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אנשי ונשות שפ"י היקרים,
בקרוב צפויים תלמידינו לשוב לספסל הלימודים ורגע לפני שובם חוזרים גם אנו לשגרת העבודה.
בשגרה הברוכה ,המוכרת והידועה טמון קסם .קסם של יציבות ,של משמעות ושייכות .אני מזמינה
את כולנו למצוא בתוכנו את שמחת המוכר ולהתברך בה .לצד זאת ,החזרה לשגרה מסמנת גם
פרידה מהחופש ,מהפנאי ,מהזמן המשפחתי ומהזמן להיות עם עצמנו.
העלון המקוון ,המוגש לכם היום ,מבקש לשרטט בפניכם את תכניות שפ"י לשנה הקרובה ולהוות
עבורכם מקור לחשיבה והשראה בהתארגנותכם לקראת השנה החדשה .אני מקווה שהחומרים אשר
מופיעים בו יסייעו לכם לתכנן באופן יעיל את ימי ההיערכות ואת ימי ראשית השנה.
גם בימים אלו ,שבין חופש לשגרה ,אנ ו מוצאים את עצמנו חושבים על תלמידינו .לצד חוויות הקיץ
הטובות שחוו ילדים ובני נוער בקיץ האחרון ,היו כאלו אשר התמודדו במהלכו עם משברים וימים
מורכבים .לאורך הקיץ מצאנו את עצמנו כאנשי חינוך וטיפול מתלבטים בסוגיות מורכבות ,מודאגים
מהתנהגויות הסיכון ודואגים לשלום תלמידינו באשר הם .מצאנו את עצמנו חושבים ושוקלים,
מתכננים ובעיקר שואלים את עצמנו – איך נוכל להגן על תלמידינו? אילו כישורי חיים עלינו להמשיך
ולהקנות להם? מה נוכל להמשיך ולעשות למענם כך שיגדלו כשבאמתחתם כלים וכישורים לקבלת
החלטות ערכית ,אחראית ,מתחשבת ומוגנת?
שאלות חשובות ,ששואלים ,לבטח ,הורים וצוותי חינוך כאחד.
בימי ההיערכות תבחרו יחד עם ההנהלה והצוות החינוכי את הדרך המתאימה לשלב בין חדוות
פתיחת השנה לבין מורכבות הימים הראשונים בכלל ובדגש על התייחסות לאירועי הקיץ האחרון ,על
מורכבותם החברתית ומשמעותם הערכית בפרט .אני סמוכה ובטוחה שתשכילו להפוך את שיחת
ההיערכות עם הצוות החינוכי לשיחה מקצועית שתאפשר לכולם לשתף במנעד העמדות והתחושות
ש אירועי הקיץ עוררו בהם .יחד עם זאת ,חשוב עד מאוד לזכור ולהזכיר שמעל לכל ,הקיץ שהיה,
הזכיר לנו באופן נחרץ וחד משמעי שמופקדת בידינו משימה .משימה חינוכית ,ערכית ,רגשית
וחברתית.
כנציגי השירות הפסיכולוגי ייעוצי נמשיך להציב על סדר היום החינוכי בבית הספר נושאים ,ערכים
ומצבי חיים עמם מתמודדים תלמידינו .נמשיך להקנות להם כישורי חיים המבוססים על תחושת
מסוגלות אישית ,על מחויבות לבטיחות ומוגנות אישית ,כמו גם לשמירה על בטיחות הזולת ומוגנות
הזולת .נמשיך ונזמין את תלמידינו לשכלל את יכולתם להתמודד במצבי לחץ ,לא להיכנע ללחץ
חברתי ,לשמור על ערכיהם ועל החוק בכל מקום ובכל זמן .נעניק להם מידע וידע אודות מצבי חיים
מסו כנים ונעודד אותם ביתר שאת להאמין בכוחם ,בחוזקתם ובחוכמתם ללמוד ,להרחיב דעת ולגבש
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מפת ערכים מוסרית ,מתחשבת ואנושית .נזכיר להם שביכולתם לפנות לעזרה ושבכל עת יהיה מי
שיקשיב ויסייע ,ובמקביל נעודד אותם להושיט יד לעזרה ולעשות מעשה כשהם מזהים זולת שזקוק
לעזרה.
על כולנו לפעול בכל כוחנו לסייע לצוותים החינוכיים ולתלמידים ,לעבד את שהיה ,לזהות את
החוזקו ת ,את החוויות הטובות והמעצימות כמו גם את החוויות המורכבות ,לזהות צמתי בחירה
והחלטה ולהתאמן בלהיות הוגנים ומוגנים .מי מכם שתלמידיו או מוריו נמצאים במעגלי פגיעה קרובים
הקשורים לאירועי הקיץ ,נערך בוודאי זה מכבר להעניק להם מענה אישי ומקצועי .יחד עם זאת ,זכרו
– גם אתם אינכם לבד .אנו נמצאים כאן עבורכם  -המפקחות על הייעוץ ולצדן מדריכי שפ"י מהיחידות
השונות ,כמו גם הפסיכולוגים החינוכיים ,כולם זמינים לכם להיוועצות ,חשיבה ושיתוף.
לעזרתכם האיגרת ששלחנו אליכם בתחילת החודש ובה קישורים לחומרים רלוונטיים העמודים
לרשותכם.

