תוכנית עבודה 2011
מינהל החינוך
מועצה אזורית מטה יהודה
מציגה :שרונה בר-נס ,ראש מינהל חינוך

החזון
 מינוף מערכת החינוך במטה יהודה למערכת
חינוך מהמובילות בישראל.
 פיתוח מערכת חינוך המאפשרת מיצוי פוטנציאל
אישי ולימודי ,רווחה והעצמה של כל משתתפיה.
 הכנה של בוגרי מערכת החינוך במטה יהודה
להשתלבות ומצוינות בחברה
דמוקרטית ,טכנולוגית והישגית.

ערכי הליבה
 מתן הזכות לכל ילדי מטה יהודה לזכות לחינוך מיטבי
ולמיצוי הפוטנציאל האישי כחלק מהמחויבות ליצירת
שיווין הזדמנויות חברתי.
 הבניית מערכת חינוך המאפשרת מרחב חינוכי ותרבותי
למגוון הקהילות החברתיות במטה יהודה.
השאיפה למצוינות ולמקצועיות תלווה את הפעילות של
השאיפה

מינהל החינוך וכל עשייה חינוכית.
 שיקולים פדגוגיים וחינוכיים יהוו חלק אינטגראלי במערכת
ההחלטות במינהל החינוך ובעשייה החינוכית.
 מחויבות לרמת שירות גבוהה לכל הפונים באשר הם.

אמנת האגף
 מינהל החינוך רואה במתן שירות מרכיב מרכזי בפעילותו.
 אנו מאמינים כי שירות איכותי והוגן הינו ביטוי למתן
הזדמנות שווה לכל תלמיד ומהווה זכות בסיסית.
 אנו פועלים בתחושת שליחות ומתוך מחויבות לפעול
לקידום מערכת החינוך ולרווחת כל הבאים בשעריה.
 אנו מתחייבים להתפתחות
למצוינות ולאיכות מרבית.

מקצועית,

מתוך

שאיפה

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

מטרות על רב שנתיות
 מיצוב מערכת החינוך במטה יהודה כמובילה ופורצת
דרך.
 יצירת גאווה מקומית והפיכת מטה יהודה לאבן שואבת
לאוכלוסיות המבקשות חינוך איכותי.
 פיתוח המצע הרגשי ,הערכי והחברתי של כלל הלומדים.
הגעה להישגים לימודיים גבוהים על פי מדדי הערכה
הגעה
ברמה הארצית והבינלאומית.
 יצירת אקלים חינוכי המושתת על ערכים אותם הקהילה
בוחרת להוביל.

מטרות על רב שנתיות
 מתן מענה חינוכי לכלל האוכלוסיות והקהילות בהתאם לצרכיהן
הייחודיים – בהן חבל עדולם ,המגזר הערבי והמגזר הדתי – לאומי.
 בניית רצף חינוכי מגיל ינקות ועד בגרות.
 העצמה אישית ומקצועית של מנהלים וציוותי הוראה וגיוס כ"א
איכותי.
 הקמת מסגרת לימודים אקדמית קהילתית אשר תביא לידי ביטוי
את הייחודיות של מטה יהודה.
 יצירת מרחב חינוכי משותף לכלל העוסקים בעשייה החינוכית.
 בניית תוכנית אסטרטגית ארוכת טווח למערכת החינוך במטה
יהודה והוצאתה מהכוח אל הפועל.

יעדים רב שנתיים
 פיתוח ועידוד תוכניות חדשניות ,יוזמות פדגוגיות ומגמות
המכוונות להתפתחות אישית ,חברתית ,ערכית ולימודית.
 הובלה של תוכניות להעלאת ההישגים הלימודיים של כלל
התלמידים ותמיכה בתוכניות קיימות.
 יצירת תשתיות טכנולוגיות ומדעיות בכל בתי הספר.
 עידוד והקצאת משאבים ליצירת כיתות וקבוצות למידה
הספר..
המאפשרות למידה איכותית בגנים ובבתי הספר
 בניית מדדים כמותיים לביצוע הערכה ומדידה לשיפור
ההישגים הלימודיים על פי הקריטריונים במבחנים ארציים
ובין לאומיים.
 הרחבה והקמה של מוסדות חינוך עבור המגזרים השונים
בהלימה לתוכנית אב -תוכנית אסטרטגית ארוכת טווח.

יעדים רב שנתיים
הובלת יוזמות להתמקצעות המנהלים והמורים :יעוץ 
ארגוני ,פורום מנהלים ,פורום גיל הרך ,השתלמויות.
 הקצאת משאבים להבניית סביבה חינוכית מיטבית בגיל
הרך עבור כלל הילדים ועבור הילדים בסיכון.
 בניית תוכניות ופיתוח כלים לצמצום נשירה גלויה
וסמויה.
 הקמת מכללה קהילתית ,אשר תעודד אקדמיזציה של
תושבי מטה יהודה ,בשימת דגש על ייחודיות המקום.
 גיוס משאבים ייחודיים ממשרד החינוך והמגזר השלישי
למוסדות החינוך כחלק ממערך איגום משאבים
כלכליים לעשייה חינוכית.

יעדים לשנת 2011
 סיום בניית תוכנית אסטרטגית ארוכת טווח
למערכת החינוך במטה יהודה והמשך הוצאתם
מהכח אל הפועל.
 יצירת חזון חינוכי אזורי בקרב העוסקים
בעשייה החינוכית.
 מיצוב מינהל החינוך כמוביל פדגוגיה חינוכית.
 התמקצעות ופיתוח תודעת שירות עמוקה
בקרב עובדי מינהל החינוך.

