
 

 

 
 

 בין המכללות למחוז בתכניתממשקי עבודה  

 

 

שלב 
 /תחום

תפקיד  פעילות
 המחוז

תפקיד 
 המכללה

 הערות מטה 

פתיחת 
 התכנית

איתור מכללות 
 מתאימות

 שיתוף הבעלות  אחראי ------------- שותף

תהליך בדיקת 
התכנות לקיום 

התכנית במכללה 
מסוימת )פניה 

למנהל המכללה, 
זימון פגישה עם 

כל המעורבים, 
 קבלת החלטה(

גילוי  בתיאום
מוטיבציה 
 ומחויבות 

 
התייעצות עם 

 הבעלות

 אחראי
 

איתור וגיוס / 
 מינוי מוביל/ה 

בהחלטת המחוז  -------- אחראי שותף
הוצע עי המחוז –

שמארי וסלבי 
 ממונות על כל

 49כיתות סוג 
 במחוז

-מדע וטכנולוגיה אחראי מעודכן בחירת מגמות
שותף, מייעץ, 

 ומאשר

בירור עם עולם 
התעסוקה, מענה 

 מגוון גם מגדרית

הקצאת תשתיות 
נדרשות: חדרים, 

 הנגשות וכד'

שותף, 
מלווה, 

 מייעץ

 אחראי
 

לבחון קול קורא 
 להצטיידות

 - פניה לבטל"א
הקרן לפיתוח 

 שירותים לנכים

גיוס  איתור 
ומיון 

 מועמדים

 בכל שנה

קשר עם מוסדות 
 החינוך

ממנה שותף 
מטעם 
 המתיא

מעביר פוטנציאל  אחראי
מוביל פרסום 

כולל ברמה 
הארצית ככל 

 האפשר

מוביל/ה מטעם 
המכללה עם נציג 

-מטעם המתי"א
פירוק משימות 
 לתתי משימות

פרסום בקהילה 
שאינם )גורמים 

מתחום החינוך, 
כגון רווחה, פנאי, 

עמותות הורים 
 וכו'(

שותף 
 בהפצה

 שותף בהפצה אחראי
 

בקרב פרסום  
מפקחי חינוך 

 כללי

 

 

   שותף אחראי שותף



 

 

 

 

 

פרסום בקרב 
אנשי מקצוע 

 בחינוך המיוחד

 שותף אחראי שותף
 

מפגשי חשיפה 
 להורים ומועמדים

 שותף אחראי שותף
 

מרוכזים ימים 
 לבדיקת התאמה

 שותף אחראי שותף
 

 שותף אחראי ועדת קבלה
  

ועדות השמה 
 בישובים

 אחראי
  

המכללה פונה 
למחוז בבקשה 

 לקיום ועדה 

שמירה על קשר 
עם המועמדים 

מפסח ועד 
 תחילת שנה"ל

 
 אחראי

  

טיפול בבעיות 
 ומקרי קצה

 מאשר אחראי שותף
 

 

שלב 
 /תחום

תפקיד  פעילות
 המחוז

תפקיד 
 המכללה

 הערות מטה 

 

עבודה עם 
הסטודנטים 

במהלך 
 התכנית

תהליכי הוראה 
 למידה בשוטף

 
 אחראי

  

דווחים במערכת 
 פתיחת כיתה

 
אגף לחינוך  אחראי

 מיוחד מאשר

 

 אישור מגמה
 

אגף מנהל מדע  אחראי
וטכנולוגיה 

 מאשר

 

בצוע תכנית 
הארכת שנת 

 לימודים

 
אגף לחינוך  אחראי

 מיוחד מעודכן

 

 יציאה להתנסות

 

 
אגף לחינוך  אחראי

 מיוחד מעודכן

 

פיתוח מקצועי של 
הצוות / הדרכות/ 

 השתלמוית

 אחראי שותף שותף
 

 מעודכן אחראי שותף אירועים חריגים
 

קשר עם הזכיין 
של משרד הרווחה 

)המקצה מקדמי 
תעסוקה ואחראי 

 על הפעלתם(

 
 שותף אחראי

 

מעקב אחרי 
העמידה ביעדי 

 התכנית

 שותף אחראי שותף
 



 

הסמכה 
ותכניות 

 המשך

תכניות המשך 
לסטודנטים עם 
 סיום הלימודים

 
 שותף אחראי

 

חיבור למערכת  
ההסמכות / 

 תעודות 

 
 שותף אחראי

 

החתמה על 
וס"ר לטובת 

מרכז קריירה 
 המשך קשר 

 
 אחראי

  

 