בשנת הלימודים תש"ף יעמדו בפנינו משימות רבות ואתגרים מקצועיים אליהם אנו
נערכים .להלן עיקרי המשימות של אגפי שפ"י ויחידותיו:
יועצים חינוכיים


מזה חודשים ארוכים מערכת החינוך כולה נערכת להרחבת היכולת המקצועית של כלל אנשי
החינוך להכיל תלמידים עם צרכים מיוחדים ולשלבם באופן מיטבי .לאורך השנה נקיים
במחוזות השונים וברמה הארצית תהליכי למידה והכשרות לקידום יעדי תכנית ההכלה
והשתלבות .במהלך שנת הלימודים היועצות והיועצים ימשיכו ללוות את הצוותים החינוכיים
ויהיו שותפים משפיעים בבניית תכניות התערבות מותאמות לקבוצות ויחידים .ייקחו חלק
בפיתוח המקצועי של הצוותים המקצועיים וינחו היוועצויות ועבודה בקבוצות של הצוותים
החינוכיים ,לשם פיתוח עמדות חיוביות כלפי אתגר השילוב וההכלה וחיזוק תחושת המסוגלות
בקרב הצוותים ,ההורים והתלמידים.



יועצות הגיל הרך ברח בי הארץ ,אשר סיימו זה מכבר תהליך למידה ייחודי בנושא 'התמודדות
גננות עם בעיות התנהגות בגיל הרך' ,יפתחו השנה ברחבי הארץ השתלמויות ייחודיות בנושא
לגננות.



השינוי שעבר מתווה הפיתוח המקצועי ליועצים חינוכיים בראשית דרכם ,נמשך גם השנה
ומתרחב לשנה ב' בהכשרות .על פי המתווה החדש היועצים החינוכיים בראשית דרכם זוכים
בשנה א' להתמחות בתחום כישורי חיים ובשנה ב' מתמקד הפיתוח המקצועי בהקניית כלים
ייעוציים לבניית אקלים חינוכי בטוח.



גם בשנה"ל תש"ף ימשיכו היועצות והיועצים החינוכיים להנהיג בבתי הספר תהליכים לבניית
אקלים חינוכי בטוח .השנה יחזקו וירחיבו היועצות והיועצים את הידע התיאורטי ואת הידע
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המעשי לקידום מניעת בעיות התנהגות והתמודדות עמן .וילוו את צוותי החינוך לשם חיזוק
תחושת המסוגלות בהתמודדותם עם בעיות התנהגות.


אגף ייעוץ מוביל יחד עם אגף תכניות סיוע ומניעה את כתיבתה המחודשת של תכנית "כישורי
חיים" .בתהליך הפיתוח נקיים קבוצות מיקוד עם יועצים ויועצות ונשמח לכל תשומה מהשטח.

