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8/10/21 

 

 תורכה

  ןילי ןריל

 לאימע ןדיעו

 

 לוגרתו הדימל תצובק שבגל תנמ לע םיפתתשמה ןיב תידדה תורכה

 .הרשכהל תיביטקפא

 םירוה תכרדה

 – דעומ תרצק

 ץועיה הנבמ

 תירוה תוכמסל האפרמב םייקש יפכ םירוהל יצועיה לדומה רואת

 תיינבהב םיעייסמה תונורקע ושגדוי .תוינילק תואמגוד ללוכ ,רדיינשב

 .םירוהל דקוממו דעומ רצק לופיט

  – השדח תוכמס

 דוסי תונורקע

 ךרוצה תנבהו השדחה תוכמסה גשומ לש םיטרואתה תונורקעה תגצה

  .םייח ונא הב תיטסילרולפה תוברתב תוכמסה גשומ לש תשדוחמ היינבב

15/10/21 

 המלסה יכילהת

 תונורקעו

 אלה תודגנתהה

 המילא

 ןמגיז תילג

 סאימחנ

 ;הינמיסהו היהשהה ןורקע :התעינמל תונורקעו המלסה ימרוג רואת

 ינפ לע הדמתהה ןורתיו ;רחאה לע הטילש םוקמב תימצע הטילש

 ."ןוחצנ"ה

 לופיטה דוקימ

 תשולש"ו

 "םילסה

 ןמגיז תילג

 סאימחנ

 םידעי ביצהל :תילופיטה השיגפב ףודעיתו דוקימ תריצי ךילהת רואת

 תרשפאמה "םילסה תשולש" תקינכטב שומיש .דעומ רצק ץועייל םילאיר

 .דליה תוגהנתה רופישל םהלש קבאמב תויופידע רדס רוציל םירוהל

22/10/21 

  – הזרכה

 יטרואת עקר

 םיטקפסאו

 םיינילק

 לאימע ןדיע

 הזרכה איה לופיטה תרגסמב םירוהה םיעצבמ התוא הנושארה הלועפה

 תססבתמ םהילע תונורקעה וראותי .םתדמעב יוניש לע דליה לומ

 .הזרכהה עוציבל תונורקעהו ,התוא םיחסנמ דציכ ,הזרכהה

 

 – הזרכה

 היצלומיס

 תווצ

 האפרמה

 תארקל םירוהה תנכהב לפטמה דיקפת תאו הזרכה חוסינ לגרתנ

 עוציב רחאל שגפמב לפטמה דיקפת תא לגרתנ ןכ ומכ .הזרכהה

 .תילופיטה תירבה תקמעהל יטירק וניהש ,הזרכהה

29/10/21 

 – תובשייתה

 יטרואת עקר

 םיטקפסאו

 םיינילק

 תוחכונ ןיגפהל הרוהל רשפאמה המצוע ברו יזכרמ ילכ איה תובשייתהה שרוכ הנד

 דמועה לאנויצרה ראותי .חכ יקבאמל תוררגה יא ךות תיבב תירוה

 עצבל םירוה ךירדמה לפטמל תוישעמ תויחנהו "תובשייתה"ה ירוחאמ

 .התוא

 

 – תובשייתה

 תיצלומיס

 המגדה

 תווצ

 האפרמה

 תובשייתה עוציבל םירוהה תא הניכמ תלפטמה וב שגפמה תא לגרתנ

 .תובשייתה ועציב םירוההש רחאל שגפמהו

 
   .םיצרמה תונימזל םאתהב תואצרהה ינכתב םילק םייוניש ונכתי *
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5/11/21 

