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         15.5.19 
 

 בקשה למימון פרוייקט תש"פ
 

 זכרון יעקב שם השפ"ח:
 

 דר' שרית רותם מגישת הפרויקט:
 

  נושא הפרויקט:
והורים": לצוותי חינוך  יעקב. "פרויקט תקשורת מיטבית ןבזיכרופרויקט שפ"י לשנת  תש"פ 

 בקשרים, בסוגיות השונות הקשורות  ןיסודי עד תיכווהורים לילדים בגילאי  צוותי חינוך הדרכת 
, ששמה מטרה  את הרחבת השירות הפסיכולוגי הניתן ביישובמתוך  להורים.  צוותי החינוך בין 

 לה מחלקת החינוך במועצה.
 
  .רקע ורציונל:1

 צוותי החינוך וההוריםכרון יעקב שמה לה כמטרה את פיתוח התקשורת בין ימועצה מקומית ז
כחלק מתהליך זה, וצוותי החינוך ומורים מיטבית בין הורים  קשורתיפול בתוטיפוח המניעה והט

השפ"ח מרחיב את השפעתו על המדיניות היישובית ולהתוות תכנית התערבות בשיתוף פעולה עם 
 כל הגורמים. 

פרויקט זה נוצר מתוך חשיבה על הקיים ועל החסר, נמצא כי הליווי והטיפול הינו תחום אשר אינו 
 . בנוסף, זו הינו מוגבל הלאוכלוסיי בסל השירותים של שפ"ח ק ביישוב. ם מענה מספמקבל כיו

בשאלות הנוגעות  צוותי החינוך וההוריםבין  לטיפוח דיאלוג מיטיב עט מענה לתקשורתאין כמ
. למערכת אין מענים נגישים  הצוות המקצועילהתפתחות ילדם ולבניית היחסים והאמון מול 

 כולוגית ואין למעשה כתובת שתהווה עוגן לליווי התקשורת .ומספקים מבחינה פסי
ארוכת טווח,  מחויבותת או כתובת זמינה ונגישה, ללא עלוו פרויקט זה הינו מתן עוגן,הרציונל ל

כאשר עולים קשיים  , כמו גם אשר נתקלים בתקשורת  מורים וצוותי החינוך מול ההורים עבור 
 .חיונית מאוד במונחים של תקשורת ותמיכה זו  משימה ושאלות בנוגע לילדיהם .

 
  .מטרות העל של הפרויקט:2
תוך יסודי עד תיכון, להורים לגילאי   מורים וצוותי חינוך מול . הרחבת השירות של השפ"ח  ל1

 מיצוב השפ"ח ככתובת מקצועית מלווה ומייעצת בגילאים .
 צה בכל הנוגע לגילאים אלו.. הרחבה והעמקה של מעורבות השפ"ח בהתוויית מדיניות המוע2
וההורים בגילאים אלו. עם דגש על תקשורת טובה  לצוותי החינוך . מתן כתובת נגישה לליווי 3

 ואיכותית.
  
  .שותפים נוספים לפרויקט:3

 .צוותי בתי הספר ביישובא. 
 ב. הורים.

 
 . תכנית העבודה:4
 
 לצורך העלאת סיטואציות ודילמות  מונחים על ידי פסיכולוג, – צוותי החינוך ביישוב מפגשי 3

 הקשורות מול תקשורת   מול ההורים.                                                    
 מפגשים אלו יהיו לצורך העלאת סיטואציות ודילמות  מונחים על ידי פסיכולוג ,–מפגשי הורים  3

 .ותי החינוך ביישובהמורים והצומול תקשורת עם                            
 מונחים על ידי פסיכולוג. - + הורים  מורים + צוות החינוך מפגשי  4
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 ם לגילאי יסודי ותיכוןהורי  אוכלוסיית היעד: .א
 

 
  יעדים אופרטיביים:ב. 

 
להורים שתספק מענה תמיכתי, מלווה ומכוון מורים ולצוות בית הספר ו* מתן כתובת זמינה ל
הלא תקינה(  טויות הקשורות להתפתחות של ילדיהם הרכים )התקינה ו/אוביחס לשאלות והתלב

 + הורה. מורה וכן ביחס ליחסים 
 

 ג. הפעולות להשגת היעדים:
מפקחי *ישיבות להפקת לקחים וגיבוש תכנית עבודה מותאמת לשנה הבאה עם צוות השפ"ח + 

 בתי הספר
 *  מפגשים יערכו לאורך כל השנה. 

 
 לחה:. קריטריונים להצ5

והורי החינוך ביישוב  hוצוותמורים פי מספר הפניות בפועל של -תוערך על -* הצלחת המפגשים
 הילדים והגעתם הסדירה למפגשי ייעוץ והדרכה. 

 
 
 . תכניות הערכה:6

 ולקהל ההורים הפונים אשר יקבלו את השירות בקבוצות.לצוות בית הספר *שאלוני משוב  
 
 מנהלת השירות הפסיכולוגי + פסיכולוגית מהשפ"ח. –רותם דר' שרית  . מבצעי הפרויקט:7
 
 .2020. ויסתיים ביוני 2019הפרויקט יחל בנובמבר   . לוח זמנים משוער:8
 
המועצה תהיה שותפה בהקצאת ציוד, שעות עבודה לצורך השתתפות   . מקורות מימון נוספים:9

 ם בשלב זה.לפרסום הפרויקט בקהילה. מעבר לכך אין מקורות מימון נוספי
 

 .ת החינוך במועצהבשיתוף עם מחלק . שיווק הפרויקט:10
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                           _________________________ 
  

 דר' שרית רותם                                                
 מנהלת השירות הפסיכולוגי

 


