
 שירות פסיכולוגי חינוכי  - 2022תכניות עבודה  -מועצת אורנית  
 

 

  2022כנית עבודה  ת

                  

 נירה ציפין       שירות פסיכולוגי חינוכי    מחלקה: 
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שו

קוד ר
מי

 

 מסגרת ביצוע  מיקודים רשותיים 

תחום  
לו"ז  תפוקות  משימות  יעד  ליבה 

 שותפים אחראי  עדיפות לביצוע 

מרחב  
 ציבורי

והאיכפתיות של שיפור ההתגייסות 
 התושבים ביחס למרחב הציבורי 

סיוע למנהל מחלקת שפע בחשיבה על דרכי גיוס  יעילות של  
מנהלת   רגילה שוטף  פגישה בנושא  התושבים ועל כיווני פרסום 

 שפ"ע  שפ"ח

הנגשת ופרסום מידע לתושבים בנוגע  קהילתיות 
מנהלת   רגילה דו חודשי  כתבות להורים   5פרסום  רלוונטים שעל סדר היום, והכנת כתבות מציאת נושאים  לסוגיות בהורות ובהתפתחות ילדים ונוער 

   שפ"ח

הרחבת המענים הדיפרנציאלים וגיוון   חינוך
 האפשרויות המוצעות לתלמיד 

מרפאה בעיסוק וקלינאית ופסיכולוג   - גיוס צוות פרא רפואי
 לאבחונים פסיכודידקטיים 

  33%קלינאית תקשורת ב 
 2רבעון  משרה

 גבוהה

מנהלת  
   שפ"ח

  33%מרפאה בעיסוק 
מנהלת   2רבעון  משרה

   שפ"ח

פסיכולוג פרילנסר לביצוע  
איבחונים  
על פי   -פסיכודידקטיים

 צורך 

מנהלת   2רבעון 
   שפ"ח

מנהלת   2רבעון 
   שפ"ח

 

  

 מסגרת ביצוע  משימות שוטפות 
תחום  
 ליבה 

 תפוקות  משימות  יעד 
לו"ז 

 לביצוע 
 שותפים אחראי  עדיפות

 יציבות ושימור צוות עובדי השפ"ח  צוות שפ"ח  

קיום ישיבת צוות אחת   העברת תכנים חוויתיים ומקצועיים לצוות 
מנהלת   גבוהה שוטף  לשבועיים 

   שפח

לצורך   - ליווי סטודנטית לפרקטיקום לאורך שנת הלימודים 
 הפסיכולוגיות מהצוות בהדרכה שלה עתודה בשפח והתנסות אחת 

הסטודנטית תמלא אחר  
מנהלת   גבוהה שוטף  תכנית הפרקטיקום 

 שפח
- פסיכולוגית
 ישראלה 

יום סיכום שנה מחוץ   פעילות חוויתית צוותית מגבשת 
מנהלת   רגילה יולי   -לשפ"ח

   שפח
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 הפיכת תפקיד המזכירות למשמעותי  
יציאת המזכירה  

להכשרה/לקיחת תחום  
 אחריות בשפ"ח 

מנהלת   רגילה שוטף 
 שפח

משאבי  
 אנוש 

עמידה   -הכשרה והתמקצאות הצוות
  5ביעדים הנדרשים למבחן התמחות תוך 

 שנים

שימוש שוטף במבחן לכל   ג'ונסון -המשך הטמעת מבחן וודקוק 
מנהלת   גבוהה שוטף  גילאי ביה"ס 

 שפח
מדריכה  

 בשפח

 סכמה תרפיה בטיפול הכירות עם גישת 
פסיכולוגיות   3הכשרת 

בגישה באמצעות הדרכה  
 חיצונית 

מנהלת   רגילה שוטף 
 שפח

מדריכה  
 בשפח

הדרכה אחת לשבועיים על   העמקת ידע הטיפול הדינמי 
מנהלת   גבוהה דו שבועי  ידי מדריכה קלינית 