יעדים לשנת 2011
מחשוב נתוני מערכת החינוך ,על מנת לאפשר שליטה
ובקרה על נתוני התלמידים וניידותם.
 מעקב תקציב והתייעלות ,נקיטת פעולות להשגת מימון
תקציבים נוספים ממשרדי הממשלה ומהמגזר השלישי.
 ליווי פדגוגי ,אירגוני ומינהלתי של בתי הספר החדשים
ומעברים למבנה קבע )לביא ,האלה ,תיכון צור הדסה
ועין ראפה-עין נקובה(.
 הוספת יעדים בהמשך להחלטות שתתקבלנה במסגרת
התוכנית האסטרטגית לחינוך.

תוכנית עבודה שנתית
מחלקת תפעול ,תיאום ופיתוח
אירוע /
פרויקט

הסעות

הצטיידות

בינוי

בדק בית

תחזוקה

תקציבים

יוני

החלטות לתשע"א.
עדכון נתונים ,מעקב

מעקב הזמנות

מעקב.
תשובת משרד
החינוך

מעקב לסיכום
העבודות

מעקב.

מעקב

יולי

קשר עם בתי הספר.
פניות הציבור

מעקב ניפוק.
השלמות

מעקב.
פתרונות חילופיים

מעקב תחילת
עבודות
פתרונות
חילופיים

מעקב הכנות
לפתיחת
שנה"ל

מעקב פתרונות
לפתיחת שנה"ל

אוגוסט

קשר עם בתי הספר.
פניות הציבור
ועדת הסעות

מעקב ניפוק

קבלת מבנים.
חלופות לבלת"מ

מעקב ביצוע
עבודות

הכנות
לפתיחת
שנה"ל

מעקב פתרונות
לפתיחת שנה"ל

ספטמבר

מעקב ,פתיחת
שנה"ל .פניות
הציבור

השלמות.
מעקב

מעקב ,פתיחת
שנה"ל

השלמות .מעקב

מעקב

מעקב

אוקטובר

מעקב.
פניות הציבור

גמר ניפוק

מעקב

מעקב

מעקב

הכנת תקציב
2012

נובמבר

מעקב.
פניות הציבור

מעקב

מעקב

גמר עבודות

מעקב

מעקב

דצמבר

מעקב.
פניות הציבור

מעקב
איסוף נתונים

מעקב

איסוף נתונים

מעקב

מעקב
גמר אישור
תקציב

תוכנית עבודה שנתית
מחלקת הגיל הרך
רישום ושיבוץ לבתי ספר וגני ילדים
חודש

פעולות/משימות

ינואר

הכנה לרישום ,קליטת תושבים ,עדכון תושבים עוזבים
רישום לכיתות א' -רישום לתושבים חדשים ומעברים
רישום  ,אגרות לימודי חוץ הסעות דיווח

פברואר

הכנה לרישום מערכת האוטומציה.
קליטה ועדכון תושבים
אישור לימודי חוץ
קבלת העתקי רישום אתר

מרץ

קליטת הנתונים למערכת הממוחשבת
הקלדת טפסי רישום

אפריל

תיווך בין אתר הרישום לאוטומציה  ,עדכון מצבת תלמידים
הגשת טפסים מצבת תלמידים
הקלדת טפסי רישום כיתה א'
הגשת טפסים – לפתיחת גנים חדשים

מאי

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

יוני

המשך תהליך רישום ,בדיקה – הסדרים כספיים
אישורים לפתיחת גנים חדשים,
הכנה לשיבוצים

תוכנית עבודה שנתית
מחלקת הגיל הרך
רישום ושיבוץ לבתי ספר וגני ילדים
חודש

פעולות

יולי

המשך תהליך רישום הסדרי תשלום
התחלת תהליך השיבוץ
טיפול בערעור שיבוץ

אוגוסט

המשך תהליך רישום
עדכונים – מחלקת גביה
פרסום שיבוצים באינטרנט
טיפול בערעור שיבוץ

ספטמבר

הזמנת טפסי רישום ,בדיקת מצבת תלמידים
עדכון אוטומציה ,מחלקת גבייה ,רשימת גני ילדים ,מדבקות
הזמנת טפסי רישום לשנה הבאה )עד  15לחודש(
המשך טיפול בבקשות שינוי שיבוץ אחרונות

אוקטובר

קיבוצים – עדכון רשימות ,חיובים כספים שכר לימוד ,תוכנית קרב ,סל תרבות ,ביטוח ,אגרת לימודי
חוץ
הזמנת דיסקים לרישום כיתה א' לתשע"א

נובמבר

הכנה לשנת הלימודים תשע"א הזמנות  ,הצעות מחיר ,טפסי רישום

דצמבר

הכנה לשנת הלימודים הבאה :הכנת הזמנת עבודה לטפסיי רישום ואגרות להורים.
הזמנת הסייעות למפגש קבלת הדרכה ומתן לקראת רישום
בניית אתר האינטרנט מול האוטומציה לצורך קליטת הילדים.

