה ג טופס בקשה """"רק ערק ערק ערק ע

))))טלפוןטלפוןטלפוןטלפון////מיילמיילמיילמייל((((קבלת הבקשה קבלת הבקשה קבלת הבקשה קבלת הבקשה ////

הוריםהוריםהוריםהורים ריכוז נתוניםריכוז נתוניםריכוז נתוניםריכוז נתונים

יום מיום קבלת הפנייהיום מיום קבלת הפנייהיום מיום קבלת הפנייהיום מיום קבלת הפנייה    14141414 ח בכתבח בכתבח בכתבח בכתב""""התייעצות  וקבלת דוהתייעצות  וקבלת דוהתייעצות  וקבלת דוהתייעצות  וקבלת דו
ד במקרה הצורךד במקרה הצורךד במקרה הצורךד במקרה הצורך""""חוחוחוחו
ד במקרה הצורךד במקרה הצורךד במקרה הצורךד במקרה הצורך""""חוחוחוחו

))))דוארדוארדוארדואר((((הודעה להורים ולמסגרת הלימוד הודעה להורים ולמסגרת הלימוד הודעה להורים ולמסגרת הלימוד הודעה להורים ולמסגרת הלימוד 

ס  ס  ס  ס  """"מנהל בימנהל בימנהל בימנהל בי////מזכירותמזכירותמזכירותמזכירות
סססס""""קבקבקבקב
חחחח""""שפשפשפשפ

הוריםהוריםהוריםהורים

אישור לימודי חוץאישור לימודי חוץאישור לימודי חוץאישור לימודי חוץ

יום מיום  יום מיום  יום מיום  יום מיום      14141414- - - - אישור ראשוניאישור ראשוניאישור ראשוניאישור ראשוני מסמכיםמסמכיםמסמכיםמסמכים+ + + + הגשת בקשה הגשת בקשה הגשת בקשה הגשת בקשה  יום מיום  יום מיום  יום מיום  יום מיום      14141414- - - - אישור ראשוניאישור ראשוניאישור ראשוניאישור ראשוניהוריםהוריםהוריםהורים
קבלת הפנייהקבלת הפנייהקבלת הפנייהקבלת הפנייה

מסמכיםמסמכיםמסמכיםמסמכים+ + + + הגשת בקשה הגשת בקשה הגשת בקשה הגשת בקשה 
אישור  אישור  אישור  אישור  ) ) ) ) דוארדוארדוארדואר////מיילמיילמיילמייל((((ג טופס בקשה ג טופס בקשה ג טופס בקשה ג טופס בקשה """"עעעע
))))טלפוןטלפוןטלפוןטלפון////מיילמיילמיילמייל((((קבלת הבקשה קבלת הבקשה קבלת הבקשה קבלת הבקשה ////

הוריםהוריםהוריםהורים
אישור לימודי חוץאישור לימודי חוץאישור לימודי חוץאישור לימודי חוץ

יום  יום  יום  יום      60606060אישור כולל הסעה עד אישור כולל הסעה עד אישור כולל הסעה עד אישור כולל הסעה עד 
מותנה באישור ועדת חריגיםמותנה באישור ועדת חריגיםמותנה באישור ועדת חריגיםמותנה באישור ועדת חריגים

דדדד""""העברת בקשות וחוהעברת בקשות וחוהעברת בקשות וחוהעברת בקשות וחו
ס במקרה הצורךס במקרה הצורךס במקרה הצורךס במקרה הצורך""""ד קבד קבד קבד קב""""חוחוחוחו 

הודעה להורים ולמסגרת הלימודהודעה להורים ולמסגרת הלימודהודעה להורים ולמסגרת הלימודהודעה להורים ולמסגרת הלימוד

רכז  רכז  רכז  רכז  ////מחלקת תחבורהמחלקת תחבורהמחלקת תחבורהמחלקת תחבורה
ח במקרה  ח במקרה  ח במקרה  ח במקרה  """"הסעות שפהסעות שפהסעות שפהסעות שפ

