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1

מניעת אלימות 

מילולית ופיזית 

והעלאת הביטחון 

העצמי

העלאת החוסן הנפשי 

י מניעה "ומניעת ע

וטיפול בתיסכולים

איתור וטיפול בילדים בעקבות 

המצב הבטחוני או ילדים 

שהמצב הבטחוני מעצים 

קשיים רגשיים והתנהגותיים

רגשי לתלמידי -מתן מענה טיפולי

המועצה שמגלים קשיים רגשיים 

כתוצאה מהמצב הביטחוני

ח"מנהלת השפ

צוותי טיפוליים 

בבתי ספר גננות 

והורים

2017 יוני 16-נוב

מטפלים ,פסיכולוגים

מטפלים , באומנות ויצירה

באמצעות בעלי חיים

י "מימון מלא ע

משרד החינוך

אנשי מקצוע מומחים 

בתחומים שונים לעבודה 

פרטני וקבוצתי בבתי ספר 

"סליגמן"ובמכון 

קידום וצמיחה רגשית של כלל 

אוכלוסיאת התלמידים 

ומשפחותיהם

פעיל

2
הנגשת שירותים 

רגשיים לילדים בסיכון

טיפול בילדים והוריהם 

ממשפחות בסיכון סביב 

נושא התזונה

טיפוח קשר הורה ילד לילדים 

ומשפחות בסיכון

איתור ילדים ממשפחות בסיכון בגיל 

הרך דרך המסגרות החינוכיות 

והעלאת המודעות לצורך וליכולת של 

טיפולים רגשיים

ח"מנהלת השפ
מחלקת + י "שפ

החינוך
2017 יוני 1/12/16

ח "שתי פסיכולוגיות משפ

שדות נגב

.    10.000₪י "שפ

. 4.450₪מועצה 

פסיכולוגית חינוכית 

פסיכולוגית + מתמחה 

חינוכית בהסמכה להדרכה

בניית קשר תומך ומכיל 

שיאפשר לילד התפתחות 

רגשית תקינה

פעיל

מועצה ממוקדת לקוחשיפור שירות3
פגישות עם מנהלי בתי ספר 

וגננות

ליזום מפגשים עם מנהלי בתי ספר 

.ית המסגרת/וגננות יחד עם פסיכולוג

מנהלת וצוות 

ח"השפ

מנהל מחלקת 

החינוך
ח שדות נגב"צוות שפ2017 מאי 16-נוב

אין צורך בתקציב 

מיוחד

ח "פסיכולוגים השפ

העובדים במסגרות חינוכיות

בדיקת צרכים עדכניים של כל 

שירות מותאם , מערכת

צמיחה , לצרכים שעולים

.תהליכים בית ספריים

פעיל

מועצה ממוקדת לקוחשיפור שירות4
התושב - רמת שירות גבוהה 

כלקוח
ח"מנהלת השפח"גיוס פסיכולוגים לצוות השפ

מנהל מחלקת 

החינוך
ללא עלותפירסום באתר שפינטממשיך

גיוס פסיכולוגים ממגמות 

שונות ובכל שלבי 

ההתמחות

פעילהעאלת תקן

התמקצעותח"פסיכולוגים בשפרווחת העובד5
השתלמות בנושא אבחון מערכתי 

של בית הספר
י"שעות הדרכה שפמרצים חיצוניים17-יונ16-נובח"מנהלת השפ

 מפגשים עם 10-  ל8בין 

יועץ לניהול אסטרטגי 

ופסיכולוגית קלינית

הנמקה באבחון מערכות 

חינוכיות
פעיל

רווחת העובד6

סידרת סדנאות לכל 

הסייעות העובדות בגני 

הילדים

העצמה אישית ושכלול 

בתקשורת הבין אישית

לתת מקום והערכה לעבודתן 

לסייע בהעצמה אישית , היומיומית

, ותחושת הערך העצמי המקצועי

, שכלול מיומנויות הנדרשות בתפקיד

ביכולת העבודה בצוות וביצירת 

.הקשר עם הילדים הצוות וההורים

צוות פסיכולוגים
ח "מנהלת שפ

ורכזת גנים
ח שדות נגב"צוות שפ2016פברואר16-אוג

.    9.520₪י "שפ

. 4.080₪מועצה 
 ארבעה פסיכולוגים

העצמה אישית ותכלול 

התקשורת הבינאישית
פעיל

2017תכנון תכנית עבודה שנתיתקתית דגשים לשנת 
י"שפ
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