פסיכולוגים חינוכיים
 מוקד עבודתם של אגף פסיכולוגיה כמו גם של השירותים הפסיכולוגיים חינוכיים בתש"ף
קשור בתיקון חוק החינוך המיוחד ובמהלך ההכלה וההשתלבות .תמהיל עבודת הפסיכולוגים
דורש בחינה מחדש .אגף פסיכולוגיה ימשיך לפעול בשיתוף הדוק עם מנהלי השפ"חים כך
שתתבצע עבודה פסיכולוגית משמעותית עם צוותי חינוך לצד העבודה עם תלמידים והוריהם
בכל רצף הגיל.


בתחום הפסיכודיאגנוסטיקה ,שהוא אחת מליבות העבודה הפסיכולוגית ,תהיה זו שנה
מיוחדת של הטמעת מבחן אינטליגנציה חדש לדוברי עברית ולדוברי ערבית ,בשיתוף
הראמ"ה.



האגף ימשיך את ההכשרות בעבודה המערכתית ,האבחונית והטיפולית ,עם דגש על תמיכה
בצוותי החינוך ,להכלה של תלמידים בעלי צרכים מיוחדים ותלמידים בסיכון .ההכשרות
מתייחסות הן לעבודה השוטפת של הפסיכולוגים והן לעבודתם במסגרת תכניות לאומיות.

תחילת שנה היא זמן טוב לשוב והודות ליועצים וליועצות לפסיכולוגים ולפסיכולוגיות על הובלה
מקצועית ונוכחות תמידית בכל אירועי החירום ו בימים של שגרה.
יישום תיקון חוק החינוך המיוחד וקידום מהלכי ההכלה וההשתלבות


כאנשי המקצוע של שפ"י נמשיך להשמיע קול מקצועי ,פסיכולוגי-ייעוצי במסגרת תפקידנו
כשותפי תפקיד ל"אגף בכיר הכלה והשתלבות"" ,האגף לחינוך מיוחד" אגפי הגיל ואגפים
נוספים ,האמונים על תכנון משותף של מתווה העבודה ליישום החוק .כמו כן ,נמשיך להציע
ולהטמיע את הידע המקצועי הייחודי של שפ"י כסיוע לצוותי החינוך במערכת החינוך הרגילה
ובכלל ,הפועלים ללא ליאות לשילוב מיטבי של תלמידים עם צרכים מיוחדים.



לאורך תש"ף נמשיך לשקוד על חיבורים וממשקים בין משימות היועצים והפסיכולוגים לבין
אתגרי ההכלה וההשתלבות ,כמו גם תפיסות הגישה .הזיקה המתבקשת בין התפקידים,
המשימות והתפיסות תאפשר אינטגרציה של העבודה השוטפת ותסייע בקידום המהלך.



שפ"י ימשיך לקיים הדרכות והכשרות לפסיכולוגים וליועצים במחוזות ,על מנת לקדם את
הטמעת המהלך ,לחבר את אנשי שפ"י לתפיסות ולפרקטיקות שקשורות למהלך ,על מנת
שישמש ו כגורמים מסייעים לצוותי החינוך ,לתלמידים ולהורים .נשים דגש על פיתוח כלים
ומיומנויות להתערבויות פסיכו-ייעוציות בתחומים  -קידום מסוגלות צוותי חינוך לעבודה עם
ילדים מאתגרים ,קידום אקלים חינוכי מיטבי בכיתות הטרוגניות כמו גם התערבויות הנדרשות
עם ילדים בסיכון בתחומים שונים על פני רצף רמות המניעה והתערבות.
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כישורי חיים


בשנה"ל תש"ף יוצא לדרך מהלך הכתיבה של תכנית כישורי חיים המחודשת .לאורך
השנה נקיים למידה המשלבת ידע אקדמי מחקרי ,והתנסות בשטח לצורך קידום ופיתוח
תכנית "כישורי חיים" עדכנית ומותאמת.



בחודשים הקרובים נפרסם את ערכת ההדרכה למורים ויועצים" :למידה רגשית ,ערכית
וכישורי חיים בתחומי הדעת" ,אשר פותחה על ידי המזכירות הפדגוגית ושפ"י .הערכה כוללת
מגוון מחוונים והנחיות למורה לשם חיזוק היבטים רגשיים בתהליכי ההוראה-למידה בתחומי
הדעת שונים .נרחיב ונעמיק הכשרת יועצות ,מורות ,ומדריכות מתחומי הדעת השונים,
ליישום תהליכי העבודה הנדרשים לשם חיזוק כישורי חיים כחלק מהתהליך החינוכי בשיעורים
בתחומי דעת שונים.



