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עיריית רעננה
מינהל החינוך
תכנית עבודה – 2016

א .יעוד מינהל החינוך:
לעצב עיר חינוך מיטבית לילדי רעננה ,השואפת לחדשנות מתמדת ומאפשרת לכל פרט להביא
את הייחודיות שלו לידי ביטוי במרחב העירוני המשותף.
ב .מטרות מינהל החינוך:
 .1קידום הישגים לימודיים
 .2צמצום פערים וטיפול באוכלוסיות מיוחדות
 .3קידום תחום האקלים והמוגנות
 .4קידום וטיפוח ההון האנושי (צוותי חינוך) ועובדי המינהל
 .5פיתוח מודל חינוכי למנהיגות אותנטית (במסגרת עיר ניסוי) בקרב כל באי ביה"ס.
 .6העמקת ייחודיות בי"ס ופיתוח מרחבי חינוך.
 .7קידום תחום המעורבות החברתית – קהילתית של התלמידים ובני משפחתם
 .8טיפוח מנהיגות חינוכית.
 .9קידום קיימות כתפיסה ערכית רחבה.
 .10חינוך לתרבות
 .11שדרוג מבני בתיה"ס וגני הילדים בעיר
 .12קידום שותפות הורים וצוותי חינוך במרחב עירוני.

משימות:
מחלקת גני ילדים:


העצמת תפיסת התפקיד הסייעת:
בניית אות סייעת מצטיינת
יצירת קבוצת סייעות מובילות
השתלמות והכשרת סייעות
בדיקת היתכנות הטבת תנאי שכר



ארגון פנים מחלקתי -גני"ל( :בהתאם לצרכים משתנים)
מתן מענה לצרכי הפרט (כ"א)
הפרדת נושא אמרכלות ואחזקה
הכנסת מערכת גני ילדים לתוכנית "עיר בניסוי"



הקמת מרכז מדעי לפעילות ילדי הגנים באשכול פייס -הקמת ועדת היגוי לחשיבה



חינוך למורשת ומסורת :פעילות המרכז לתולדות רעננה ותוכנית "חינוך בחיוך" ע"י בנות
ש"ל.



קיימות :הטמעת ערכי שמירה על הסביבה



פיתוח פיזי מוטורי :טיפוח תרבות תנועתיות והקניית מיומנויות גופניות



חינוך לאומנות :העשרה של כל ילדי הגנים במוסיקה ,אומנות



מתן מענה לצרכי הורים :הפעלת גני יול"א ,קשר רציף עם יו"ר הנהגת הורי גני הילדים
וועדות בהנהגה.



העשרה מוזיקלית :תוכנית "פעמה"
שימוש במרכז מוסיקה עירוני
תוכנית אופרה במרכז מוסיקה
שיעורי ריתמוסיקה



טיפוח אוריינות :תוכנית "ספריית הפיג'מות" לילדי טרום טרום חובה
תוכנית "מצעד הספרים"
הכשרת גננות יול"א בתוכניות "מה אתה רוצה לעשות כשתהיה גדול"-לילדי

טרום וחובה" ,יחד לב אל לב" -לילדי הטרום-טרום" ,ילדים מדברים שלום" -לילדי טרום וחובה

משימות:
מחלקת בתי ספר יסודי:
 .1העמקת ייחודיות בכל אחד מבתי הספר ופיתוח מרחבי חינוך.
 .2פגישות עם צוות עיר ,יועצים מקצועיים ,מנהלים ,מנהלת על פי תכנית העבודה של
הניסוי.
 .3ועדת היגוי עם הנהגות הורים  3פעמים בשנה לבירור צרכם וגיבוש מענים
 .4פגישות שוטפות עם מנהלת מח' קליטת עלייה וקב"סית האחראית על תחום העולים.
 .5ישיבות שוטפות עם ראש מדור בשפ"ח יסודי
 .6ישיבות שוטפות עם כל קבסית
 .7ועדות פרט ,השמה ,שיבוץ בהתאם לצורך
 .8פגישות שנתיות וועדות בין מקצועיות בבתיה"ס לבדיקת צרכים והישגים של תלמידים
בעלי צרכים מיוחדים
 .9הגדרת צרכי תלמידים  -מפגשים ומיפויים
 .10אחת לשנה ביקור בכל כיתות הח"מ יחד עם הפיקוח והמתי"א
 .11הקמת פורום ילדי חוץ חינוך מיוחד ופגישות חודשיות
 .12ישיבות שוטפות עם הגב' שמחה אדוריאן
 .13מפגשי משוב בביה"ס היסודיים
 .14פגישות עם הפיקוח ,המדריכים וגורמים רלוונטיים בבי"ס להערכות ומעקב
 .15ייזום ,הפעלה ,משוב ובקרה של תכניות עירוניות  -כתבים צעירים ,אמירים/חשיפה,
תעשיידע
 .16עבודה משותפת עם אשכול פיס לפיתוח ומעקב אחר תכניות מצוינות :אולמפיאדה
וירטואלית ,רובוטיקה ועוד
 .17פגישות שוטפות עם מנהלת אשכול הפיס
 .18רובוסטאר-פעילות ביסודי
 .19יום העשרה לתלמידים מחוננים  -פגישות מעקב שוטפות ארבע פעמים בשנה עם
מנהלת התכנית
 .20ביקורים בספריות בתי הספר פעם בשנה
 .21פגישות שוטפות עם הפקוח על הספריות ( 3פעמים בשנה)
 .22השתלמות ספרניות
 .23לפחות מפגש אחד בשנה עם מנהלים /פסיכולוגים /יועצים
 .24לפחות מפגש אחד של מנהלים ומפקחים למעקב אחר התכנית
 .25פעילות מועצות תלמידים יסודי (פעם בשנה)
 .26הצגה לילדי כיתות א' והוריהם

 .27הרצאה לתלמידי כיתות ה' וההורים (פעם בשנה)
 .28עבודה שוטפת עם מטה הבטיחות בדרכים  3פעמים בשנה
 .29בדיקת תכניות קיימות ,בנושא קידום בריאות.
 .30קידום נושא הבריאות ובכלל זה בריאות השן  -פגישות עם מפעילים אחת לשנה
 .31מדידה ומעקב אחר השימוש במערכות לימוד מתוקשבות :קבלת דוחות שימוש
ופגישות עם ספקי הסביבות פעמיים בשנה.
 .32קידום פורטל החינוך  3 -פגישות שנתיות עם מנהלות הפורטל ,עדכון מידע ופרסום
בפורטל ,קיום שעורים מקוונים בין בתי ספר  3פעמים בשנה.
 .33ליווי ותמיכה של בתי ספר בתכנית התקשוב הלאומית.
 .34פגישות שוטפות מנהלת המחלקה ליזמות ופיתוח תכניות – אחת לשבועיים
 .35ברכת האילנות  -אירוע שנתי של בתי הספר הממ"ד העמקת הקשר בין ממלכתי
לממלכתי דתי במסגרת הקשר הבית ספרי.
 .36ביקור של תלמידי ד במרכז לימודי תולדות רעננה (פעם בשנה)
 .37אמץ אתר במסגרת תכנית טיפוח תחושת השייכות לעיר.
 .38אוטובוס סוב אתרים במסגרת לימודי רעננה עירי.
 .39למידה מהצלחות -שיתוף בטעימות פדגוגיות מבתי הספר .למידת עמיתים-כנס יזמות
קידום למידה שיתופית.
 .40פגישות אחת לחודשיים עם מנהלת התכניות של מרכז לימודי תולדות רעננה
 .41פעילות מרכז לימודי תולדות רעננה  ,פגישות שוטף אחת לחודש עם מנהלת המרכז
בנושא פעילות המרכז
 .42פגישות עם היחידה האזורית לאיכות הסביבה לתכנון מעקב ובקרה אחר תכניות
בתחום איכות הסביבה  3פעמים בשנה
 .43תכנית בית ספרית למיפוי מגוון המינים
 .44יום הנקיון העירוני בתי הספר היסודיים
 .45יום המעשים הטובים (פעם בשנה)
 .46תכניות שיתוף פעולה עם אגם  -יד ביד  -דקל אגם.
 .47תכניות חינוך מוסיקלי – פעמה.
 .48פגישות פעמיים בשנה עם סימפונט רעננה
 .49הפעלה ומעקב אחר מגמת מוסיקה בדקל
 .50תכנית  - PDSקשר שוטף עם בית ברל ( 3פעמים בשנה)
 .51פגישות אישיות עם כל מנהל בבית הספר יסודי פעמיים בשנה
 .52פגישות עם גורמי פיקוח מקצועי בהתאם לצורך
 .53פגישות שוטפות עם פיקוח כולל  ,פיקוח על הייעוץ ופיקוח חינוך מיוחד ( 3פעמים
בשנה)

 .54פגישות עם גורמי התכנון השונים לצורך טיפוח חזות בתי הספר
 .55פגישות עם גורמי התכנון השונים לקראת הערכות לשיפוצי קיץ
 .56מעקב צמוד על בתי התלמיד
 .57ארגון ימי עיון לסייעות ,סגניות ,צוותי בתי התלמיד.
 .58השתלמויות למזכירות.
 .59ארגון ימי עיון לצוותים חינוכיים בנושאים כגון קליטת עליה ,שיעורים מתוקשבים,
למידה משמעותית.
 .60פרוייקטים עירוניים מקוונים ושיתופיים.
 .61אירגון טיול לירושלים לכל תלמידי שכבת ה.
 .62מעקב אחרי תוכניות מקושרות משאבים.
 .63ניהול ועדות מלוות במסגרת הניהול העצמי.
 .64פיתוח מרחבי למידה שונים

משימות בחטיבות:
 ניהול פגישות וועדות לשיבוץ מיטבי.
 קיום וועדת פרט לתלמידים הנמצאים בחוסר תפקוד/בסכנת נשירה.
 מעקב אחר השתלבותם של התלמידים הלומדים מחוץ לעיר בחינוך הרגיל והחינוך המיוחד.
 פגישות בין מנהלי חטיבות ותיכון ליצירת רצף.
 יצירת מעגלי שיח עם קבוצות המנהלים ברוח ערכי כוכב הצפון.
 ליווי המנהלים בתהליך אותו הם עוברים בתוך בתי הספר במסגרת הניסוי.
 סיוע לימודי.
 ישיבות קבועות במהלך השנה לשם חשיבה על הדכים למימוש היעד.
 ישיבות מיפוי בבתי הספר היסודיים.
 ישיבות קבועות עם המנהלים.
 פגישות אישיות פורום עירוני בשיתוף משרד החינוך.
 תמיכה במועצת התלמידים להובלת מיזם מנהיגות בביה"ס.
 עידוד בנות למדעים.
 רובוטיקה.
 עמידה בתחרות הרובוטיקה.
 מניעת שימוש בסמים ואלכוהול.
 קידום בריאות.
 חוק בריאות השן.
 האזנה לקונצרט.
 ח"ן-איזי שפירא.
 הובלת יום "המעשים הטובים".
 השתתפות בתחרות וליווי הכנת מיזמים.
 הטמעת תוכניות קיימות בבתי הספר.
 הובלת תוכנית צרכנות נבונה.
 העצמת ספרניות.
 הידוק ופתיחת ערוצי קשר בין גורמי התעשייה ,המדע והטכנולוגיה לבתיה"ס.
 קשר בין חטיבות ליסודי מזין.
 טיפוח הקשר .24/7

משימות בתיכוניים:
 ניהול פגישות וועדות לשיבוץ מיטבי.
 ישיבות מעקב קבועות ,ברמה המערכתית/כיתתית והפרטנית.
 קיום מיפויים רגשיים ,איתור לתוכנית סל"ע והדרכת הורים להורי הכיתות הייחודיות.
 קיום וועדות פרט לתלמידים הנמצאים בחוסר תפקוד/בסכנת נשירה.
 מעקב אחר השתלבותם של התלמידים הלומדים מחוץ לעיר בחינוך הרגיל והחינוך המיוחד.
 פגישות בין מנהלי חטיבות ותיכון ליצירת רצף.
 יצירת מעגלי שיח עם קבוצות המנהלים ברוח ערכי כוכב הצפון
 ליווי המנהלים בתהליך אותו הם עוברים בתוך בתי הספר.
 מיפוי בגרויות ופתיחת קבוצות תגבור בתיכוניים.
 פתיחת הזדמנות שלישית.
 מכינה בקיץ לתלמידים הרוצים ללמוד  4 – 5יח"ל במתמטיקה.
 סיוע לימודי לתלמידים מתקשים.
 ישיבות קבועות במהלך השנה לשם חשיבה על הדרכים למימוש היעד.
 מעקב אחר קליטת תלמידי רועי קליין ב"כפר-בתיה".
 גיבוש מבנים להעברת תיכון בכפר בתיה לסטטוס עירוני
 ישיבות קבועות עם המנהלים.
 ישיבות קבועות עם רכזי הכיתות הייחודיות.
 ישיבות קבועות עם מנהלת בי"ס "אגם"  +מפקחת על הח"מ  +מת"י
 בניית תוכניות מוגדרות מראש לנושא ההכנה לצה"ל – תוכנית עירונית הכוללת :פעילויות
והתאריכים בשיתוף מערך מגן ולשכת הגיוס – ליווי וחיזוק תואם צרכים.
" נס טכנולוגיות"
 כיתות נחשון.
 רובוטיקה
 פסטיבל רעננה לסרטי נעורים
 קידום בריאות.
 תעודת הבגרות החברתית בתיכוניים.
 הובלת יום המעשים הטובים
 נוהגים "על בטוח" בשיתוף קרן "רועי לא אחסר"
 תוכנית עירונית בשיתוף קרן פוזן וקהילת "מטרו-ווסט".
 הטמעת תוכניות קיימות בבתי הספר
 העצמת ספרניות.
 הידוק ופתיחת ערוצי קשר בין גורמי התעשייה ,המדע והטכנולוגיה לבתיה"ס.
 טיפוח הקשר .24/7

המחלקה ליזמות ופיתוח תכניות:
משימות:
 .1ייזום ופיתוח תכניות ויצירת מגוון תכניות הנותנות מענה בהתאם ליעדי מינהל החינוך,
מחלקות הגיל ובתי הספר:


בניית מערך תכניות בהתאם לכל שכבת גיל והנגשתו למנהלים



פיתוח תכניות חדשות ופיתוח תכנים בתכניות קיימות



הרחבת ההכרות עם מגוון התכניות הקיים בארץ (ובעולם)...



יצירת שותפויות לפיתוח תכניות חדשות



פיתוח תכניות כמענה לבקשות בתי הספר



בדיקת תכניות המוצעות לעיר

 .2הפעלת תכניות חינוכיות בבתי הספר


תכנון התכניות אל מול מנהלי מחלקות הגיל ,מנהלי בתי הספר והגופים
המתערבים



גיבוש מערך הטמעה אפקטיבי הכולל הכנת חומרים ,הכנת מורים ,גיבוש
התאמות רלוונטיות לכל בית ספר.



ניהול תקציבי במסגרת התקציב המוקצה על ידי מחלקת הגיל



יצירת רצף חינוכי של תכניות חינוכיות לאורך שנות בית הספר



מעקב ומישוב תכניות ,הפקת לקחים ובנייה מחדש לאור התאמות נדרשות



ישיבות משוב עם כל אחד מהמנהלים ביחס לתכניות החינוכיות.



ישיבות שוטפות עם כל אחד מהגורמים המתערבים במסגרת כל אחת מהתכניות



צפייה בכל אחת מהפעילויות.

 .3יצירת שותפויות במרחב העירוני


פיתוח הקשר עם גורמים חברתיים ,עסקיים ומחלקות שונות בעירייה להעמקת
השותפויות עם בתי הספר



נציגת מינהל החינוך בפורומים בין-אגפיים רלוונטים

 .4בניית מאגר של פעילויות ,תמונות ,סרטים למורים בנושאים שונים ובהקשר לימים
מיוחדים בלוח השנה.
 .5פרסום תכניות חינוכיות


פרסום תכניות בפורטל החינוך ,באתר העירוני



הוצאת ידיעות לעיתונות בעבור הדוברות



ריכוז מידע רלוונטי בנוגע לתכניות על פי הנדרש

 .6קידום השותפות אל מול ועדי ההורים:



שותפות בישיבות הנהגות הורים בחתכי גיל יחד עם מנהלי מחלקות הגיל.



הצגה ויצירה של מענים בהתאם למסקנות ישיבות אלו.

 .7גיוס משאבים:


הגשת קולות קוראים



הפעלת תכניות על ידי מתנדבים ובשיתוף הקהילה



מתן מענה ליוזמות המקנות משאבים

 .8תכלול תכנית "עיר בניסוי":



ליווי הפיילוטים בבתי הספר



ישיבות עבודה ולמידה עם מעגלי המנהלים בהתאם לחתך הגיל



ישיבות מינהלת



ארגון ימי שיא ,כנסים ,הפקת חומרי הסברה.

 .9ניהול תכנית "השאלת ספרי לימוד"


הגשת דוחות ומסמכים אל מול משרד החינוך ומערכת מרמנת



ניהול עבודת הרפרנטיות בבתי הספר



מעקב וניהול התקציב

 .10ניהול מערך ספריות בתי הספר:


קשר שוטף עם הספרניות



כנסים ומפגשי השתלמות לספרניות



קשר עם מחלקת מערכות מידע בנוגע למיחשוב הספריות



קשר שוטף מול הפקוח של הספריות במשה"ח



קשר מול גורמי מימון שונים להקשעה בספריות בתי הספר

תחומי פעילות ותכניות קיימות:
קידום תלמידים:
 .1מחשב לכל ילד
 .2ארגוני מתנדבים
 .3קשר עם תכניות התנדבות אל מול הקהילה העסקית :עסקים למען ילדים sap ,ו hp
טיפוח מצוינות:
 .1קורס כתבים צעירים
 .2אולימפיאדה וירטואלית
 .3אמירים/חשיפה
 .4עבודה אל מול תכניות יח"ד
 .5תכניות ייחודיות לכיתות המחוננים
 .6תכניות רובוטיקה ביסודי ,בחט"ב ובתיכון

 .7תחרות הסרטים ע"ש מתן בד"ט
 .8עידוד בנות למקצועות מדעיים טכנולוגיים
 .9העשרה לקבוצות מצויינות בשיתוף תכנית המחוננים ובשיתוף מפעלי הייטק ברעננה
קידום תיקשוב בבתי הספר:
 .1קידום הוראה מתוקשבת – הדרכות וציוד
 .2עבודה אל מול פורטל החינוך
 .3שילוב תיקשוב בתכניות חינוכיות קיימות
 .4מעקב אחר תכנית התקשוב הלאומית
מוגנות:
 .1הטמעה ובניית נהלי מניעת אלימות
" .2יעל לומדת לשמור על גופה"
 .3טורף ברשת
 .4מערכי שיעור מוגנות ברשת
 .5סמינר עמיתים
 .6תכניות בתחום מוגנות בדרכים :מגרש אופניים נייד ,מועדון אור ירוק אמדוקס
טיפוח מנהיגות:
 .1העצמת מועצות התלמידים בכל שלבי הגיל
 .2תכנית חן בחט"ב
 .3עבודה אל מול תכניות מנהיגות של מחלקת נוער
 .4מנהיגות ירוקה
קיימות:
 .1מנהיגות ירוקה
 .2ניידת מים
 .3שימור טבע עירוני
 .4נתיב האור
 .5מיחזור והפחתת אשפה
קידום השייכות והקהילתיות
 .1קשר בין בתי ספר מ"מ-ממ"ד
 .2ברכת האילנות לבתי הספר הממ"ד
 .3אמץ אתר
 .4תכנית התנדבות בבתי הספר
 .5כיתות ה עולות לירושלים
 .6פעילות יום רבין לכל בתי הספר התיכונים
סובלנות וקבלת השונה:
 .1תכנית חן
 .2תכניות בשיתוף בית ספר אגם

 .3שיתופי פעולה עם הרווחה ובית איזי שפירא
 .4גם אני יכול
 .5קשר בין בתי ספר יהודים וערבים
קידום תחום התרבות:
 .1ספריות בתי הספר
 .2תכניות מוסיקה :פעמה ,קונצרט ה-ו ,תכנית מוזיקלית ז-ח ,קונצרט אלמה רוזה ,כנס
מקהלות
בריאות:
 .1נאמני בריאות
 .2בריאות השן
 .3קשר אל מול ספקי תכנית הבריאות של משה"ח (פמי)