הצורך  הצורך  הצורך  הצורך  
בקשה לועדת  בקשה לועדת  בקשה לועדת  בקשה לועדת  

התמדההתמדההתמדההתמדה////חריגיםחריגיםחריגיםחריגים

מחוץ לאישור  מחוץ לאישור  מחוץ לאישור  מחוץ לאישור  
הרישוםהרישוםהרישוםהרישום

ימים מיום קבלת הפנייהימים מיום קבלת הפנייהימים מיום קבלת הפנייהימים מיום קבלת הפנייה    10101010 מסמכיםמסמכיםמסמכיםמסמכים+ + + + הגשת בקשה הגשת בקשה הגשת בקשה הגשת בקשה 
))))דוארדוארדוארדואר((((ג טופס בקשה ג טופס בקשה ג טופס בקשה ג טופס בקשה """"עעעע

))))טלפוןטלפוןטלפוןטלפון((((קבלת הבקשה קבלת הבקשה קבלת הבקשה קבלת הבקשה ////אישוראישוראישוראישור

הוריםהוריםהוריםהורים   אישור לימודי חוץאישור לימודי חוץאישור לימודי חוץאישור לימודי חוץ



התחייבות לשרותהתחייבות לשרותהתחייבות לשרותהתחייבות לשרות
תהליךתהליךתהליךתהליך

אוכלוסיית מקבלי השירותאוכלוסיית מקבלי השירותאוכלוסיית מקבלי השירותאוכלוסיית מקבלי השירות מטרותמטרותמטרותמטרות

ימים מיום קבלת הפנייהימים מיום קבלת הפנייהימים מיום קבלת הפנייהימים מיום קבלת הפנייה    10101010 מסמכים  מסמכים  מסמכים  מסמכים  + + + + הגשת בקשה הגשת בקשה הגשת בקשה הגשת בקשה 
אישור  אישור  אישור  אישור  ) ) ) ) דוארדוארדוארדואר////מיילמיילמיילמייל((((ג טופס בקשה ג טופס בקשה ג טופס בקשה ג טופס בקשה """"רק ערק ערק ערק ע

))))טלפוןטלפוןטלפוןטלפון////מיילמיילמיילמייל((((קבלת הבקשה קבלת הבקשה קבלת הבקשה קבלת הבקשה ////

מחלקת רווחהמחלקת רווחהמחלקת רווחהמחלקת רווחה כולל אגרה ללא  כולל אגרה ללא  כולל אגרה ללא  כולל אגרה ללא  
זכאיםזכאיםזכאיםזכאים

ימים מיום קבלת הפניהימים מיום קבלת הפניהימים מיום קבלת הפניהימים מיום קבלת הפניה    10101010
אוקטובראוקטובראוקטובראוקטובר

יוםיוםיוםיום    45454545ביצוע תשלום עד ביצוע תשלום עד ביצוע תשלום עד ביצוע תשלום עד 

קבלת חומר ואישור בקשה  קבלת חומר ואישור בקשה  קבלת חומר ואישור בקשה  קבלת חומר ואישור בקשה  
הערכה תקציבית שנתית  הערכה תקציבית שנתית  הערכה תקציבית שנתית  הערכה תקציבית שנתית  
העברת דרישת תשלום  העברת דרישת תשלום  העברת דרישת תשלום  העברת דרישת תשלום  

מסגרות חיצוניות מאושרות  מסגרות חיצוניות מאושרות  מסגרות חיצוניות מאושרות  מסגרות חיצוניות מאושרות  ////רשויותרשויותרשויותרשויות
גזברות  גזברות  גזברות  גזברות  

פיקוח חינוך מיוחד  פיקוח חינוך מיוחד  פיקוח חינוך מיוחד  פיקוח חינוך מיוחד  

אגרות לימודי חוץאגרות לימודי חוץאגרות לימודי חוץאגרות לימודי חוץ

יוםיוםיוםיום    45454545ביצוע תשלום עד ביצוע תשלום עד ביצוע תשלום עד ביצוע תשלום עד  העברת דרישת תשלום  העברת דרישת תשלום  העברת דרישת תשלום  העברת דרישת תשלום  
מ  מ  מ  מ  """"אישור פיקוח לתלמידי חנאישור פיקוח לתלמידי חנאישור פיקוח לתלמידי חנאישור פיקוח לתלמידי חנ