תוכנית עבודה שנתית  -מחלקת הגיל הרך
חודש

פעולות/משימות

ינואר

תיאום פגישות עבודה לקראת שנת הלימודים הבאה :משרד החינוך ,שרות פסיכולוגי ,וועד ישובים.
מפגש שני לועדת גיל רך יישובית
התחלת סבב שני של סיורים בגנים  -חודשיים
הפצת שאלון בדק בית

פברואר

קיום מפגשי עבודה מול הישובים ומשרד החינוך הערכות לשנה"ל הבאה
תוכנית מעברים לכיתה אלף הזמנת תחבורה מול הגנים ובתי הספר
הכנת תוכנית הצטיידות
הזמנת עבודה חומרי ניקוי לגנים

מרץ

הכנת מפגש סייעות שלישי
קיום מפגש שלישי לועדת גיל רך יישובית
הכנת הרשאות לחומרי עבודה
פורום גיל הרך מועצתי

אפריל

עדכון מחלקות על פתיחת גנים  .מעקב ובקרה.הזמנת ציוד
הערכות לקראת יום קהילה ומשטרה
הזמנת עבודה לתעודות לגני ילדים
בדק בית תוכנית עבודה בגנים

מאי

קיום מפגש רביעי לועדת גיל רך יישובית
התחלת סבב שלישי בגנים
קיום יום קהילה ומשטרה
מעקב אחרי תוכנית מעברים
פורום גיל הרך מועצתי

יוני

הערכות לפתיחת קייטנות
טיול סוף שנה סייעות
סיכום שנת פעילות קרן קרב

תוכנית עבודה שנתית
מחלקת הגיל הרך
חודש

פעולות/משימות

יולי

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

אוגוסט

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

ספטמבר

פתיחת שנת לימודים מעקב ובקרה מול כלל הגנים
טיפול וליווי הגנים החדשים שנפתחו
קביעת מועדים לכל הועדות והפורומים )שריון ביומנים מול כל הגורמים(
התחלת סיור ראשוני בכלל הגנים

אוקטובר

המשך תיאום וקביעת מועדים לכל הועדות והפורומים )שריון ביומנים מול כל הגורמים(
הכנת הרשאות לחומרי עבודה וחומרי ניקוי
קיום ועדת גיל הרך יישובית ראשונה
צהרונים קבלת בקשות להפעלת צהרונים

נובמבר

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

דצמבר

קיום מפגשי הערכות לקראת רשום עם הפיקוח
הכנת הרשאות לחומרי עבודה בגנים
סיור בצהרונים
פורום גיל הרך מועצתי

תוכנית עבודה שנתית מעונות יום
ויצ"ו ,אמונה ,נעמ"ת
חודש

פעולות/משימות

ינואר

*היערכות לשנת הלימודים הבאה-רישום,מעקב וקשר עם הארגונים והתמ"ת.
*מעונות-ביקור במעונות היום ,תצפיות ,הדרכה והמלצות לטיפול*

פברואר

קשר עם התמ"ת  -הנחיות רישום ,מעקב
*מעונות -ביקור במעונות היום ,תצפיות ,הדרכה ,המלצות לטיפול.

מרץ

קשר עם התמ"ת לגבי הנחיות רישום.
* פתיחת רישום והעברת הנחיות התמ"ת למנהלות המעונות* .מעקב וקשר עם הארגונים והתמ"ת.
*מעונות -ביקור במעונות היום ,תצפיות ,הדרכה והמלצות לטיפול.

אפריל

*קשר עם התמ"ת לגבי הנחיות רישום ,פתיחת רישום .העברת הנחיות התמ"ת למנהלות המעונות
*מעקב וקשר עם הארגונים והתמ"ת.
*עבודה מול  6מעונות)בשיתוף הרווחה( ביקור במעונות היום ,תצפיות ,הדרכה,המלצות לטיפול.

מאי

* עדכונים +פגישות לקבלת החלטה לגבי מעונות שנסגרים/נפתחים
*מעקב וקשר עם הארגונים והתמ"ת.
* מעונות-ביקור במעונות היום ,תצפיות ,הדרכה ,המלצות לטיפול

יוני

עדכונים +פגישות לקבלת החלטה לגבי מעונות שנסגרים/נפתחים
*מעקב וקשר עם הארגונים והתמ"ת.
* מעונות -ביקור במעונות היום ,תצפיות ,הדרכה ,המלצות לטיפול

יולי

התארגנות לגבי פתיחת שנה.
העברת שאלונים למשרד התמ"ת.
*מעקב וקשר עם הארגונים והתמ"ת.
*מעונות -ביקור במעונות היום ,תצפיות ,הדרכה והמלצות לטיפול

המשך :מעונות יום ,ויצ"ו ,אמונה ,נעמ"ת
חודש

פעולות/משימות

אוגוסט

*התארגנות לגבי פתיחת שנה.
*העברת שאלונים למשרד התמ"ת.
*וועדות פעוטות בסיכון) .פרטני לכל ילד(.

ספטמבר

ליווי התארגנות מעונות יום /.קשר עם מנהלות המעונות
*איתור ילדים למעונות – התארגנות המעונות.
*קשר עם משרד התמ"ת )ממונה מחוזית(– קליטת ילדים וקביעת דרגת שכר לימוד.
*קשר עם מפקחות של ארגוני הנשים -פתיחת שנה.
*קשר עם הארגונים -לגבי תקן של כיתות.
*קשר עם עו"ס בישובים.
*טיפול בפניות הורים
מעקב לקליטת ילדים במערכת -כל השנה

אוקטובר

ליווי התארגנות מעונות יום /.קשר עם מנהלות המעונות
*איתור ילדים למעונות – התארגנות המעונות.
*קשר עם משרד התמ"ת )ממונה מחוזית(– קליטת ילדים וקביעת דרגת שכר לימוד ,מפקחות ,ארגוני הנשים,
עו"ס בישובים.
*טיפול בפניות הורים
*מעקב לקליטת ילדים במערכת.
*היערכות לפתיחת הפרוייקט של איתור פעוטות בסיכון התפתחותי.
*ביקורים משותפים במעונות התמ"ת )בדיקת סטנדרטים במעונות( –עד יוני