משימות שפ"ח
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עבודה שוטפת מול מערכות החינוך :שיבוץ והתאמת פסיכולוג לכל מערכת
חינוך עירונית ,על פי צרכים ותקנון שפ"י והעירייה.
קיום קשר רציף בין פסיכולוג לבין המנהלים והיועצים במערכות החינוכיות להן
הוא נותן שרות בשגרה ובחרום.
מתן הדרכה פסיכולוגית ומענה שוטף למערכת לצורך שיפור תהליכי איתור,
אבחון וטיפול ילדים במערכות החינוך השונות.
השתתפות בישיבות מנהלת עירונית ,פורום עיר וצוותי מנהלים על פי שכבות
גיל ומגזר ,כחלק מצוות היגוי "פיתוח ייחודיות בית ספרית ופתיחת מרחבי
חינוך".
השתתפות בועדות היגוי עירוניות בתחומי החינוך המיוחד ,נוער בסיכון ,והגיל
הרך.
העברת המלצות השפ"ח בנושא העבודה עם עולים חדשים למנהל חינוך.
עבודה בגיל הרך :הדרכת צוותי מעונות ,המשך שיפור המעבר ממכון
להתפתחות הילד לח"מ בשירות העירוני תוך קיום קשר עם המשפחות
והגורמים המטפלים.
מתן שרות פסיכולוגי למסגרות חדשות של גני ח"מ ובניית תשתית עבודה
משותפת לצוותים חינוכיים חדשים.
המשך מתן מגוון טיפולים במסגרת המרכז לגיל הרך בתחומי ההתפתחות
השונים ,תוך חשיבה מקיפה על צרכים התפתחותיים רגשיים ואחרים.
איתור והכנה של ילדי טרום חובה מתקשים לקראת המעבר לשנת ה'חובה'
והתאמת סיוע הולם לצרכיהם.
איתור ואבחון ילדים במעבר מגן החובה לבית-הספר לצורך הערכת בשלות
ומוכנות ללמידה ולהשתלבות במערכת הבית ספרית.
השתתפות בפורום עירוני לגיל הרך לאיתור פעוטות בסיכון בגילאי לידה -שלוש.
השתתפות בפרום רב מקצועי לגיל הרך לקביעת מדיניות חינוכית עירונית.
הערכת בשלות ומוכנות ילדי גן חובה צעירים לקראת המעבר לביה"ס.
הערכה ואבחון של ילדים עם קשיים התפתחותיים בגילאי גן חובה לקראת
המעבר לביה"ס.
עבודה בביה"ס :השתתפות בישיבות צוותי הניהול בבתי הספר ,החטיבות
והתיכונים ,לחיזוק היבטים פסיכולוגיים של העבודה במערכת.
השתלבות במהלך עירוני להעצמת מנהלים ומורים לתמיכה בחיזוק מעורבות
הורים בחיי ילדיהם בהיבטים החברתיים רגשיים.
ביצוע התערבויות בחדרי מורים במתכונת "חוסן" או 'דע את עצמך' לחיזוק
רווחתו של המורה ותמיכה ביכולתו לדיאלוג חינוכי -רגשי עם התלמיד.
השתתפות בועדות שילוב ,השמה והחלטה לצורך התאמת דרכי טיפול בילדים
בעלי צרכים מיוחדים וקשיי הסתגלות.
העצמת המחנך :מפגשים עם מחנכי השכבה .העברת תכנים בהלימה לצורכי
המחנכים והתלמידים בשכבה
פגישות פרטניות עם תלמידים והוריהם לצורך מעקב על תפקודם.
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התערבויות טיפוליות קצרות מועד בבית הספר או בשפ''ח ,עם תלמידים ו  /או
הוריהם.
מפגשים עם צוות בין-מקצועי בית ספרי והורים ,בנוגע להערכת צרכי הילד
ומשפחתו ,ובניית תוכניות התערבות.
בבי"ס יסודי .-ביסוס תפקיד ריכוז וניהול צוות יסודי ע"י רמ"ד חדשה באמצעות
ישיבות צוות ומפגשים אישיים לאורך השנה עם כל אחת מהפסיכולוגית וביקור
במסגרות להיכרות עם מנהלי בתי-הספר.
הובלת ישיבות צוות עם דגש על העבודה המערכתית והפרטנית של פסיכולוג
בי"ס בשלבי השונים של שנת הלימודים ,תוך התייחסות להתפתחות המקצועית
ודרישות ההתמחות החינוכית .ליווי מקצועי ותמיכה בשגרה ובחרום ,הקניית
כלים וידע והדרכה באמצעות הצגת מקרי התייעצות.
ביסוס התפקיד ויצירת נהלי עבודה משותפים מול הרשות באמצעות ישיבות
קבועות עם מנהלת מדור יסודי בעירייה ,השתתפות בפורום חינוך מיוחד,
הובלת צוותי מנהלי בתי-ספר יסודי בישיבות חודשיות ומעורבות ב"כוכב הצפון".
ביסוס הקשר מול גורמי חוץ נוספים כגון מת"י ורווחה.
ביסוס התפקיד בכל הקשור לטיפול בילדי חינוך מיוחד ,עם דגש על שיבוץ ילדים
לכיתות הקטנות בעיר בסוף השנה.
תמיכה ראשוני בעולים חדשים דוברי פורטוגזית וספרדית בהתאם לצורך.
הובלת פיילוט מתן שרות פסיכולוגי מערכתי למסגרות בתי תלמיד ב  2-3בתי
ספר יסודיים (באמצעות פרויקט שפ"י).
בחטיבות הביניים :ריכוז ישיבות הצוות ,יצירת קשר עם מנהלות החט"ב
והצטרפות לישיבות המנהלות במסגרת הניסוי העירוני .בשיתוף עם היועצות,
השתלבות במערך החינוך האישי  /מרחבי חינוך' /דע את עצמך' בכיתות ז-ח
(עם אפשרות לט').
העברת 'פרויקט שפ"י' לטיפול בילדים בגישת ( CBTחטיבת אלון) ,וכן פרויקט
לטיפול קבוצתי באמצעות תנועה ומוסיקה (חטיבת 'השרון').
התמקדות בישיבות המדור על מורכבות העבודה המשותפת של שניים -שלושה
פסיכולוגים בביה"ס.
השתלבות יחד עם רמ"ד תיכונים בתהליך העירוני ברמת המנהלים של בתי
הספר העל יסודיים.
בתיכונים :המשך השתלבות רמ"ד בישיבת המנהלים העירונית בנושא הניסוי
העירוני .סיוע לצוות בית הספר בקבלת אבחונים ובניית פניות לוועדת
ההתאמות המחוזית לצורך הכרה בילדים בעלי לקויות למידה.
קליטת כיתת ח"מ  ASDחדשה בתיכון אביב.
השתתפות בועדת שיבוץ ,ועדות החלטה ,ועדות השמה וועדות פרט בנוגע
לילדים עם קשיים מתמשכים ומורכבים קונסולטציה למחנכות/ים ביחס לילדים
בעלי קשיי הסתגלות מסיבות לימודיות ,רגשיות ,חברתיות או התנהגותיות.
תכיפות המפגשים  -על פי הצורך
יעוץ למחנכי כיתות האתגר ,ה'אייל' והמב"ר בתכיפות של אחת לשבוע –
שבועיים ,לצורך מעקב פרטני אחר צורכיהם של התלמידים ,כמו גם אקלים
הכיתה .בניית תוכניות התערבות בכיתות בהתאם לצורך.
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מעורבות בתכניות מניעה וחשיבה מערכתית ברמה עירונית ,אודות התמודדות
עם חשיפה ופגיעה מינית באמצעות האינטרנט ובאמצעים אחרים.
עבודה במסגרות הח"מ :תמיכה ברווחתם הרגשית של ילדי הח"מ באמצעות
התאמת המסגרות ודרכי הטיפול בהן לצרכי הילד ,מתן תמיכה ייעוצית ורגשית
לצוותים העושים במלאכה .השתתפות בישיבות קבועות בצוות רב מקצועי של
מערכות הח"מ לחיזוק התמיכה המערכתית בילד ובמשפחתו.
ליווי ויעוץ פרטני לפסיכולוגים העובדים במסגרות חינוך המיוחד בעיר ומחוץ
לעיר.
ביסוס ישיבות בין מקצועיות קבועות במנהל חינוך לחשיבה והחזקה של ילדי
החינוך המיוחד בעיר בכל מדור גיל בהתאם לצרכיו.
קיום מערך ישיבות פנים –תחנתי לחידוד דגשים וחיזוק צוות הפסיכולוגים
העובדים במסגרות ח"מ ,בהשתלבות עם ישיבות המדורים.
סיוע בהטמעת נוהל מט"ע -לטיפול בילדים בעלי צרכים מיוחדים.
תחום הדיאגנוסטיקה -הרחבת ההכרות של צוות המדריכים ובהמשך גם
המתמחים עם גישות אבחוניות חדשות (  )CHCוהתאמת דרכי האבחון וכתיבת
חוות דעת לגישות החדשות בהתאם לידע הקיים ,רכישת כלי אבחון נוספים
מותאמים לשימוש לעולים חדשים והמשך בדיקת האפשרות להצטיידות
והטמעת השימוש בכלי אבחון חדשים להפרעת קשב.)BRIF/MOXO ( .
תחום הטיפול והפסיכותרפיה -המשך הטמעת נוהל מט"ע למתן מענה
טיפולי ללא תשלום הורים לילדים בעלי צרכים מיוחדים ,מתן מענה הדרכתי
מלווה במקרים של התלבטויות ,העמקת החשיבה הדינאמית והטיפולית
בעבודה השוטפת באמצעות חשיפה להרצאות והשתלמויות בתחום.
שיפור עבודת צוות ניהול (פנימית)  :קיום קשר שוטף עם פסיכולוגים ובעלי
תפקידים בשפ"ח ,במתכונת דלת פתוחה.
שמירה על רמת אתיקה גבוהה והכרות חוצת מדורים באמצעות הובלת 'פורום
אתי-קט'.
קיום קשר של בעלי התפקידים בשפ"ח עם בעלי תפקידים מקבילים בעירייה,
בתחום החינוך והרווחה ועם מנהלי בתי ספר.
קיום קשר שוטף עם גורמי שפ"י.
חיזוק המבנה הארגוני הפנימי :באמצעות הקפדה על רצף ישיבות ראשי
מדורים וצוות ניהול (לסרוגין אחת לשבועיים כל פורום).
קיומם של אירועי גיבוש לכלל המחלקה (טיול מחלקתי ,אירועי ראה"ש ,חנוכה,
פסח וסיום שנה).
תנאים פיזיים :יישום פתרון הגדלת מבנה שפ"ח תוך מעבר למבנה 'רועי קלין'
לשעבר (רח' פרץ  ,31קרית שרת ,רעננה).
חיזוק שילוב מנהלת אדמיניסטרטיבית חדשה בצוות הניהול ,תוך תהליך
התייעלות ושיפור תנאי עבודה ושירות לעובדים ולרווחת צורכי עובדי ולקוחות
השפ"ח.
התמקצעות :הדרכה ופיתוח צוות הפסיכולוגים ,חיזוק החשיבה המערכתית
באמצעות תובנות הנלקחות מתהליכים מערכתיים פנימיים ,והפוך.
המשך פיתוח תחומי תוכן מקצועי לחיזוק היבטים מקצועיים חוצי  -מדוריים.
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המשך קיומן של קבוצות הדרכה מגוונות בתחומי הטיפול השונים (טיפול דינאמי
בילדים ,טיפול בגיל הרך ,טיפול במתבגרים).
המשך מתן מענה הדרכתי אישי וקבוצתי על פי צורכי המתמחים.
פיקוח ומעקב אחר תהליכי התמחות והסמכה להדרכה חינוכית והתפתחותית.
ארגון לומד -איסוף חומרים ,תיעודם ,וניהול המידע.
מחשוב ותיעוד :המשך הטמעת נוהלי האבחנה בין רשומה פסיכולוגית לרשומה
אישית ,הרחבת השימוש במחשבים ניידים לתיעוד ממוחשב בהתאם לנהלים.
המשך הטמעת תוכנת משפח"ה בקרב פסיכולוגים חדשים וותיקים והרחבת
השימוש בה לצורכי תכנון מבוסס נתונים.
המשך פיתוחה של תכנת המשפח"ה ותיקון טעויות באמצעות תקציב שניתן
לשם כך.
מעבר במתכונת "פיילוט" למחשבים ניידים לצורך שימוש נרחב ויעיל יותר
בתוכנת המשפח"ה.
מחשוב ערכות האבחון ומחשוב ספריית העיון.
התערבויות טיפוליות במערכת :הגדרת המענה הטיפולי הממוקד במצבי
חרום ומשבר והפניה להמשך טיפול בקהילה.
המשך קיום מערכת טיפול במסגרת השרות המשלים והמרכז לגיל הרך (טיפול
פרטני ,משפחתי ,CBT ,ביופידבק וקבוצתי).
הרחבת טיפול בילדים בעלי הפרעות התנהגות באמצעות תכנית מטיב"ה.
הקצאת משאבים לביצוע טיפול קבוצתי לילדים עם קשיים רגשיים וחברתיים
בגילאי בי"ס יסודיים במסגרת תכנית 'חיבורים'.
עבודה עם עולים :תווך הקשר עם המערכת הישראלית .עיבוד רגשי של
תהליך העלייה לתלמידים והוריהם .הסברה לצוותי הוראה .מתן תמיכה
מערכתית למסגרות 'אולפן' בבי"ס 'אריאל' ,אמית רננים ואוסטרובסקי.
קיום קבוצות תמיכה לילדים והורים (בהתאם למשאבים).
מצבי חרום לחץ ומשבר :המשך קיום מערך כוננויות יומי במתכונת 24/7
למענה פסיכולוגי מידי על פי קריאה.
המשך קשר עם אגף הרווחה ,תרגול ובדיקת המוכנות לחרום באמצעות
תרגילים של פיקוד העורף ותרגילים עירוניים.
שימור ושיפור תהליכי התמודדות במצבי לחץ .עיבוד והכלה של חוויות מבצע
'צוק איתן'  ,הסקת מסקנות על תפקיד הפסיכולוג בחרום והתמיכה הרגשית לה
הוא נזקק.
צוות מנהלה -הכנת מערך המנהלה למעבר למבנה חדש ,חידוד נהלי עבודה
בהתאם להגברת תהליכי מחשוב ,שיפור ושדרוג הספרייה והארכיב ,המשך
יישום מעבר למחשוב מערך הגבייה והמעקב הכספי של השפ"מ.

קידום נוער
א .הקניית השכלה וחינוך ערכי חברתי לנוער מנותק – הי"לה
* איתור:
מזדמן
יזום – פגישות סדירות עם גורמים בקהילה לצורך הפניית נערים.
* יצירת קשר אישי ורכישת אמון.
* אבחון:
 טפול פרטני וקבוצתי. חינוך וערכים – טיולים ,הרצאות ,סדנאות וכו'. שילוב במסגרות נורמטיביות – מסע ישראלי ,הכנה לצה"ל ,תעסוקה וכו'. התנדבות בקהילה במהלך השנה.מיומנויות – השתתפות בפרויקט העשרה.* שיתוף פעולה עם מכללת גל .תוכנית פיילוט עירונית במקצועות :עיבוד שבבי וטכנאי מחשבים.
*הכשרות מקצועיות (בניית ציפורניים ,בצק סוכר)
* למידה פרטנית או קבוצתית למסלול בגרות ,מסלול  10או  12שנ"ל.
* מתן שירותי הערכה -אבחונים פסיכו דידקטיים לתלמידי הי"לה.
* ועדות הערכה בינמקצועיות על כל תלמיד בקידום נוער אחת לשבועיים.
* ישיבות מורים וצוות טיפולי אחת לחודש להתבוננות והעמקה בכל נער מנקודת מבט
הוליסטית.
ב .טיפול ומניעה בנוער בסיכון בבתי הספר – סל"ע
* הגדרות תפקידים.
* בניית ערוצי תקשורת.
* הבניית הקשר ומהות הקשר עם גורמים חינוכיים וטיפוליים בקהילה
* הטמעת פורומים של ישיבות בממשקים עם בתי הספר וגורמים בקהילה.
* הכנת התשתית בחטיבות ובתיכונים החדשים אליהם נכנסה התוכנית
ג .הדרכת הורים לנוער בסיכון
* פיתוח מרכז העשרה להורים בו יינתנו הרצאות והעשרה פרקטית להורות מיטיבה.
* בחירת שם למרכז.
* שיווק המרכז.
* המשך שת"פ וחבירה עם גורמים בקהילה.
* הרחבת המאגר ההורים בטיפול פרטני בכל החטיבות והתיכונים ברעננה.

ד .פרויקטים וקבוצות
* בדיקת צרכים.
* התאמת נושאי הקבוצות לצרכים ולאוכלוסיית התלמידים.
* יצירת סנכרון בין לו"ז ביה"ס והמנחים.
* יצירת תהליך עבודה מוסכם משותף עם בתי הספר.
* כניסת פרויקט עוצמ"ה בהדרגה במתן מענים לתלמידי בתי הספר.

ה .שימור ופיתוח מקצועיות העובדים הטיפוליים והחינוכיים
* מתן הדרכה אישית לצוות הטיפולי
* ישיבת עמיתים.
* ישיבות צוות שבועיות.
* יציאה לקורסים/השתלמות/הכשרות מקצועיות לאורך השנה.
*הכשרה מקצועית לצוות היל"ה בנושא עבודת רחוב.
* הכשרה מקצועית לצוות היל"ה בטיפול קוגניטיבי התנהגותי קצר מועד.
*הכשרה לצוות המורות בהיל"ה בנושא אסטרטגיות למידה התמודדות עם חרדת
בחינה/למידה.
ו .שותפויות
פגישות תקופתיות על בסיס קבוע עם הקב"סית ,שפ"ח ,רווחה ונאס"א
* פיתוח נהלי עבודה משותפים והעלאת פתרונות למצבי תפקוד שונים של תלמידים
* יישום החלטות ומעקב אחרי תוצאות.
* מפגשים פעם בחודש ברווחה עם כל העובדים הבאים במגע עם נוער בסיכון בעיר.

תכניות חינוכיות להנחלת מורשת רעננה במינהל החינוך
 .1ביקור בחדר ראשונים ובמרכז ללימודי תולדות רעננה
 .2אוטובוס סובב אתרים
 .3אמץ אתר -סיפורה של מושבה
 .4חפש את המטמון
 .5הקמת מוזיאון בנושא שיטות השקיה בבי"ס פעמונים  +גינה חקלאית.
 .6הרצאות וותיקי העיר המקושרות לאמץ אתר
 .7למידה חוץ בית ספרית
 .8שיח גלריה
 .9סדנת שימור אתרים
 .10ברטוב – הכנת ערכת מערכים לחירבת עזון ,התל הארכיאולוגי.
 .11הכנת תכנית עבודה שנתית מותאמת לאוכלוסיית אגם בנושא "רעננה עירי" ,כולל חדר
ראשונים ,הרצאה של מתנדב ,אוטובוס סובב אתרים ,תיאטרון רחוב וכו'.
 .12פעמונים המאמץ את מגדל המים שיתוף עם המט"ש
 .13גבעת מאיר
 .14הכנת דוכני מורשת העיר באירוע עולים בגדול
 .15מסע אל רעננה של פעם לילדי טרום טרום +טרום חובה  +חובה  -סיפור מומחז
הממחיש את החיים ברעננה כמושבה חקלאית.
 .16פיתוח משחק דידקטי ללימוד מורשת רעננה.
 .17וותיק מספר כל ראש חודש
 .18ימי שיא מיוחדים לאוכלוסיות שונות.
 .19פיתוח אתר אינטרנטי לתכניות החינוכיות

משימות מרכז לימודי תולדות רעננה
1

הדרכת ופיקוח על המתנדבים

2

סריקת תמונות ומסמכי ארכיון

3

קיטלוג הסריקות שיתקבלו מהחברה חיצונית ותיקי הארכיון במערכת

4

עריכת ראיונות שבוצעו בווידאו והכנסתם לתכנת הארכיון

5

הפקת קטלוג התערוכה המציגה  70-80תמונות מחזור ותיעוד החינוך ברעננה

6

לאחר הסריקה החיצונית הכנסת החומרים לתיקים ומעטפות תיקניים.

7

בניית תכנית קליטה לאתר והשלמת אילנות היוחסין

8

פיתוח רכיב באתר לשידרוג אילנות היוחסין בנושא גרושים/אלמנים/ות

9

מתן שירות ארכיוני למחלקות העירייה ,חוקרים ,סטודנטים ,תלמידים ומתעניינים

שונים
10

פיקוח והדרכת מחלקות העירייה בנושאי גניזה בארכיברים וטיפול בביעורים

11

המשך איסוף סיפורי המעשיות של רעננה והבאתם לדפוס

12

אוטובוס מזמר (מוקדי שימור אתרים וסיפורים)

13

הקמת תערוכת "בטבעת זו" בפארק רעננה

14

סיור והרמת כוסית לעובדים ומתנדבים ראש השנה (או פסח) +שי צנוע

15

הוצאת סיורים בנושאי שימור ומורשת למתנדבי רעננה

16

החלפת הכסאות באולם ההרצאות

17

תיאום מול הגופים השונים המשתמשים באולם (תכניות לימודים ,מחלקות ,עמותות

וכו')
18

שיתוף פעולה עם ביה"ס ברטוב ו"איכות הסביבה"

19

התקנת שלטים לכלים החקלאיים  ,לעצים ולצמחים חדשים שנוספו למוזיאון

משימות אמרכלות
.1

תכנון ,ארגון והפעלת הסעות תלמידי החינוך המיוחד והחינוך רגיל מול המשכ"ל  ,חברות
ההסעה ,בתיה"ס וההורים
א .תלמידי החינוך המיוחד ברעננה מוסעים

ל –  11בתי ספר – סה"כ  104תלמידים
ל –  13גני ילדים – סה"כ  104תלמידים

ב .תלמידי החינוך המיוחד מחוץ לרעננה מוסעים ל 49 -בתי ספר  -סה"כ  124תלמידים
ל 4 -גני ילדים – סה"כ  6תלמידים
ג .תלמידי החינוך הרגיל בתוך רעננה מוסעים ל –  4בתי ספר סה"כ  91תלמידים
ד .מתן מענה בזמן אמת בכל פנייה
ה .בדיקת דוחות ביצוע וחשבוניות
.2

ארגון והפעלת מלווים
צירוף המלווים בהסעה מתבצע לפי קריטריון זכאות המוכתב ע"י משרד החינוך .סה"כ
 14מלווים עובדי עירייה ועובדי חברת ההסעה25 -

.3

ארגון וטיפול בקווי תלמידים לחט"ב ולתיכון ע"י חברת "מטרופולין"
ההסעות מבוצעות  :לחט"ב "אלון" ,לחט"ב "רימון" ,לחט"ב "יונתן" ולתיכון "אביב"
סה"כ מוסעים כ –  250תלמידים ב –  5אוטובוסים באיסוף הבוקר  .הפיזורים מבוצעים
לפי מערכות השעות שהועברו ע"י בתי הספר .קשר שוטף מול נציג חברת מטרופולין
לפתרון בעיות בשטח.

.4

החזר הוצאות נסיעה בתחבורה ציבורית לתלמידים זכאים לפי קריטריונים הרשומים
בחוזר מנכ"ל משרד החינוך ,ולפי רשימות מאושרות ע"י משרד החינוך.
בתשע"ה שולם החזר ל 247 -תלמידים.

.5

ועדת להשתתפות בהחזר הוצאות נסיעה בתחבורה ציבורית :איסוף בקשות הורים
לתלמידים שאינם זכאים לפי החוק להחזר .איסוף נתונים והקמת ועדה בראשות נציג
אגף הכספים אגף הרווחה והחינוך לדיון בבקשות וטיפול בהחזר הכספי הורים.

.6

אחריות כוללת על ביצוע עבודות ניקיון ב  25בתי ספר בעיר .
הכנת מכרז ,פרסום בעיתונות ,סיור קבלנים ,הכנת אומדן ,וועדת מכרזים ,בדיקת כל
החומר המוגש לוועדה ,לאחר החלטה על הזכיין/נים הכנת חוזים והחתמתם כנדרש.
בכל חודש ,איסוף דוחות מבתי הספר על טיב העבודה ודוחות נוכחות של העובדים.
בדיקת כל החשבוניות מול הדוחות ומול תלושי שכר והעברתם לתשלום.
קשר עם המנהלים ומציאת פיתרון לבעיות בשטח.

.7

אחריות כוללת על הפעלת קפיטריות ב  4 -חטיבות ו 3 -תיכוניים וכן הפעלת מכונות
אוטומטיות בתיכון אחד
פרסום מכרז להפעלת קפיטריות ב  3תיכוניים וחטיבה אחת וזאת לפי הנחיות התפריט
הרשומות בחוזר מנכ"ל משרד החינוך ומשרד הבריאות
בחירת הזכיינים שעמדו בכל תנאי הסף ותנאי המכרז .הכנת חוזים והחתמת הזכיינים.
שילוב דיאטנית קלינית בתהליך מהכנת המכרז ועד בחירת הזכיינים ,ביצוע ביקורות
בשטח.
סיורים בבתי הספר אחת לחודש עם התברואנית הדיאטנית ונציגת החינוך.
טיפול בליקויים שנמצאו בעקבות הסיורים.

.8

הפעלת פרויקט שיפוצי קיץ :
א .סיורים בבתיה"ס ואיסוף בקשות המנהלים לביצוע שיפוצי הקיץ.
ב .הכנת רשימות לפי סדר עדיפות המנהלים והעברתם לאגף אחזקה לתמחור.
ג.

.9

לאחר קביעת התקציב הכנת תוכנית עבודה לביצוע.

צביעת בתיה"ס בחופשת הקיץ ע"י קבלני הניקיון ואבות הבית.

.10

הצטיידות בתי"ס  /מינהל החינוך :איסוף בקשות וצרכים לרכש ריהוט וציוד .סיור
בבתיה"ס לבדיקת הצרכים והכנת החומר לוועדת קניות.

.11

הקצבות מיוחדות ממשרד החינוך :כגון :עיצוב חצר לימודית הצטיידות מעבדות
מגמות מיוחדות ופרוייקטים מיוחדים בבתיה"ס.

.12

קייטנות גנ"י :פירסום קול קורא לגננות והסייעות  ,ליווי הגננות במילוי טפסי
הבקשות ,איסוף הטפסים ובדיקתם העברתם למשרד הבריאות לצורך קבלת אישורם.
ארגון השתלמות ביטחון לכל צוות הקייטנה העברת הטפסים וכל האישורים הדרושים
לאחראי על הקייטנות במשרד החינוך לקבלת רישיון הפעלה.