השנה נחזק את הוראת כישורי חיים בחטיבה העליונה בעזרת יישום התכנית "זהות
בהתבגרות" ,אשר נכתבה עבור שיעורי החינוך לתלמידי כיתה י' על ידי שפ"י ,מנהל ח"ן
והאגף לחינוך על יסודי.



גם השנה נמשיך בפיתוח תהליכי עבודה אינטראקטיביים בשיעורי "כישורי חיים" ונתרגל את
העבודה עם מגוון סרטונים חדשים כדוגמת סרטוני " "FREEZEלחטיבת הביניים" ,בין חברים"
לחטיבה העליונה וכו' .בנוסף ,נקיים קורסים מקוונים בכישורי חיים :כישורי חיים לגננות,
תכנית "אל תלעגו לי" ועוד.



תודה ל 4,083היועצים והיועצות אשר טרחו ,קראו וענו על סקר כישורי חיים .בימים אלו אנו
שוקדים על למידת ממצאי הסקר לשם דיוק עבודתנו ביישום תכנית כישורי חיים כבר בשנת
תש"ף.

קידום אקלים מיטבי ומניעת אלימות


מדריכי האח"מ שוקדים על פיתוח ידע ,כלים והכשרות בתחום של בעיות התנהגות כחלק
מהעבודה לקידום אקלים ומניעת אלימות .לרשותכם עומד העלון המקוון "כל יום מחדש -
התמודדות חינוכית טיפולית עם בעיות התנהגות בגן ,בכיתה ובבית הספר"



בתאריך  22.9.19יתקיים כנס ארצי מקוון בשם "צליל מקוון – קולות וכלים להתמודדות עם
בעיות התנהגות" .הכנס המתקיים בהובלה משותפת עם אגף בכיר הכלה והשתלבות ,אגפי
הגיל והאגף לחינוך מיוחד ויחד עם מט"ח ,יעסוק בבעיות התנהגות .הכנס יכלול הרצאות,
סדנאות ומפגשי  zoomבתחום המותאמים לשלבי הגיל ,ההרשמה לכנס תתפרסם באתר
שפ"ינט.



השנה יוצא לדרך מהלך משותף של שפ"י ,אגף החברה הערבית ,מחלקת כ"א בהוראה ואגף
ביטחון ,למען טיפול בתופעת האלימות בבתי ספר בחברה הערבית .המהלך יכלול תכנית
רחבה הכוללת הדרכה ,מתן כלים וליווי לבתי ספר שמאופיינים ברמת אלימות גבוהה.
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לראשונה יתקיימו השנה הכשרות רחבות היקף ליועצים חדשים במסגרת קורסי ההתמחות
בייעוץ ,בנושאים קידום אקלים וצמצום אלימות ובבניית תכנית התערבות מבוססת נתונים.

קשר ושותפות חינוכית הורים ואנשי חינוך


גם השנה נמשיך לקדם את נושא "בניית השותפות החינוכית עם ההורים" כיעד אסטרטגי
החל מרמת מטה המשרד ,מטה שפ"י ,במחוזות ,ברשויות ובמסגרות החינוכיות בכל שלבי
החינוך .נפעל להטמעת מסמך המדיניות " -יחסים ,קשר ושותפות חינוכית בין צוותי החינוך
לבין הורי התלמידים – מהלכה למעשה" .מדריכי היחידה יציעו לארגונים החינוכיים מהלך
מלווה ליישום התפיסות ,עקרונות העבודה והכלים שמופיעים בו ,לקראת הטמעת מודל
השותפות החינוכית כמסגרת עבודה סדורה וכן בגיבוש מנהיגות הורים בית ספרית.