 שפח
מדריכה  

 בשפח

 הכשרה התחלת  -כניסה לתכנית הלאומית למניעת אובדנות
מציאת מדריכה מתאימה  
וקביעת מועדים להכשרה  

 2022לשליש הארחון של 
מנהלת   רגילה 1רבעון 

 שפח
מדריכה  

 בשפח

מנהלת   גבוהה שוטף  ישיבות לאורך   4קיום  המשך ההכשרה בתחום החינוך המיוחד וועדות על פי חוק 
 שפח

מדריכה  
 בשפח

 המשך ההכשרה בתחום הטיפול הדיאדי 

פגישות הדרכה  שש 
ממדריכה חיצונית.  

התנסות כל פסיכולוגית  
 בהתערבות ברוח הגישה

מנהלת   רגילה ינואר 
 שפח

מדריכה  
 בשפח

פסיכולוגיות   2הוצאה לפועל של פרוייקט/הרצאות לקהילה על ידי 
ביטחון   פסיכולגיות  רגילה שוטף  שתי הרצאות  בשפ"ח

 קהילתי 

אחוז מהצוות    50לפחות  לפסיכולוגיה חינוכית השתתפות בכנסים של החטיבה 
מנהלת   רגילה נובמבר  יצא לכנס 

 גזברות  שפח

תשתיות  
 ארגוניות

 מיחשוב השפ"ח
מעבר הפסיכולוגיות לתיעוד התערבויות באמצעות מחשב. מעבר  
לניהול תיקים וארכיון ממוחשב ושמירת המידע באמצעות חברה  

 חיצונית )כדוגמת קומיוג'ין( 

מחשב ועמדת  קבלת  
עגינה. בהמשך ניהול  

המידע ותיקי מטופלים על  
ידי חברה חיצונית בענן  
 )משפחה או קומיוג'ין( 

מנהלת   גבוהה מרץ 
 חינוך   השפח

שרותים תקינים וחדרי   החלפה של תאי השרותים והצנרת וריצוף/פרקט על כל המבנה  מבנה 
מנהלת   מנכ"ל  עליונה  ינואר  עבודה ייצוגיים. 

 שפ"ח

נקיון פעמיים בשבוע   סביבת עבודה נקייה ומכבדת  ניקיון 
מנהלת   עליונה  שוטף  בימים קבועים

 שפח
מדריכה  

 בשפח

התערבויות  
 מתן מענה פרטני בשפ"ח פרטניות

כל פסיכולוגית תקיים   קיום הדרכות הורים שוטפות לאורך השנה 
מנהלת   גבוהה שוטף  הדרכות   5לפחות 

 שפח
מדריכה  

 בשפח

כל פסיכולוגית תקיים   התערבויות טיפוליות קצרות וארוכות טווח קיום 
מנהלת   גבוהה שוטף  התערבויות   3לפחות 

 שפח
מדריכה  

 בשפח
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-5כל פסיכולוגית תקיים  הערכות ואבחונים
מנהלת   גבוהה שוטף  התערבויות  10

 שפח
מדריכה  

 בשפח

 חינוך מיוחד 

 רציף של שני גני עיכוב התפתחות ליווי  מעטפת פסיכולוגית לגני חינוך מיוחד

כל גן עיכוב התפתחות  
מלווה על ידי פסיכולוגית  
קבועה הנונתת ליווי רציף  

לצוות,לילדים ולהורים  
שעות   3-5בהיקף של 

 שבועיות 

מנהלת   עליונה  שוטף 
 שפח

חינוך, גני  
 ילדים 

מתן מענה מקיף בתחום האבחון לילדי  
 חובה המועמדים להמשך חינוך מיוחד 

א' למסגרת חינוך   -השפ"ח יקיים הערכות לילדי גן העולים ל
 מיוחד, על פי שיקול דעת מקצועי 

כל התלמידים הממשיכים  
לכיתה א' לקויות למידה  
יעברו הערכה פסיכולוגית  

 בשפ"ח.