.13

הסעות תלמידים לאירועים מיוחדים .טיפול בהסעות המועלות ע"י גורמים בחינוך
לאירועים.

.14

הוצאת רישיונות לתיכונים  :לצורך קבלת רישיון לבתיה"ס התיכוניים ממשרד החינוך
יש להגיש טופס לחידוש רישיון +טופס התחייבות וכן העברת אישורי תברואן
ובטיחות מהגורמים המטפלים בעירייה על מנת לקבל את הרישיון.

משימות  -המטה העירוני לבטיחות בדרכים:
ילדים ונוער
 .1הגברת מודעות בני הנוער בנושאים :אופניים/אופניים חשמליים ,הליכה ברגל וחצייה
בטוחה ,אלכוהול והיסח הדעת כגון :דיבור במכשירים ניידים ומסרונים.
 .2תגבור פעולות הדרכה להגברת מודעות לתלמידי כיתות י"א-י"ב בדגש על נהיגת צעירים
ומיומנויות נהיגה ולחץ חברתי.
 .3פעילות הדרכה והסברה לקבוצות גיל שונות בבתי ספר יסודיים.
 .4פעילויות ייחודיות לתקופת הקיץ לילדים ,נוער ,צעירים וקייטנות.
 .5השלמת ציוד למשמרות זה"ב.
 .6השלמת ציוד למעבירי כביש.
 .7קידום מחויבות אישית – תיכוניים ,כולל פעילות בקהילה.
 .8סיירת בטיחות עירונית להגברת הבטיחות בדרכים ,במטרה לצמצם את מספר נפגעי
תאונות הדרכים מקרב הולכי הרגל ,בדגש הולכי רגל קשישים ,במרחב העירוני.
גיל השלישי
 .9פעולות הסברה והדרכה בקרב אוכלוסיות הגיל השלישי.

קהילה ועובדי עירייה
 .10פעילויות הסברה פנימיות וקהילתיות בתחום בטיחות בדרכים.
 .11העמקת מודעות הציבור לנושא בטיחות בדרכים בדגש על :אופניים/אופניים חשמליים,
הולך רגל ,חצייה בטוחה ,חגורות בטיחות ,אלכוהול ,היסח דעת.
 .12ביצוע פעולות ייחודיות במועדים בעלי פוטנציאל סיכון מיוחד.
כללי
 .13איסוף נתוני תאונות דרכים בעיר באופן שוטף וניתוחם.
 .14כתיבת תוכנית עבודה שנתית בשיתוף הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.

יעדים
גני ילדים תשע"ו


העצמת תפיסת תפקיד הסייעת



ארגון פנים מחלקתי גני"ל



פיתוח מרכז מדעי לילדי הגנים



פיתוח תשתיות פיזיות הולמות תוך התאמה לגילאי הילדים



בניית השתלמות  +מפגשי פיקוח משה"ח



כתיבת תוכניות לימודים לשעות היול"א



בניית השתלמויות מקצועיות לגננות היול"א



ליווי התפתחותי בגנים ,הדרכה תוך גנית תגבור צוות הגן



קיום מסגרות מתאימות לצרכים של כל ילדי העיר כולל צהרונית



איתור גננות מתאימות לשילוב



שיתוף פעולה עם בית איזי שפירא



שיבוץ בנות שירות לאומי



הדרכה תוך גנית והסמכת גנים ירוקים



כל ילדי הגנים משתתפים בשעורי חינוך גופני



פעילות במרכזי העשרה :אומנות ,מוסיקה ופעילויות סל-תרבות



פתיחת גני יול"א על פי הצורך



גני חובה וטרום מאזינים ל 2-קונצרטים של ה"סימפונט"



גילאי טרום-טרום חובה יקבלו  9ספרים במסגרת "ספריית פיג'מה"



גילאי טרום וחובה יקבלו לספריית הגן  15ספרים במסגרת "מצעד הספרים"



הכנסת מערכת גני ילדים לתוכנית "עיר בניסוי"

יעדים יסודי
 .1המשך העמקת ייחודיות ביה"ס ופיתוח מרחבי חינוך ותוכנית הניסוי העירונית.
 .2בניית שפה משותפת ויעדים משותפים להעצמת הורים ומערכת החינוך
 .3מעקב אחר שילוב תלמידים בעלי צרכים מיוחדים
 .4קידום עבודת הסייעות בבתי הספר
 .5הפעלת ארגוני מתנדבים בבתי ספר לסיוע לתלמידים
 .6הערכות לקראת מעברים
 .7קידום הישגי לומדים
 .8פיתוח וקידום תכניות חינוכיות לטיפוח מצוינות
 .9קידום תלמידים מחוננים
 .10קידום ספריות בתי ספר
 .11שילוב הנהגת תלמידים בהטמעת הנוהל העירוני למניעת אלימות פיזית וחברתית
 .12חינוך למניעת פגיעה מינית לילדים והורים
 .13זהירות ברשת האינטרנט
 .14קידום תכניות בנושא בריאות ובטיחות
 .15סביבת לימוד מתוקשבת לכל תלמיד
 .16סביבה מתוקשבת עירונית
 .17תכנית התקשוב הלאומית
 .18תכנון יוזמות ,מעקב והערכה אחר תכניות חינוכיות בתחום הערכי
 .19קשר בין בתי הספר
 .20טיפוח תחושת השייכות לעיר
 .21קידום והעצמה של פעילות המרכז ללימודי תולדות רעננה והארכיון .הטמעת התוכנית
"ישראל נגלית לעין" בהובלת מנהלת הארכיון
 .22עדכון הספר "לכל רחוב יש שם" במסגרת לימודי רעננה עירי
 .23טיפוח מנהיגות בתחום איכות הסביבה
 .24טיפוח טבע עירוני
 .25קידום חקר בתחום איכות הסביבה
 .26הפחתת אשפה
 .27קידום התנדבות בבתי הספר
 .28תכניות לקידום סובלנות ביחס לשונה
 .29האזנה לקונצרטים לתלמידי א-ד'
 .30פיתוח תכניות חדשות בתחום החינוך המוסיקלי ומעקב והערכה של התכניות הקיימות
 .31שילוב סטודנטיות בבתי"ס

 .32גיבוש תכניות עבודה בית ספריות
 .33טיפוח חזות בתי הספר
 .34הערכות לשיפוצי קיץ
 .35שיפוץ מעבדות/חדרי מחשבים/ספריות
 .36הקמת כיתות חכמות המאפשרות סגנונות הוראה שונים.
 .37פתוח תכנית שעורים מקוונים בין בתי הספר.
 .38המשך הטמעת הניהול העצמי ובניית תוכנית מקושרת משאבים.
 .39ההמשך הקמת מרחבי למידה שונים המשפיעים על דרכי הוראה ולמידה.
 .40העצמת מזכירות מנהלניות.
 .41פיתוח תכניות למען העולים החדשים.
 .42העצמת הלמידה השיתופית המקוונת.

חטיבות:
 פגישות עם מעוכבי ומיועדי שיבוץ וועדות שיבוץ של תלמידים מהחטיבות לתיכוניים.
יום וועדות השמה וועדות שיבוץ של תלמידי החינוך המיוחד.
 שיתוף פיקוח  +נציגות בתיה"ס  +רווחה במידת הצורך  +שפ"ח  +קב"ס  +ההורים
והתלמיד/ה לדיון רחב בתלמיד.
 פגישות מעקב עם הקב"סיות לקבלת סטטוס לגבי התלמידים הלומדים מחוץ לעיר.
 הכרה הדדית של המסגרות ויצירת רצפים בתחומים לימודיים וחברתיים.
 3 מפגשים במהלך השנה עם מנהלי בתיה"ס לבחינת ההתקדמות של התהליך.
 השתתפות בסמינר מנחי עמיתים.
 קיום ימי בריאות לתלמידי חט"ב.
 קונצרט בשיתוף הסימפונט – תוכנית לכיתות ז' ,ח' במסגרת תוכנית ללימוד.
 הובלת מנהיגות בית ספרית לשינוי עמדות ביחס לבעלי צרכים מיוחדים.
 ערב מנהיגות עירוני לתוכנית בשיתוף הורים ,מנהלות כל החטיבות העיר.
 ריכוז והיצע של אפשרויות פעולה ליום המעשים הטובים.ליווי תוכניות ייחודיות
בתיכוניים וחטיבות בתחום איכות הסיבה.
 ליווי ספרניות בבתי הספר.
 העמקת הקשר והשיתוף מול פעילויות מחלקת נוער ומול תנועות הנוער.
תיכונים:
 פגישות עם מעוכבי ומיועדי שיבוץ וועדות שיבוץ של תלמידים מהחטיבות לתיכוניים.
קיום וועדות השמה וועדות שיבוץ של תלמידי החינוך המיוחד.
 2- 3 פעמים בשנה בכל בית ספר למניעת נשירה וזיהוי צרכים ברמה העירונית.
 התאמת ליווי רגשי לאחר מפגש עם היועצות ,מתן מענה רגשי לתלמידים והקמת קבוצות
הורים להתמודדות עם הנער/ה.
 שיתוף פיקוח  +נציגות בתיה"ס  +רווחה במידת הצורך  +שפ"ח  +קב"ס  +ההורים
והתלמיד/ה לדיון רחב בתלמיד/ה.
 פגישות מעקב עם הקב"סיות לקבלת סטטוס לגבי התלמידים הלומדים מחוץ לעיר.
 הכרה הדדית של המסגרות ויצירת רצפים בתחומים לימודיים וחברתיים.
 3 מפגשים במהלך השנה עם מנהלי בתיה"ס לבחינת ההתקדמות של תהליך הניסוי.
 ישיבה עם צוותי בתיה"ס בכל אחת מהשכבות –  3פעמים בשנה ,בשיתוף עם הפיקוח
והרשות במידה וישנה כזו.
 הבאת כל בתי הספר הממלכתיים העירוניים ל 90% -זכאות לפחות.
 השלמת בגרויות בקיץ – העלאת אחוז הזכאות בבגרות במתמטיקה והעלאת אחוז
התלמידים הלומדים ב 4 -ו 5 -יח"ל.
 פעילות מול ארגוני התנדבות פו"ש .

 העלאת אחוזי הלומדים בתיכוניים הממ"ד העירוניים ב ,10% -בשיתוף מנהלי בתיה"ס
השש שנתיים  +צוותי בתיה"ס היסודיים  +קב"ס.
 3 פעמים בשנה ישיבות עם צוות רכזי אתגר לצורך שיתוף וליבון בעיות משותפות.
 ליווי ותמיכה בקבוצות רובוטיקה -להביא מקסימום קבוצות להגעה לסוף התהליך עם
התוצר.
 ליווי תהליך הפסטיבל משלב התכנון ועד לערב הפסטיבל.
 קיום ימי בריאות לתלמידי התיכוניים.
 מעקב  3פעמים בשנה בנושא מחוייבות אישית ותרומה לקהילה
 ,באחריות עידית רוזנטל מהנוער.
 ריכוז והיצע של אפשרויות פעולה ליום המעשים הטובים.
 תמיכה בתוכנית "נוהגים על בטוח" – כל תלמידי י"א בעיר.
 ליווי תוכניות ייחודיות בתיכוניים בתחום איכות הסביבה.
 ליווי ספרניות בתי הספר.
 יצירת שיתופי פעולה בהתאם למענה וצורך של כל בית ספר וביזום תוכניות חדשות.
 העמקת הקשר והשיתוף מול פעילויות מחלקת נוער ומול תנועות הנוער.
 שילוב מיטבי של תיכון כפר בתיה בעיר.

המחלקה ליזמות ופיתוח תכניות:

 .1פיתוח והפעלה של תכניות חינוכיות המקדמות את יעדי מינהל החינוך ,מחלקות הגיל
ובתי הספר

.2

יצירת רצף חינוכי של תכניות חינוכיות מבית הספר היסודי ועד התיכון

 .3בניית מערך תכניות המבוסס על תכנון ,הטמעה ,בקרה ומשוב.
 .4התאמת התכניות החינוכיות לרוח הניסוי
 .5קיום דיאלוג מתמיד עם מנהלי בתי הספר לפיתוח התכניות החינוכיות
 .6קידום שותפויות – בין בתי הספר ,בין בתי הספר לקהילה.
 .7פיתוח תכניות בהלימה למטרות ומשימות בית הספר
 .8מתן מענה לבתי הספר ולמחלקות מינהל החינוך בכל הקשור בפיתוח חינוך ערכי
ובניית תוכניות חינוכיות.
 .9תכלול תכנית "עיר בניסוי"

יעדים :שפ"ח
כללי
שיפור רווחתם הנפשית של ילדי רעננה במסגרות החינוך השונות בעיר ומחוצה לה ,תוך
מתן מענה מקצועי נרחב ומעמיק ככל האפשר ברמת המערכת החינוכית ,המשפחה
והפרט .מגילאי  3ח' ועד  18בחינוך הרגיל ו  21בחינוך המיוחד.
יעדים ספציפיים לתשע"ו
יעדים מכוונים ישירות ללקוח
 .1מתן ליווי פסיכולוגי יציב ויעיל ברמה הפרטנית והמערכתית בכל מערכות החינוך,
תוך דגש על מענה לילדים בסיכון ,ילדי הח"מ ,ובמצבי חרום מגוונים ,ברמת
הפרט והמערכת.
 .2הרחבת המענה הפסיכולוגי העירוני לבתי ספר וגני ילדים נוספים .בתי ספר-
חומ"ש כפר בתיה ,מיתרים .גני ילדים -גני חינוך מיוחד חדשים-גן טיפולי ,גן
תקשורתי שלישי בעיר וגן לילדים בעלי לקויות מוטוריות מורכבות.
 .3חיזוק המענה הפסיכולוגי לאוכלוסיית העולים החדשים ההולכת וגדלה ברעננה
ולעולים מצרפת באופן ספציפי ,מתוך הבנת סיטואצית ה'עליה' כגורם סיכון.
 .4המשך השתלבות והצטרפות למהלך העירוני של פיתוח ייחודיות בתי ספר
והעמקת המודעות העצמית והיכולת למימוש עצמי של צוותים ותלמידים .שילוב
פסיכולוגים בהנחיית צוותי מורים בפרקטיקת 'דע את עצמך'.
 .5המשך חיזוק המענה של השפ"ח לצרכים עירוניים בתחום בעיות התנהגות,
האלימות החברתית והקשיים החברתיים בגנים ובבתי הספר היסודיים.
 .6הפעלת שלב ב' בניסוי במסגרת 'אופק מדעי לשפ"ח' לבדיקת יעילות דרכי טיפול
חדשניות למניעת קשיי קשב וריכוז בכיתות.
 .7העמקת המענה של התערבויות טיפוליות בתוך המערכת באמצעות התערבויות
טיפוליות בגישות מגוונות .
 .8הרחבת המענה הטיפולי לילדים בעלי צרכים מיוחדים בטיפולים ללא תשלום
הורים ,באמצעות מט"ע – מרכז טיפולי עירוני  .הרחבת מסגרת הטיפול מט"ע
באמצעות פסיכולוגים מתמחים תוך מתן מענה הדרכתי הולם.
 .9בהתאם להצטרפות 'בתי התלמיד' ברעננה למנהל חינוך והפיכתם לחלק בלי
נפרד מבתי הספר היסודיים -התאמת מענה של יעוץ פסיכולוגי לצוותי החינוך של
'בתי התלמיד' במסגרת פרויקט שפ"י ,כפיילוט במספר מצומצם של בתי ספר.
 .10הרחבת השירותים הניתנים במסגרת השפ"ח  /השפ"מ והמרכז לגיל הרך
לקבוצות גיל נוספות שאינן מחויבות בשרות על פי מתווה השפ"ח (חוזר מנכ"ל),
לצורך הרחבת המענה הפסיכולוגי העירוני.
 .11המשך חיזוק קשרי עבודה ושיתופי פעולה ברמה העירונית עם שותפי תפקיד-
במחלקת החינוך ,המת"י ,המחלקה לקידום נוער ואגף הרווחה.

יעדים מכוונים לקידום מקצועי וקידום הארגון
 .12הכנת השפ"ח לתהליך המעבר מהמבנה הנוכחי למבנה חדש .כולל בחינת
תהליכים אירגוניים ,תכנון אסטרטגי המביא בחשבון את צרכי השפ"ח בשנים
הבאות ,תכנון השיפוץ במבנה החדש והתאמתו הפרקטית והאסטטית לתהליכי
העבודה הנדרשים ולצרכי המטופלים הבאים בשעריו.
 .13לקראת יולי -אוגוסט  2016מעבר השפ"ח למבנה חדש רח' פרץ  ,31קרית שרת.
 .14מתן כלים טיפוליים יעילים לפסיכולוגים במגוון גישות טיפוליות ,להעצמת היכולת
למתן מענה של "התערבות טיפולית" ממוקדת במערכת ,טיפולים בילדים בעלי
צרכים מיוחדים (מט"ע) כמו גם טיפולים ארוכי טווח.
 .15הכשרת הצוות בתחום העבודה עם העולים החדשים באמצעות הרצאות ממרצי
חוץ בנושאים כגון תהליכי קליטת עליה ,מאפייני העלייה הנוכחית וצרכיה .בנוסף,
העלאת נושא העולים החדשים והתמודדות עם מתן מענה לצרכיהם בוועדת היגוי
פנימית ובוועדות עירוניות כמו גם בישיבות צוותים.
 .16חיזוק וביסוס מבנה ארגוני קיים :קליטת רמ"ד יסודי חדשה והעצמת צוות
הרמ"דים במקביל להעצמה והעמקה של הגדרת תפקידים של רכזי תחומי התוכן
המרכזיים (הדרכה ,חרום ,עולים חדשים ,טיפול ,ח"מ ,דיאגנוסטיקה ,ארגון לומד,
מחשוב וקבוצות).
 .17קליטת רכזת התמחות והדרכה חדשה בתפקיד לאחר פרישת רכזת הדרכה
ותיקה.
 .18המשך השתלבות בתכנית ארצית 'אופק מדעי לשפ"ח' לחיזוק העבודה המבוססת
מחקר ,העברת התכנית לשלב ביצוע הניסוי בפועל.
 .19קידום תהליך התמקצעות של פסיכולוגים בשלבי טרום התמחות ,התמחות,
מדריכים בשלבי הסמכה שונים ומדריכים ותיקים.
 .20שמירה על יציבות בצוות הפסיכולוגים תוך דאגה לרווחתם בתנאי העבודה
(התאמת המבנה החדש לצרכים) ובתנאי השכר.
 .21המשך הטמעת תהליכי תיעוד מקצועיים ,מחשוב וארגון תיקים ממוחשבים.



יעדים קידום נוער







יעד מתוכנן:
















* שימור תהליכי איתור וגיוס תלמידים מנותקים וגיוסם לטיפול ולמידה במחלקה:
מעל  90%מהנוער המנותק בעיר נמצא בטיפול המחלקה.
*  80%מבני הנוער המאותרים ימצו את תהליך ההתערבות ויסיימו את הבגרות
בהצלחה.
* שיפור ומיצוי היכולות הלימודיות(הי"לה) של הנערים/ות המנותקים.
*השנה ישולבו כלל נערי היל"ה בתוכנית נמ"ש (נוער מוביל שינוי) במטרה ליצור קבוצת
שייכות בה יועבדו תכנים
חינוכיים ,חברתיים ,טיפוליים .פרויקט רק מוסיקה – בשיתוף עם ביה"ס הגבוה למוסיקה
"רימון".
*המשך הטמעת מסלול  12שנ"ל לנערים עם יכולות לימודיות נמוכות יותר.

יעד מתוכנן
* המשך עבודה על יצירת סטנדרטיזציה במסגרות החדשות אליהן נכנסנו
ובמסגרות בהן התחלפו הרכזים.
* הערכות להרחבת מענה הדרכת הורים פרטנית.
* מתן מענה קבוצתי בחלק מבתי הספר בנושא חרדת בחינות.
* הכנסת פרויקט פרויקט קבוצתי באמצעות כלים יצירתיים כחלק מהתהליך הטיפולי
לתלמידי סל"ע( .תנועה ,בישול,
שזירתי פרחים ועוד')
יעד מתוכנן





* המשך עבודה על פיתוח והרחבת שרות הדרכת הורים במחלקה.
*גידול מספר ההורים בכ.50%-
יעד מתוכנן




* השנה תופעל קבוצה טיפולית בכל ביה"ס חטיבות ותיכונים ע"י הצוות הטיפולי.
יעד מתוכנן






* קבוצות הורים בבתי הספר ובהיל"ה.
* סדנאות לעולם התעסוקה בבתי הספר.
* סדנאות בנושא חרדת בחינות בבתי הספר.
*הכשרות מקצועיות לתלמידי בית הספר כגון :הכשרת ציפורניים/איפור/תיאטרון.








יעד מתוכנן
*מכרז למינוי מנהל יחידה לטיפול בנוער בסיכון.
*יציאה של עובדת טיפולית לחופשת לידה וממלאת מקום במקומה.
*ניוד עובדת מנהלה לסיוע בריכוז תוכנית היל"ה למנהלת הילה העובדת חצי משרה.
*ניוד עובדת טיפולית מבית ספר לתגבור צוות הדרכת הורים.
*הוספת  3עובדים לביתי ספר עפ"י הנחייה של ראש מינהל החינוך לפי בקשות של
המסגרות החינוכיות
* העברת כל העובדים לתקן.





יעד מתוכנן
* שימור עבודה על יצירתיות ,חדשנות ,עידוד יזמות ,שמירה על מוטיבציה.
* הכשרה צוותית רלוונטית לצוות הטיפולי.





יעד מתוכנן
* המשך חיזוק הקשר עם הקב"סיות בעיר.
* חיזוק הקשר עם עובדי נוער ברווחה ,במחלקת נוער ,נאס"א ועם מתי"א .במטרה לייעול
העבודה המערכתית
בעיר לטובת נוער בסיכון.
* השתתפות בצוות נוער בסיכון בעיר.
* השתתפות בפורום מניעת אלימות בעיר.






יעד מתוכנן
* יצירת התייעלות בתוך המיזמים .עתיד ורוד ונייליט.
* הובלה להשגת תוצאות מירביות עבור בני הנוער המועסקים במיזמים
*הכנסה של מיזם עסקי חדש "ביטוי צרוף".







