
סדירויות הנהלה, צוות 

 מוביל וצוותים חינוכיים

 

 

צוות ניהול ייפגש 

פעמיים בשבוע 

בתחילתו ובסיומו 

 להערכות והתקדמות.

 

מפגשי הצוותים 

 החינוכיים יתקיימו: 

 03:91‘ צ יום ב“חט

 01:11‘יום ד‘ שכבת ב

 00:11‘ יום ד‘ שכבת ג

 01:11‘יום ב‘ שכבת ד

  03:91יום ב ‘ שכבת ה

 03:11‘ יום ד‘ שכבת ו

מורים מקצועיים יום: 

  00:02‘ ב

 

מפגשי צוותים לחלוקת 

ושיתוף מידע וידע כגון: 

אתרים, בניית מצגות 

משותפות, תוכן 

 ומיומנויות

 

 ‘ מליאת מורים ימי  ה

מ ימי שני “צוות צב

 13:11שעה 

ישיבת המערך הטיפולי 

 לכיתות התקשורת 

למידה ארגונית 

 ופדגוגית

 

מערכת מסודרת 

מצורפת במסמך גוגל 

לכל המורים, מועברת 

כתכנון להורים מידי 

ימי חמישי וכן ברמה 

הבית ספרית 

באמצעות סמארט 

י מנהלת “סקול ע

 ס“ביה

 

כל מחנכת וגננת 

מחלקת את תלמידיה 

לארבע קבוצות ברות 

סיכוי ואיתם כל 

המורים מתקדמים 

 בהתאם. 

 

באחריות המחנכות 

לצרף את היועצת 

לשיעור כישורי חיים 

 אחד בשבוע

 

שיעורי בחירה גוף  

ונפש יתחילו בשבוע 

 הבא. 

 

שתי משימות הערכה 

 אחת לשבוע.

 

 אקלים בית ספרי 

 רגשי—קשר אישי

 

בתחילת כל שבוע תבחר 

מחנכת הכיתה בכל דרך 

שתחפוץ ליצור קשר 

אישי עם התלמידים 

מה ”בנוסף לטופס 

 “נשמע

במערכת יתקיימו 

שיעורי מפתח הלב 

 וכישורי חיים. 

בכל סוף שבוע יתקיים 

י “מפגש כיתתי ע

מחנכות הכיתות לסיכום 

השבוע ולשמיעת 

 התלמידים.  

משימות הפגה חוויתיות 

י המורות “ורגשיות ע

ג, מוזיקה “לאמנות, חנ

 ס “ויועצת ביה

 מערך טיפולי:

של   zoomפגישות 

היועצת עם הקבוצות 

 הקבועות

 

כל המטפלות ימשיכו 

בטיפול רגשי  קבוצתי 

לתלמידים דיפרנציאלים 

 וכיתות התקשורת

 שעות עולים

 שעות שילוב

 

—קשרי בית ספר

 קהילת ההורים

 

שיח שוטף של 

המחנכות עם 

ההורים בכל מדיה 

 רצויה ונוחה

 

של  zoomמפגש 

צוות הניהול עם 

 הנהגת ההורים

 

שליחת מסרים, 

עידוד , תמיכה של 

 הצוות לקהילה.

 

שליחת התכנון 

י “השבועי ע

 המחנכות להורים. 

 

שליחת מערכות מידי 

שבוע ברמה הבית 

ספרית בסמארט 

 סקול. 

 

 

 

 

 

 

 

מדדי הערכה 

 והצלחה 

 

 בחינה מידי שבוע:

 הסקת מסקנות

 אתגרים

 הצלחות

 

יישלח טופס גוגל 

פורמס לצוות בו הם 

ימלאו את ההצלחות 

והאתגרים שהם חוו 

בעצמם ומהתלמידים 

כבסיס ללמידה 

ולשיח במליאות 

 מורים. 

נקודות לשימור / 

שיפור מהנהגת 

 ההורים

 329כניסה של 

 מהתלמידים ללמידה.

מה ”מילוי טפסי 

 329נשמע של 

 מהתלמידים.

 

דיווחים על הצלחה 

ועמידה באתגרים 

 מכל הקהילה. 

 

 ברמה האופרטיבית מעשית 