 םלועב החגשה

 ילאטיגיד

 סיריא ר"ד

 רחש

 ששח םייק .וב םיטטושמ ונידליש ואולמו םלוע םויכ הווהמ טנרטניאה

 .טנרטניאב ךשוממ שומיש לש תוידוקפתה תוכלשהל סחיב םירוה ברקב

 וגצוי שגפמב .חיגשהל ישוק שוחל םירוה ליבומ יגולונכט עדי לש רדעה

 .ולא םיישק לומ רתוי בוט דדומתהל םירוהל םירשפאמה םיעצמא

 השדחה תוכמסה

 ךרה ליגב

 .םידליה ןג תרגסמב םג םילכב שומישהו ךרה ליגב םידליל לדומה תמאתה ץישפיל ןצינ

 "חכונ ןמז קספ" ןוגכ ,הז ליגל םימיאתמה םיפסונ םילכבו תומאתהב ןודנ

  ."ןוקית תולועפ"ו

12/11/21 

 – םיכמות סויג

  יטרואת עקר

 .השדחה תוכמסה לדומב יתועמשמ ילופיט ילכ הווהמ םיכמות סויג לאימע ןדיע

 .תיתחפשמה הקימנידב יתוהמ יוניש רוציל םירוהל תרשפאמ וז הקינכט

 ירוחאמ דמועה יתוברתהו יתרבחה יטרואתה לנויצרה גצוי האצרהב

 .הז המצוע בר יעצמא

 תשיגפ לוהינ

  – םיכמות

 המגדה

 לש הליעי היינבה .תבכרומ הלועפ הנה הלוהינו םיכמות תשיגפ תכירע  לאימע ןדיע

 םירוהה סייגל םילוכיש הכימתה תא תוצמל תרשפאמ וז השיגפ

 תשיגפ לוהינ אשונב לוגרת ךרעיי וז השיגפב .הב םיפתתשמה םיכמותהמ

 .הרשכהב םילפטמה תופתתשהב םיכמותה

19/11/21 

 בשק תערפה

  זוכירו

 ינבו םידלי ברקב םויכ הצופנ ״הלחמ״ל הכפה )ADHD( ר״שק תערפה ןינקו םתור

 ןתינה לופיטה ,וז הערפה לע םייקה עדיה תא ןחבנ וז האצרהב .רעונ

 םירוהל תתל יוארש תויחנההו הכרדהה ,ךכמ בושח תוחפ אלו םידליל

 ...אשונב

 – םיכמות סויג

  הייצלומיס

 תווצ

 האפרמה

 ,הכימת סויגל םירוהה תלבוהב ת/לפטמה דיקפת תא לגרתנו םיגדנ

 .םיכמות שגפמל םתנכהו תוירוהה תומלידה םע תודדומתה

26/11/21 

 השדחה תוכמסה

 – רפסה תיבב

 רשקה סוסיב

 הרומ-הרוה

 תווצלו םירוהל שגפמ םייקלו םירומו םירוה סייגל ןתינ וב ןפואב דקמתנ ןומימ לט

 .דליה ינפב הזרכהו תיביטקפא הדובע תירב רצווית ופוסבש יכוניחה

 םיתווצו םירוה םע הדובעב ןויסינמ תויטנוולר תואמגודב הוולת השיגפה

 .םייכוניח

 תירוה תומקמתה

 לומ תמדקמ

  הדימל

 םעפ אל ליבומה רבד ,םוזב ה/דליה םע תועש תבשל םויכ םיצלאנ םירוה ןומימ לט

 תירוה הדמע תונבל ןתינ דציכ גיצנ וז האצרהב .המלסה יכילהתל

 תודדומתה םג גצות וז האצרהב .ולא םיבצמב תלבקמו תיתוכמס

 תיב תווצ םע הלועפ ףותישל תוליבומה םירוה לש תולועפ תבלשמה

   .ולא םיבכרומ םיבצמב רפסה

 שגפמ ןיא – הכונח תשפוח 3/12/21
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 ןכות םיחנמ אשונ ךיראת

10/12/21 
 תואצרהה 2(

 הז םויב

 ומייקתי

 ןפואב

 )ןווקמ

 לש חוכה

 ןיב :דחיבה

  יגוזל ירוה לופיט

 ירוא ר"ד

 טלבנייו

 