 תכניות חינוכיות להנחלת מורשת רעננה במינהל החינוך

 .1הכרת מייסדיה ,אתריה ומורשתה של רעננה לכיתות ד' בעיר בכל בתי הספר היסודיים
ברעננה.
 .2הכרת ההיסטוריה של אתרים ברחבי רעננה לכיתות ד' בעיר בכל בתי הספר היסודיים
ברעננה.
 .3ילדי כיתות ד' יחקרו אתרים בקרבת בית הספר ,ויציגו אותם ביום שיא הקרוב ליום
הולדתה של רעננה.
 .4משחק חווייתי ללימוד מורשתה של רעננה בהשתתפות הורים וילדים.
 .5ילדי פעמונים יעבדו בגינות חקלאיות ויקימו מוזיאון בנושא שיטות השקיה ,אשר היו
נהוגות ברעננה המושבה.
 .6ילדי בי"ס זיו יהיו שותפים בשדרוג היער הקטן.
 .7ילדי בי"ס נועם יאמצו את כפר בתיה ,ויהיו שותפים בפעם הראשונה לתכניות מורשת.
 .8וותיקי העיר מספרים על רעננה של פעם בהיבטים שונים .ההרצאות מקושרות לאתרים
השונים שבית הספר בחר לאמץ ,למשל :בית ספר יחדיו המאמץ את כיכר שקולניק יפגש
עם צביה שקולניק ,ביתו של ראש המועצה השלישי.
 .9במסגרת אמץ אתר מפגש באתר והדרכה על ידי וותיק באתר עצמו..
 .10הרצאה בליווי תמונותיו של שייקה בן יליד ,יליד רעננה ומעצב סמל העיר ,כולל כלים של
פעם ,כמו מגהץ פחמים ,עששית ,פתיליה וכולה.
 .11סדנא חווייתית העוסקת בדילמה של שימור מול פיתוח לילדי כיתות ד' לכל בתי הספר
היסודיים בעיר.
 3 .12סדנאות בנושא ארכיאולוגיה כולל חלק מעשי.
 .13הכנת תכנית שנתית ,כמו לבתי הספר הרגילים ,עם התאמות לאוכלוסיית אגם.
 .14יציאה להדרכה בבאר מים כולל מכון לטיהור שפכים .הסיור יערך בתיאום מול מי רעננה
ומול מנהל המט"ש ,איתי דולינסקי.
 .15ביקורים להכרת המורשת של האתר כולל ביקור במוזיאון שהוקם על הגבעה .ההדרכה
נעשית על ידי מלאכי ריינר בעל המקום.
 .16תכנית להכרת מורשת רעננה ובעלי מקצוע לילדי טרום טרום באמצעות סיפור מומחז
והפעלות.
 .17פיתוח משחק דידקטי עבור גני ילדים המוענק לגן בסיום השתתפותם בתכנית להנחלת
המורשת .המשחק מותאם לגיל האוכלוסיה.
 .18הקמת גינת ירק בדומה לגינות ירק שהיו קיימות ברעננה המושבה ,כולל גינה נוספת
בחזית גן חרצית ,שברחוב מאפו.

 .19תכנית הממשיכה זו שנה שלישית ,לאור הצלחתה .בתכנית מוזמן וותיק לספר את סיפורו
האישי על רעננה של פעם כל ראש חודש.
 .20ימי שיא "הנתפרים" בהתאם לאוכלוסייה במטרה ללמדם על מורשת העיר ,למשל :אולפן
(עולים חדשים הלומדים עברית) ,צברים (חיילים בודדים) וכו'.
אתר לתכניות החינוכיות להנחלת מורשת רעננה ,אשר יכלול ספר דיגיטלי עם הפעלות מקוונות,
חידון מקוון ומאגר סרטוני הדרכה .

יעדים מרכז תולדות רעננה
1

הכשרת מתנדבים נוספים לעבודות הקטלוג ופיקוח עליהם

2

המשך סריקות בחברת סריקות חיצונית אימאג' סטור -פרוטוקולי המועצה המקומית

ומסמכים עד קום המדינה
3

קליטת חומרי הסריקה והנגשתם

4

חשיפת סיפורי משפחות בווידאו

5

חשיפת פרויקט שיחזור תמונות המחזור ב 3בתי הספר הראשונים ועל החינוך

ברעננה ושימורו -תערוכה
6

שמירת החומרים ההיסטוריים ומניעת המגע עימם (לאחר הסריקה)

7

חשיפת אלבומי "ישראל נגלית לעין -רעננה" באתר מורשת

8

עדכון אילנות יוחסין קיימים והעלאת חדשים (במקביל לקטלוג המשפחות בתכנת

הארכיון וב"ישראל נגלית לעין")
9

מתן שירות

10

שמירה על הנחיות חוק הארכיונים המתייחסות לרשות המקומית

11

חשיפת "סיפורי מעשיות" רעננים שנאספו מוותיקי העיר והמאויירים ע"י שייקה בן יליד

12

שיתוף הקהילה במיזם במסגרת חודש שימור אתרים

13

שיתוף הקהילה במיזם בו הקהילה מתעדת את הקהילה..

14

הכרת תודה למתנדבים

15

שיתוף פעולה עם תנועת של"מ גם במיזם הארצי

16

שידרוג איכות השירות למשתמשי האולם

17

מתן שירות מקצועי

18

לימוד והכוונת התלמידים בקורס  ,יצירת הקשר עם החקלאים הוותיקים ועם מח'

הגינון העירונית וכיוצ'
19

הנחלת המידע המקצועי והכרת תודה לתורמים השונים (של הכלים)

יעדים:
אמרכלות
 .1הסעות תלמידי החינוך המיוחד  -בתי ספר וגני ילדים ברעננה ומחוצה לה כולל הכנת מכרזים
 .2הסעות תלמידי חינוך רגיל  -לבתי ספר ברעננה
 .3הסעות תלמידים בתחבורה ציבורית  -ארגון מסלולים ולוחות זמנים לתלמידי חטיבות
ותיכוניים
 .4החזר הוצאות נסיעה בתחבורה ציבורית  -בדיקת זכאות והחזר בהתאם
 .5אחריות כוללת על ביצוע עבודות ניקיון בבתי"ס בעיר  -הפעלת קבלני ניקיון +פיקוח על כל
עבודות הניקיון בבתי"ס כולל הכנת מכרזים
 .6הפעלת קפיטריות – הכנת מכרזים  ,החתמת חוזים  +כל הנספחים ,טיפול שוטף
 .7הפעלת פרויקט שיפוצי קיץ  -איסוף ומיון בקשות המנהלים והכנת רשימות העבודות
לבצוע
 .8הצטיידות בתי"ס  -רכש ציוד וריהוט למוסדות חינוך ואגף חינוך בדיקה ואישור.
 .9הקצבות מיוחדות ממשרד החינוך  -ביצוע רכש והגשת דיווחים למשרד החינוך.
 .10קייטנות גנ"י  -השכרת הגנים להפעלת קייטנות.
 .11הסעות תלמידים  -הסעות מיוחדות לאירועים
 .12הכנת האישורים והגשתם למשרד החינוך לצורך קבלת רישיונות לתיכונים

ד .יעדים – המטה העירוני לבטיחות בדרכים:
 .1פעילות להגברת מודעות בני הנוער במוסדות חינוך (יסודי ,חטיבות ביניים ,תיכוניים)
 .2תגבור פעולות הדרכה לתלמידי י"א–י"ב ,בדגש על נהגים צעירים.
 .3תגבור פעילות ההסברה ,במוסדות חינוך ובקהילה ,אופניים/אופניים חשמליים.
 .4ביצוע פעילויות ייחודיות במועדי השנה.
 .5השלמת ציוד הנדרש למשמרות הזה"ב בכל בתי הספר היסודיים.
 .6השלמת ציוד הנדרש למעבירי כביש.
 .7פעילות ניידת בטיחות בדרכים ,תיועד להעלאת מודעות הנהגים והולכי הרגל ,בדגש
קשישים ,במקומות שבהם נמצאים קשישים :קופ"ח ,בנקים ,דואר ,בתי קשיש ,מועדונים
ומקומות בילוי אחרים ,לתפיסת הסיכון ,שבחציית הכביש ושינוי של התנהגות החצייה,
העלאת מודעות הנהגים לנושא חניה נכונה ,מתן זכות קדימה להולכי רגל (בדגש
קשישים) בכביש ככלל ובמעברי חציה בפרט ,פעילות אכיפה והסברה ודיווח על ליקויי
תשתית באותם מקומות ,ולדאוג שהם יטופלו באופן דחוף.
 .8פעולות הדרכה בקרב כלל מועדוני הגיל השלישי.
 .9הגדלה ל 30-פעילויות קהילתיות וחינוכיות וכתוצאה מכך העלאת המודעות בנושא
בטיחות בדרכים בקרב מוסדות חינוך ותושבי העיר וביניהן הפעלת נגררות "רוכבים על
בטוח".
 .10העמקת מודעות הציבור באמצעות פרסום ב 4-מדיות לפחות :עיתונות ,טרנספרנטים,
דגלונים בצידי דרך ראשיות ,אתר עירוני ,רשת פייסבוק ,פורטל החינוך.
 .11ביצוע פעולות ייחודיות במועדים כגון :סילבסטר ,פורים ,ל"ג בעומר ,יום בטיחות בדרכים
ארצי ,חודש הילד (נובמבר  )2015בגני ילדים ,יום הליכה עולמי וכ"ו.
 .12ביצוע פעילות מתקנת בהתאם לממצאי ניתוח סקר תאונות דרכים.

א .יעדים ומשימות כלליות מינהל החינוך:
 שיפור השירות לתושב העמקת ייחודיות של צוות מינהל החינוך הקמה ופיתוח מו"פ ללמידה והוראה חדשנית המשך פיתוח מודל חינוכי מבוסס מנהיגות אותנטית ברמת הפרט והארגון ופיתוח מרחביחינוך.
 פעילות במסגרת ועדות היגוי ופורומים בתחומים הבאים: צביעת גני ילדים על-פי גילאים חינוך 24/7 אופניים חשמליות תזונה בריאה בכל שכבות הגיל פורום חינוך מיוחד פורום הורים מ"מ וממ"ד פורום מנהלת מגן עד תיכון פיתוח מודלים להשתלמויות והעצמת ההון האנושי: מזכירות אבות בית סייעות -פיתוח מנהלים וסגלי חינוך

תוכנית עבודה גני ילדים  -תשע"ו
תאריך
התחלה

תאריך
סיום

מטרה

אות "הסייעת
המצטיינת"

הגברת מוטיבציה סייעות
גני"ל

מח' גני"ל

ינואר 2016

יוני 2016

סייעות מובילות

פיתוח מנהיגות פנימית

מח' גני"ל +
השפ"ח

ינואר 2016

יוני 2016

הכשרת סייעות

בניית השתלמות

מח' גני"ל +
מח' הדרכה

ינואר 2016

יוני 2016

הטבת תנאי שכר

מח' גני"ל +
משאבי אנוש

ינואר 2016

יוני 2016

עיר בניסוי

הכנסת מערכת גני
ילדים לתוכנית עיר
בניסוי

מח' גני"ל ,
פיקוח
משה"ח,
שפ"ח ומכון
לחינוך
דמוקרטי

ספטמבר
2015

יוני 2016

טיפוח
אקלים
מיטבי

מתן כלים לצוותי
חינוך

פיקוח
משה"ח ומח'
גני"ל

אוקט' 2015

יוני 2016

העצמת
תפיסת
תפקיד
הסייעת

מחלקה/תחום

משימה

יעד מתוכנן

למידה משמעותית,
מתמטיקה ,שפה ,מוסיקה,
קיימות

אחראי
לביצוע

תקציב
מתוכנן2016

סטטוס

תקציבי
משרה"ח/מת"י

מתן כלים
לצוותים
בהתמודדות
עם ילדים
מאתגרים
ילדים בעלי
צרכים
מיוחדים

ארגון סביבה
חינוכית

פיתוח תשתיות פיזיות
הולמות

הכשרת צוותי חינוך-
סייעות

בניית השתלמות  +מפגשי
פיקוח משה"ח

בהתאם
לתקציב
שיפוצי קיץ

מח' גני"ל +
מח' אחזקה
2015

2016

מתן מענה לילדים
מקשים ומאתגרים

ליווי התפתחותי בגנים,
הדרכה תוך גנית תגבור צוות
הגן

יועצת
חינוכית
משרה"ח,
צוות מח'
גני"ל

ספטמבר
2015

יולי 2016

תוכנית "מעגן"

מח' גני"ל

ספטמבר
2015

יולי 2016

שילוב :מלא,
קבוצתי ,יחידני

בחירת גננות מתאימות
לשילוב

פיקוח
משרה"ח,
מח' גני"ל ,
מת"י

ספטמבר
2015

אוגוסט
2016

סדנאות בגני"ל

שיתוף פעולה עם בית איזי
שפירא

מח' גני"ל

ספטמבר
2015

יולי 2016

85,000

מתן מענה מיטבי

שיבוץ בנות שרות לאומי
וסייעות תיגבור

מח' גני"ל

ספטמבר
2015

יולי 2016

20,000

8,640

עבור סייעות
לשילוב יחידני

 7כיתות

חינוך
למורשת
ומסורת

פעילות המרכז
לתולדות רעננה

מספר גנים משתתפים (ללא
צורך בהסעה)

מח' גני"ל
וסיון סלע

אוקטובר
2015

יולי 2016

הטמעת ערכי
מסורת בגני מ"מ

"חינוך בחיוך"

מח' גני"ל

בנות ש"ל בגנים

ו"זהות"

אוקטובר
2015

יולי 2016

800

קיימות

הטמעת ערכי
שמירה על הסביבה

הדרכה תוך גנית והסמכת
גנים ירוקים

מח' גני"ל,
פיקוח
משרה"ח
והיחידה
לאיכות
הסביבה

ספטמבר
2015

יולי 2016

10,000

פיתוח פיזי
מוטורי

טיפוח תרבות
תנועתיות והקניית
מיומנויות גופניות

כל ילדי הגנים משתתפים
בשעורי חנ"ג

מח' גני"ל
ורשות
הספורט

ספטמבר
2015

יולי 2016

תל"ן (תשלומי
הורים)

חינוך
לאומנות

העשרה של כל ילדי
הגנים במוסיקה,
אומנות ,תיאטרון

פעילות במרכזי העשרה
אומנות ,מוסיקה ,סל-תרבות

מח' גני"ל
ואגף חינוך
משלים

אוקטובר
2015

יולי 2016

תל"ן (תשלומי
הורים)

חינוך
למדעים

פיתוח מרכז מדעי
באשכול פיס

בניית פעילויות מדעיות לילדי
הגנים

צוות אשכול
פיס ומחלקת
גני"ל

דצמבר
2015

אוגוסט
2016

מתן מענה
לאוכלויות
בשכונות
חדשות

יפתחו גני"ל חדשים
ע"פ הצורך

שכונת "נווה זמר" ו"נאות
עוזי"

מח' גני"ל

העתקת מבני גנים במתחם
ביל"ו

שימוש
בכלים
ממוחשבים

קידום ופיתוח
הילדים להכרות עם
העולם המתוקשב

העשרה
מוזיקלית

טיפוח
אורינות

רכישת מחשב ומדפסות כל
הגנים – חיבור לאתר

מח' גני"ל

ספטמבר
2015

יולי 2016

"הסוד של מיה"

תוכנית "פעמה"

גני חובה וטרום מאזינים ל2-
קונצרטים של ה"סימפונט"

מח' גני"ל

פברואר
2015

יולי 2016

שימוש במרכז
מוסיקה עירוני

פעילות ילדי הגנים במרכז
העשרה

מח' גני"ל

ספטמבר
2015

אוגוסט
2016

13,400

שמוש במרכז
תל"ן

תוכנית אופרה
במרכז מוסיקה

פעילות ילדי הגנים

מח' גני"ל

ספטמבר
2015

יולי 2016

תל"ן +
50,000

חובה

שיעורי ריתמוסיקה

כל ילדי הגנים יהנו משיעורי
ריתמוסיקה

מח' גני"ל

ספטמבר
2015

יולי 2016

תוכנית "ספרית
הפיג'מות" לילדי
ט.ט

כל גילאי  3יקבלו  9ספרים
במהלך השנה לספרית הגן
ולביתם

מח' גני"ל

ספטמבר
2015

יולי 2016

73,000

חובה

תוכנית "מצעד
הספרים"לילדי טרום
חובה+חובה

כל גני טרום וחובה יקבלו
לספריית הגן  15ספרים

מח' גני"ל

ספטמבר
2015

יולי 2016

10,000

חובה

הכשרת גננות יול"א
בתוכניות ""מה אתה
רוצה להיות
כשתהיה גדול" ,יחד
לב אל לב""ילדים
מדברים שלום"

גננות יול"א

מח' גני"ל

נובמבר
2015

יוני 2016

בניית השתלמות
מקצועית.
תוכנית לימודים
נוספת "עושים
שלום"

גננות יול"א טרום טרום

תכנית עבודה לחינוך יסודי  -תשע"ו
מטרה

קידום
ייחודיות בתי
הספר
וגיבוש
מרחבי חינוך
עירוניים

מחלקה/תחום

יסודי

שיתוף
פעולה עם
הורים

משימה

המשך העמקת
ייחודיות ביה"ס
ופיתוח מרחבי
חינוך ותוכנית
הניסוי העירונית

בניית שפה
משותפת ויעדים
משותפים להעצמת
הורים ומערכת
החינוך
יסודי

יעד מתוכנן

בבתי הספר היסודיים
העמקת ייחודיות בכל אחד
מבתי הספר ופיתוח מרחבי
חינוך.
פגישות עם צוות עיר ,יועצים
מקצועיים ,מנהלים ,מנהלת
על פי תכנית העבודה של
הניסוי.
ועדת היגוי עם הנהגות הורים
 3פעמים בשנה לבירור צרכם
וגיבוש מענים

מעקב אחר שילוב
תלמידים בעלי
צרכים מיוחדים

אחראי
לביצוע
נורית דנינו

תאריך
התחלה
ספטמבר 15

תאריך
סיום
דצמבר 16

תקציב
מתוכנן
2016
------

סטטוס

החל

דורית פרנקל

דורית פרנקל
איילת דליות

יוני 16

דורית פרנקל

ספטמבר 15

דורית פרנקל

בהתאם לתאריך הפרוייקט

_________

---------

החל

איילת דליות
פגישות שוטפות עם מנהלת
מח' קליטת עלייה וקב"סית
האחראית על תחום העולים.

דורית פרנקל

אוקטובר 15

יוני 16

---------

החל

ישיבות שוטפות עם ראש
מדור בשפ"ח יסודי

דורית פרנקל

ספטמבר 15

יוני 16

-----------

החל

מטרה

מחלקה/תחום

משימה

יעד מתוכנן

ישיבות שוטפות עם כל
קבסית

דורית פרנקל

ספטמבר 15

יוני 16

-----------

החל

ועדות פרט ,השמה ,שיבוץ
בהתאם לצורך

דורית פרנקל

ספטמבר 15

יוני 16

-----------

החל

פגישות שנתיות וועדות בין
מקצועיות בבתיה"ס לבדיקת
צרכים והישגים של תלמידים
בעלי צרכים מיוחדים

יסודי

אחראי
לביצוע

תאריך
התחלה

תאריך
סיום

תקציב
מתוכנן
2016

סטטוס

קב"סיות
ופיקוח
דורית פרנקל

ספטמבר 15

יוני 16

------------

קב"סיות

הגדרת צרכי תלמידים -
מפגשים ומיפויים אחת
לשנה.
אחת לשנה ביקור בכל כיתות
הח"מ יחד עם הפיקוח
והמתי"א
הקמת פורום ילדי חוץ חינוך
מיוחד ופגישות חודשיות

החל

דורית פרנקל

ספטמבר 15

יוני 16

----------

החל

קב"סיות
ופיקוח
דורית פרנקל
קב"סיות ומת"י

דצמבר 15

יוני 16

----------

החל

מטרה

מחלקה/תחום

משימה

קידום עבודת
הסייעות בבתי
הספר

יעד מתוכנן

ישיבות שוטפות עם הגב'
שמחה אדוריאן

הפעלת ארגוני
מתנדבים בבתי
ספר לסיוע
לתלמידים
הערכות לקראת
מעברים

קידום הישגי
לומדים

יסודי

דורית פרנקל

ספטמבר 15

אוגוסט 16

6,000

החל

שמחה אדוריאן
דורית פרנקל
איילת דליות

_______

מפגשי משוב בביה"ס
היסודיים

דורית פרנקל

נובמבר 15

יוני 16

---------

פגישות עם הפיקוח,
המדריכים וגורמים רלוונטיים
בבי"ס .וגנ"י ומדור רישום
להערכות ומעקב

דורית פרנקל

נובמבר 15

יוני 16

---------

דורית פרנקל

ספטמבר 15

יוני 16

200,000

קידום הישגים
במקצועות ליבה
פיתוח וקידום
תכניות חינוכיות
לטיפוח מצוינות

אחראי
לביצוע

תאריך
התחלה

תאריך
סיום

תקציב
מתוכנן
2016

סטטוס

החל

פיקוח
ייזום ,הפעלה ,משוב ובקרה
של תכניות עירוניות  -כתבים
צעירים ,אמירים/חשיפה,
תעשיידע,
עבודה משותפת עם אשכול
פיס לפיתוח ומעקב אחר

דורית פרנקל

ספטמבר 15

יוני 16

100,000

החל

איילת דליות

דורית פרנקל

ספטמבר 15

יוני 16

--------

החל

מטרה

מחלקה/תחום

משימה

יעד מתוכנן

תכניות מצוינות :אולמפיאדה
וירטואלית ,רובוטיקה ועוד

אחראי
לביצוע

תאריך
התחלה

תאריך
סיום

תקציב
מתוכנן
2016

סטטוס

איילת דליות
רודי בוקסבאום

פגישות שוטפות עם מנהלת
אשכול הפיס (לפחות 2
פגישות בשנה)

קידום תלמידים
מחוננים

רובוסטאר-פעילות ביסודי

יום העשרה לתלמידים
מחוננים  -פגישות מעקב
שוטפות ארבע פעמים בשנה
עם מנהלת התכנית
יסודי

עידוד
קריאה

קידום ספריות בתי
ספר

ביקורים בספריות בתי הספר
פעם בשנה

דורית פרנקל
איילת דליות
רודי בוקסבאום
דורית פרנקל

אוקטובר 15

יוני 16

ספטמבר 15

יוני 16

החל

40,000

החל

איילת דליות
וסיגל סיריק
דורית פרנקל

ספטמבר 15

יוני 16

----------

החל

איילת דליות

דורית פרנקל
פגישות שוטפות עם הפקוח
על הספריות
השתלמות ספרניות

איילת דליות
ספטמבר 15

יוני 16

החל

מטרה

מחלקה/תחום

משימה

יעד מתוכנן

אחראי
לביצוע

תאריך
התחלה

תאריך
סיום

תקציב
מתוכנן
2016

סטטוס

3,000
לפחות מפגש אחד בשנה עם
מנהלים /פסיכולוגים /יועצים
לפחות מפגש אחד של
מנהלים ומפקחים למעקב
אחר התכנית
שילוב הנהגת
תלמידים בהטמעת
הנוהל העירוני
למניעת אלימות
פיזית וחברתית

פעילות מועצות תלמידים
יסודי (פעם בשנה)

מניעת
פגיעה מינית

חינוך למניעת
פגיעה מינית
לילדים והורים

הצגה לילדי כיתות א'
והוריהם

בטיחות
ברשת
האינטרנט

זהירות ברשת
האינטרנט

הרצאה לתלמידי כיתות ה'
וההורים (פעם בשנה)

בטיחות

קידום תכניות
בטיחות בדרכים

עבודה שוטפת עם מטה
הבטיחות בדרכים  3פעמים
בשנה

דורית פרנקל

ספטמבר 15

יוני 16

----------

החל

פיקוח
דורית פרנקל

ספטמבר 15

יוני 16

---------

החל

פיקוח
דורית פרנקל

ספטמבר 15

יוני 16

איילת דליות

דורית פרנקל

10,000

דצמבר 15

יוני 16

איילת דליות
דורית פרנקל

החל

20,000
דצמבר 15

יוני 16

26,000

מסוף
דצמבר
החל

איילת דליות
דורית פרנקל
איילת דליות

דצמבר 15

יוני 16

-------

החל

מטרה

מחלקה/תחום

משימה

יעד מתוכנן

בדיקת תכניות קיימות,

קידום
בריאות

קידום תכניות
בנושא בריאות
ובטיחות

קידום
תקשוב
בביה"ס

סביבה מתוקשבת
עירונית

קידום פורטל החינוך 3 -
פגישות שנתיות עם מנהלות
הפורטל ,עדכון מידע ופרסום
בפורטל
קיום שעורים מקוונים בין בתי
ספר  3פעמים בשנה.