בקשות קיזוזבקשות קיזוזבקשות קיזוזבקשות קיזוז

פיקוח חינוך מיוחד  פיקוח חינוך מיוחד  פיקוח חינוך מיוחד  פיקוח חינוך מיוחד  
))))משרד החינוךמשרד החינוךמשרד החינוךמשרד החינוך((((ללימודי חוץ  ללימודי חוץ  ללימודי חוץ  ללימודי חוץ  ' ' ' ' מחמחמחמח



רכז חינוך מיוחד

מתן זכאות ואכיפת חוק  החינוך המיוחדמתן זכאות ואכיפת חוק  החינוך המיוחדמתן זכאות ואכיפת חוק  החינוך המיוחדמתן זכאות ואכיפת חוק  החינוך המיוחד::::הגדרת תפקידהגדרת תפקידהגדרת תפקידהגדרת תפקיד•
מחוז ירושליםמחוז ירושליםמחוז ירושליםמחוז ירושלים    - - - - אגף לחינוך מיוחדאגף לחינוך מיוחדאגף לחינוך מיוחדאגף לחינוך מיוחד::::גורמי קשר מחוץ לרשותגורמי קשר מחוץ לרשותגורמי קשר מחוץ לרשותגורמי קשר מחוץ לרשות•
))))תל אביבתל אביבתל אביבתל אביב((((    - - - - אגף לחינוך מיוחד התיישבותיאגף לחינוך מיוחד התיישבותיאגף לחינוך מיוחד התיישבותיאגף לחינוך מיוחד התיישבותי•
אגף היסעים במשרד החינוךאגף היסעים במשרד החינוךאגף היסעים במשרד החינוךאגף היסעים במשרד החינוך•
אאאא""""מתימתימתימתי•
ממממ""""חנחנחנחנ–גני ילדים גני ילדים גני ילדים גני ילדים + + + + בתי ספר בתי ספר בתי ספר בתי ספר •
חינוך ברשויות חיצוניותחינוך ברשויות חיצוניותחינוך ברשויות חיצוניותחינוך ברשויות חיצוניות' ' ' ' מחמחמחמח•
ח ברשויות חיצוניותח ברשויות חיצוניותח ברשויות חיצוניותח ברשויות חיצוניות""""שפשפשפשפ•
ארגון הורים ארציארגון הורים ארציארגון הורים ארציארגון הורים ארצי• ארגון הורים ארציארגון הורים ארציארגון הורים ארציארגון הורים ארצי•
הורים ותלמידיםהורים ותלמידיםהורים ותלמידיםהורים ותלמידים•
מנהל מינהל חינוךמנהל מינהל חינוךמנהל מינהל חינוךמנהל מינהל חינוך::::גורמי קשר ברשותגורמי קשר ברשותגורמי קשר ברשותגורמי קשר ברשות•
חחחח""""שפשפשפשפ•
סססס""""קבקבקבקב•
))))סססס""""עועועועו((((רווחה רווחה רווחה רווחה ' ' ' ' מחמחמחמח•
גזברותגזברותגזברותגזברות•
תחבורהתחבורהתחבורהתחבורה' ' ' ' מחמחמחמח•
גני ילדיםגני ילדיםגני ילדיםגני ילדים' ' ' ' מחמחמחמח•
מינהלהמינהלהמינהלהמינהלה•



רכז חינוך מיוחדרכז חינוך מיוחדרכז חינוך מיוחדרכז חינוך מיוחד: : : : המשךהמשךהמשךהמשך

התחייבות לשרותהתחייבות לשרותהתחייבות לשרותהתחייבות לשרות תהליךתהליךתהליךתהליך אוכלוסיית מקבלי השירותאוכלוסיית מקבלי השירותאוכלוסיית מקבלי השירותאוכלוסיית מקבלי השירות מטרותמטרותמטרותמטרות

ספטמברספטמברספטמברספטמבר

דצמברדצמברדצמברדצמבר–אוקטובר אוקטובר אוקטובר אוקטובר 
דצמברדצמברדצמברדצמבר–אוקטובר אוקטובר אוקטובר אוקטובר 

ז שנתיז שנתיז שנתיז שנתי""""תיאום לותיאום לותיאום לותיאום לו
שיבוץשיבוץשיבוץשיבוץ. . . . וווו////השמההשמההשמההשמה. . . . וווו