נובמבר

היערכות לפתיחת הפרוייקט של איתור פעוטות בסיכון התפתחותי.
*בנית צוות רב מקצועי ,פסיכולוגית התפתחותית ,מרפאה בעיסוק ,קלינאי תקשורת ,עו"ס.
* מעונות-ביקור במעונות היום ,תצפיות ,הדרכה,המלצות לטיפול

דצמבר

מעקב וקשר עם הארגונים והתמ"ת.
* מעונות-ביקור במעונות היום ,תצפיות ,הדרכה,המלצות לטיפול

השרות הפסיכולוגי תוכנית עבודה ל2011-
חודש

פעולות

סיום פעילות

ינואר

יעוץ בנושאי חינוך בדגש על שיפור האקלים מניעה וחיזוק הלמידה של כלל המערכת החינוכית
טיפול במצבי חירום
אבחונים במרכז המשלים
עבודה קב' רגשי לילדים בי"ס צור הדסה ,בי"ס מתתיהו
ועדות השמה,שילוב
אבחונים לוועדות
פרויקט שפי בבי"ס אבן העזר

כל החודש

פברואר

יעוץ בנושאי חינוך בדגש על שיפור האקלים מניעה וחיזוק הלמידה של כלל המערכת החינוכית
טיפול במצבי חירום
עבודה קב' רגשי לילדים בי"ס צור הדסה ,בי"ס מתתיהו
אבחונים במרכז המשלים
צפי ילדי ח.מ,.השארות גן
ועדות השמה,שילוב
אבחונים לוועדות
יום עיון לגננות וסייעות –התמודדות עם אלימות
פעילות להורים במעבר מפעוטון לגן בצור הדסה
פרויקט מהבית לבי"ס להורים בגני עדולם
פרויקט שפי בי"ס אבן עזר
הערכות בשלות להשארות בגן

כל החודש

השרות הפסיכולוגי תוכנית עבודה ל2011-

חודש

פעולות

סיום פעילות

מרץ

יעוץ בנושאי חינוך בדגש על שיפור האקלים
מניעה וחיזוק הלמידה של כלל המערכת החינוכית טיפול במצבי חירום
אבחונים במרכז המשלים
עבודה קב' רגשי לילדים בי"ס צור הדסה ,בי"ס מתתיהו
ועדות השמה,שילוב ,אבחונים לוועדות
פעילות להורים במעונות
פרוייקט מהבית לבי"ס
פרוייקט שפי בי"ס אבן העזר
הערכות בשלות להשארות בגן
כנס מנהלי שרות פסיכולוגי

סיום וועדות ח.מ.
חוזרות – סוף מרץ

אפריל

יעוץ בנושאי חינוך בדגש על שיפור האקלים
מניעה וחיזוק הלמידה של כלל המערכת החינוכית
טיפול במצבי חירום
אבחונים במרכז המשלים
עבודה קב' רגשי לילדים בי"ס צור הדסה ,בי"ס מתתיהו
ועדות השמה,שילוב
אבחונים לוועדות
פעילות להורים במעונות
פרוייקט מהבית לבי"ס להורים בגני עדולם
פרוייקט שפי בבי"ס אבן העזר
הערכות בשלות להשארות בגן
מעברים

אמצע מרץ

חודש

פעולות

מאי

יעוץ בנושאי חינוך בדגש על שיפור האקלים
מניעה וחיזוק הלמידה של כלל המערכת החינוכית
טיפול במצבי חירום
אבחונים במרכז המשלים
עבודה  4קב' טיפול רגשי לילדים בי"ס צור הדסה ,בי"ס מתתיהו
ועדות השמה,שילוב
אבחונים לוועדות
פרויקט מהבית לבי"ס להורים בגני עדולם
פרויקט שפי בבי"ס אבן העזר
הערכות בשלות להשארות בגן
סיכום פרויקט שפי והגשתו ובקשה לפרויקט חדש
סדנאות מעברים מגן לבי"ס  ,מיסודי לחטיבה

יוני

יעוץ בנושאי חינוך בדגש על שיפור האקלים
מניעה וחיזוק הלמידה של כלל המערכת החינוכית
טיפול במצבי חירום
סדנאות מעברים מגן לבי"ס  ,מיסודי לחטיבה
עבודה ק ב' רגשי לילדים
אבחונים במרכז המשלים
ועדות שיבוץ ח.מ.
ערר על שיבוצים לח.מ.
פרויקט מהבית לבי"ס
סיכומי שנה ,
שיבוץ פסיכולוגים
תוכנית הדרכות שנתית

סיום פעילות

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

אמצע יוני

אמצע יוני

סיום פעילות

חודש

פעולות

יולי

יעוץ בנושאי חינוך בדגש על שיפור האקלים מניעה וחיזוק הלמידה של כלל המערכת החינוכית
טיפול במצבי חירום
אבחונים במרכז המשלים
ערר על שיבוצים לח.מ.
סיכומי שנה,שיבוץ פסיכולוגים ,תוכנית הדרכות שנתית ,תוכנית ישיבות צוות שנתית
היערכות לפתיחת שנה
חופשה שנתית

אוגוסט

חופשה שנתית
היערכות לפתיחת שנה
השתתפות בימי היערכות של מע' חינוך
טיפול במצבי חירום

עד שבוע אחרון
אוגוסט 1.9.10

ספטמבר

יעוץ בנושאי חינוך בדגש על שיפור האקלים מניעה וחיזוק הלמידה של כלל המערכת החינוכית
טיפול במצבי חירום
מועדי וועדות השמה שנתי ושיבוץ פסיכולוגים לוועדות
היכרות במערכות
ישיבות שילוב בי"ס
גיבוש קב' טיפול רגשי במערכות
אבחונים במרכז המשלים