קידום
תקשוב
בביה"ס

תכנית התקשוב
הלאומית

ליווי ותמיכה של בתי ספר
בתכנית.

אחראי
לביצוע
המטה
לבטיחות
בדרכים
דורית פרנקל

תאריך
התחלה

ספטמבר 15

תאריך
סיום

יוני 16

תקציב
מתוכנן
2016

--------

סטטוס

החל

איילת דליות
קידום נושא הבריאות ובכלל
זה בריאות השן  -פגישות עם
מפעילים אחת לשנה
מדידה ומעקב אחר השימוש
במערכות לימוד מתוקשבות:
קבלת דוחות שימוש ופגישות
עם ספקי הסביבות פעמיים
בשנה

דורית פרנקל

ספטמבר 15

יוני 16

----------

החל

איילת דליות
דורית פרנקל
איילת דליות

דורית פרנקל

ספטמבר 15

יוני 16

6,000

החל

איילת דליות

דורית פרנקל
איילת דליות

ספטמבר 15

יוני 16

-----------

החל

מטרה

מחלקה/תחום

משימה

פתוח תכנית
שעורים מקוונים
בין בתי הספר
תכנון יוזמות,
מעקב והערכה
אחר תכניות
חינוכיות בתחום
הערכי
קשר בין בתי
הספר

קידום
ערכים
ודמוקרטיה
טיפוח
שייכות
וקהילתיות

טיפוח תחושת
השייכות לעיר

טיפוח
שייכות
וקהילתיות

יסודי

טיפוח תחושת
השייכות לעיר

יעד מתוכנן

אחראי
לביצוע

תאריך
התחלה

תאריך
סיום

דורית פרנקל
פורטל החינוך
פגישות שוטפות מנהלת
המחלקה ליזמות ופיתוח
תכניות – אחת לשבועיים
ברכת האילנות  -אירוע שנתי
של בתי הספר הממ"ד
העמקת הקשר בין ממלכתי
לממלכתי דתי.
ארוע עולים לירושלים

דורית פרנקל

תקציב
מתוכנן
2016

סטטוס

13,700
ספטמבר 15

דצמבר 16

------------

החל

איילת דליות
אפריל 16

דורית פרנקל
איילת דליות

10,000
+
30,000

ביקור של תלמידי ד במרכז
לימודי תולדות רעננה (פעם
בשנה)

סיון סלע

נובמבר 15

אמץ אתר

סיון סלע

מאי 16

אוטובוס סוב אתרים
במסגרת לימודי רעננה עירי.

סיון סלע

ספטמבר 15

למידה מהצלחות -שיתוף
בטעימות פדגוגיות מבתי
הספר .למידת עמיתים.
קידום למידה שיתופית-כנס
יזמות.

דורית פרנקל
שרונה מזור
דורית פרנקל

אפריל 16
77,150

אפריל 16

-------------10,000

החל

מטרה

מחלקה/תחום

משימה

קידום תחום
איכות
הסביבה

יסודי

יעד מתוכנן

אחראי
לביצוע

תאריך
התחלה

תאריך
סיום

תקציב
מתוכנן
2016

סטטוס

פגישות אחת לחודשיים עם
מנהלת התכניות של מרכז
לימודי תולדות רעננה

דורית פרנקל

ספטמבר 15

יוני 16

--------------

החל

טיפוח מנהיגות
בתחום איכות
הסביבה

פגישות עם היחידה האזורית
לאיכות הסביבה לתכנון
מעקב ובקרה אחר תכניות
בתחום איכות הסביבה 3
פעמים בשנה

דורית פרנקל

ספטמבר 15

יוני 16

------------

החל

טיפוח טבע עירוני

תכנית בית ספרית למיפוי
מגוון המינים

קידום חקר בתחום
איכות הסביבה
קידום התנדבות
בבתי הספר

יום המעשים הטובים (פעם
בשנה)

איילת דליות

דורית פרנקל

נובמבר 15

יוני 16

---------

איילת דליות

מרץ 16

דורית פרנקל
איילת דליות

קידום
סובלנות

תכניות לקידום
סובלנות ביחס
לשונה

תכניות שיתוף פעולה עם
אגם  -יד ביד  -דקל אגם.

דורית פרנקל
איילת דליות

ספטמבר 15

יוני 16

20,000

טיפוח
החינוך
המוסיקלי

האזנה לקונצרטים
לתלמידי א-ד'

תכניות חינוך מוסיקלי –
פעמה.

דורית פרנקל
איילת דליות

דצמבר 15

יוני 16

10,000

החל

מטרה

טיפוח
החינוך
המוסיקלי

מחלקה/תחום

יסודי

משימה

פיתוח תכניות
חדשות בתחום
החינוך המוסיקלי
ומעקב והערכה
של התכניות
הקיימות

יעד מתוכנן

אחראי
לביצוע

תאריך
התחלה

תאריך
סיום

תקציב
מתוכנן
2016

פגישות פעמיים בשנה עם
סימפונט רעננה

דורית פרנקל
איילת דליות

ספטמבר 15

יוני 16

10,000

הפעלה ומעקב אחר מגמת
מוסיקה בדקל

דורית פרנקל
איילת דליות

ספטמבר 15

יוני 16

80,000

קידום פרחי
הוראה

שילוב סטודנטיות
בבתי"ס

תכנית  - PDSקשר שוטף עם
בית ברל ( 3פעמים בשנה)

דורית פרנקל

ספטמבר 15

יוני 16

3,000

גיבוש
תכניות
עבודה

גיבוש תכניות
עבודה בית ספריות
מקושרות משאבים

פגישות אישיות עם כל מנהל
בבית הספר יסודי פעמיים
בשנה

דורית פרנקל

ספטמבר 15

יוני 16

פגישות שוטפות עם פיקוח
כולל  ,פיקוח על הייעוץ
ופיקוח חינוך מיוחד (3
פעמים בשנה)

דורית פרנקל

ספטמבר 15

יוני 16

בינוי
והצטיידות

טיפוח חזות בתי
הספר

פגישות עם גורמי התכנון
השונים

דורית פרנקל

ספטמבר 15

יוני 16

סטטוס

מטרה

בינוי
והצטיידות

מרחבי
למידה

קידום
תקשוב

מחלקה/תחום

יסודי

משימה

יעד מתוכנן

אחראי
לביצוע

תאריך
התחלה

תאריך
סיום

תקציב
מתוכנן
2016

הערכות לשיפוצי
קיץ

פגישות עם גורמי התכנון
השונים

דורית פרנקל

ספטמבר 15

יוני 16

________

שיפוץ
מעבדות/חדרי
מחשבים/ספריות

פגישות עם גורמי התכנון
השונים

דורית פרנקל

ספטמבר 15

יוני 16

_______

הקמת כיתות
חכמות
המאפשרות
סגנונות הוראה
שונים

דורית פרנקל

ספטמבר 15

יוני 16

_______

העצמת מרחבי
למידה שונים
המשפיעים על
דרכי הוראה
ולמידה

דורית פרנקל

ספטמבר 15

יוני 16

_______

דורית פרנקל

ספטמבר 15

יוני 16

_________

פתוח תכנית
שעורים מקוונים
בין בתי הספר
העצמת הלמידה
השיתופית
המקוונת

פורטל החינוך
דורית פרנקל
פורטל החינוךד

ספטמבר 15

יוני 16

_________

סטטוס

מטרה

מחלקה/תחום

משימה

יעד מתוכנן

אחראי
לביצוע

תאריך
התחלה

תאריך
סיום

תקציב
מתוכנן
2016

ניהול עצמי

המשך הטמעת
הניהול העצמי
ובניית תוכנית
מקושרת משאבים

דורית פרנקל

ספטמבר 15

יוני 16

________

פיתוח צוות

העצמת מזכירות
ומנהלניות

דורית פרנקל

ספטמבר 15

יוני 16

_______

שיפור השגי
לומדים

פיתוח תכניות
למען העולים
החדשים

דורית פרנקל

ספטמבר 15

יוני 16

6,000

איילת דליות

סטטוס

תוכנית עבודה לחינוך על יסודי  -תשע"ו
מטרה
שיבוץ מיטבי של
תלמידים

מחלקה/תחום
לימודי/ת
פקודי

משימה
ניהול פגישות וועדות
לשיבוץ מיטבי

תלמידי ח"מ
מתן מענה ייחודי
לתלמידי הכיתות
הייחודיות

יעד מתוכנן

אחראי לביצוע

פגישות עם מעוכבי ומיועדי שיבוץ וועדות
שיבוץ של תלמידים מהחטיבות לתיכונים

מנהל מחלקה,
דניאלה ורויטל

קיום וועדות השמה וועדות שיבוץ של
תלמידי החינוך המיוחד

מנהל מחלקה,
כרמית דניאלה
ורויטל

תאריך
התחלה

תאריך
סיום

12/15

7/16

1/15

5/16

כיתות ח"מ,
אתגר ,איל,
עולים ,כיתת
תקשורת

ישיבות מעקב
קבועות ,ברמה
המערכתית/כיתתית
והפרטנית

 2-3פעמים בשנה בכל בית ספר למניעת
נשירה וזיהוי צרכים ברמה העירונית

מנהל המחלקה,
דניאלה ורויטל

10/15

6/16

רגשי /מניעת
נשירה

קיום מיפויים רגשיים

התאמת ליווי רגשי לאחר מפגש עם
היועצות.

מנהל המחלקה
+קב"סיות

9/15

6/16

איתור לתכנית סל"ע

מתן מענה רגשי לתלמידים

מנהל מחלקה +
תמר

9/15

6/16

הדרכת הורים להורי
הכיתות הייחודיות

הקמת קבוצות הורים להתמודדות עם
הנער/ה

מנהל מחלקה
+תמר

11/15

05/16

קיום וועדת פרט
לתלמידים הנמצאים
בחוסר תפקוד/בסכנת
נשירה

שיתוף פיקוח  +נציגות בתיה"ס  +רווחה
במידת הצורך  +שפ"ח  +קב"ס +
ההורים והתלמיד/ה לדיון רחב בתלמיד.

מנהל מחלקה,
פיקוח

10/15

7/16

מניעת נשירה

תקציב
מתוכנן2015

סטטוס

מטרה

מחלקה/תחום

משימה

מתן מענה לתלמידים
הלומדים מחוץ לעיר

הפרט

מעקב אחר
השתלבותם של
התלמידים הלומדים
מחוץ לעיר בחינוך
הרגיל והחינוך המיוחד

פגישות מעקב עם הקב"סיות לקבלת
סטטוס לגבי התלמידים הלומדים מחוץ
לעיר

בניית רצף שש שנתי

כללי

פגישות בין מנהלי
חטיבות ותיכון ליצירת
רצף

הכרה הדדית של המסגרות ויצירת
רצפים בתחומים לימודיים וחברתיים

מנהל מחלקה+
מנהלים

ליווי תהליך הניסוי
ברעננה

כללי

יצירת מעגלי שיח עם
קבוצות המנהלים
ברוח ערכי כוכב הצפון

שבעה מפגשים במהלך השנה  +יציאה
לבית יציב של כל אחת מקבוצות
המנהלים להנחיה משותפת עם מנחה
מהמכון הדמוקרטי .במטרה ליצור שיח
אוטנטי

מנהל מחלקה +
איילת

ליווי המנהלים בתהליך
אותו הם עוברים בתוך
בתי הספר

 3מפגשים במהלך השנה עם מנהלי
בתיה"ס לבחינת ההתקדמות של
התהליך

העלאת אחוזי הזכאות
לבגרות

פדגוגיה

מתמטיקה

מיפוי בגרויות ופתיחת
קבוצות תגבור
בתיכוניים פתיחת
הזדמנות שלישית

יעד מתוכנן

הבאת כל בתי הספר הממלכתיים
העירוניים ל –  90%זכאות לפחות

אחראי לביצוע

תאריך
התחלה

תאריך
סיום

מנהל מחלקה +
קב"סיות

11/15

6/16

1/15

7/16

9/15

7/16

מנהל מחלקה מול
המנהלים

11/15

6/16

השלמת בגרויות בקיץ
העלאת אחוז הזכאות בבגרות
במתמטיקה והעלאת אחוז התלמידים
הלומדים ב 5-יח"ל ,בשיתוף קרן
טראמפ.

איילת דליות ,
מירל'ה וידר ומנהל
מחלקה

6/15

8/16

תקציב
מתוכנן2015

סטטוס

מחלקה/תחום

משימה

יעד מתוכנן

אחראי לביצוע

תאריך
התחלה

תאריך
סיום

מטרה

מתמטיקה

מכינה בקיץ
לתלמידים הרוצים
ללמוד  5 – 4יח"ל
במתמטיקה

בתיה"ס התיכוניים  +מדריכי החינוך
במתמטיקה בשיתוף חב' תלם ומטיקס

מנהל מחלקה

7/15

8/16

חטיבות
ותיכוניים

סיוע לימודי
לתלמידים
מתקשים

פעילות מול ארגוני התנדבות פו"ש

חיזוק החינוך הציבורי
בממ"ד

פרט

ישיבות קבועות
במהלך השנה
לשם חשיבה על
הדרכים למימוש
היעד

חיזוק הקשר של
מחלקת החינוך עם
הגורמים השונים

צוותי ניהול-
פדגוגיה

ישיבות מיפוי
בבתיה"ס היסודיים

תמי ראובני
איילת דליות

העלאת אחוזי הלומדים בתיכונים הממ"ד
העירוניים ב – 10%

איילת

1/15

7/16

מנהל מחלקה

1/15

7/16

בשיתוף מנהלי בתיה"ס השש שנתיים +
צוותי בתיה"ס היסודיים +קב"ס
שילוב מיטבי של התלמידים מרעננה בכפר
בתיה

מנהל מחלקה +
רויטל

1/15

8/16

מעקב אחר קליטת
התלמידים בכפר
בתיה
ישיבות קבועות עם
המנהלים

אחת לחודש

מנהל מחלקה ,
דניאלה ורויטל

9/15

6/16

תקציב
מתוכנן2015

סטטוס

מטרה

מחלקה/תחום

משימה

יעד מתוכנן

אחראי לביצוע

תאריך
התחלה

תאריך
סיום

לווי מסגרות ייחודיות
קיימות בביה"ס

צוותי הכיתות
הייחודיות :
אתגר ,איל,
עולים ,נחשון,
תקשורת

ישיבות קבועות עם
רכזי הכיתות
הייחודיות

 3פעמים בשנה ישיבות עם צוות רכזי
אתגר לצורך שיתוף וליבון בעיות
משותפות.

מנהל מחלקה
+דניאלה

9/15

6/16

הבנייה של תכנית
ערכית וחברתית

רכזות חברתיות

פגישות אישיות

 2פעמים בשנה ולפי הצורך

איילת

9/15

7/16

פרום עירוני
בשיתוף משרד
החינוך

 3פעמים בשנה

איילת/אביבה בן
רפאל

מלוות מועצת

פגישה אישית

 2פעמים ולפי הצורך

איילת דליות

התלמידים

תמיכה במועצות
התלמידים להובלת
מיזם מנהיגות
בביה"ס

בי"ס "אגם"

ישיבות קבועות עם
מנהלת ביה"ס +
מפקחת על הח"מ
 +מת"י

 3פעמים בשנה.
שיתופי פעולה עם התיכוניים והחטיבות
בחגים ,קונצרטים וטקסים.

מנהל מחלקה

9/15

9/15

7/16

7/16

תקציב
מתוכנן2015

 15,000ש"

סטטוס

מטרה

מחלקה/תחום

משימה

יעד מתוכנן

אחראי לביצוע

תאריך
התחלה

תאריך
סיום

העלאת אחוזי גיוס
לצה"ל בכלל והגיוס
המשמעותי בפרט

הכנה לצה"ל

בניית תכניות מוגדרות
מראש לנושא ההכנה
לצה"ל  -תוכנית עירונית
הכוללת :פעילויות
והתאריכים בשיתוף
מערך מגן ולשכת הגיוס-
ליווי וחיזוק תואם צרכים

ברמה היישובית והבית ספרית כפועל
יוצא של ניתוח נתוני הגיוס

מנהל מחלקה,
איילת ומיכל נדלר

9/15

7/16

עידוד מצויינות

תיכוניים

נס טכנולוגיות

גיבוש קבוצה

כיתות נחשון

סיוע למחנכים בהתאם לצרכים וקשר עם
מובילי התוכנית

מנהל מחלקה +
איילת

9/15

12/16

חטיבות

תיכוניים
וחטיבות

עידוד בנות למדעים

קיום ימי מיגדר תלמידי כיתות ט' +יום
לתלמידות מצטיינות

רובוטיקה

ליווי ותמיכה בקבוצות רובוטיקה

עמידה בתחרות
הרובוטיקה

להביא מקסימום קבוצות להגעה לסוף
התהליך עם תוצר.

12/15

12/16

תקציב
מתוכנן2015

₪ 10,000

איילת  +רודי
9/15

7/16

₪ 50,000

איילת  +רודי
1/15
איילת

7/16

 20,000ש"ח

סטטוס

מטרה

מחלקה/תחו
ם

משימה

יעד מתוכנן

אחראי לביצוע

תאריך
התחלה

תאריך
סיום

תקציב
מתוכנן2015

קידום תוכניות
ובריאות

חטיבות

מניעת שימוש בסמים
ואלכוהול לתלמידי
חט"ב

השתתפות בסמינר מנחי עמיתים

איילת  +רודי

12/15

12/16

 1,000ש"ח

תיכוניים

פסטיבל רעננה לסרטי
נעורים

מנהל מחלקה +
איילת

9/15

7/16

 3,000ש"ח

1/15

2/16

 2,000ש"ח

חטיבות
תיכוניים

ליווי תהליך הפסטיבל משלב התכנון ועד
לערב הפסטיבל
קיום ימי בריאות לתלמידי חט"ב

איילת  +רודי

קידום בריאות

חטיבות

קשר עם הגורם המפעיל את השירות
בבתי הספר
חוק בריאות השן

חינוך מוסיקאלי

עידוד התנדבות
לקבלת השונה/

האזנה לקונצרט

תיכוניים
תעודת הבגרות
החברתית בתיכוניים
חטיבות
ח"ן-איזי שפירא

סטטוס

9/15

7/16

איילת

קונצרט בשיתוף הסימפונט-תכנית לכיתות
ז' ,ח' ,במסגרת תכנית ללימוד חינוך
מוסיקאלי

איילת

1/15

6/16

מעקב  3פעמים בשנה בנושא ,באחריות
עידית רוזנטל מהנוער

מנהל מחלקה,
איילת

9/15

7/16

הובלת מנהיגות בית ספרית לשינוי עמדות
ביחס לבעלי צרכים מיוחדים
ערב מנהיגות עירוני לתוכנית בשיתוף
הורים מנהלים כל חטיבות העיר.

9/15
איילת דליות

7/16

 13,000ש"ח

90,000
₪
1,000
₪

מטרה

אחראי לביצוע

מחלקה/תחו
ם

משימה

יעד מתוכנן

חטיבות
ותיכוניים

הובלת יום המעשים
הטובים

ריכוז והיצע של אפשרויות פעולה ליום
המעשים הטובים

"גם אני
יכול"

השתתפות בתחרות
וליווי הכנת מיזמים

ערכים

תיכוניים

נוהגים "על בטוח"
בשיתוף קרן רועי לא
אחסר

תמיכה בתוכנית "נוהגים על בטוח" – כל
תלמידי י"א בעיר

יהודית מורשת

תיכוניים

תכנית עירונית בשיתוף
קרן פוזן וקהילת מטרו
ווסט

 2קבוצות השתלמות מנהלים ומורים
קבוצת תלמידים ליווי פרויקטים בית
ספריים

מנהל מחלקה +
איילת

חטיבות
ותיכוניים

הטמעת תכניות קיימות
בבתי הספר

ליווי תוכניות ייחודיות בתיכוניים וחטיבות
בתחום איכות הסביבה

איילת דליות +
היחידה האיזורית
לאיכות הסביבה

9/15

חטיבות
ותיכוניים

הובלת תכנית צרכנות
נבונה והוגנת

קשר מול המועצה לצרכנות לבניית תכנית
מתאימה

איילת דליות

9/15

ספריות בבתי הספר

חטיבות
ותיכוניים

העצמת ספרניות

ליווי ספרניות בתי הספר

איילת דליות 9/14

7/15

תאריך
התחלה

תאריך
סיום

איילת  +עידית

12/15

7/16

איילת  +רודי

9/15

7/16

5,000
₪

איילת דליות +
רונית עוזרי

9/15

7/16

5,000
₪

9/15

7/16

5,000
₪

7/16

7/16

קהילה – חיזוק קשר

חטיבות
ותיכוניים

הידוק ופתיחת ערוצי
קשר בין גורמי
התעשייה המדע
והטכנולוגיה לבתיה"ס

יצירת שיתופי פעולה בהתאם למענה
וצורך של כל בית ספר וביזום תוכניות
חדשות

מנהל מחלקה
ואיילת

9/15

7/16

תקציב
מתוכנן2015

סטטוס

חטיבות

קשר בין חטיבות ליסודי
מזין

העברת פעילות משצים "בעקבות האוצר
הארץ ישראלי"

חטיבות
ותיכונים

טיפוח הקשר 24/7

העמקת הקשר והשיתוף מול פעילויות
מחלקת נוער ומול תנועות הנוער

איילת דליות

9/15

7/16

מנהל מחלקה+
איילת

9/15

7/16

תכניות חינוכיות להנחלת מורשת רעננה במינהל החינוך
מטרה

מחלקה/תחום

משימה

יעד מתוכנן

אחראי
לביצוע
סיון סלע

הנחלת
מורשת
רעננה

חינוך

ביקור בחדר
ראשונים ובמרכז
ללימודי תולדות
רעננה

הכרת מייסדיה ,אתריה
ומורשתה של רעננה לכיתות ד'
בעיר בכל בתי הספר היסודיים
ברעננה.

הנחלת
מורשת
רעננה

חינוך

אוטובוס סובב
אתרים

הכרת ההיסטוריה של אתרים
ברחבי רעננה לכיתות ד' בעיר
בכל בתי הספר היסודיים
ברעננה.

סיון סלע

הנחלת
מורשת
רעננה

חינוך

אמץ אתר-
סיפורה של
מושבה

ילדי כיתות ד' יחקרו אתרים
בקרבת בית הספר ,ויציגו
אותם ביום שיא הקרוב ליום
הולדתה של רעננה.

סיון סלע

נאוה מיטל

תאריך
התחלה

תאריך סיום

תקציב מתוכנן
2015

לאורך כל
שנת
הלימודים
תשע"ה

לאורך כל שנת
הלימודים
תשע"ו

לאורך כל
שנת
הלימודים
תשע"ו

לאורך כל שנת
הלימודים
תשע"ו

התכנית
ממומנת ע"י
יו"ר ועד
חקלאי רעננה

לאורך כל
שנת
הלימודים
תשע"ו

לאורך כל שנת
הלימודים
תשע"ו

 10,000ש"ח

יום השיא
8.4.2016

₪ 40,000
שחקנים
ואוטובוסים

סטטוס

₪ 1,400

הנחלת
מורשת
רעננה

חינוך

חפש את המטמון

משחק חווייתי ללימוד מורשתה
של רעננה בהשתתפות הורים
וילדים.