))))בעדיפותבעדיפותבעדיפותבעדיפות((((הזמנת מרכז לילד ולמשפחה הזמנת מרכז לילד ולמשפחה הזמנת מרכז לילד ולמשפחה הזמנת מרכז לילד ולמשפחה 
או הזמנת אולם ישיבותאו הזמנת אולם ישיבותאו הזמנת אולם ישיבותאו הזמנת אולם ישיבות

תיאום וועדות לתלמידים ותיקיםתיאום וועדות לתלמידים ותיקיםתיאום וועדות לתלמידים ותיקיםתיאום וועדות לתלמידים ותיקים
ז שנתיז שנתיז שנתיז שנתי""""תיאום לותיאום לותיאום לותיאום לו

נציג  נציג  נציג  נציג  ////מפקחת חינוך מיוחדמפקחת חינוך מיוחדמפקחת חינוך מיוחדמפקחת חינוך מיוחד
חינוך התיישבותי  חינוך התיישבותי  חינוך התיישבותי  חינוך התיישבותי  

חחחח""""שפשפשפשפ
רווחה מנהלהרווחה מנהלהרווחה מנהלהרווחה מנהלה

גני ילדיםגני ילדיםגני ילדיםגני ילדים/ / / / בתי ספרבתי ספרבתי ספרבתי ספר
יחידות חוץיחידות חוץיחידות חוץיחידות חוץ    - - - - ח ח ח ח """"שפשפשפשפ

תיאום ועדותתיאום ועדותתיאום ועדותתיאום ועדות

דצמברדצמברדצמברדצמבר- - - - נובמברנובמברנובמברנובמבר–תלמיד ותיק תלמיד ותיק תלמיד ותיק תלמיד ותיק 
מרץמרץמרץמרץ–ינואר ינואר ינואר ינואר –תלמיד חדש תלמיד חדש תלמיד חדש תלמיד חדש 
דצמברדצמברדצמברדצמבר- - - - נובמברנובמברנובמברנובמבר–תלמיד ותיק תלמיד ותיק תלמיד ותיק תלמיד ותיק 

שאלוןשאלוןשאלוןשאלון

ח פסיכולוגיח פסיכולוגיח פסיכולוגיח פסיכולוגי""""דודודודו

הוריםהוריםהוריםהורים////מסגרות לימודיםמסגרות לימודיםמסגרות לימודיםמסגרות לימודים ריכוז נתוניםריכוז נתוניםריכוז נתוניםריכוז נתונים

דצמברדצמברדצמברדצמבר- - - - נובמברנובמברנובמברנובמבר–תלמיד ותיק תלמיד ותיק תלמיד ותיק תלמיד ותיק 
מרץמרץמרץמרץ    - - - - ינואר ינואר ינואר ינואר –תלמיד חדש תלמיד חדש תלמיד חדש תלמיד חדש 

ח פסיכולוגיח פסיכולוגיח פסיכולוגיח פסיכולוגי""""דודודודו

))))רשותרשותרשותרשות((((מרץ מרץ מרץ מרץ –ינואר ינואר ינואר ינואר 
))))רשותרשותרשותרשות((((מאי מאי מאי מאי –אפריל אפריל אפריל אפריל 
))))רשותרשותרשותרשות((((סוף מאי סוף מאי סוף מאי סוף מאי –אמצע אמצע אמצע אמצע 

ועדת השמהועדת השמהועדת השמהועדת השמה
ועדת השמהועדת השמהועדת השמהועדת השמה
ועדת השמהועדת השמהועדת השמהועדת השמה

גניםגניםגניםגנים/ / / / בתי ספר בתי ספר בתי ספר בתי ספר 
תלמידים ותיקיםתלמידים ותיקיםתלמידים ותיקיםתלמידים ותיקים
תלמידים חדשיםתלמידים חדשיםתלמידים חדשיםתלמידים חדשים
ילדי גני ילדיםילדי גני ילדיםילדי גני ילדיםילדי גני ילדים

דיוני ועדות השמהדיוני ועדות השמהדיוני ועדות השמהדיוני ועדות השמה

))))משרד החינוךמשרד החינוךמשרד החינוךמשרד החינוך((((יוני יוני יוני יוני –ינואר ינואר ינואר ינואר  י מפקח וועדת עררי מפקח וועדת עררי מפקח וועדת עררי מפקח וועדת ערר""""ועדה עועדה עועדה עועדה ע פניות הוריםפניות הוריםפניות הוריםפניות הורים ועדות עררועדות עררועדות עררועדות ערר