סוף ספטמבר

אמצע יולי
אמצע יולי
משבוע אחרון יולי

חודש

פעולות

אוקטובר

יעוץ בנושאי חינוך בדגש על שיפור האקלים מניעה וחיזוק הלמידה של כלל המערכת החינוכית
טיפול במצבי חירום
ישיבות שילוב בי"ס גיבוש קב' טיפול רגשי במערכות
אבחונים במרכז המשלים

נובמבר

יעוץ בנושאי חינוך בדגש על שיפור האקלים מניעה וחיזוק הלמידה של כלל המערכת החינוכית
טיפול במצבי חירום
הגשת תקציב
עבודה במערכות
ביצוע אבחונים
עבודה קב' רגשי לילדים
אבחונים במרכז המשלים

דצמבר

יעוץ בנושאי חינוך בדגש על שיפור האקלים מניעה וחיזוק הלמידה של כלל המערכת החינוכית
טיפול במצבי חירום
כנס פסיכולוגים ארצי
עבודה במערכות
ביצוע אבחונים
עבודה קב' רגשי לילדים
אבחונים במרכז המשלים

סיום פעילות

המשך :השרות הפסיכולוגי תוכנית עבודה ל2010-

חודש

פעולות

סיום פעילות

יוני

מעברים ,עבודה קב' רגשי לילדים ,אבחונים במרכז המשלים ,ועדות שיבוץ ח.מ.
ערר על שיבוצים לח.מ
פרויקט מהבית לבי"ס ,סיכומי שנה  ,שיבוץ פסיכולוגים ,תוכנית הדרכות שנתית

אמצע יוני
אמצע יוני

יולי

אבחונים במרכז המשלים ,ערר על שיבוצים לח.מ,
סיכומי שנה,שיבוץ פסיכולוגים ,תוכנית הדרכות שנתית ,תוכנית ישיבות צוות שנתית ,
היערכות לפתיחת שנה  ,חופשה שנתית

אמצע יולי
אמצע יולי

אוגוסט

חופשה שנתית  ,היערכות לפתיחת שנה ,השתתפות בימי היערכות של מע' חינוך

עד שבוע אחרון
אוגוסט

ספטמבר

מועדי וועדות השמה שנתי ושיבוץ פסיכולוגים לוועדות ,היכרות במערכות ,ישיבות שילוב
בי"ס גיבוש קב' טיפול רגשי במערכות  ,אבחונים במרכז המשלים

סוף ספטמבר

אוקטובר

עבודה במערכות ,ישיבות שילוב בי"ס גיבוש קב' טיפול רגשי במערכות ,אבחונים במרכז
המשלים

נובמבר

הגשת תקציב ,עבודה במערכות ,ביצוע אבחונים ,עבודה קב' רגשי לילדים ,אבחונים במרכז
משלים

דצמבר

כנס פסיכולוגים ארצי ,עבודה במערכות ,ביצוע אבחונים ,עבודה קב' רגשי לילדים,אבחונים
במרכז המשלים

היחידה למניעת נשירה וביקור סדיר

חודש

פעולות/משימות

הערות

ינואר

מעקב וליווי של תלמידים ,שיחות אישיות  -ייעוץ והכוונה.
* דרכי טיפול ומעקב  ,קשר עם גורמים מטפלים ,הפנייה לשפ"ח ,פנייה לוועדת
החלטה,וועדת השמה,שותפות בבניית תוכנית התערבות חינוכיות -טיפוליות
*פגישות עם פיקוח /פיקוח מחוזי.
*מועדונית -מעקב תיק אישי  ,ישיבת צוות  ,קבלת דו"ח התקדמות מהמחנכות ,וועדת
היגוי

כל השנה עם דגש
תחילת שנה –
ספטמבר-אוקטובר.
אמצע שנה -דצמבר
ינואר.
מרץ -אפריל

פברואר

*פגישות קבועות עם הנהלת ביה"ס ,יועצות,צוות בין מקצועי .מעקב וליווי של תלמידים,
*מועדונית -מעקב תיק אישי ,דו"ח ביצוע -תקציב מועדונית,

חטיבה תיכון
יסודי

מרץ

*פגישות -הנהלת ביה"ס ,יועצות,צוות בין מקצועי .מעקב וליווי תלמידים ,ימי סיור –הכרת
מסגרות
מועדונית -ישיבת צוות .מעברים-תוכנית מעברים מכיתה ו' לחטיבה עם יועצות ביה"ס
מעקב תיק אישי  ,דו"ח התקדמות

בתי ספר
יסודיים/חטיבה תיכון

אפריל

*פגישות -הנהלת ביה"ס ,יועצות,צוות בין מקצועי .מעקב וליווי תלמידים ,ימי סיור –הכרת
מסגרות
*מעברים-קשר עם היועצות לתאום שיבוצים בחטיבה.
*וועדות התמדה.
*מועדונית -מעקב אחר תיק אישי –תלמידי מועדונית

חטיבה תיכון
בתי ספר יסודיים

מאי

*פגישות  -ביה"ס ,יועצות,צוות בין מקצועי .מעקב וליווי תלמידים.
*.וועדות התמדה
*קבלת דו"ח מהיועצות -שיבוץ תלמידים בחטיבה
*מועדונית -דו"ח ביצוע -תקציב מועדונית ,ישיבת צוות  ,מעקב תיק אישי,דו"ח התקדמות
מהמחנכות .וועדת היגוי מועדוניות

בתי ספר יסודיים
חטיבה/תיכון.
בתי ספר יסודיים

המשך :היחידה למניעת נשירה וביקור סדיר

חודש

פעולות

סיום פעילות

יוני

*שיבוצים-סיוע וייעוץ לתלמיד והוריו במציאת מסגרת מתאימה.
*מועדונית -וועדת קבלה לתלמידי המועדונית ,מעקב תיק אישי

חטיבה/תיכון
יסודי

יולי

*קשר עם הפיקוח – תאום שיבוץ.
* מועדונית -ישיבת צוות  ,וועדת קבלה .