 ןיב טקילפנוקה דציכו הז תא הז םישילחמ םירוה ןהב םיכרדה תא רוקסנ

 ליעי שומישל תויחנה עיצנ .םירוהה ןיב םיסחיל גולזל לוכי דליל םירוה

  .רתוי תחכונל תורוההו תויגוזה תא ךופהל תנמ לע יגוזה רשקב

 לש רבשמה

 םינבה

 ירוא ר"ד

 טלבנייו

 תויביטמרונה תויוליעפה ןווגמב ףתתשהל םיברסמש םינבה לש םרפסמ

 םיענמנ ,רדוסמ ןפואב רפסה תיבל םיכלוה אל םיבר :לדגו ךלוה םליגל

 דובעל תאצל םיברסמ ,םייתחפשמ םיעוריאמ םירדענ ,םייתרבח םישגפממ

 תועדומה תרבגהל תדעוימ האצרהה .םרדחמ תאצל םיטעממ םג םיתיעלו

 םינבל עייסל םיישעמ םילכ תקפסמו ,םינב םידדומתמ םתיא םירגתאל

  .תוענמיהו תורגתסה יבצממ תאצלו הביבסה םע תוליעיב רשקתל

17/12/21 

 ףותישל םירשג

 דליה םע הלועפ

 השדחה תוכמסב

 דליה םע רשקה קוזיח םתרטמו ,הרוהה עצבמ םתוא ,םילכ רפסמ לע דמלנ ןמגיז תילג

 תרבחמ"ו "הנצחה" ,"סויפ תווחמ" :ומיע הלועפ ףותישל ץורע תריצי וא

  .”דועית

 תונברסב לופיט

 תוענמיהו

 תיבל הכילהמ

  רפסה

 הפיגמל הכפהש השק העפות הניה רפסה תיבל עיגהל רעונו םידלי בוריס רכב ירפע

 םיקתושמ םמצע םיאצומ םייכוניח םיתווצו םירוה .תונורחאה םינשב

 האצרהב .העודי הניא בוריס/תוענמהל הביסהשכ רקיעב ,הלא םיבצמב

 רומיש ךות םיכמותב ידוחיי שומיש םיללוכה תודדומתה תונורקע לע דמלנ

 .דימלתכ דליה לש ותוהז

24/12/21 

 

 

 םוקממ ךוניח ישנאלו םירוהל רשפאמה ילופיט יעצמא ןניה ןוקית תולועפ לאימע ןדיע ןוקית תולועפ

 אלל ,ותוגהנתהמ האצותכ םרגנש קזנה תא ןקתל דימלת/דליל רשפאמה

 תויהל ,הרומ וא הרוה הז אהי ,יארחא רגובמ לש ותלוכי .השינעב שומיש

 תיינב ךות ותוכמס תמצעהל תעייסמ ןוקיתה תלועפ תא ליבוהלו םש

 .תוכמסה תומד לש תיבויח תוחכונ

 םידליב המוארט

 תירוה תוכמסו

 לעו יתחפשמה םילקאה לע םייטמוארט םיעוריא תועפשה וגצוי האצרהב ןהכ יחצ

 רעונ ינבו םידלי לש באכ תוססובמ תויוגהנתה לע דמלנ .דלי-הרוה יסחי

 רוקסנ ,ףסונב .ולא םיבצמב תיתוכמסו הליכמ תירוה תומקמתה לעו

 תינילק הדובע ךות ןוסיר ףא םיתיעלו הנגה ,המלסה תעינמל תוקינכט

 .םיינוציק םיעורא לש דוביעו ףוסיאב תדקוממה

31/12/21 

 רחא תוקחתהל היהי ןתינ וכרד רשא ,ילופיט הרקמ רואית גצוי וז האצרהב ןינקו םתור הרקמ תגצה

 שומישה רחאו םירוה תכרדהל הדיחיב םייקש יפכ יצועיה לדומה הנבמ

 תונוש תויובכרומ שיגדת האצרהה .הרשכהה ךלהמב וגצוהש םינושה םילכב

 .םירוה םע תילופיטה הדובעה תקימנידב

 לע הטלחהה :ןוגכ ,דעומ רצק לופיטב לופיט םויס לש תויובכרומה וגצוי לאימע ןדיע לופיט םויס

 ןתינ דציכו דעומ רצק לופיטב רוציל ןתינש יונישה והמ ,ןוכנה םויסה דעומ

 .לופיטה יגשיה תא רמשל רשפאמה יתמצוע ןפואב לופיט םייסל

  ןילי ןריל הרשכהה םוכיס

 לאימע ןדיעו

 לע םג ומכ השיגהמ םילפטמה תומשרתה לע ןוידב הרשכהה תא םייסנ

  .ףטושה םתדובע ךלהמב ולא םיעצמאב שמתשהל םתונוכנו םתלוכי

 