))))משרד החינוךמשרד החינוךמשרד החינוךמשרד החינוך((((דצמבר דצמבר דצמבר דצמבר –יוני יוני יוני יוני  ועדת השמה באישור משרד החינוךועדת השמה באישור משרד החינוךועדת השמה באישור משרד החינוךועדת השמה באישור משרד החינוך פניות הוריםפניות הוריםפניות הוריםפניות הורים
פקיד סעדפקיד סעדפקיד סעדפקיד סעד

ועדת השמה חריגהועדת השמה חריגהועדת השמה חריגהועדת השמה חריגה



רכז חינוך מיוחדרכז חינוך מיוחדרכז חינוך מיוחדרכז חינוך מיוחד: : : : המשךהמשךהמשךהמשך

התחייבות לשרותהתחייבות לשרותהתחייבות לשרותהתחייבות לשרות תהליךתהליךתהליךתהליך אוכלוסיית מקבלי השירותאוכלוסיית מקבלי השירותאוכלוסיית מקבלי השירותאוכלוסיית מקבלי השירות מטרותמטרותמטרותמטרות

יום לפני קיום הועדהיום לפני קיום הועדהיום לפני קיום הועדהיום לפני קיום הועדה    16161616

ימים לפני הועדהימים לפני הועדהימים לפני הועדהימים לפני הועדה    7777

זימון ועדה בדואר רשוםזימון ועדה בדואר רשוםזימון ועדה בדואר רשוםזימון ועדה בדואר רשום

בדיקה טלפוניתבדיקה טלפוניתבדיקה טלפוניתבדיקה טלפונית

ח מטה יהודהח מטה יהודהח מטה יהודהח מטה יהודה""""שפשפשפשפ
אאאא""""מתימתימתימתי////ממממ""""פיקוח חנפיקוח חנפיקוח חנפיקוח חנ

ארגון הורים ארציארגון הורים ארציארגון הורים ארציארגון הורים ארצי
גניםגניםגניםגנים/ / / / בתי ספר בתי ספר בתי ספר בתי ספר 

תלמידיםתלמידיםתלמידיםתלמידים/ / / / הורים הורים הורים הורים 
ח חוץח חוץח חוץח חוץ""""שפשפשפשפ
ס הישובס הישובס הישובס הישוב""""עועועועו

זימון ועדות השמה לאחר  זימון ועדות השמה לאחר  זימון ועדות השמה לאחר  זימון ועדות השמה לאחר  
י  י  י  י  """"קבלת החומר החתום עקבלת החומר החתום עקבלת החומר החתום עקבלת החומר החתום ע

הגורמים הרלוונטייםהגורמים הרלוונטייםהגורמים הרלוונטייםהגורמים הרלוונטיים

שבועיים לאחר קיום הועדהשבועיים לאחר קיום הועדהשבועיים לאחר קיום הועדהשבועיים לאחר קיום הועדה דואר רשוםדואר רשוםדואר רשוםדואר רשום הוריםהוריםהוריםהורים
גני ילדיםגני ילדיםגני ילדיםגני ילדים////בתי ספרבתי ספרבתי ספרבתי ספר

סססס""""קבקבקבקב

הודעה על החלטת ועדת  הודעה על החלטת ועדת  הודעה על החלטת ועדת  הודעה על החלטת ועדת  
השמההשמההשמההשמה

סססס""""קבקבקבקב

יונייונייונייוני–פברואר פברואר פברואר פברואר 
יולייולייולייולי–יוני יוני יוני יוני 

יונייונייונייוני–פברואר פברואר פברואר פברואר 

יונייונייונייוני–פברואר פברואר פברואר פברואר 
יונייונייונייוני    - - - - פברואר פברואר פברואר פברואר 

החלטות שיבוץהחלטות שיבוץהחלטות שיבוץהחלטות שיבוץ
היערכות בניית מסגרות לימוד  היערכות בניית מסגרות לימוד  היערכות בניית מסגרות לימוד  היערכות בניית מסגרות לימוד  