אוגוסט

* המשך שיבוצי תלמידים ומעקב *.דו"ח ביצוע -תקציב מועדונית .

ספטמבר

בניית מאגר מידע תלמידים בסכנת נשירה ומעקב ,איסוף נתונים .
*פגישות – פיקוח  ,ביה"ס ,יועצות,צוות בין מקצועי .מעקב וליווי.
*שיחות אישיות תלמיד והוריו -ייעוץ והכוונה,.קבלת החלטות טיפול ומעקב .קשר עם
גורמים מטפלים ,הפנייה לשפ"ח.
*פנייה לוועדת החלטה ,וועדת השמה ,בניית תוכנית התערבות חינוכיות -טיפוליות
*מועדונית -מעקב תיק אישי

אוקטובר
נובמבר

*פגישות עם הנהלת ביה"ס ,יועצות,צוות בין מקצועי .מעקב וליווי של תלמידים ע"פ
התאמה אישית.
* מילוי ושליחת דו"ח ביצוע -תקציב מועדונית
*מועדונית -מעקב אחר תיק אישי –תלמידי מועדונית

המשך :היחידה למניעת נשירה וביקור סדיר

חודש

פעולות

סיום פעילות

דצמבר

מעקב וליווי תלמידים ,שיחות אישיות תלמיד והוריו -ייעוץ והכוונה,קבלת החלטות דרכי טיפול
ומעקב אחר יישומם.
*קשר עם גורמים מטפלים ,הפנייה לשפ"ח ,פנייה לוועדת החלטה ,לוועדת השמה.
*בניית תוכנית התערבות חינוכיות -טיפוליות.
*פגישות עם פיקוח /פיקוח מחוזי.
*מועדונית -מעקב תיק אישי,קבלת דו"ח התקדמות מהמחנכות.

חטיבה/תיכון

פעולות
שוטפות-

-

עדכון תוכנת קב"ס – דיווח שוטף על כל תלמיד ותלמיד בטיפול קב"ס
שליחת דו"ח )טופס – (2אחת לחודש.
ביקורי בית – ע"פ התאמה.
השתתפות בוועדות פדגוגיות .
השתתפות בוועדות שילוב
השתלמות קבסי"ם – אחת לחודש

יסודי

יוזמות ופרויקטים בחינוך
חודש

"אני והשוטר שלי"

זהירות בדרכים

ינואר

תחילת פרויקט

"פיית הדרכים" ,הזמנת
הסעות ,עדכון גננות.

פברואר

המשך פרויקט  -מעקב

מרץ

המשך פרויקט  -מעקב

אפריל

המשך פרויקט  -מעקב

הערכות :הזמנת הסעות,
ביטחון ,בטיחות.

מאי

"יום קהילה ומשטרה" הכנת
הזמנת עבודה תחבורה,
לוגיסטיקה.

יום העצמאות מועצתי ,
צור הדסה ,טל שחר.

יוני
יולי
אוגוסט
ספטמבר
אוקטובר
נובמבר
דצמבר

סיום הפרויקט

"איכות הסביבה"

"יום העצמאות"

קרן קרב  /סל תרבות
חודש

קרן קרב

ינואר

עדכון הורים -תשלום פעילות קרן קרב

פברואר

תחילת הפעילות -מעקב .

סל תרבות

מרץ
אפריל

*הצגת התוכניות לגננות.בחירת התוכניות
ע"י הגננות ומעקב

מאי

*ישיבת סיכום שנה נוכחית

יוני
יולי

*הכנת חוזה הפעלה לתשע"א.
סוף יולי  -חתימת חוזים .

אוגוסט

*תכנון שלד -למופעי סל תרבות.
*צפייה במופעי איכות מאושרי סל ותואמי גיל.
ייזום פעילויות חשיפה בגנים לתשע"א
צפייה במופעי איכות מאושרי סל ותואמי גיל .
ייזום פעילויות חשיפה בגנים לתשע"א
*שליחת מכתבי עדכון תוכנית שלד לגננות
ישיבת תדרוך והנחייה של וועדת רפרטואר גננות ,בניית תכנית
שנתית וחלוקת תקציב

ספטמבר

*תוכניות פועלות בגנים.
וועדת היגוי –משוב והערכה

אוקטובר

מעקב -תוכניות

*אישור התכניות.
•קבלת היזון חוזר מסל תרבות
•מוזיאונים – אמצע אוקטובר
•קבלת טפסי גננות ועיבודם לפי החלטת הוועדה

המשך :קרן קרב  /סל תרבות

חודש

קרן קרב

סל תרבות

נובמבר

מעקב -תוכניות

סגירת קיום מופע מול גורמי חוץ:
תיאום מול הגורמים :סל תרבות ארצי ,מפיקים,אולמות ,תחבורה ,תאריכים
והחתמת גזברות.
תכנון אדמיניסטרטיבי :התקשרות עם מפיקים ,קביעת אולמות ,תחבורה ,גננות.