חדש! בקרוב יתפרסם האוגדן המקוון "מצטרפים" אשר יציע לכלל אנשי החינוך ידע ,כלים
וסדנאות שפותחו בשנים האחרונות על ידי שפ"י ועל ידי בתי ספר וגנים שלקחו חלק בפיילוט
להובלת שותפות חינוכית בין הורים ומערכת החינוך" .מצטרפים" יהווה במה לפרקטיקות
המבקשות ליישם באופן פרואקטיבי ,מתוכנן ומבוקר את מדיניות משרד החינוך למען קידום
קשר ושותפות חינוכית לרווחת התלמידים ,ההורים והמערכת.

התנהלות מיטבית ברשת ,מניעת פגיעה והתמודדות עם אירועי פגיעה ברשת










השנה נמשיך בפיתוח תכנית חינוכית לפיתוח "רווחה נפשית בעידן דיגיטלי" ,הטמעתה
ויישומה בקרב תלמידים ,כחלק מתכנית כישורי חיים החדשה המעודכנת .התכנית תתבסס
על מחקרים אקדמיים ועל נתונים שמגיעים ממוקד .105
נפרסם חומרי הסברה לצוותי החינוך וההורים ,שיסייעו בידם להיות כתובת משמעותית אליה
ניתן לפנות להיוועצות ועזרה גם בכל הקשור לרשת.
מתוך אמונה בכוחם של בני הנוער להשפיע לטובה על חבריהם בכל הקשור למוגנות אישית
ולאחריות חברתית ברשת ,נמשיך ונרחיב את פעילות מנהיגות הנוער "-עמיתים ומשפיעים"
ברשת.
משרד החינוך ,בשיתוף בית הספר לתקשורת במרכז הבינתחומי הרצליה ,פעל בתשע"ח
לכתיבת קוד אתי להתנהלות מיטבית ברשת ולמניעת מצבים של פגיעה ובריונות .הקוד נכתב
ונוסח על ידי תלמידים מכל רחבי הארץ והתבסס על "חכמת ההמונים" .השנה ,נמשיך להפיץ
ונטמיע את הקוד בעזרת תלמידי מועצת התלמידים ותלמידים הלוקחים חלק במנהיגויות נוער
נוספות.
השנה נרחיב את מסגרות ההכשרה והקורסים לצוותי החינוך בתחומי הרשת.
נמשיך להרחיב את מעגלי ההיכרות ,הלמידה והשותפות עם המטה הלאומי להגנה על ילדים
ברשת  -מוקד  .105נפתח חומרי הסברה ונקיים כנסים וימי למידה .בנוסף ,מפקחות שפ"י
במוקד ירחיבו את העבודה מול האגפים והיחידות בשפ"י ויעמיקו את העבודה במחוזות .כמו
כן ,נקדם עם המטה הלאומי  105מיזמים בשותפות עם משרדי ממשלה שונים ,עמותות,
מנהיגות נוער ,הורים ועוד.
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בימים אלו אנו שוקדים על פיתוח חומרים עדכניים בנושאים מיניות ומניעת פגיעה מינית
ובכללם התכנית "לצמוח ולגדול" אשר בקרוב תפורסם בעברית ובערבית ובהתאמה לחמ"ד.
התכנית מציעה כלים והנחיות לאנשי החינוך ושיעור י כישורי חיים לכיתות ו' בנושאים
התפתחות ומיניות.



השנה נמשיך בהטמעת התכנית "בקשר אליך" (הקישור מוביל לדף כישורי חיים ,גלגלו מטה
כדי להגיע לתכנים של "בקשר אליך") לכלל בתי הספר היסודיים במערכת החינוך ,היערכו
בהקדם והזמינו את הפעילות לבית ספרכם בקישור הבא .במקביל פיתחנו פעילות מקבילה
וייחודית עבור התלמידים (בנים בלבד) בהנחיית היועצת ,הפעילות זמינה בשפ"ינט (הקישור
מוביל לדף כ ישורי חיים ,גלגלו מטה כדי להגיע לתכנים של "בקשר אליך").



גם השנה נמשיך בהטמעת ערכי ערבות הדד ית סובלנות וקבלה למען כלל תלמידינו ולמען
תלמידינו ועמיתינו מהקהילה הלהט"בית .נמשיך לפעול למען פיתוח כישורי חיים עבור כל
תלמיד ותלמידה למען קבלת עצמם ולמען אקלים חברתי תומך ולמען צמצום גילויי
להטבופוביה.



