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תוכנית המפגש

מניעת אלימות ואורחות חיים, ס"ביהאקלים •

הקמת וועדה ייעודית לנושא•

צוותים חינוכיים-יחסי שותפות הורים-ודיון סקירה •

משותפת בוועדות ובניית תכנית עבודה שנתית לכל ועדהעבודה •

ועדת אירועים•

ועדת אקלים חברתי•

ועדת מדיה•

ועדת בטיחות ותעבורה•

ועדת ניקיון•



אקלים בית ספרי-1חלק 



נקודת הפתיחה של השנה

ס"צמיחה רחבה ומהירה של ביה•

חשיבה ודיוק בעקבות שולחנות עגולים ומשוב בית ספרי•

תהליך ליווי רשותי ומשרד החינוך–פעילות בתחום שותפות הורים •

תכנון למפגשים עם הורים בנושא אקלים•

תכנון להמשך מפגשי שולחנות עגולים•



?מה יצרנו

פדגוגיה ייחודית מותאמת  •
בעידוד  21-למידה המאה ה

משרד החינוך והרשות

למידה מבוססת מיומנויות•

-יצירת מערכת למידה רגשית•
חברתית נרחבת לתמיכה  

באקלים בית ספרי



ב"חידושים בעקבות מפגש שולחנות עגולים ומשוב שנתי תשפ

הידוק המדרג ואורחות החיים•

(משוב+ בדיקה)שבועית בשפה וחשבון -משימה דו•

מחברת מסע למידה אישית•

שבועי מהמחנכות  -עדכון דו•
בתבנית המקלה על המעקב•

התייחסות לפן החברתי•



הכיתות שלנו

גונית-חברה רב•

משקפת את החברה מחוץ  •
לכותלי בית הספר

, ילדי חינוך רגיל: הטרוגניות•
,  מחוננים, ילדי חינוך מיוחד

,  עולים חדשים, למידהלקויות 
קשיים רגשיים  , קשיי ריכוז
וחברתיים



חוק ההכלה  
והשילוב

מתווה חוק ההכלה והשילוב

.2018-רפורמת החינוך המיוחד וההכלה •

הזכות לקבל חינוך שוויוני וסביבת למידה  •
מצמיחה ומקדמת  

נתון לבחירת ההורים•

זכאות לסל שירותים אישי•

קיצוץ במשאבים: ובמקביל•







?כיצד מטופל אירוע אלימות
מדיניות אפס סובלנות לאלימות  •

עצירת האירוע•

ת"אפרברור בעזרת מודל •

(ל חינוך רגיל וחינוך מיוחד"חוזרי מנכ)תגובה בהתאם למדרג התגובות •

הפוגע והנפגעה.התלמידמפגש עם הורי /שיח•

(רשות, פיקוח, ח"שפ, א"מתי)פגישות עם צוות טיפולי •

:באירועים חריגים•
דיווח לפיקוח משרד החינוך ואגף החינוך העירוני•

מייל להורי הכיתה•



עבר שינוי * 

לקראת פתיחת 

שנת הלימודים





צמצום ומניעת אירועים
ה.בתלמידמחנכת כמרכזת הטיפול •

מורה מגבה במהלך יום חופשי של מחנכת•

י היועצות"ליווי אישי למחנכות ע•

העירוניא"המתיבהובלת מורות השילוב ובסיוע –ים.סייעותתוכנית ליווי •

(4מורים על , התנהלות ברשת, אני וגופי)תוכניות מניעה רגשיות לכיתות •

הדרכות לצוות בנושא אקלים•

והוריםות.ילדיםשיחות אישיות עם •

פורום היגוי והדרכות חיצוניות לצוות בשיתוף הרשות והפיקוח•

סקרי אקלים•



חיזוק התנהגויות חיוביות–צמצום ומניעת אירועים 

לכיתה  /ה.לילדתוכניות אישיות •

מחנכות/ יועצות/ בהובלת מורות שילוב-קבוצות חברתיות •

(כעסים, חרם, קבלת השונה)שיעורי כישורי חיים –תוכנית ייעוצית בית ספרית •

(שונות-אקלים–מנהיגות)אחת לחודש בהובלת היועצות –שישי חברתי בית ספרי •

ג"חני צוות "פעמים בשבוע ע3–הפסקות פעילות לחיזוק התנהגויות חיוביות •

חיזוק ההתמודדות החברתית–( כדורעף, ספורטל, ספורט-סופר)ן ספורט "תל•

עבודת צוות  –מסעות הלמידה •

ידיד לחינוךות.מתנדבי•



ים.מעורבות תלמידות–צמצום ומניעת אירועים 

('א-'ה', ב-'ו)חונכות •

'ו-'אחת לשבוע בימי ראשון בהובלת שכבות ד–הפסקה פעילה •

'ו-'משכבות דה.ילד50–מועצת נבון •

'ו-'משכבות גה.ילד40–מה נכון בנבון –מפגשי בחירה •

משמרות ניקיון החצר•

(בהובלת היועצות)תוכנית חיבורים •

השתתפות בוועדות ההנהגה•



מעורבות הורים-צמצום ומניעת אירועים  
תוכנית שנתית בליווי של הרשות ושל המשרד-בניית תוכנית שותפות הורים•

פגישות קבועות של מחנכות עם ועד הכיתה•

(הורה מעשיר, בית מארח, צ"מפגשי אחה)תמיכת הורים בתחום החברתי •

('שעת הקוד וכו, מפגשי בחירה)מעורבות הורים בפעילות בית ספר •

ספרייםימי שיא בית -ועדת אירועים -הנהגה •

ועדת אקלים-הנהגה •

המשך קיום שולחנות עגולים•

תקשורת והכלה•



זמן שיח



תודה על שיתוף הפעולה