דצמבר

מעקב -תוכניות

•
•

סל תרבות – שוטף
מופעים – חלוקת אחריות:
מנהלת הגיל הרך:
 .1תיאום ישיבה עם הגננת טרם כניסת הילדים למופע.
 .2הכנסת הילדים לפי התיאום ווידוא ישיבת ילדים לפי התיאום הנדרש.
מנהלת מדור יוזמות ופרויקטים:
.1תיאום מול צרכי ההפקה לפי הנדרש:אולם ,תפאורה ,תאורה ,מיזוג ,אבטחה.

התמקצעות – השתלמויות
סייעות  /וועדת היגוי  /פורומים
חודש

השתלמות
סייעות "מכללת
דויד ילין"

השתלמות כלל
הסייעות

ינואר

פברואר

פורום גננות וסייעות

 7/1ישיבת צוות
פורום הגיל הרך.

איתור מוקדם של ילדים
בעלי צרכים מיוחדים
 6/1וועדת ערער

השתלמות
סייעות

מרץ

 17/2וועדת ערער
 11/3ישיבת צוות
פורום הגיל הרך.

השתלמות
סייעות

אפריל

מאי

איתור מוקדם של ילדים
בעלי צרכים מיוחדים
 8/4וועדת ערער

 5/5ישיבת צוות
פורום הגיל הרך.

יוני

השתלמות
סייעות +מסיבת
סיום .

יולי
אוגוסט

וועדת גיל הרך
יישובית  /שילוב
מערכתי

פורום הגיל הרך
)מפקחות ונציגי
גננות(

חינוך מיוחד

*הפצת מידע
להשתלמות גננות

ימי היערכות-
סייעות וגננות

 23/6וועדת ערער

המשך :התמקצעות – השתלמויות
סייעות  /וועדת היגוי  /פורומים

השתלמות סייעות
"מכללת דויד ילין"
חודש

השתלמות כלל
הסייעות

אוגוסט

*הפצת מידע
להשתלמות גננות

ימי היערכות-
סייעות וגננות

ספטמבר

*הפצת מידע
להשתלמות גננות
*נוהלי הרשמה

היערכות -בניית
תוכנית השתלמות
שנתית..

אוקטובר

תחילת הקורס

נובמבר
דצמבר

וועדת גיל הרך
יישובית  /שילוב
מערכתי

פורום הגיל הרך
)מפקחות ונציגי
גננות(

חינוך מיוחד

ישיבת צוות פורום הגיל
הרך.
השתלמות סייעות
איתור מוקדם של ילדים
בעלי צרכים מיוחדים

תוכנית עבודה שנתית תש"ע
מנהלת מינהל חינוך

חודש

פורומים

ינואר

פורום מנהלים ,פורום
הגיל הרך

פברואר

פורום מנהלים

מרץ

פורום מנהלים ,פורום
הגיל הרך

אפריל

פורום מנהלים

מאי

פיתוח יוזמות
חינוכיות/פדגוגיות

צוות היגוי
פדגוגיה

צוות היגוי בינוי
ותכנון

רכז לימודי חוץ ואגרות לימודי חוץ

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

מטרות

אוכלוסיית מקבלי
השירות

תהליך

התחייבות לשרות

ריכוז נתונים

הורים

הגשת בקשה  +מסמכים
רק ע"ג טופס בקשה )מייל/דואר( אישור
/קבלת הבקשה )מייל/טלפון(

 10ימים מיום קבלת הפנייה

מזכירות/מנהל בי"ס
קב"ס
שפ"ח
הורים

התייעצות וקבלת דו"ח בכתב
חו"ד במקרה הצורך
חו"ד במקרה הצורך
הודעה להורים ולמסגרת הלימוד )דואר(

 14יום מיום קבלת הפנייה

הורים

הגשת בקשה  +מסמכים
ע"ג טופס בקשה )מייל/דואר( אישור
/קבלת הבקשה )מייל/טלפון(

אישור ראשוני 14-יום מיום
קבלת הפנייה

מחוץ לאישור
הרישום

מחלקת תחבורה/רכז
הסעות שפ"ח במקרה
הצורך
בקשה לועדת
חריגים/התמדה

העברת בקשות וחו"ד
חו"ד קב"ס במקרה הצורך
הודעה להורים ולמסגרת הלימוד

אישור כולל הסעה עד  60יום
מותנה באישור ועדת חריגים

אישור לימודי חוץ

הורים

הגשת בקשה  +מסמכים
ע"ג טופס בקשה )דואר(
אישור/קבלת הבקשה )טלפון(

 10ימים מיום קבלת הפנייה

אישור לימודי חוץ

אישור לימודי חוץ

מטרות

אוכלוסיית מקבלי השירות
תהליך

התחייבות לשרות

כולל אגרה ללא
זכאים

מחלקת רווחה

הגשת בקשה  +מסמכים
רק ע"ג טופס בקשה )מייל/דואר( אישור
/קבלת הבקשה )מייל/טלפון(

 10ימים מיום קבלת הפנייה

אגרות לימודי חוץ

רשויות/מסגרות חיצוניות מאושרות
גזברות
פיקוח חינוך מיוחד
מח' ללימודי חוץ )משרד החינוך(

קבלת חומר ואישור בקשה
הערכה תקציבית שנתית
העברת דרישת תשלום
אישור פיקוח לתלמידי חנ"מ
בקשות קיזוז

 10ימים מיום קבלת הפניה
אוקטובר
ביצוע תשלום עד  45יום

רכז חינוך מיוחד

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

הגדרת תפקיד:
גורמי קשר מחוץ לרשות:

