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 דגשי האגף לשנה"ל תשפ"ג

תכנית גפ"ן )גמישות פדגוגית ניהולית( אנו נדרשים לבחון חינוכיות באמצעות ת יופעילוהחינוך לשילוב  משרדלקראת שנה"ל תשפ"ג נערך 
תכנית גפ"ן  של"ח. "מעל פי תכנית החומש קסלהעצים את פעילות של"ח וידיעת הארץ באמצעות התוכנית ולקדם את יעדינו כיצד ניתן 

מזמנת הזדמנויות )כמו גם אתגרים( שבאמצעות המשאבים הגמישים הגלומים בה ניתן יהיה להפעיל את התכניות והמפעלים בהיקפים 
יר וללמוד את האפשרויות ואת המשאבים בהם ניתן להשתמש בתוכנית הגפ"ן להעצמת הפעילות גדולים בית ספריים ורשותיים. עלינו להכ

 לטובת הקס"מ.

 : בהובלת המנחהרשותית  קס"ם גיבוש מערכתעל פי תכנית החומש השנה ניערך ל

  חטיבות הבינייםעם המש"צים בבתי ספר יסודיים מזיני קס"מ עםלהפעלת  .א
  החינוך המיוחד פעילות קס''מ במסגרות את ביהרחל .ב
 .מרכז הפצה של קס''מ של''ח יהווצוות פרסום, תיעוד ויח''צ: ש להקים .ג
 .בכל שנה בכחמישה אחוזיםמספר רכזי קס''מ בכל מחוז  להגדיל את .ד

 לפיכך הדגש לשנת תשפ"ג יהיה:
 

 ות תכנית גפ"ן.הרחבת פעילות קס"ם של"ח לבתי הספר היסודיים ולבתי הספר של החינוך המיוחד בראיה רשותית באמצע
 

החוזקות שלנו יסייעו למנף את פעילויות של"ח בשדה ) יש"מ, מסע וגיחה( ולקדם את ההכשרות של המנהיגות הצעירה. כמו בכל אתגר שאנו 
 נצבים בפניו עלינו להציע לבתי הספר ולרשות המקומית את יכולותינו המקצועיות לקידום הפעילויות בקהילה. 

המחסור במורים לא פסח גם על של"ח אנו מקדמים במאור פנים את המורים החדשים המצטרפים לצוות החינוך של אגף של"ח על כולנו 
 להירתם לקליטה מיטבית ותמיכה מירבית בעמיתינו על מנת לסייע בידם להשתלב בעבודת החינוך הערכי של של"ח.

שני של מורינו באקדמיה, דאגנו שמפעל המש"צים ישוב למסלולו וביתר שאת לאחר להרחבת ההשכלה לתואר  במהלך השנה החולפת פעלנו
תקופת הקורונה, קיבלנו אחריות על תלמידי י"ב והובלנו מסעות "שואה ותקומה" ומסעות בית ספריים ייחודיים בשכבות י"ב, חידשנו 

עם תלמידים עולים בהובלת צוותי של"ח במחוזות, קיבלנו  והעצמנו את הסיורים בירושלים, התחלנו בשת"פ עם אגף קליטת עלייה וסיירנו
אחריות על מערך הטיולים של החינוך הבלתי פורמלי ועל פעילות המינהל בשעת חירום וסיימנו את טיוטת ספר של"ח לתלמיד אותו נבחן 

 תלמידים.  3,000בקרב 

 יבהוחש יצירתיותנחשפנו ל מהירהותגובה  הסתגלותל תחת מגפת הקורונה אשר בהן נדרשנולא מוכר לאחר שתי שנות פעילות במצב 
 .1/ אתר מורי של"ח במרכז נע"ם. את מרבית החומרים תוכלו למצוא ח"של ומפקחי מנחים, מורים של מקורית

במהלך השנה האחרונה בבתי הספר ובשטח, בקרב המנחים והממונים במחוזות ואנשי המטה. עלינו  מחדש לשגרהפעילות האגף התגבשה 
תארגן לשילוב פעילויות של"ח במסגרת תכנית הגפ"ן יחד נלמד ונפעל על מנת להפיק את המירב והמיטב מהתוכנית ולהעצים את חוויית לה

 הלמידה בפעילות השל"ח הן בקרב חברת בית הספר והן בקהילה הסובבת.  

 

 בברכה

 ד"ר אלי שיש 
 מנהל אגף של"ח וידיעת הארץ
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