מנהלת   עליונה  שוטף 
 שפח

חינוך, גני  
 ילדים 

השתתפות וליווי מקצועי בתהליך ההפניה  
 סיוע לצוותים החינוכיים במיפוי ודיוק הצרכים  ואיפיון לועדות זכאות  

  -השפח יהיה מעורב ב
מהמיקרים לועדת   75%

זכאות ואיפיון באמצעות  
פגישות בביה"ס או עם  

 הורים  

מנהלת   עליונה  שוטף 
 השפח

מדריכה  
 בשפח

בשלויות  
ומעבר  

 לכיתה א' 

תהליך מקצועי ומדוייק המסייע בקבלת  
 העולים לכיתה א' החלטה בנוגע לילדים 

קבלת שאלון בשלות מלא   דצמבר -סיוע לגננות במיפוי ילדי סתיו חודשים ספטמבר
מנהלת   גבוהה דצמבר  20.01.22מהגננות עד ל 

 השפח

מחלקת  
חינוך גני  

 ילדים 

תהליך הערכה במעורבות השפ"ח על פי שיקול דעת מקצועי  
 )אבחון/תצפית/פגישה בין מקצועית(

הערכה עד  סיום תהליכי 
מנהלת   עליונה  מאי  30.5.2022לתאריך 

 השפח

מחלקת  
חינוך גני  

 ילדים 

( לקבלת פניות על מנת לשקול הישארות   7.4קביעת תאריך סיום ) 
 שנה נוספת 

השפח יסיים את קבלת  
הפניות, כולל חריגים עד  

 יציאה לחופשת פסח. 
מנהלת   גבוהה אפריל 

 השפח

מחלקת  
חינוך גני  

 ילדים 

 סיוע לגננות בהיכרות עם הכלי ושימוש בו לצורך מיפוי הילדים בגן  שאלון עוגן  -הטמעת עבודה עם כלי חדש

אחוז מהגננות יעשו   75
שימוש בעוגן לצורך מיפוי  
הילדים לבשלויות וחינוך  

 מיוחד  

מנהלת   רגילה ינואר 
 השפח

מחלקת  
גני  -חינוך

 ילדים 

לקראת  סיוע במיפוי ילדי חינוך מיוחד 
 מיפוי והעלאת הנושא מול גננות בחינוך הרגיל והמיוחד  כיתה א ח"מ ביישוב 

בכל הגנים בישוב יבחנו  
הפסיכולוגיות יחד הגננות  

את מספר הילדים  
המתאימים לכיתת א'  

 ח"מ

מנהלת   רגילה אפריל 
 השפח

מחלקת  
גני  -חינוך

 ילדים 

התערבויות  
מערכתיות   

מחלקת  
 חינוך

תכנון והשתתפות מנהלת   תיכנון והשתתפות בישיבות מנהלות לאורך השנה  שדרת הניהול 
מנהלת   גבוהה    שוטף    השפח בישיבות 

 השפח
מחלקת   

 חינוך  

השירות הפסיכולוגי   השתתפות בפורום מוגנות לאורך השנה מעורבות בתחום המוגנות הישובי 
מנהלת   רגילה    שוטף    מהישיבות  90%ישתתףב 

 השפח
מחלקת   

 חינוך  
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 מסגרת ביצוע  פרוייקטים 

תחום  
 ליבה 

 תפוקות  משימות  יעד 
לו"ז 

 לביצוע 
 שותפים אחראי  עדיפות

מעברים  
 מייטביים 

לווי והכנת הילדים והוריהם במעבר לכיתה  
 א' 

 המשך ביצוע פרוייקט "פנדי" בגני החובה 

השירות הפסיכולוגי ילווה  
את הגננות בהעברת תכני  

%    70הפרוייקט בקרב 
 מהגנים 

מנהלת   רגילה יוני 
 השפח

מחלקת  
חינוך גני  

 ילדים 

לקיחת חלק במפגשים   הובלה והשתתפות בתכנית מעברים בין שכבות הגיל בישוב 
מנהלת   רגילה שוטף  בנושא.  