סיון סלע

לאורך חודש
יוני

סוף יוני

הנחלת
מורשת
רעננה

חינוך

הקמת מוזיאון
לשיטות השקיה
בפעמונים

ילדי כיתות ד' של בי"ס
פעמונים יקימו מוזיאון בהקשר
לאתר אותו הם מאמצים -מגדל
המים.

סיון סלע

לאורך כל
שנת
הלימודים
תשע"ו

לאורך כל שנת
הלימודים
תשע"ו

מימון על ידי
יו"ר חקלאי
רעננה

הנחלת
מורשת
רעננה

חינוך

הרצאות וותיקי
העיר המקושרות
לאמץ אתר

וותיקי העיר מספרים על רעננה
של פעם בהיבטים שונים.
ההרצאות מקושרות לאתרים
השונים שבית הספר בחר
לאמץ.

סיון סלע

לאורך כל
שנת
הלימודים
תשע"ו

לאורך כל שנת
הלימודים
תשע"ו

בהתנדבות

הנחלת
מורשת
רעננה

חינוך

למידה חוץ בית
ספרית

וועדי הורים

למשל :בית ספר יחדיו המאמץ
את כיכר שקולניק יפגש עם
צביה שקולניק ,ביתו של ראש
המועצה השלישי.
במסגרת אמץ אתר מפגש
באתר והדרכה על ידי וותיק
באתר עצמו  ,או בעלי תפקידים
(למשל נלסון ,גיל ואסף באימוץ
פארק רעננה)

סיון סלע

לאורך כל
שנת
הלימודים
תשע"ו

לאורך כל שנת
הלימודים
תשע"ו

בהתנדבות

הנחלת
מורשת
רעננה

חינוך

שיח גלריה

הרצאה בליווי תמונותיו של
שייקה בן יליד ,יליד רעננה
ומעצב סמל העיר ,כולל כלים
של פעם ,כמו מגהץ פחמים,
עששית ,פתיליה וכולה.

סיון סלע

לאורך כל
שנת
הלימודים
תשע"ו

לאורך כל שנת
הלימודים
תשע"ו

בהתנדבות

הנחלת
מורשת
רעננה

חינוך

סדנת שימור
אתרים

סדנא חווייתית העוסקת
בדילמה של שימור מול פיתוח
לילדי כיתות ד' לכל בתי הספר
היסודיים בעיר.

סיון סלע

לאורך כל
שנת
הלימודים
תשע"ו

לאורך כל שנת
הלימודים
תשע"ו

מימון על ידי
המועצה
לשימור
אתרים

הנחלת
מורשת
רעננה

חינוך

ברטוב – הכנת
ערכת מערכים
לחירבת עזון,
התל הארכיאולוגי.

 3סדנאות בנושא ארכיאולוגיה
כולל חלק מעשי.

סיון סלע עם
מורות
ברטוב.

לאורך כל
שנת
הלימודים
תשע"ו

עד ליום השיא

מימון עד
 ₪ 1,500על
ידי יו"ר
הועדה
החקלאית

הנחלת
מורשת
רעננה

חינוך

הכנת תכנית
עבודה שנתית
מותאמת
לאוכלוסיית אגם
בנושא "רעננה
עירי".

הכנת תכנית שנתית ,כמו לבתי
הספר הרגילים ,עם התאמות
לאוכלוסיית אגם.

סיון סלע יחד
עם אפרת
המנהלת
ומיטל כהן–
מורה
אחראית.

לאורך כל
שנת
הלימודים
תשע"ו

לאורך כל שנת
הלימודים
תשע"ו

מימון יו"ר ועד
חקלאי רעננה

התהליך החל עם מפגש
מתנדבות ,אורה ומרים לקיום
תיאטרון רחוב לילדי אגם.

8.4.2016

+
מתנדבים

הנחלת
מורשת
רעננה

חינוך

פעמונים המאמץ
את מגדל המים

הנחלת
מורשת
רעננה

חינוך

גבעת מאיר

הנחלת
מורשת
רעננה

חינוך

עולים בגדול

יציאה להדרכה בבאר מים כולל
מכון לטיהור שפכים.
הסיור יערך בתיאום מול מי
רעננה ומול מנהל המט"ש,
איתי דולינסקי.
ביקורים להכרת המורשת של
האתר כולל ביקור במוזיאון
שהוקם על הגבעה.

סיון סלע
+מירב
הרכזת

8.4.2016

 +ניצה
המנהלת
סיון סלע

לאורך כל
שנת
הלימודים
תשע"ו

סיון סלע

אוגוסט 2016

ההדרכה נעשית על ידי מלאכי
ריינר בעל המקום.
הכנת דוכנים בנושא מורשת
רעננה עבור ילדי גנ"י העולים
לכיתה א'

לאורך כל
שנת
הלימודים
תשע"ו

עד ליום השיא

מימון
ההסעות על
ידי יו"ר ועד
חקלאי רעננה

לאורך כל שנת
הלימודים
תשע"ו

אוגוסט 2016

בתיאום מול
מלאכי ריינר
ללא עלות.

 100ש"ח

שחקניות
מתנדבות

הנחלת
מורשת
רעננה

חינוך

מסע אל רעננה
של פעם

תכנית להכרת מורשת רעננה
ובעלי מקצוע לילדי טרום טרום
+טרום חובה וחובה באמצעות
סיפור מומחז והפעלות.

סיון סלע

יתחיל אחרי
חופשת פסח
תשע"ו

יתחיל אחרי
חופשת פסח
תשע"ו

הנחלת
מורשת
רעננה

חינוך

פיתוח משחק
דידקטי ללימוד
מורשת רעננה.

פיתוח משחק דידקטי עבור גני
ילדים המוענק לגן בסיום
השתתפותם בתכנית להנחלת
המורשת.המשחק מותאם לגיל
האוכלוסיה.

סיון סלע

דצמבר

פברואר

 800ש"ח

הנחלת
מורשת
רעננה

חינוך

הקמת גינה
ומוזיאון בבי"ס
פעמונים

הקמת גינת ירק בדומה לגינות
ירק שהיו קיימות ברעננה
המושבה ,כולל מוזיאון בנושא
שיטות השקיה ומקושר לאתר
המאומץ מגדל המים.

ניצה ,מנהלת לאורך כל
שנת
בית הספר,
מירב הרכזת ,הלימודים
תשע"ו
סיון סלע,
נחמיה תנא,
גיל שמלצר.

לאורך כל שנת
הלימודים
תשע"ו

מימון על ידי
יו"ר ועד
חקלאי רעננה.

עלות
לאביזרים:
תפוזים,
ניירות עטיפה,
משחקים
דידקטיים ל
 42גנ"י
דיסק תמונות-
.₪ 1,850

תכנית הממשיכה זו שנה
שלישית ,לאור הצלחתה.
בתכנית מוזמן וותיק לספר את
סיפורו האישי על רעננה של
פעם כל ראש חודש.

סיון סלע

הנחלת
מורשת
רעננה

חינוך

וותיק מספר כל
ראש חודש

הנחלת
מורשת
רעננה

חינוך

ימי שיא "הנתפרים" בהתאם
ימי שיא מיוחדים
לאוכלוסיות שונות .לאוכלוסייה במטרה ללמדם על
מורשת העיר ,למשל :אולפן
(עולים חדשים הלומדים
עברית) ,צברים (חיילים
בודדים) וכו'.

סיון סלע

הנחלת
מורשת
רעננה

חינוך

פיתוח אתר
אינטרנטי לתכניות
החינוכיות

אתר לתכניות החינוכיות
להנחלת מורשת רעננה ,אשר
יכלול ספר דיגיטלי עם הפעלות
מקוונות ,חיודון מקוון ,מאגר
סרטוני הדרכה ,קישורים
לאתרים רלוונטים ועוד ועוד.

סיון סלע

לאורך כל
שנת
הלימודים
תשע"ו

הנחלת
מורשת
רעננה

חינוך

חומרים מתכלים
ואמצעים להכנת
חומרי למידה

הכנת חומרי למידה והעשרה.

סיון סלע

לאורך כל
שנת
הלימודים
תשע"ו

מול
האחראית
בבית ספר.

בהתנדבות

לאורך כל
שנת
הלימודים
תשע"ו

לאורך כל שנת
הלימודים
תשע"ו

לאורך כל
שנת
הלימודים
תשע"ו

לאורך כל שנת
הלימודים
תשע"ו

מימון על ידי
הגורם
המבקש ,ועלי
ידי יו"ר ועד
חקלאי רעננה.

לאורך כל שנת
הלימודים
תשע"ו

₪ 11,500

לאורך כל שנת
הלימודים
תשע"ו

כח אדם על
השעות
שנלקחו
במקום בקי
 10,000ש"ח

המרכז ללימודי תולדות רעננה ע"ש דן ברוך ,ארכיון העיר והמוזיאון החקלאי
מטרה

מחלקה/תחו
ם

משימה

יעד מתוכנן

אחראי לביצוע

תאריך
התחלה

תאריך
סיום

קיטלוג והטמעת
תכנת הארכיון

ארכיון

הדרכה ופיקוח על
המתנדבים

הכשרת מתנדבים נוספים
לעבודות הקטלוג ופיקוח
עליהם

אביבה פז

פברואר
2015

מרץ
2015

סריקות בחברת
סריקה חיצונית

ארכיון

סריקת תמונות
ומסמכי ארכיון

המשך סריקות בחברת
סריקות חיצונית אימאג'
סטור -פרוטוקולי המועצה
המקומית ומסמכים עד
קום המדינה

דרורית הדדי

ינואר 2016

דצמבר
2016

הנגשת חומרי
הארכיון

ארכיון

קיטלוג הסריקות
שיתקבלו מהחברה
חיצונית ותיקי
הארכיון במערכת

קליטת חומרי הסריקה
והנגשתם

אביבה פז ,דרורית
הדדי והמתנדבים
שיוכשרו

ינואר 2016

דצמבר
2016

קיטלוג ,עריכה
והנגשת תיעוד
אודיו-וויזואלי
בארכיון

ארכיון

עריכת ראיונות
שבוצעו בווידאו
והכנסתם לתכנת
הארכיון

חשיפת סיפורי משפחות
בווידאו

רחל ריינשטיין ונויה
ריסמני

ינואר 2016

דצמבר
2016

הפקת התערוכה
"אז בבית הספר "
– החינוך ברעננה

ארכיון

הפקת קטלוג
התערוכה המציגה
תמונות מחזור
ותמונות מהווי 3
בתי הספר

חשיפת פרויקט שיחזור
תמונות המחזור ב 3בתי
הספר הראשונים

רחל ריינשטיין
ונאוה מי-טל

ינואר 2016

עם האוצרת -אורית
לוטרינגר

תקציב מתוכנן
2015

סטטוס

0

₪ 20,000

0

10,000

10,000

פרויקט רב
שנתי

פרויקט רב
שנתי

כל השנה

והגרפיקאית אוה
גרובגלס

הראשונים ותיעוד
החינוך ברעננה
המשך החלפת
מיכלים ,תיקים
ומעטפות התמונות
של הארכיון
לאחסונים תיקניים

ארכיון

לאחר הסריקה
החיצונית יוכנסו
החומרים לתיקים
ומעטפות תיקניים.

שמירת החומרים
ההיסטוריים ומניעת
המגע עימם (לאחר
הסריקה)

דרורית הדדי ונויה
ריסמני

ינואר 2016

דצמבר
2016

5,000

פרויקט רב
שנתי

הכנסת אלבומי
רעננה בישראל
נגלית לעין לאתר
מורשת רעננה

ארכיון

בניית תכנית קליטה
לאתר והשלמת
אילנות היוחסין

חשיפת האלבומים באתר
מורשת

נויה ריסמני

ינואר 2016

דצמבר
2016

0

פרויקט רב
שנתי

שדרוג אתר מורשת
רעננה

ארכיון

פיתוח רכיב באתר
לשידרוג אילנות
היוחסין בנושא
גרושים/אלמנים/ות
...

עדכון אילנות יוחסין
קיימים והעלאת חדשים
(במקביל לקטלוג
המשפחות בתכנת
הארכיון וב"ישראל נגלית
לעין")

רחל ריינשטיין,
אביבה פז ונויה
ריסמני

ינואר 2016

דצמבר
2016

תקציב אגף
מיחשוב

כל השנה

מתן שירות

ארכיון

מתן שירות ארכיוני
למחלקות העירייה,
חוקרים ,סטודנטים,
תלמידים
ומתעניינים שונים

0

רב שנתי

פיקוח על הגניזה
העירונית

ארכיון

פיקוח והדרכת
מחלקות העירייה
בנושאי גניזה

כל הצוות

שמירה על הנחיות חוק
הארכיונים המתייחסות
לרשות המקומית

רחל ריינשטיין
ודרורית הדדי

ינואר 2016

דצמבר
2016

רב שנתי

בארכיברים וטיפול
בביעורים
הפקת הספר "בובע
מייסס" -ספר
האנקדוטת
והסיפורים המלווים
באיורי שייקה בן
יליד

ארכיון

המשך איסוף
סיפורי המעשיות
של רעננה והבאתם
לדפוס

חשיפת "סיפורי מעשיות"
רעננים שנאספו מוותיקי
העיר והמאויירים ע"י
שייקה בן יליד

רחל ריינשטיין ,
שייקה בן יליד ואוה
גרובגלס
(הגרפיקאית)

חשיפת מיזם
"ישראל נגלית לעין-
רעננה" לתושבים

המרכז
ללימודי
תולדות
רעננה

אוטובוס מזמר
(מוקדי שימור
אתרים וסיפורים)

שיתוף הקהילה במיזם
במסגרת חודש שימור
אתרים

רחל ריינשטיין

חשיפת תוצרי מיזם
"ישראל נגלית לעין-
רעננה" לתושבים

המרכז
ללימודי
תולדות
רעננה

הקמת תערוכת
"בטבעת זו"
בפארק רעננה

שיתוף הקהילה במיזם בו
הקהילה מתעדת את
הקהילה..

טיפוח והכרת תודה
למתנדבי המרכז

המרכז
ללימודי
תולדות
רעננה

סיור והרמת כוסית
לעובדים ומתנדבים
ראש השנה (או
פסח) +שי צנוע

הכרת תודה למתנדבים

רחל ריינשטיין

יום מעשים טובים

המרכז
ללימודי
תולדות
רעננה

הוצאת סיורים
בנושאי שימור
ומורשת למתנדבי
רעננה

שיתוף פעולה עם תנועת
של"מ גם במיזם הארצי

רחל ריינשטיין
ודרורה כהן

₪ 25,000

מאי 2015

אביבה פז ורובין
שכטר בירנשטוק
רחל ריינשטיין

0
השתתפות בסיור
כרוכה בתשלום

אפריל2015

12,000

רובין שכטר-
בירנשטוק ואביבה
פז
5000

מרץ 2016

0
עלויות בעזרת
תורמים

הצטיידות באולם
ההרצאות

המרכז
ללימודי
תולדות
רעננה

ניהול יומן האירועים המרכז
ללימודי
של אולם הכנסים
תולדות
רעננה

החלפת הכסאות
באולם ההרצאות

שידרוג איכות השירות
למשתמשי האולם

רחל ריינשטיין

ינואר 2016

י

 20,000תב"ר

נויה ריסמני

תיאום מול הגופים
השונים
המשתמשים באולם
(תכניות לימודים,
מחלקות ,עמותות
וכו')

מתן שירות מקצועי

נויה ריסמני

ינואר 2015

דצמבר
2015

0

הקמת גינה "טבע
עירוני בגינות
המוזיאון" ושילוטו–
המשך פועלו של דן
ברוך ז"ל

המוזיאון
החקלאי

שיתוף פעולה עם
ביה"ס ברטוב
ו"איכות הסביבה"

לימוד והכוונת התלמידים
בקורס  ,יצירת הקשר עם
החקלאים הוותיקים ועם
מח' הגינון העירונית וכיוצ'

רחל ריינשטיין ,ענת
זמיר (איכות
הסביבה) ,גל דורון
(בי"ס ברטוב)

ינואר 2016

דצמבר
2016

5000

שילוט במוזיאון
החקלאי

המוזיאון
החקלאי

התקנת שלטים
לכלים החקלאיים ,
לעצים ולצמחים
חדשים שנוספו
למוזיאון

הנחלת המידע המקצועי
והכרת תודה לתורמים
השונים (של הכלים)

רחל ריינשטיין עם
יקי ויין (מתנדב)

ינואר 2015

2000

כל השנה

תכנית עבודה שפ"ח
מטרה

תחום

ניהול
השפ"ח

ניהול מקצועי

משימה

יעד מתוכנן

אחראי לביצוע

תקציב מח' שפ"ח

עמידה ביעדי תקציב
והגדלתו בהתאם
להכנסות משפ"י וצרכי
האוכלוסיה המשתנים

אורית מופז +
אורית ניר

 .1קשר שוטף עם
פסיכולוגים ובעלי
תפקידים,
במתכונת דלת פתוחה.
 .2קשר עם גורמי
שפ"י
 .3גיוס וניהול כ"א.
.4ביסוס צוות הניהול
החדש  ,גיבוש נוהלי
עבודה בתפקידים
השונים וחלוקת
אחריות ,תוך קבלת
ייעוץ אירגוני ,למען
יישום החזון התחנתי.

.
 .1הכנת השפ"ח למעבר
למבנה חדש.
 .2תכנון וליווי שיפוץ
מבנה 'רוני קליין'
לקראת מעבר
השפ"ח לשם.
 .3פיתוח וחיזוק צוות
הרמ"דים ובעלי
התפקידים.
 .4גיבוש וחידוד נוהלי
פניה וביצוע טיפולים.
 .5המשך התמקצעות
שוטפת והקפדה על
כללי אתיקה ומינהל
תקין.
 .6שימור ופיתוח
השירות המשלים

אורית מופז
רונית בן-סיני
רמ"דים
צוות ניהול
מצומצם,
+צוות רכזי
תחומים

קידום יחסי השפ"ח עם
גורמים עירוניים
(חינוך ,מת"י ,רווחה

תאריך
התחלה

תאריך סיום

סדר
עדיפות

תקציב
2015
6,553,30
0

1.1.16

31.12.16

1

תקציב
מתוכנן
2016
6,311,20
0
₪
נדרש
תקצוב
נוסף
במקביל
להגדלת
התקנים
ע"י שפ"י

תב"ר/
הערות

ועוד) לטובת שיפור
השרות לתושב

ניהול
השפ"ח

 .7שמירה על שביעות
רצון לקוחות
 .8מעקב אחר תפקוד
מקצועי של הצוות
 .9קיום קשרים עם
מנהלי בתי ספר ,
מנהלי מחלקות
ואגפים בעירייה
(רווחה ,חינוך ועוד)
 .10השתתפות בצוותי
חשיבה עירוניים
לפיתוח שיתופי
פעולה.
.1

ניהול
אדמנסטרטיבי
ניהול כח אדם

שיפור תנאי העבודה
ויעול תהליכים
אדמיניסטרטיביים

.2
.3

.4
.5
ניהול
השפ"ח

הקמת מבנה פיזי
הולם לשפ"ח
במבנה 'רועי
קליין'

ניצול תב"רים לתכנון
ובנייה של מבנה פיזי
הולם לשפ"ח

סיוע בתכנון
אדמיניסטרטיבי של
המעבר למבנה
חדש.
הגברת שביעות
הרצון של הצוות
המשך מעקב כ"א
תנאי שכר יציאה
להשתלמויות ,מיצוי
זכויות.
שמירה על שביעות
רצון לקוחות
המשך ניהול כספים
ממוחשב בשפ"מ

אורית ניר
וצוות מנהלה

תכנון מפורט של שיפוץ
אורית מופז,
רחב היקף במבנה 'רועי
אורית ניר
קליין' המתפנה.
ושרון אוריאלי
מעקב אחר הביצוע וניהול
בשיתוף עם
תהליך המעבר של
מחלקת תכנון
השפ"ח לשם.