ברשות  ברשות  ברשות  ברשות  
העברת חומר הוועדה  העברת חומר הוועדה  העברת חומר הוועדה  העברת חומר הוועדה  

באמצעות הדוארבאמצעות הדוארבאמצעות הדוארבאמצעות הדואר) ) ) ) שיבוץשיבוץשיבוץשיבוץ////השמההשמההשמההשמה((((
השמההשמההשמההשמה. . . . החלטות והחלטות והחלטות והחלטות ו

ד פסיכולוגיתד פסיכולוגיתד פסיכולוגיתד פסיכולוגית""""חוחוחוחו
השמההשמההשמההשמה. . . . שאלון ושאלון ושאלון ושאלון ו

החלטות שיבוץהחלטות שיבוץהחלטות שיבוץהחלטות שיבוץ
אישור לימודי חוץאישור לימודי חוץאישור לימודי חוץאישור לימודי חוץ

איתור פנימייה טיפוליתאיתור פנימייה טיפוליתאיתור פנימייה טיפוליתאיתור פנימייה טיפולית
איתור מסגרות עמלניותאיתור מסגרות עמלניותאיתור מסגרות עמלניותאיתור מסגרות עמלניות

ח  ח  ח  ח  """"שפשפשפשפ
אאאא""""מתימתימתימתי////ממממ""""פיקוח חנפיקוח חנפיקוח חנפיקוח חנ

מנהלי בתי ספר  מטה יהודהמנהלי בתי ספר  מטה יהודהמנהלי בתי ספר  מטה יהודהמנהלי בתי ספר  מטה יהודה
חינוך רשויות חיצוניותחינוך רשויות חיצוניותחינוך רשויות חיצוניותחינוך רשויות חיצוניות' ' ' ' מחמחמחמח

מחלקת רווחהמחלקת רווחהמחלקת רווחהמחלקת רווחה
סססס""""קבקבקבקב

ועדות שיבוץועדות שיבוץועדות שיבוץועדות שיבוץ



התחייבות לשרותהתחייבות לשרותהתחייבות לשרותהתחייבות לשרות תהליךתהליךתהליךתהליך אוכלוסיית מקבלי השירותאוכלוסיית מקבלי השירותאוכלוסיית מקבלי השירותאוכלוסיית מקבלי השירות מטרותמטרותמטרותמטרות

אוגוסטאוגוסטאוגוסטאוגוסט–פברואר פברואר פברואר פברואר  דואר רשוםדואר רשוםדואר רשוםדואר רשום
הוריםהוריםהוריםהורים

מסגרות לימודמסגרות לימודמסגרות לימודמסגרות לימוד
סססס""""קבקבקבקב

הודעה על החלטת ועדת  הודעה על החלטת ועדת  הודעה על החלטת ועדת  הודעה על החלטת ועדת  
שיבוץשיבוץשיבוץשיבוץ

יולייולייולייולי–יוני יוני יוני יוני  הוריםהוריםהוריםהורים////חחחח""""שפשפשפשפ////ממממ""""דיון בשיתוף מפקח חנדיון בשיתוף מפקח חנדיון בשיתוף מפקח חנדיון בשיתוף מפקח חנ פניות הוריםפניות הוריםפניות הוריםפניות הורים עררעררעררערר–ועדות שיבוץ ועדות שיבוץ ועדות שיבוץ ועדות שיבוץ 

אוגוסטאוגוסטאוגוסטאוגוסט–יולי יולי יולי יולי  שיבוץשיבוץשיבוץשיבוץ////השמההשמההשמההשמה. . . . העברת החלטות והעברת החלטות והעברת החלטות והעברת החלטות ו
אישור  הסעות מחוץ לתחוםאישור  הסעות מחוץ לתחוםאישור  הסעות מחוץ לתחוםאישור  הסעות מחוץ לתחום
אישור תקציב מקרים חריגיםאישור תקציב מקרים חריגיםאישור תקציב מקרים חריגיםאישור תקציב מקרים חריגים

הודעות  זמני הסעה  הודעות  זמני הסעה  הודעות  זמני הסעה  הודעות  זמני הסעה  

רכז הסעות אגף  רכז הסעות אגף  רכז הסעות אגף  רכז הסעות אגף      - - - - תחבורה תחבורה תחבורה תחבורה ' ' ' ' מחמחמחמח
הסעות משרד החינוך גזברותהסעות משרד החינוך גזברותהסעות משרד החינוך גזברותהסעות משרד החינוך גזברות

