
יצירת רצף חינוכי
יצירת רצף חינוכי למתן מענה מיטבי לתלמידים במעברים בין המסגרות: מטרת על

ח"שפ, נציגות יועצות, נציגות מנהלים. מדריכים, פיקוח כולל, החינוך היישובימינהל: בשיתוף, מתכללחינוך ומפקח מינהלעל כל אגפי הגיל בהובלת ראש צוות רשותי הקמת 

,  רכזי תחומי דעת, יועצת חטיבה)חטיבת ביניים , (רכזת חברתית, פסיכולוגית, מורות השילוב, בשיתוף רכזי מקצוע)יועצת בית ספר -בית ספר, (פסיכולוגית וצוות גן)מנהלת גן -גנים. מתכללבהובלת גורם צוות מעברים בכל מסגרת הקמת 
(מורות שילוב, רכזת חברתית, פסיכולוגית

רמת פרטקבוצה/ רמת כיתה רמה ארגונית

אחראי ביצועהמענההאתגראחראי ביצועהמענההאתגראחראי ביצועהמענההאתגר
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שיתוף פעולה 
ויצירת יחסי אמון בין  

הגן לבית הספר

צוותי מעברים הנפגשים באופן סדיר 
להכרות ודיון בתוכנית הלימודים בגן  

'  ובכיתה א

מפגשים וסדנאות עם הורים לילדי הגן  
,  גבולות, סמכות הורית, בנושא מעברים

'בשלות ומוכנות לכיתה א

במתמטיקהבסיסיותמיפוי מיומנויות 
מיפוי מיומנויות בסיסיות בשפה

מיפוי רמזור של ילדי הגן  בממד 
רגשי וחברתי, התנהגותי

סביבה מכילה ובניית מרחבים מותאמי פרט  
בהתאם לצרכי הגיל הרך בבית הספר

שונות בין המרחב  
הסביבתי בגן למרחב  

הבית ספרי

גיוס הורים

מנהלת גנים  
יועצת בית  

ספר

מנהלת גנים

מנהלת גנים

יועצת בית  
ספר

צוות שכבת  
'ב-'א

שיבוץ מיטבי בבית  
הספר

פערים בין הנלמד  
ליסודי ובין הנלמד  

בחטיבה

הקצאת משאבים בית ספרית בהתאם  
לממצאי מבדקי המיפוי

קיום ימי שיא של כלל בתי הספר  
המזינים להכרות בין התלמידים

הכרת 
המסגרת  
הקולטת

' מפגשים וסדנאות עם הורים לתלמידי ו
"מעברים"בנושא 

שיבוץ מיטבי 
בחטיבת הבינים

'חשיפת כיתות ייחודיות להורים לתלמידי ו

2למפגשי יועצות של סדירויותיצירת 
המסגרות לדיווח אודות תלמידים עם צרכים 

ייחודיים

יועצות
מדריכות  

תחומי דעת  
רכזי תחומי  

דעת

יועצת חטיבה

ח"חרכזות 
יסודי וחטיבה

יועצת יסודי 
ויועצת חטיבה

גיוס הורים

הטמעה של ביקורים סדירים של 
בלוח  ' ילדי הגן בכיתות א

האירועים הבית ספרי

הכרת 
המסגרת  
הקולטת

ביקורים של תלמידי בית הספר 
בגני הילדים בהתאם ללוח  

השנה היהודי והאזרחי

הטמעה של שיעור כישורי חיים 
במערכת השעות הבית ספרית  

העוסק במעבר מהגן לבית  
הספר  

קליטה מיטבית  
בבית הספר

, מנהלת גנים
יועצת בית  

ספר

, מנהלת גנים
ח"חורכזת 

בבית הספר

יועצת בית  
ספר

קיום מפגשים של תלמידי  
'  החטיבה עם תלמידי כיתה ו
להכרות עם חטיבת הביניים

הכרת המסגרת  
קיום ימי גיבוש בחודש ספטמבר  הקולטת

להכרות עם תלמידי הכיתה  
חיברותויצירת 

הטמעה של שיעור כישורי חיים 
במערכת השעות הבית ספרית  
העוסק במעבר מהיסודי לחטיבה

יועצות יסודי 
וחטיבה

ח"חרכזות 
יסודי וחטיבה

יועצות יסודי 
וחטיבה

ח"חרכזות 
יסודי וחטיבה

יועצות יסודי

מתן מענים  
לתלמידים בעלי  
צרכים ייחודיים  

במעבר ממסגרת  
למסגרת

מ"חנמיפוי ילדים הלומדים במסגרות 
וצפויים להיקלט בחינוך הרגיל על מנת  

שייקחו חלק בתהליך המעברים

יצירת סדירות לדיווחי גננות אודות צרכים  
ייחודיים של תלמידים

בשותפות בין  בניית סל תמיכות לתלמיד 
א"המתיהמסגרות וגורמים מטעם 

קליטת תלמידים שמגיעים ממסגרת  
חינוך מיוחד בגן לבית הספר

תכנון משאבים בית ספרי והקצאתם בהתאם 
לצרכים הייחודיים של הילדים שאותרו

הזמנת הורים  -מדיניות דלת פתוחה
לשיתוף באתגרים והעברת מידע 