1.1.16

31.12.16

1

1

דרוש
תב"ר
בהתאם
לתכניות
אדריכל

והנדסה של
העיר

השתלבות
השפ"ח
בתהליך
הניסוי
העירוני

עיר בניסוי

חיבור הפסיכולוגים
להכרות והובלת
התהליך העירוני ,תוך
שאיפה לקידום
מודעות עצמית אישית
וארגונית של מנהלים
ומורים בפרקטיקת 'דע
את עצמך'

ניהול
השפ"ח

ריכוז ופיתוח
תחומי
התמקצעות

פיתוח צוותים לחשיבה
בתחומים מקצועיים
שונים חוצה -גילאים

ניהול
תקציב
השפ"ח
התייעלות

מעקב אחר ניצול
יעיל ואתי של
תקציב השפ"ח
מחשוב שפ"ח

המשך הטמעת תוכנת
משפח"ה

 .1השתלמות
משותפת
לפסיכולוגיות
ויועצות ('בית
יציב')
 .2הנחייה
משותפת של
פסיכולוגיות
ויועצות לצוותי
חינוך יחד עם
רויטל איזנברג.
 .3השתתפות
מנהלת
במינהלת העיר.
 .4השתתפות
רמ"דים במעגלי
שיח מנהלים לפי
שכבות גיל.
העברת הנושאים
והתאמתם למדורי הגיל
השונים  ,פיתוח תכניות
התערבות ופרויקטים
שונים

הדרכת עובדים חדשים
לגבי השימוש בתוכנת
המשפח"ה

ומנהדס
העיר
באחריות
אגף
הנדסה

אורית מופז,
צוות הרמ"דים
ופסיכולוגים
בבתי הספר

רונית בן-סיני

שוטף

אורית מופז
ואורית ניר

שוטף

1

ד"ר שרון
אוריאלי

שוטף

1

מחשוב שפ"ח

המשך הטמעת תוכנת
משפח"ה

מחשוב שפ"ח

המשך הטמעת תוכנת
משפח"ה

מחשוב שפ"ח

הדרכה
איסוף וניתוח נתונים

מעקב אחר תקלות ודיווח

ד"ר שרון
אוריאלי

ייעוץ ופתרון בעיות
למשתמשים ותיקים

ד"ר שרון
אוריאלי

הדרכת הצוות לגבי ריכוז
שעות השתלמות
בתוכנת word/ excel
ריכוז נתוני כ"א לצרכי
תיקנון

שוטף
1
שוטף
1

אורית ניר

שוטף

אורית ניר

אוגוסט
2016

1
ספטמבר
2016

1

מטרה

תחום

משימה

שדרוג ויעול
עבודת
הפסיכולוגים
בתכנת
משפח"ה
מחשוב
ספריית
השפ"ח

מיחשוב
התחנה

המשך והרחבה של
הטמעת שימוש
במחשבים ניידים

מחשוב
שפ"ח

מחשוב ערכות
האבחון וספרייה

יעד מתוכנן

אחראי
לביצוע

ציוד עוד  10פסיכולוגים במחשבים
ניידים הכוללים את תוכנת המשפח"ה
לצורך המשך ייעול עבודתם תוך
שימוש בתוכנת המשפח"ה

ד"ר שרון
אוריאלי

קיטלוג ערכות האבחון והפסיכולוגים
כמשאילים

שרון
אוריאלי/אורי
ת ניר /רג'ין
בנעים

.1

.2
המשך חיזוק
מיסוד תחום
הקבוצות
טיפוליות
בשפ"ח
קבוצות
'מטיב"ה' ו
'חיבורים'

קבוצות
טיפוליות

קיום קבוצות
טיפוליות ,בבתי
הספר ,ובמסגרת
שעות 'חיבורים'.
יש למסד תחום זה
מבחינה מקצועית
ומבחינת הנהלים

תחום

משימה

.3
.4
.5
.6

מטרה

ביצוע הדרכה על הדרכה
והובלת  3קבוצות טיפוליות
לילדים בגילאי הגן וביה"ס
היסודי .
יצירת מערך הדרכה מסודר
להתמקצעותם של מנחי
הקבוצות
איסוף כלל הידע התחנתי
בתחום באופן מאורגן
ריכוז המידע על כלל
הקבוצות הנערכות ע"י
פסיכולוגים
הנחיית קבוצת מנחים
בעבודת קבוצות
מיסוד הנהלים בתחום זה
ניסיון ליעל את תהליך הקמת
הקבוצה שאורך זמן רב

יעד מתוכנן

ד"ר שרון
אוריאלי
וסוזי רוטמן

אחראי
לביצוע

תאריך
התחלה

תאריך
סיום
בהקדם
אפשרי

ינואר20
16

1.9.16

תאריך
התחלה

אוקט'
2016

סדר
עדיפות

תקציב
2015

תוקצבו
100,000 1
₪

תקציב
מתוכנן2016

תב"ר/
הערות

₪100,000
מבוקש

2

יוני
2016

תאריך
סיום

סדר
עדיפות

תקציב
2015

תקציב
מתוכנן-
2016

תב"ר/
הערות

קידום
העבודה
בגיל הרך

קידום
העבודה
בגיל הרך

גיל רך

גיל רך
צוותי
מעונות

שיפור המעבר
ממכון להתפתחות
הילד לשירות
העירוני

הדרכת צוותי
מעונות

 .1השמת ילדים מעוכבי
התפתחות במסגרות
מתאימות

 .1איתור מוקדם של ילדים
בסיכון
התפתחותי
 .2הפניית הורים למכונים
להתפתחות הילד

אמה כץ

ינואר

אמה כץ
וצוות
פסיכולוגים
התפתחותיי
ם

ראשית
השנה

מאי

לאורך
כל
השנה

1

1

שכר

התמקצעות
בפסיכולוגיה
חינוכית

התמחות
חינוכית

התמקצעות
בפסיכולוגיה
התפתחותית

התמחות
התפתחו
תית

ריכוז קליטת
תלמידים עולים

עולים
חדשים
על רצף
כל
הגילאים

קידום הידע
המקצועי
בתחום הטיפול
והאפשרויות
למתן טיפול
לתושבי העיר

טיפול
ופסיכותר
פיה

פיקוח על
תהליך
ההסמכה של
משרד הבריאות
להתמחות
חינוכית
והסמכה
להדרכה
פיקוח על
תהליך
ההסמכה של
משרד הבריאות
להתמחות
חינוכית
והסמכה
להדרכה

תווך הקשר עם
המערכת
הישראלית.
עיבוד רגשי של
תהליך העלייה
לתלמידים
והוריהם.
הסברה לצוותי
הוראה

קידום הידע
המקצועי
והפרקטיקה
בתחום הטיפול
בשפ"ח
המשך ריכוז
מט"ע

.1
.2
.3
.4

הצלחה במבחן המומחיות
של מסיימי התהליך
הגדלת מספר המומחים
והמוסמכים בהדרכה
סטנדרטיזציה בתהליך
ההסמכה
התמשך הסמכה של
מתמחות בהדרכה

 .1הכשרת  3פסיכולוגים
בתהליך ההתמחות
בפסיכולוגיה התפתחותית
 .2הכשרת פסיכולוגית מומחית
התפתחותית בהדרכה
בפסיכולוגיה התפתחותית.

 .1חיזוק הידע בשפ"ח בתחום
העבודה עם עולים חדשים
 .2הכרות מעמיקה יותר עם
המאפיינים של העלייה
מצרפת.
 .3שיפור תהליך הקליטה
במערכת החינוך בצד רווחה
נפשית של התלמידים
והוריהם
 .2שיפור יכולת ההכלה של צוותי
החינוך
 .3שיפור תהליך הקליטה
והקבלה ע"י אנשי חינוך ומנהלה
 .1ניהול מערכך הטיפולים
בילדים בעלי צרכים מיוחדים
ללא תשלום הורים וניהולו.
פיתוח תכנית התמקצעות
והעמקת הידע בתחום
הטיפולי.
 .2בחינת מודלים טיפוליים
שונים והתאמתם למקרה

אורנה כהן –
רכזת
ההדרכה
וצוות
המדריכים
המוסמכים

יונה
גולדשמיד

רותי
קרבצ'יק–
מרכזת תחום
העולים
וצוות

אורית שביט

לאורך
השנה

לאורך
השנה

לאורך
השנה

לאורך
השנה

1

1

1

1

₪ 70,000

נדרשים עוד
₪ 94,000
לחיזוק
המערך

השתלבות
בתהליך עירוני
לפיתוח ייחודיות
בי"ס ומרחבי
חינוך

תהליך
עירוני

הנחיית
פסיכלוגיות
ויועצות
בפרקטיקת 'דע
את עצמך'
לצורך הנחיית
צוותי מורים
בעיר

המשך חשיפת התכנית
לפסיכולוגיות ויועצות והעצמתן
כחלק מהתהליך העירוני

שת"פ גדי
ביאליק ,מעין
כפיר ,רויטל
איזנברג,
אורית מופז
ומנחים
חיצוניים

לאורך
השנה

1

מטרה

תחום

משימה

יעד מתוכנן
 .1כוננות יומית של צוות
השפ"ח
 .2עדכון מתמיד של נוהלי
החירום
 .3ריכוז רשומות תלמידים
במצוקה
 .4הכלת צוותי המעורבים
בחירום
 .5הובלת צוות החירום
 .1העמקת השירות לתושב ע"י
הגדלת נפח ומגוון השירותים
 .2מתן שירות זמין ומקצועי
 .3שמירה על תקציב מאוזן
 .4הגדלת נפח הטיפולים ב כ
 10%למרות צמצום בשנה
הקודמת
 .5הרחבת טווח הגילאים
המטופלים (אם-תינוק/
הורים)
ליווי קבוצות טיפוליות והדרכות
ההורים לילדים בעלי בעיות
התנהגות.
שיפור התנהגותי על פי מדד כמו
אכנבך

הערכות למצבי
לחץ וחירום

מצבי
לחץ

שימור ושיפור
תהליכי
התמודדות
במצבי לחץ

ניהול השירות
המשלים
והמרכז לגיל
הרך

מרכז
אבחון
ומרכז
טיפול
המרכז
לגיל הרך

מתן שירות
פסיכולוגי
איכותי
לאוכלוסיית
ההורים
התלמידים

המשך הובלת
מרכז טיפול
בבעיות
התנהגות

טיפול

טיפול בקבוצת
תלמידים (גנים
ויסודי)

הדרכת והכלת
צוותים טיפוליים
במתי"א

מטפלים
בהבעה
במתי"א

מתן הדרכה
פרטנית
וקבוצתית

 .1הכלת המטפלים
 .2שיפור יכולת מקצועית
 .3פיתוח קשר עם מערכת
החינוך וצוות השפ"ח

ארגון לומד
ארגון
מידע

כל
תחומי
העשייה
של
השפ"ח

איסוף
חומרים,תיעודם
,וניהול המידע

שמירה וארגון מאגר מידע
לטובת צוות הפסיכולוגים

אחראי
לביצוע

דינה
וינטראוב –
רכזת חירום
וצוות חירום

תאריך
התחל
ה

תאריך
סיום

לאורך
כל
השנה

סדר
עדיפות

1

מיכל כהן
וצוות
המטפלים

לאורך
השנה

1

סוזי רוטמן,
אנה קליגרמן
אבליה וצוות
מטיב"ה

לאורך
השנה

1

חגית לביא-
ניצן ורוית
רייטר-
בנבניסטי

ראשית
שנת
הלימוד
ים

אנה קליגרמן
 -אבליה

לאורך
השנה

תקציב
2015

תקציב
מתוכנן-
2016

סוף
שנה"ל

2

1

מתוך תקנון
של שפ"י
לפרויקט

תב"ר/
הערות

התמקצעות
בתחום עבודה
המערכתית

העבודה
במערכו
ת החינוך

פיתוח וחיזוק
הידע הארגוני
בתחום העבודה
המערכתית
ומתן כלים
נוספים לעבודה
לפסיכולוגים

העצמת יכולת העבודה של
הפסיכולוג במערכת והבנתו
המערכתית

התמקצעות
באבחון ליקויי
למידה
ודיאגנוסטיקה

אבחון
ליקויי
למידה

הכשרת צוות
הפסיכולוגים

שמירה על רמה מקצועית
הטמעת כלי אבחון חדשים שיפור
ההבנה של מודל  CHCחשיבה
ותכנון דרכי כתיבת חוות דעת
אינטגרטיבית.

מטרה

תחום

משימה

ניהול צוות
הגנים

טיפול
מערכתי
באוכלוסיות
מיוחדות

גנים

גנים
חינוך מיוחד

הובלת תהליכים
פנים ארגוניים וחוץ
ארגוניים ברמת
הצוות ,הגננות
הילדים והשותפים
החיצוניים
תצפיות ,הדרכת
וליווי אישי לגננות
ח"מ

יעד מתוכנן

פיתוח בכל
מדור
באמצעות
ראשי
המדורים,
ישיבות
מליאה,
רכזת הדרכה
אורנה כהן

אחראי
לביצוע

לאורך
השנה

2

לאורך
השנה

תאריך
התחלה

 .1צוות פסיכולוגים הפועל
בסינכרוניזציה
 .2ניצול מיטבי של משאב
כח האדם

יונה
גולדשמיד –
רמ"ד צוות
גנים

לאורך כל
השנה

התקדמות לימודית מיטבית
ושיפור תחושת המסוגלות
של תלמידים בעלי צרכים
מיוחדים

פסיכולוג הגן
בשיתוף
צוותי מתי"א

לאורך
השנה

1

תאריך
סיום

סדר
עדיפות

1

1

תקציב
2015

תקציב
מתוכנן-
2016

תב"ר/
הערות

טיפול בפרט

גנים
תלמידים
בסיכון וילדי
ח"מ
ומשפחותיה
ם

טיפול בפרט
ובמשפחה תוך
שיתוף גורמים
בקהילה

שיפור תפקוד רגשי ולימודי

מיסוד קשרי
עבודה ומודל
עבודה בגני
ט .חובה
וט"ט חובה

גני ט .חובה
גני ט"ט
חובה

ביקורים שוטפים
ע"י הפסיכולוגים
בגנים הצעירים,
קיום מעקב,
תצפיות ,פיתוח
קשרים מקצועיים
עם הצוות לרווחת
הילדים

גני ילדים

לימוד וליווי
פסיכולוגים מצוות
גנים בעבודה
בגישת ה'נוכחות
החינוכית'

גנים
גננות חינוך
מיוחד
ומטפלים
פרא-
רפואיים
בח"מ

מפגשים צוותיים
להדרכת צוותי הגן
וצוותים פאר-
רפואיים בח"מ

עבודה עם
ילדים
מקשים
בגנים

התמקצעות
צוותים
מיוחדים

מטרה

תחום

משימה

פסיכולוג הגן

לאורך
השנה

הסתגלות קלה לילדי הגנים
החדשים בעיר ,התאמת
תיפקוד הצוות לצרכים
ההתפתחותיים של הילדים
הרכים

פסיכולוגים
בגנים

לאורך
השנה

 4-5פסיכולוגים בגנים יישמו
בהדרכת הגננות את מודל
'הנוכחות החינוכית השלמה'
לסיוע בהפחתת מקרי
אלימות ובעיות משמעת
קשות בגן.

אנה קליגרמן
אבליה,
סוזי רוטמן,
יונה
גולדשמיד
ופסיכולוגיות
בגנים

לאורך
השנה

מתן תמיכה לצוותי החינוך
המיוחד לצורך שיפור יכולת
ההכלה של תלמידים
מאתגרים

יעד מתוכנן

1

1

פסיכולוגים
בגני ח"מ לאורך
בהנחיית השנה
אמה כץ

אחראי
לביצוע

תאריך
התחלה

1

תאריך
סיום

סדר
עדיפות

תקציב
2015

תקציב
מתוכנן-
2016

תב"ר/
הערות

ניהול
מדורים

יסודיים
הובלת תהליכים פנים
ארגוניים וחוץ ארגוניים
ברמת הצוות,
התלמידים והשותפים
החיצוניים.
השתתפות בועדות עירוניות

סיוע
במעברים

שיפור
תקשורת
מורה-
תלמיד
ואקלים
חינוכי
מיטבי
שיפור
יכולת
התמודדות
של בית
הספר עם
ילדים
מרכבים
טיפול
מערכתי
ופרטני
באוכלוסיו
ת מיוחדות

יסודיים
כיתות א'

תצפיות ושיחות עם מחנכות
לאיתור תלמידים בעלי
צרכים מיוחדים בתחילת
כתה א' והתאמת תכנית
עבודה

יסודיים
צוותי
המורים
בבית הספר
יסודיים
צוותי
המורים
בבית הספר
יסודיים
כיתות
החינוך
המיוחד
וילדים עם

 .1חיזוק לכידות הצוות
עם כניסת רמ"ד
חדשה.
 .2חיזוק הידע
המערכתי לאבחון
והתערבות במערכת
בקרב צוות
פסיכולוגים הפועל
בסינכרוניזציה
 .3ניצול מיטבי של
משאב כח האדם
לטובת התלמידים,
צוותי ההוראה ,וכו'

אנה
קליגרמן –
אבליה-
רמ"ד צוות
יסודיים

התאמת תכנית עבודה
ומסגרת טיפולית לילדים
עם צרכים מיוחדים.

פסיכולוג
בביה"ס

לאורך כל
השנה

1

לאורך
השנה

שיחות אישיות ו/או סדנאות
למורות בקבוצות קטנות
בנושא

שיפור דרכי תקשורת
מורים-תלמידם תוך
שיפור תחושת המורה
בתוך בית הספר

כל
פסיכולוג/י
ת בבית
ספרו/ה

לאורך
השנה

סיוע הפסיכולוגים במיפוי
צרכים בית ספרי לצורך מתן
מענה מיטבי בבתי הספר.
RTIבהתאם למודל

מיפוי צרכים וסיוע לצוות
בית הספר באיתור
המענים הדיפרנציאלים
לכל תלמיד מתקשה

צוות בי"ס
יסודיים /כל
פסיכולוג/י
ת בבית
ספרו/ה

לאורך
השנה

מפגשים אישיים וקבוצתיים
ממוקדי תלמידים עם הורים
וצוותים.
תצפיות ופעילויות קבוצתיות
ע"פ הצורך במערך הח"מ

*התקדמות לימודית
מיטבית ושיפור תחושת
המסוגלות של תלמידים
בעלי צרכים מיוחדים
*

פסיכולוג
ביה"ס
בהנחיית
רונית בן-
סיני

לאורך
השנה

1

1

1

1

(תלמידים
והורים)

צרכים
מיוחדים
המשולבים
בחינוך
הרגיל

מטרה

תחום

התמקצעו
ת צוותים
מיוחדים

יסודיים
מורי חינוך
מיוחד
ומטפלים
פרא-
רפואיים

מענה
לבתי
תלמיד

בי"ס יסודיים

טיפול
בפרט

אבחון
ילדים בעלי
צ"מ

יסודיים-
תלמידים
בסיכון וילדי
ח"מ
ומשפחותיה
ם

יסודי וחט"ב

משימה

מפגשים צוותיים להדרכת
צוותי הוראה וצוותים פרא-
רפואיים בח"מ

הקמת תשתית למתן שרות
פסיכולוגי ייעוצי לצוותי חינוך
בבתי תלמיד

יעד מתוכנן

אחראי
לביצוע

*מתן תמיכה לצוותי
החינוך המיוחד לצורך
שיפור יכולת ההכלה של
תלמידים מאתגרים.
פיתוח ושכלול מודל
העבודה הבין מקצועית
בצוותי כיתות החינוך
המיוחד.

רונית בן
סיני+
פסיכולוג
ביה"ס

לאורך
השנה

אנה
אבליה
וצוות מבין
הפסיכולוגי
ם
שעובדים
בבי"ס
יסודיים

נוב' -יוני

פיילוט ב  3בתי ספר

תאריך
התחלה

תאריך
סיום

סדר
עדיפות

1

במימון
פרויקט שפ"י
₪ 15,000

טיפול בפרט ובמשפחה תוך
שיתוף גורמים בקהילה

אבחון ילדים בחינוך המיוחד
ולפני השתלבות בח"מ
לקראת ועדות השמה

* שיפור תפקוד רגשי
ולימודי

פסיכולוג
ביה"ס

מציאת מענה הולם
לילדים בעלי צרכים
מיוחדים

פסיכולוג
ביה"ס
ןתגבור
אבחונים
בוויסות

לאורך
השנה

תקציב 2015

תקציב
מתוכנן
2016

1

תב"ר/
הערות

רונית בן-
סיני

הרחבת
המענה
הטיפולי
הפרטני
לילדים
בעלי צ"מ

מעברים

ילדים
שהוגדרו
כבעלי צרכים
מיוחדים ע"י
ועדות
סטאטוטוריו
ת (שילוב
והשמה)

יסודיים
כתות ו'

איתור
ילדים
בסיכון
וילדים
בעלי
צרכים
מיוחדים

יסודיים
כלל תלמידי
ביה"ס

מתן טיפול פסיכולוגי פרטני
ארוך טווח לאורך השנה
לילד אחד שהוגדר כבעל
צ"מ בכל מערכת חינוכית

 איתור תלמידים בסיכון
ובעלי צרכים מיוחדים
לקראת המעבר לחט"ב
 אבחון בהתאם לצורך
 נוכחות בועדות השמה
ושיבוץ
 סיוע וליווי הצוות הבין
מקצועי של ביה"ס לאיתור
וזיהוי ילדים בסיכון ו/או
ילדים בעלי צרכים
מיוחדים
 אבחון והערכת צרכים
לצורך התאמת תכנית
טיפולית ו/או מסגרת
חינוכית לילדים אלה

טיפול פסיכולוגי לכ 30
ילדים בעלי צרכים
מיוחדים לאורך השנה
הרחבת המענה הטיפולי
לאורך השנה במידה
ויוגדל התקציב

*מציאת מסגרות
חינוכיות הולמות לילדים
בעלי צרכים מיוחדים
במעברים
*התאמת מענה עירוני
לצרכים המיוחדים או
הפנייה למסגרות מחוץ
לעיר.
התאמת תכניות הלימוד
והטיפול כמו גם התאמת
מסגרות לילדים בסיכון
ו/או לילדים בעלי צרכים
מיוחדים

יבוצע ע"י
פסיכולוג
בי"ס /גן
בניהול
אורית
שביט
ורונית בן-
סיני

לאורך
השנה

פסיכולוגים
בבתי
הספר+
רמ"ד

לאורך
השנה

פסיכולוג
ביה"ס

לאורך
השנה

1

אפריל

1

1

₪ 70,000

לצורך
הרחבת
המענה-
נדרשת
הגדלת
תקציב
בתקציב
נוסף של
₪ 94,000
(סה"כ
164,000
)₪

ליווי
תלמידי
ח"מ מחוץ
לעיר

גילאי 5-21

ליווי משפחות של תלמידים
הלומדים מחוץ לעיר –
במקרה של קשיי הסתגלות
וצורך בשיבוץ מחודש.

קשר עם גורמים באגף
החינוך

קליטה מיטבית של
תלמידים בעלי צרכים
מיוחדים במערכות
החינוך

עינת נאה
כשר

לאורך
השנה

1

גיבוש מדיניות עירונית
וחלוקת תפקידים

מטרה

תחום

ניהול צוות
חט"ב

חט"ב

יעד מתוכנן

משימה
.1
הובלת תהליכים פנים
ארגוניים וחוץ ארגוניים
ברמת הצוות ,הגננות
הילדים והשותפים
החיצוניים

.2
.3
.4

מעברים
חט"ב
מט' ל-י'
(עבודה
פרטנית)







אתור תלמידים
בסיכון/בעלי צרכים
מיוחדים
מעקב ,והערכה
תפקודית
אבחון בהתאם לצורך
ועדות שיבוץ בית
ספריות ועירוניות
ועדות השמה ושיבוץ




חיזוק עבודה בזוגות ושלישיות
בצוותי פסיכולוגים העובדים
באותה מסגרת חינוכית.
צוות פסיכולוגים הפועל
בסינכרוניזציה
ניצול מיטבי של משאב כח
האדם
השתתפות בועדות עירוניות
(השמה,שיבוץ ,וכו')

פתיחת מסגרות ומענים
לצרכים המיוחדים ו/או הפנייה
למסגרות מחוץ לעיר
שיבוץ במסגרות מתאימות

אחראי
לביצוע

עדי
שמר –
רמ"ד
צוות
חט"ב

פסיכולו
ג בי"ס
בשיתו
ף צוות
ביה"ס

תאריך
התחל
ה

תאריך
סיום

סדר
עדיפות

לאורך
כל
השנה

ראשית
שנה"ל

1

אפריל

1

תקציב
2015

תקציב
מתוכנן-
2016

תב"ר/
הערות

שיפור דיאלוג
*מורה
תלמיד
*שיפור
אקלים בי"ס

חט"ב
הנהלת ביה"ס,
צוותי מורים,
תלמידים
חינוך אישי
(אופק חדש)
(עבודה
מערכתית),
חט"ב

 איתור מוקדי חוזק
וחולשה
 עבודה קבוצתית עם
צוותים
 עבודה פרטנית עם חלק
מהמורים

 שיפור במדדי המיצ"ב/אח"מ

טיפול
מערכתי
ופרטני
באוכלוסיות
מיוחדות
תלמידים,
הורים

חינוך מיוחד
מחוננים
מגמות ייחודיות
עולים חדשים

מפגשים אישיים
וקבוצתיים עם
תלמידים הורים
וצוותים




שיפור אקלים
שיפור הישגים לימודיים/מיצוי
יכולת

התמקצעות
צוותים
מיוחדים

מורי ח"מ
ומטפלי מתי"א

הדרכת צוותים מיוחדים
(מטפלי מתי"א וכו')



שיפור יכולת ההכלה של
תלמידים מאתגרים

טיפול פרטני
בגישת
CBT

תלמידים
מחטיבת 'אלון'

מתן טיפול פרטני וקבוצתי
לילדים בשיטת הCBT



טיפול
קבוצתי
בתנועה
ומוסיקה

תלמידים /ות
מחטיבת
'השרון'

מתן טיפול קבוצתי מלווה
בתנועה ומוסיקה
להתמודדות עם קשיים
בדימוי העצמי והגופני

שיפור מיומנות וויסות רגשי
והתמודדות עם מצבי לחץ
וחרדה
שיפור תהליכים תוך אישיים
ובין אישיים
שיפור בדימוי הגוף ובדימוי
עצמי




פסיכולו
ג בי"ס
וצוות
ביה"ס

פסיכולו
ג בי"ס

מהלך
השנה

לאורך
השנה

1

2

רונית
בן
סיני+
פסיכולו
ג בי"ס
עינת
נאה
כשר

במימון
פרויקט שפ"י
₪ 15,000

אורנה
לויט
ונטליה
ויינבוך

במימון
פרויקט שפ"י
₪ 15,000

לאורך
השנה

2

טיפול בפרט

תלמידים
ומשפחותיהם

מטרה
ניהול צוות
התיכונים

סיוע לכל
תלמיד
להגיע למיצוי
היכולת
האישית שלו
ולהצלחתו,
תוך שימת
דגש על
צורכי הפרט
ועל חוזקותיו.