הוריםהוריםהוריםהורים

מ  מ  מ  מ  """"הסעות תלמידי חנהסעות תלמידי חנהסעות תלמידי חנהסעות תלמידי חנ
למסגרות הלימודלמסגרות הלימודלמסגרות הלימודלמסגרות הלימוד

אוגוסטאוגוסטאוגוסטאוגוסט–ינואר ינואר ינואר ינואר 
אוגוסטאוגוסטאוגוסטאוגוסט–יולי יולי יולי יולי 

איתור ואישור מלוויםאיתור ואישור מלוויםאיתור ואישור מלוויםאיתור ואישור מלווים

השתלמותהשתלמותהשתלמותהשתלמות

הסעותהסעותהסעותהסעות' ' ' ' חבחבחבחב////תחבורהתחבורהתחבורהתחבורה' ' ' ' מחמחמחמח
גזברותגזברותגזברותגזברות/ / / / אאאא""""ככככ' ' ' ' מחמחמחמח

הכשרת מלוויםהכשרת מלוויםהכשרת מלוויםהכשרת מלווים

ממממ""""ליווי הסעות חנליווי הסעות חנליווי הסעות חנליווי הסעות חנ

השתלמותהשתלמותהשתלמותהשתלמות הכשרת מלוויםהכשרת מלוויםהכשרת מלוויםהכשרת מלווים

אוגוסטאוגוסטאוגוסטאוגוסט–יולי יולי יולי יולי 

מאימאימאימאי    - - - - דצמבר דצמבר דצמבר דצמבר 

אישור הקצאת שעותאישור הקצאת שעותאישור הקצאת שעותאישור הקצאת שעות
איתור סייעותאיתור סייעותאיתור סייעותאיתור סייעות

משאבי אנושמשאבי אנושמשאבי אנושמשאבי אנוש' ' ' ' אישור מחאישור מחאישור מחאישור מח
הוריםהוריםהוריםהורים////הודעות  דואר לבתי ספרהודעות  דואר לבתי ספרהודעות  דואר לבתי ספרהודעות  דואר לבתי ספר

הכשרת סייעותהכשרת סייעותהכשרת סייעותהכשרת סייעות

פיקוחפיקוחפיקוחפיקוח////אאאא""""מתימתימתימתי
מסגרות לימודמסגרות לימודמסגרות לימודמסגרות לימוד

הוריםהוריםהוריםהורים
משאבי אנושמשאבי אנושמשאבי אנושמשאבי אנוש

חינוך  הכשרת סייעותחינוך  הכשרת סייעותחינוך  הכשרת סייעותחינוך  הכשרת סייעות  'מחלמחלמחלמחל    - - - - אאאא""""מתימתימתימתי

סייעות אישיותסייעות אישיותסייעות אישיותסייעות אישיות

רווחהרווחהרווחהרווחה' ' ' ' אחריות מחאחריות מחאחריות מחאחריות מח רווחהרווחהרווחהרווחה' ' ' ' השתתפות בדיון במחהשתתפות בדיון במחהשתתפות בדיון במחהשתתפות בדיון במח
מחלקת רווחהמחלקת רווחהמחלקת רווחהמחלקת רווחה

הוריםהוריםהוריםהורים
מסגרות לימודמסגרות לימודמסגרות לימודמסגרות לימוד

ועדות החלטהועדות החלטהועדות החלטהועדות החלטה

ספטמברספטמברספטמברספטמבר) ) ) ) ימיםימיםימיםימים    10101010((((
ספטמברספטמברספטמברספטמבר
ספטמברספטמברספטמברספטמבר
ספטמברספטמברספטמברספטמבר

אישור בקשות הוריםאישור בקשות הוריםאישור בקשות הוריםאישור בקשות הורים
זמני פעילותזמני פעילותזמני פעילותזמני פעילות

אישור תקציב  אישור תקציב  אישור תקציב  אישור תקציב  
תחבורהתחבורהתחבורהתחבורה' ' ' ' העברת בקשות למחהעברת בקשות למחהעברת בקשות למחהעברת בקשות למח

הוריםהוריםהוריםהורים
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