בהתאם לצורך
הורים  , פגישות משותפות של גננת

לתלמידים מאתגרים ויועצת בית הספר

גיוס הורים 
לילדים מאתגרים

למפגשי יועצות  סדירויותיצירת 
אודות התאקלמות התלמידים  

אוקטובר-בחודשים ספטמבר

ניהול תיק מעבר לכל תלמיד  
על  ( בכפוף לוויתור סודיות)מאותר 

מנת לבנות סל תמיכות באופן  
מושכל

בניית מערך תמיכות לתלמידים  
המסגרות2מאתגרים בשיתוף 

למפגשי יועצות  סדירויותיצירת 
לדיון ועדכון אודות תלמידים בעלי  

צרכים ייחודיים

קיום מפגשים עם הורים לתלמידים  
שזכאים לשירותי חינוך מיוחדים

זיהוי תלמידים  
בעלי צרכים  

ייחודיים

מתן מענים  
לתלמידים בעלי  
צרכים ייחודיים  

במעבר ממסגרת  
למסגרת

זיהוי תלמידים  
בעלי צרכים  

ייחודיים

רשות מקומית

רשות מקומית

, מנהלת גנים
יועצת בית  

ספר

, מנהלת גנים
יועצת בית  

ספר

, מנהלת גנים
יועצת בית  

ספר

יועצות יסודי 
וחטיבה

יועצות יסודי 
וחטיבה

יועצות יסודי 
וחטיבה

יועצות יסודי 
וחטיבה

יועצות יסודי 
וחטיבה

ל מעברים בין הגן לבית הספר היסודי"חוזר מנכ

https://drive.google.com/file/d/1QiGfj8RDYQMqIBbtqmY9QOkmJPhWQU83/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10qxNAfkti4fTyT9EqFmW-V_qIj5V5Hne/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0Bxv494JdURfNcTdKb0xFcDV4Tnc/edit
https://meyda.education.gov.il/files/PreSchool/mabatim16.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/yesodi/hachala/alon13.pdf
https://drive.google.com/file/d/1DSAHBNbsBdx7bT4O5yC50K9-nL86Up2E/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fvMwI6HJAwb0DCRpaLH54JgHq81FegJ1/view?usp=sharing
https://parents.education.gov.il/prhnet/gov-education/school/transitions/junior-high
https://www.gamifiction.co.il/%D7%91%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%A8-%D7%99%D7%9C%D7%93%D7%99-%D7%94%D7%92%D7%9F-%D7%91%D7%91%D7%99%D7%AA-%D7%94%D7%A1%D7%A4%D7%A8-%D7%94%D7%A6%D7%A2%D7%94-%D7%9C%D7%A4%D7%A2%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%AA-%D7%9E/
https://www.gamifiction.co.il/%D7%91%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%A8-%D7%99%D7%9C%D7%93%D7%99-%D7%94%D7%92%D7%9F-%D7%91%D7%91%D7%99%D7%AA-%D7%94%D7%A1%D7%A4%D7%A8-%D7%94%D7%A6%D7%A2%D7%94-%D7%9C%D7%A4%D7%A2%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%AA-%D7%9E/
https://drive.google.com/file/d/1vMbVJFWGlp7h8YDb4_Nf6VpZf20d_9uJ/view?usp=sharing
https://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Shefi/KishureiChaim/Kishori_Haim_Yesodi/kita1_new.htm
https://drive.google.com/file/d/1fvMwI6HJAwb0DCRpaLH54JgHq81FegJ1/view?usp=sharing
https://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Shefi/KishureiChaim/Kishori_Haim_Yesodi/Kita6_new.htm
https://drive.google.com/file/d/1xiUTFEuMhGgvnHkivyjbbF0XUcwDqTxg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DSAHBNbsBdx7bT4O5yC50K9-nL86Up2E/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1mCnub6YaSP17zv1u7nTq8uCwTEHwzusZ/view?usp=sharing
http://matiaomf.edu-haifa.org.il/v3dot-1?tmpl=%2Fsystem%2Fapp%2Ftemplates%2Fprint%2F&showPrintDialog=1
https://apps.education.gov.il/mankal/horaa.aspx?siduri=216