תחום
תיכונים

קליטת תלמידי
י'
מעברים

טיפול בפרט ובמשפחה תוך
שיתוף גורמים בקהילה 
(עו"ס ,חינוך ,וכו')

משימה
הובלת תהליכים פנים
ארגוניים וחוץ ארגוניים
ברמת הצוות ,הגננות
הילדים והשותפים
החיצוניים
השתתפות בועדות
עירוניות
ניהול ישיבות צוות פנים,

סיוע לצוות בית הספר
בקבלת תלמידי כיתות י',
לאחר תהליך שיבוץ ואיסוף
מידע רלוונטי לנושא.

שיפור תפקוד רגשי ותלמידאות

יעד מתוכנן
 .1צוות פסיכולוגים
הפועל
בסינכרוניזציה
 .2ניצול מיטבי של
משאב כח האדם
לטובת התלמידים,
צוותי ההוראה,
וכו'

מעבר זורם בין
חט"ב ותיכון

אחראי
לביצוע

רוית
בנבניסטי–
רמ"ד צוות
תיכונים

צוות
הפסיכולוגים
בתיכון לצד
הפסיכולוגים
מחט"ב

פסיכולו
ג בי"ס

לאורך
השנה

תאריך התחלה

לאורך כל השנה

אפריל -מאי
2016

1

תאריך
סיום

סדר
עדיפות

1

1

תקציב
2015

תקציב
מתוכנן201
6

תב"ר/
הערות

תלמידים בסיכון

העצמת
אנשי הצוות

תיכונים
עבודה
מערכתית
תיכונים
עבודה
מערכתית
תיכונים

פגישות שבועיות עם יועץ/ת
ורכזת השכבה ,בהן יעשה
איתור ילדים בעלי צרכים
יחודיים :ילדים בסכנת
נשירה ,בעיות רגשיות,
בעיות התנהגות ,קשיי
הסתגלות למערכת
החברתית/לימודית
העצמת המחנך :מפגשים
עם מחנכי השכבה.
העברת תכנים בהלימה
לצורכי המחנכים
והתלמידים בשכבה.
התאמה מרבית של
החלטות הצוותים הבין-
מקצועיים לצורכי הילד

עבודה
מערכתית

פגישה אחת לשבועיים עם
מנהלת ביה"ס לצורך זיהוי
צרכים לעבודת הפסיכולוג
בביה"ס ,עדכון שוטף ויעוץ
מערכתי.

מטרה

תחום

משימה

הסתגלות
והתקדמות
התלמידים
בעלי צרכים
מיוחדים
בתיכון ומיצוי
הפוטנציאל
הגלום בהם

כתות אייל

פגישות פרטניות עם
תלמידים והוריהם לצורך
מעקב על תפקודם.
התערבויות טיפוליות
בהיקף של עד  5פגישות
בבית הספר או בשפ''ח ,עם
תלמידים ו  /או הוריהם.
מפגשים עם צוות בין-
מקצועי בית ספרי והורים,

אתגר
מב"ר
חינוך מיוחד

הכרת התלמידים
מקבוצת הסיכון,
וקידומם ביחס
לבעיה המזוהה

רמת שביעות רצון
גבוהה בשיחות
מעקב ומשוב
במחצית השנה
ובסופה
רמת שביעות רצון
גבוהה בשיחות
מעקב ומשוב
במחצית השנה
ובסופה
רמת שביעות רצון
גבוהה בשיחות
מעקב ומשוב
במחצית השנה
ובסופה

יעד מתוכנן

צוות
הפסיכולוגים

צוות
הפסיכולוגים

צוות
הפסיכולוגים

צוות
הפסיכולוגים

אחראי
לביצוע

שיפור בסימפטום
של סיבת ההפניה.
שביעות רצון צוות
ביה''ס ,הורים
צוות
ותלמידים לגבי
הפסיכולוגים
השיפור הנדרש
שביעות רצון צוות
בית הספר בשיחות
משוב.

לאורך השנה

1

לאורך השנה

1

לאורך השנה

1

לאורך השנה

תאריך התחלה

לאורך השנה

1

תאריך
סיום

סדר
עדיפות

1

תקציב
2015

תקציב
מתוכנן-
2016

תב"ר/
הערות

בנוגע להערכת צרכי הילד
ומשפחתו ,ובניית תוכניות
התערבות.
סיוע לצוות בית הספר
בקבלת אבחונים ובניית
פניות לוועדת ההתאמות
המחוזית לצורך הכרה
בילדים בעלי לקויות למידה.
השתתפות בועדת שיבוץ,
ועדות החלטה ,ועדות
השמה וועדות פרט בנוגע
לילדים עם קשיים
מתמשכים ומורכבים
קונסולטציה למחנכות/ים
ביחס לילדים בעלי קשיי
הסתגלות מסיבות לימודיות,
רגשיות ,חברתיות או
התנהגותיות .תכיפות
המפגשים  -על פי הצורך.
קונסולטציה למחנכי כיתות
האתגר ,האיל והמב"ר
בתכיפות של אחת לשבוע –
שבועיים ,לצורך מעקב
פרטני אחר צורכיהם של
התלמידים ,כמו גם אקלים
הכיתה .בניית תוכניות
התערבות בכיתות בהתאם
לצורך.
תיכונים
עבודה
מערכתית

השתתפות בישיבות הנהלה
בית ספריות העוסקות
בקביעת מדיניות בית הספר
בנושאים שוטפים.

רמת שביעות רצון
גבוהה בשיחות
מעקב ומשוב
במחצית השנה
ובסופה

צוות
הפסיכולוגים

לאורך השנה

1

תיכונים
עבודה
מערכתית

מיסוד קבוצות הדרכה
ותמיכה למורים

חיזוק ומיצוי תפקיד
המורה כמחנך
בתיכון
העמקת תחושת
משמעות המחנך

צוות
הפסיכולוגים

לאורך השנה

1

תוכנית עבודה קידום נוער  -תשע"ו
מטרה

מחלקה/תחום

משימה

יעד מתוכנן

הקניית השכלה
וחינוך ערכי חברתי
לנוער מנותק

הי"לה

* איתור:
מזדמן
יזום – פגישות סדירות עם
גורמים בקהילה לצורך הפניית
נערים.
* יצירת קשר אישי ורכישת אמון.
* אבחון:
 טפול פרטני וקבוצתי. חינוך וערכים – טיולים,הרצאות ,סדנאות וכו'.
 שילוב במסגרות נורמטיביות –מסע ישראלי ,הכנה לצה"ל,
תעסוקה וכו'.
 התנדבות בקהילה במהלךהשנה.
מיומנויות – השתתפות בפרויקטהעשרה.
חדש
* שיתוף פעולה עם מכללת גל.
תוכנית פיילוט עירונית במקצועות:
עיבוד שבבי וטכנאי מחשבים.
*סדנאות מקצועיות :בניית ציפורניים
ובצק סוכר.
* למידה פרטנית או קבוצתית
למסלול בגרות ,מסלול  10או 12
שנ"ל.
* מתן שירותי הערכה -אבחונים

* שימור תהליכי איתור וגיוס תלמידים
מנותקים וגיוסם לטיפול ולמידה
במחלקה:
מעל  90%מהנוער המנותק בעיר
נמצא
בטיפול המחלקה.
*  80%מבני הנוער המאותרים ימצו
את
תהליך ההתערבות ויסיימו את
הבגרות בהצלחה.
* שיפור ומיצוי היכולות הלימודיות
(הי"לה) של הנערים/ות המנותקים.

(תוכנית
השלמת
השכלה
לנוער
מנותק)

חדש
*השנה ישולבו כלל נערי היל"ה
בתוכנית
נמ"ש (נוער מוביל שינוי) במטרה
ליצור
קבוצת שייכות בה יועבדו תכנים
חינוכיים ,חברתיים ,טיפוליים.
פרויקט רק מוסיקה – בשיתוף עם
ביה"ס הגבוה למוסיקה "רימון".
*המשך הטמעת מסלול  12שנ"ל
לנערים

אחראי לביצוע

תאריך
התחלה

עובדים טיפוליים

לאורך כל
השנה

מורים
עובדים טיפוליים+
מורים

תארי
ך
סיום

תקציב
מתוכנן
2015

סטטוס

פסיכו דידקטיים לתלמידי
הי"לה.

עם יכולות לימודיות נמוכות יותר.

מאבחנים
חיצוניים

* ועדות הערכה בין מקצועיות על
כל תלמידי היל"ה אחת לשבועיים.
* ישיבות מורים וצוות טיפולי אחת
לחודש להתבוננות והעמקה בכל נער
מנקודת מבט הוליסטית.
* הגדרות תפקידים.
* בניית ערוצי תקשורת.
* הבניית הקשר ומהות הקשר עם
גורמים חינוכיים וטיפוליים
בקהילה
* הטמעת פורומים של ישיבות
בממשקים עם בתי הספר
וגורמים בקהילה.
* הכנת התשתית בחטיבות
ובתיכונים החדשים אליהם תיכנס
התוכנית.

המשך פיתוח
תהליך ההרחבה
של סל"ע

טיפול ומניעה
בנוער בסיכון
בבתי הספר
סל"ע
(סוללים לנוער
עתיד)

הדרכת הורים,
צמיחה
בתוך המארג
משפחתי ומתן
מרחב ,גמישות
והבנה הדדית.

* פיתוח מרכז העשרה להורים
הדרכת
בו יינתנו הרצאות והעשרה
הורים לנוער
פרקטית להורות מיטיבה.
בסיכון על מנת
* בחירת שם למרכז.
להביא לשיפור
* שיווק המרכז.
היחסים בין
* המשך שת"פ וחבירה עם גורמים
ההורים
בקהילה.
לילדיהם.
חדש

* המשך עבודה על יצירת
סטנדרטיזציה
במסגרות החדשות אליהן נכנסנו
ובמסגרות בהן התחלפו הרכזים.
* הערכות להרחבת מענה הדרכת
הורים
פרטנית.
חדש
* מתן מענה קבוצתי בחלק מבתי
הספר
בנושא חרדת בחינות.
חדש
* הכנסת פרויקט פרויקט קבוצתי
באמצעות כלים יצירתיים כחלק
מהתהליך הטיפולי לתלמידי סל"ע.
(תנועה ,בישול ,שזירתי פרחים ועוד'
* המשך עבודה על פיתוח והרחבת
שרות
הדרכת הורים במחלקה.
*גידול מספר ההורים בכ.50%-

עובדים טיפוליים
ריכוז טיפול

מטפל משפחתי
מנהל הי"לה
עובדים טיפוליים

*הרחבת המאגר ההורים בטיפול
פרטני בכל החטיבות והתיכונים
ברעננה.

פרויקטים
* שיפור מיומנויות
בקבוצת
חברתיות
וקבוצות
השווים.
* פיתוח כישורי
חיים
להצלחה.
* יצירת מסגרת
אשר
בה נאפשר
למשתתפים
לעבוד
על מיומנות
אישית
בתקשורת
בינאישית.
*פיתוח מענים
בתחום
התעסוקתי.
כח
אדם

* בדיקת צרכים.
* התאמת נושאי הקבוצות לצרכים
ולאוכלוסיית התלמידים.
* יצירת סנכרון בין לו"ז ביה"ס
והמנחים.
* יצירת תהליך עבודה מוסכם
משותף עם בתי הספר.
* כניסת פרויקט עוצמ"ה בהדרגה
במתן מענים לתלמידי בתי הספר.

* השנה תופעל קבוצה טיפולית בכל
ביה"ס חטיבות ותיכונים ע"י הצוות
הטיפולי.
* קבוצות הורים בבתי הספר
ובהיל"ה.
* סדנאות לעולם התעסוקה בבתי
הספר.
* סדנאות בנושא חרדת בחינות בבתי
הספר.
*הכשרות מקצועיות לתלמידי בית
הספר כגון:הכשרת
ציפורניים/איפור/תיאטרון.

חדש
*מכרז למינוי מנהל יחידה לטיפול
בנוער בסיכון.
חדש
*יציאה של עובדת טיפולית לחופשת
לידה וממלאת מקום במקומה.
חדש
*ניוד עובדת מנהלה לסיוע בריכוז
תוכנית היל"ה למנהלת הילה העובדת
חצי משרה.

עובד טיפולי

חדש
*ניוד עובדת טיפולית מבית ספר
לתגבור צוות הדרכת הורים.
חדש
*הוספת  3עובדים לביתי ספר עפ"י
הנחייה של ראש מינהל החינוך לפי
בקשות של המסגרות החינוכיות
חדש
* העברת כל העובדים לתקן.
שימור
ופיתוח
מקצועיות
העובדים
הטיפוליים
והחינוכיים

* מתן הדרכה אישית לצוות
הטיפולי
* ישיבת עמיתים.
* ישיבות צוות שבועיות.
* יציאה
לקורסים/השתלמות/הכשרות
מקצועיות לאורך השנה.
*הכשרה מקצועית לצוות היל"ה
בנושא עבודת רחוב.
* הכשרה מקצועית לצוות היל"ה
בטיפול קוגניטיבי התנהגותי קצר
מועד.
*הכשרה לצוות המורות בהיל"ה
בנושא אסטרטגיות למידה
התמודדות עם חרדת בחינה/למידה.

* שימור עבודה על יצירתיות ,חדשנות,
עידוד יזמות ,שמירה על מוטיבציה.
* הכשרה צוותית רלוונטית לצוות
הטיפולי.

מנהלת
המחלקה+
רכז כ"א

לאורך כל
השנה

שיתוף במידע,
התייעצות משותפת
ונקיטת פעולות
משותפות לגבי
תפקוד לקוי של
תלמידים ,לשם
צמצום הסלמת
מצבם לכדי נשירה.

שותפויות

ריכוז ואחריות
מקצועית על תחום
היזמות העסקית
לנוער בעיר

יזמות עסקית
לנוער בסיכון
בעיר

*פגישות תקופתיות על בסיס קבוע
עם הקב"סית ,שפ"ח ,רווחה
ונאס"א
* פיתוח נהלי עבודה משותפים
והעלאת פתרונות למצבי תפקוד
שונים של תלמידים
* יישום החלטות ומעקב אחרי
תוצאות.
* מפגשים פעם בחודש ברווחה עם
כל
העובדים הבאים במגע עם נוער
בסיכון בעיר.

* המשך חיזוק הקשר עם הקב"סיות
בעיר.
* חיזוק הקשר עם עובדי נוער
ברווחה,
במחלקת נוער ,נאס"א ועם מתי"א.
במטרה לייעול העבודה המערכתית
בעיר לטובת נוער בסיכון.
* השתתפות בצוות נוער בסיכון בעיר.
* השתתפות בפורום מניעת אלימות
בעיר.
* יצירת התייעלות בתוך המיזמים.
עתיד ורוד ונייליט.
* הובלה להשגת תוצאות מירביות
עבור
בני הנוער המועסקים במיזמים
חדש
*הכנסה של מיזם עסקי חדש "ביטוי
צרוף".

רכז תחום
טיפול+מנהלת
המחלקה
עובד טיפולי

לאורך כל
השנה

מחלקת אמרכלות

מטרה

תחום

הסעת
תלמידים
לבתי"ס וגנ"י

מחלקת
אמרכלות

משימה
הסעות תלמידי
החינוך המיוחד

הסעות תלמידי
חינוך רגיל

ניקיון בבתי
הספר
קפיטריות
שיפוצי קיץ

רכש
והצטיידות
פרויקטים
מיוחדים

מחלקת
אמרכלות

הסעות תלמידים
בתחבורה
ציבורית
החזר הוצאות
נסיעה בתחבורה
ציבורית
אחריות כוללת על
ביצוע עבודות
ניקיון בבתי"ס
בעיר
הפעלת קפיטריות

מחלקת
אמרכלות
הפעלת פרויקט
מח'
אמרכלות +שיפוצי קיץ
אגף רכש
ולוגיסטיק
ה
מחלקת
אמרכלות

הצטיידות בתי"ס
הקצבות מיוחדות
ממשרד החינוך

יעד מתוכנן
בתי ספר וגני ילדים ברעננה
ומחוצה לה כולל הכנת מכרזים
ותפעול שוטף

אחראי לביצוע
מח' אמרכלות מול החברה
למשק וכלכלה חברות
ההסעה בשטח  ,מוסדות
החינוך וההורים
מח' אמרכלות מול חב'
ההסעה
ומוסדות החינוך

תאריך
התחלה

תאריך
סיום

1/9/15

20/8/16

1/9/15

30/6/16

ארגון מסלולים ולוחות זמנים
לתלמידי חטיבות ותיכוניים

מח' אמרכלות מול חברת
מטרופולין

1/9/15

20/6/16

בדיקת זכאות והחזר בהתאם

מח' אמרכלות,אגף
לשרותים
חברתיים ,ומח' גבייה

1/9/15

הפעלת קבלני ניקיון +פיקוח על כל
עבודות הניקיון בבתי"ס כולל הכנת
מכרזים

מח' אמרכלות מול מח'
משפטית

בחירת זכיינים לאחר מכרז
להפעלת הקפיטריות

מח' אמרכלות

איסוף ומיון בקשות המנהלים
והכנת רשימות לבצוע

מח' אמרכלות +אגף רכש
ולוגיסטיקה

לבתי ספר ברעננה

רכש ציוד וריהוט למוסדות חינוך
ואגף חינוך לאחר בדיקה
ביצוע רכש והכנת דיווחים למשרד
החינוך.

מח' אמרכלות

תקציב
2016
7,233,000

167/15/

מבוצע

מבוצע
תשלום ע"י
התלמידים
200,000

30/6/16

15/7/16

סטטוס

6,520,000
161,488

1/9/15

20/6/16

1/12/15

30/8/16

1/1/15

30/12/16

1,600,000

1/9/15

30/6/16

לפי הרשאה
תקציבית

מבוצע
מבוצע

מבוצע
מבוצע

מבוצע

מבוצע
מבוצע

קייטנות גני"ל

רישיונות
לתיכונים

הסעות תלמידים
לארועים
קבלת רישיונות
מחלקת
אמרכלות +לתיכונים ממשרד
החינוך
ביטחון
ובטיחות

השכרת הגנים להפעלת קייטנות.

1/5/16

16/8/16

הסעות מיוחדות לאירועים

1/9/15

30/6/16

מילוי טפסים והכנת האישורים
הנדרשים לקבלת רישיון לתיכונים
ממשרד החינוך

1/4/15

מח' אמרכלות

1/9/16

לפי רישום
גננות
לפי פניות
מהשטח

מבוצע
מבוצע

מבוצע

המטה לבטיחות בדרכים
מטרה

מחלקה/
תחום

המטה
העירוני
לבטיחות
בדרכים

קידום בטיחות
בדרכים בעיר
ובעירייה

משימה

יעד מתוכנן

אחראי ביצוע

תאריך
התחלה

תאריך
סיום

תקציב מטה בטיחות
בדרכים

עמידה ביעדי תקציב

מטה
הבטיחות

אפריל
2015

31
מרץ
2016

הגברת מודעות בני
הנוער בנושאים:
אופניים/אופניים חשמליים
הליכה ברגל וחצייה
בטוחה
אלכוהול והיסח הדעת
כגון :דיבור במכשירים
ניידים ומסרונים.
תגבור פעולות הדרכה
להגברת מודעות
לתלמידי כיתות יא'-יב'
בדגש על נהיגת צעירים
ומיומנויות נהיגה ולחץ
חברתי.

קמפיין עירוני

לתלמידי יא'–יב'

קיום יום בטיחות בדרכים
פעילות הדרכה והסברה
לקבוצות גיל שונות
במוסדות חינוך ובקהילה
פעילויות ייחודיות במועדי
השנה.

השלמת ציוד למשמרות
זה"ב.

 7פעילויות לפחות

רכישת ציוד לתלמידי
משמרות הזה"ב

סדר
עדיפות

תקציב
2015

2,700.מטה
הבטיחות
בשיתוף אגף
חינוך,
משטרה,
סיירת הורים

מטה
הבטיחות,
אגף החינוך,
משטרה ,מח'
נוער וצעירים
מטה
הבטיחות,
אגף חינוך,
מתנדבים,
מח' נוער
וצעירים ,מח'
תרבות
מטה
הבטיחות

אוקטובר
2015

נובמבר
2015

10,950.

דצמבר
2015

11,000.

18,750.

ספטמבר
2015

5,500.-

תקציב
מתוכנן-
2016
100,00.
0
3,100.-

תב"ר/
הערות
מצ'ינג
30%
(מהעירייה)

מטרה

קידום בטיחות
בדרכים בעיר
ובעירייה

מחלקה/
תחום
המטה
העירוני
לבטיחות
בדרכים

משימה
רכישת ציוד למעבירי
כביש

יעד מתוכנן
השלמת ציוד למעבירי כביש

אחראי ביצוע
מטה
הבטיחות
בדרכים

פעילות ניידת בטיחות
בדרכים

למידה והפקת לקחים בהתאם
לממצאי ניתוח
הפעילות של ניידת
הבטיחות בדרכים
בקרב כלל מועדוני הגיל
השלישי ומתנדבי
של"ם.

מטה
הבטיחות
בדרכים
ופיקוח עירוני
מטה
הבטיחות
בשילוב
מועדוני
קשישים
ושירותים
חברתיים
תקציב של
הרשות
הלאומית
לבטיחות
בדרכים

פעולות הסברה והדרכה
בקרב אוכלוסיות הגיל
השלישי ומתנדבי של"ם.

פעילויות הסברה
קהילתיות וחינוכיות
בתחום בטיחות בדרכים

 30פעילויות קהילתיות
וחינוכיות וכתוצאה מכך
העלאת המודעות בנושא
בטיחות בדרכים בקרב
מוסדות חינוך ותושבי העיר
וביניהן הפעלת נגררות
"רוכבים על בטוח"

העמקת מודעות הציבור
לנושא בטיחות בדרכים
בדגש על :הולך רגל,
חצייה בטוחה ,חגורות
בטיחות ,אלכוהול

פרסום ב 4-מדיות לפחות:
עיתונות ,טרנספרנטים,
דגלונים בצידי דרך ראשיות,
אתר עירוני ,רשת פייסבוק

תאריך
התחלה
ספטמבר
2015

אוקטובר
2015

תאריך
סיום

31
דצמבר
2015

סדר
עדיפות

תקציב
2015
3,000.-

תקציב
מתוכנן-
2016

תב"ר/
הערות

6,000.-

מתקציב
תחזוקה של
מגרש
ההדרכה

24,000.

ביצוע פעולות ייחודיות
במועדים בעלי פוטנציאל
סיכון מיוחד.

מטרה

מחלקה/
תחום

משימה
איסוף נתוני תאונות
דרכים בעיר באופן שוטף
וניתוחם.

ביצוע פעולות ייחודיות
במועדים כגון :סילבסטר,
פורים ,ל"ג בעומר וכ"ו.

יעד מתוכנן
ביצוע פעילות מתקנת
בהתאם לממצאי ניתוח סקר
תאונות דרכים

מטה
הבטיחות,
אגף החינוך,
דוברות,בטחו
ן משטרה
אחראי ביצוע
מטה
הבטיחות

דצמבר
2015
15,000.
תאריך
התחלה

תאריך
סיום

סדר
עדיפות

תקציב
2015

תקציב
מתוכנן-
2016

תב"ר/
הערות