גורמי קשר ברשות:

מח' רווחה )עו"ס(
גזברות
מח' תחבורה
מח' גני ילדים
מינהלה

מתן זכאות ואכיפת חוק החינוך המיוחד
אגף לחינוך מיוחד -מחוז ירושלים
אגף לחינוך מיוחד התיישבותי) -תל אביב(
אגף היסעים במשרד החינוך
מתי"א
בתי ספר  +גני ילדים – חנ"מ
מח' חינוך ברשויות חיצוניות
שפ"ח ברשויות חיצוניות
ארגון הורים ארצי
הורים ותלמידים
מנהל מינהל חינוך
שפ"ח
קב"ס

המשך :רכז חינוך מיוחד
מטרות

אוכלוסיית מקבלי השירות

תהליך

תיאום ועדות

מפקחת חינוך מיוחד/נציג
חינוך התיישבותי
שפ"ח
רווחה מנהלה
בתי ספר /גני ילדים
שפ"ח  -יחידות חוץ

תיאום לו"ז שנתי
ו .השמה/ו .שיבוץ
הזמנת מרכז לילד ולמשפחה )בעדיפות(
או הזמנת אולם ישיבות
תיאום וועדות לתלמידים ותיקים
תיאום לו"ז שנתי

ריכוז נתונים

מסגרות לימודים/הורים

שאלון

דיוני ועדות השמה

דו"ח פסיכולוגי

התחייבות לשרות

ספטמבר
אוקטובר – דצמבר
אוקטובר – דצמבר
תלמיד
תלמיד
תלמיד
תלמיד

ותיק
חדש
ותיק
חדש

– נובמבר-דצמבר
– ינואר – מרץ
– נובמבר-דצמבר
– ינואר  -מרץ

בתי ספר  /גנים
תלמידים ותיקים
תלמידים חדשים
ילדי גני ילדים

ועדת השמה
ועדת השמה
ועדת השמה

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

ועדות ערר

פניות הורים

ועדה ע"י מפקח וועדת ערר

ינואר – יוני )משרד החינוך(

ועדת השמה חריגה

פניות הורים
פקיד סעד

ועדת השמה באישור משרד החינוך

יוני – דצמבר )משרד החינוך(

המשך :רכז חינוך מיוחד
מטרות

אוכלוסיית מקבלי השירות

תהליך

התחייבות לשרות

זימון ועדות השמה לאחר
קבלת החומר החתום ע"י
הגורמים הרלוונטיים

שפ"ח מטה יהודה
פיקוח חנ"מ/מתי"א
ארגון הורים ארצי
בתי ספר  /גנים
הורים  /תלמידים
שפ"ח חוץ
עו"ס הישוב

זימון ועדה בדואר רשום

 16יום לפני קיום הועדה

בדיקה טלפונית

 7ימים לפני הועדה

הודעה על החלטת ועדת
השמה

הורים
בתי ספר/גני ילדים
קב"ס

דואר רשום

שבועיים לאחר קיום הועדה

ועדות שיבוץ

שפ"ח
פיקוח חנ"מ/מתי"א
מנהלי בתי ספר מטה יהודה
מח' חינוך רשויות חיצוניות

החלטות שיבוץ
היערכות בניית מסגרות לימוד
ברשות
העברת חומר הוועדה
)השמה/שיבוץ( באמצעות הדואר
החלטות ו .השמה
חו"ד פסיכולוגית
שאלון ו .השמה
החלטות שיבוץ
אישור לימודי חוץ
איתור פנימייה טיפולית
איתור מסגרות עמלניות

פברואר – יוני
יוני – יולי

מחלקת רווחה
קב"ס

פברואר – יוני

פברואר – יוני
פברואר  -יוני

התחייבות לשרות

מטרות

אוכלוסיית מקבלי השירות

תהליך

הודעה על החלטת ועדת
שיבוץ

הורים
מסגרות לימוד
קב"ס

דואר רשום

פברואר – אוגוסט

ועדות שיבוץ – ערר

פניות הורים

דיון בשיתוף מפקח חנ"מ/שפ"ח/הורים

יוני – יולי

הסעות תלמידי חנ"מ
למסגרות הלימוד

מח' תחבורה  -רכז הסעות אגף
הסעות משרד החינוך גזברות
הורים

העברת החלטות ו .השמה/שיבוץ
אישור הסעות מחוץ לתחום
אישור תקציב מקרים חריגים
הודעות זמני הסעה

יולי – אוגוסט

ליווי הסעות חנ"מ

מח' תחבורה/חב' הסעות
מח' כ"א /גזברות
הכשרת מלווים

איתור ואישור מלווים

ינואר – אוגוסט
יולי – אוגוסט

השתלמות

סייעות אישיות

מתי"א/פיקוח
מסגרות לימוד
הורים
משאבי אנוש
מתי"א -מחל 'חינוך הכשרת סייעות

אישור הקצאת שעות
איתור סייעות
אישור מח' משאבי אנוש
הודעות דואר לבתי ספר/הורים
הכשרת סייעות

ועדות החלטה

מחלקת רווחה
הורים
מסגרות לימוד

השתתפות בדיון במח' רווחה

אחריות מח' רווחה

הסעות לטיפולים פרא
רפואיים

הורים
מועדוניות/צהרונים
גזברות
מחלקת תחבורה

אישור בקשות הורים
זמני פעילות
אישור תקציב
העברת בקשות למח' תחבורה

) 10ימים( ספטמבר
ספטמבר
ספטמבר
ספטמבר

יולי – אוגוסט

דצמבר  -מאי

תודה על ההקשבה!