בשנה"ל תש"ף יימשך ,זו השנה השנייה ,הפיילוט שמתקיים במחוזות תל אביב ודרום,
בנושא "מיניות במרחב בטוח" – תכנית אקולוגית יישובית" שמתמקדת בפיתוח מודעות
למיניות בריאה.

מניעת שימוש בסמים ,אלכוהול וטבק


בשנה"ל תש"ף נמשיך לפתח מענים לקידום התבגרות מיטיבה בעזרת שיח רלוונטי עם
התלמידים אודות סוגיות הקשורות בתרבות הפנאי כגון שימוש בסמים ,אלכוהול טבק
ומסכים .בנוסף" ,עמיתים ומשפיעים" תכנית הדגל של היחידה ,תמשיך לפעול ברחבי הארץ
ותרחיב את מעניה גם לתחום ההתנהלות ברשת.



אנו שמחים לבשר כי השנה צפויות להיפתח ארבע הכשרות ל"תכנית אופ"י" ,ברחבי הארץ,
המיועדות ליועצות החינוכיות בחטיבות הביניים ובתיכונים.



נמשיך ללוות את המב"סים בפיתוח התפיסה המורחבת של תפקידם ,כמובילים בית ספרים
בן בתחום מניעת שימוש בחומרים והן כמתכללי "תכנית כישורי חיים" ו"התכנית לקידום
התנהלות בטוחה ברשת".



במהלך השנה נשקוד על פיתוח התערבויות ומענים חינוכיים אשר יסייעו לאנשי החינוך לנהל
שיח חינוכי ,אמפטי ויעיל עם תלמידים שאותרו כמעורבים בשימוש בקנאביס.



ובקרוב!!! בשבועות הקרובים תתפרסם תכנית "חוסן משמעות" מבית היוצר של שפ"י ושל
מרכז חוסן .התכנית תציע שיעורי כישורי חיים לחטיבה העליונה להעצמת החוסן האישי
ולמניעת שימוש בחומרים ממכרים.
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מצבי לחץ ,חירום ומשבר


בשנה"ל תש"ף יורחב יישום התכנית "בוחרים בחיים" לכדי כמאה בתי ספר .התכנית,
המבוססת על דיבור ישיר ,מובנה ומושכל עם מתבגרים אודות אובדנות ,פועלת במסגרת
"התכנית הלאומית למניעת התאבדויות" ,מלווה במחקר ומגובה על ידי השפ"ח המקומי אשר
מבצע הערכות סיכון ומציע טיפול לתלמידים המאותרים כמצויים בסיכון.



השנה מתוכננים להצטרף  45רשויות וכ 796-בתי ספר להכשרה ארגונית בנושא הקמה אימון
ותפעול של "צל"ח  -צוות לשעת חרום" ,המשמש כמנגנון בית ספרי לניהול אירועי חרום.



השנה נמשיך בהטמעת תכנית "חוסן חינוך" לפיתוח חוסן נפשי ודרכי התמודדות ,בדגש על
חיזוק עצמי ,והקניית כישורי חיים וכלים לוויסות קוגניטיבי ,גופני ורגשי.



השנה נמשיך לשקוד על כתיבת חוזר מנכ"ל בנושא היערכות לשעת חרום (צל"ח) ,בשיתוף
אגף הביטחון במשרד החינוך .במסגרת החוזר צפוי להיכתב פרק אודות "ליווי ארוך טווח"
אשר יעסוק בתלמידים שחוו אובדן בן משפחה קרוב ובתלמידים חולים אשר מתמודדים עם
מחלות קשות.