 השפח

מחלקת  
חינוך גני  

 ילדים 

 סדנת הכנה להורים המעלים את ילדם הראשון לכיתה א' 
פסיכולוגית מהשפ"ח  

תעביר מפגש אחד/שניים  
 בנושא 

מנהלת   רגילה אפריל 
 השפח

מחלקת  
חינוך גני  

 ילדים 

פתיחת  
שפ"מ  

ושירותים  
תוספתיים  

 אחרים

מתן מענה מקצועי בתחום השפתי לילדי  
 הישוב 

ברור אפשרויות ההעסקה, הוצאת מכרז. קניית ציוד מתאים,  
 התחלת העסקה רק לאחר שיפוץ השפ"ח

הכנסת קלינאית תקשורת  
מנהלת   עליונה  שוטף  בשליש משרה 

 שפ"ח, 

מנהל  
מחלקת  
חינוך,  
משאבי  
אנוש,  
 גזברות 

מתן מענה מקצועי בתחום הריפוי בעיסוק  
 לילדי היישוב 

ברור אפשרויות ההעסקה, הוצאת מכרז. קניית ציוד מתאים,  
 התחלת העסקה רק לאחר שיפוץ השפ"ח

הכנסת מרפאה בעיסוק  
מנהלת   עליונה  1רבעון  בשליש משרה 

 השפח

מנהל  
מחלקת  
חינוך,  
משאבי  
אנוש,  
 גזברות 

התחלת אבחונים פסיכודידקטיים לכיתות  
 ז' ומעלה 

בחינת אפשרויות לביצוע על ידי הצוות הנוכחי  ופנייה  
לפסיכולוגים פרילנסרים. יש לסגור את עניין התמחור והתקורה  

מועמדים מתאימים. ניתן להתחיל רק  מול יוסי, פרסום ובחינת 
 לאחר שיפוץ המבנה 

מתן איבחונים  
פסיכודידקטיים על ידי  

 פרילנסר 
מנהלת   גבוהה ספטמבר 

 השפח

מנהלת  
מחלקת  
חינוך,  
 גזברות 

העצמת  
סייעות 
 אישיות 

העברת סדנא לסייעות האישיות בשני בתי ספר, להקניית ידע   הכשרה והעצמה לסייעות 
 רלוונטי ולחיזוק תחושת השייכות והערך.מקצועי  

מפגשים לקבוצת   4קיום 
 סייעות בשחקים וגוונים

חודשים  
- דצמבר
 אפריל 

מנהלת   גבוהה
 שפ"ח

יועצות בתי  
 הספר 

שיפור היכולת של הצוות החינוכי   צוות חינוכי 
 בהתמודדות עם קשיים של תלמידים

התערבות, פגישות  סיוע במיפוי תלמידים מורכבים, בניית תוכנית  
 עם צוות והורים

ליווי פסיכולוגי של  
היועצות והצוות בהיקף  

 שעות שבועיות  4עד 
מנהלת   עליונה  שבועי 

 שפ"ח
צוות  

 השפ"ח
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ליווי 
סיוע להורים ותלמידים   פגישות עם משפחות בנושא של מעבר לחינוך  מענה לאתגרים )ילדים והורים(  ילדים/הורים 

מנהלת   גבוהה שוטף  עם קשיים 
 שפ"ח

צוות  
 השפ"ח

סדנאות  
מנהלת   גבוהה שוטף  סדנאות להורים  3קיום  מציאת פסיכולוגיות מתאימות מהצוות לביצוע הסדנאות  מתן מענה וכלים להורים להורים

 שפ"ח
צוות  

 השפ"ח

 