לקויות למידה


מלקויות ללמידה  -בשנת הלימודים תש"ף נגיע ליישום השנה השלישית של התוכנית
"מלקויות ללמידה" ב 15 -רשויות מקומיות שב"פעימה הראשונה" ,נמשיך בהטמעת התוכנית
בכל  37הרשויות המקומיות (פעימה ראשונה ושניה) ונסיים לגבש ולבנות את התהליך התלת
שנתי של התוכנית (סה"כ  183בתי ספר) .החל משנה"ל תשפ"א אמורה התוכנית להתרחב
בהדרגה ,עד ליישום מלא בכל הארץ.
חדש! בשנה"ל תש"ף יוקמו מרכזי "מלקויות ללמידה" בשפ"חים ברשויות המקומיות
שבתוכנית אשר יאבחנו את תלמידי כתות ט' המתמודדים עם קשיים ואשר נדרשות עבורם
התאמות בדרכי הבחנות במבחני הבגרות .כך ,תלמידי חטיבות הבינים יגיעו לתיכון כאשר
באמתחתם האישור להתאמות בדרכי הבחנות .האבחונים יערכו במימון משרד החינוך.



תכניות התערבות של אגף לקויות למידה וקשב  -תכניות ההתערבות  -קבוצות רגשיות,
משיקים ,לגעת מבעד לשריון ו"אני יכול להצליח" ,והחוברת "מודל התגובה להתערבות"RTI -
עומדות לרשות מוסדות החינוך כחלק מתכנית "מלקויות ללמידה" וכחלק מיישום תוכנית
ההכלה וההשתלבות.



בתאריך  22.9.19יתקיים כנס למאבחנים  -פסיכולוגים חינוכיים ומאבחני לקויות למידה בו
נרענן ידע ונדגיש את מדיניות משרד החינוך לאור ההגדרה של ה .DSM 5-הכנס יתמקד
בעיקר באבחון בתחום המתמטיקה והאנגלית.



חדש! חוברת "יישום התאמות בדרכי היבחנות בבחינות הבגרות לתלמידים עם לקויות
למידה והפרעת קשב" -אגף לקויות למידה פרסם חוברת חדשה המכילה מידע חיוני על אופן
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יישום ההתאמות .אנו תקווה שחוברת זו ,לצד מסמכי מדיניות קודמים ,תשמש מקור
לחשיבה ,בדיקה ועשייה לצוות החינוכי בבית הספר


שפ"י שוקד על פיתוח מערכת אינטרנטית להגשת בקשות לדיון בוועדות המחוזיות
בהתאמות בדרכי הבחנות בבחינות הבגרות לתלמידים עם לקויות למידה וקשב.



וועדות התאמה מחוזיות לתלמידים עם לקויות למידה  -ועדות ההתאמה המחוזיות עמלו
רבות במהלך החודשים האחרונים על מנת לדון בבקשות למתן זכאות להתאמות בדרכי
הבחנות במבחני הבגרות לקראת מועד חורף תש"ף וממשיכות את עבודתן לקראת זכאות
למועד קיץ תש"ף .אנו שמחות לשתף כי ניכר שיפור משמעותי בשיקולי הדעת בבחירת
התלמידים המופנים לוועדות המחוזיות כמו גם באופן הגשת התיקים לוועדות .יישר כח!

אתר שפ"ינט






אתר הבית שלנו עומד לרשותכם כמו תמיד  -כאן ועכשיו .גם השנה נמשיך לעדכן ולחדש את
התכנים המופיעים בו ונהפוך אותם לזמינים ונגישים.
נמשיך לעדכן אתכם אודות חידושים ופיתוחים שעלו לאתר באמצעות אגרת חודשית במייל
והודעת  SMSאישית .השנה תוכלו להתעדכן גם באמצעות מייל ישיר מפורטל מוסדות חינוך.
נמשיך ל הפיק עלונים מקוונים בנושאים שונים הרלוונטיים לעבודה בשדה (עלון מקוון הינו
קובץ דיגיטלי המתייחס לנושא מקצועי נבחר ומרכז בתוכו תכנים תיאורטיים ,חומרים יישומיים
לעבודה ,פיתוחים חדשים וקישורים לאתרים רלוונטיים).
עוד לא עשיתם לייק לדף הפייסבוק של שפ"י? מוזמנים לחפש אותנו ,להתעדכן ולהיות בקשר
ישיר" :השירות הפסיכולוגי ייעוצי  -שפ"י כאן ועכשיו".

אני מאחלת לכולנו שנת עבודה משמעותית ומספקת ושולחת לכם תפילה לימים של שקט ושל
עשייה ברוכה.

שלכם ,בכבוד ובהערכה
עינב לוק
מנהלת אגף בכיר שפ"י
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