
                                

 

 השנהמהלך ב
 

  השתתפות
במפגשי 
הדרכה 

פרטניים / 
 קבוצתיים

 ח דו הגשת"
נוכחות חודשי 
עד  למשרד מתי"א

חתום  חודשב 5-ה
 ע"י מנהל 

  דווח על שעות
בהתאם  נוספות 

מנהל להנחיות 
 חינוכיהמוסד ה

  יישום תכני
תיעוד ההתערבות ו

של  יאיש בתיק
 התלמיד

 בשעה טובה''! 
ווח על הריון עד ד

  חודש חמישי
 למשרד המתי"א

  דווח על יציאה
לחופשת לידה 

 חינוכיה וסדלמ
  ולמתי"א

  דווח למשרד
מתי"א ולרכזת 
בכתב על חזרה 
 או מחופשת הלידה

על הארכת חופשת 
  הלידה

 

 אוגוסטסוף 
 

  ביום השתתפות
 הערכות

 

  מילוי טפסים– 
נסיעות ומערכת 
שעות והעברתם 

 מתי"אלמשרד ה

  

 כרות עם הצוות יפגישת ה
)אוגוסט  בכיתה/שילוב
 או ספטמבר(

 

 ספטמבר

 

 ארגון מרחב העבודה 

  מערכת הבניית
 שבועיתה

  המשך התערבות
מטופלים  -טיפולית 

 ותיקים

 קיום תהליך הערכה - 

  3מטופלים חדשים )עד 
 שבועות מקסימום(

 

  תיאום ציפיות עם
 מחנכות/ים והורים

 

  החתמת הורים על
 - הסכמה לטיפול

למטפלים באמצעות 
 באמנויות

 

  השתתפות באספות
 לפתיחת השנההורים 

  

  הצגת תחום הטיפול
 לצוות/ הורים / מנהל

 במידת הצורך

 

  כתיבת חוזה הדרכה עם
 מומחית תחום

 

 קורסים הרשמה ל
 לפיתוח מקצועי

 
 

 

 בנוב' 15עד -אוקטובר

 

  השתתפות בישיבות
לכתיבת תכניות 

 אישיות

 

  בניית תכניות טיפול
 וצתיותקביחידניות 

יות  בהתאם וכיתת
למטרות ויעדים 

 שנקבעו

 

 מפגשים עם הורים 

  

  תחילת תהליך
הערכת מטפלים 

לקביעות או לקידום 
 בדרגה

 

סוף  –נובמבר  15
 ינואר

 

  השתתפות
רב בישיבות צוות 

 מקצועי

 

 ותוחכתיבת ד 
לקראת ועדות 

 פיוןזכאות וא

 

  ח "דוהגשת
שעות נוספות 

חתום  ,במחצית
ע"י מומחית 

התחום והעברה 
 למתי"א 

 
 

 

 

  במערכת החינוך אמנויותאמצעות טיפול בו מקצועות הבריאותמ למטפליםלו"ז 



                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 פברואר
 

 צוות  ותהשתתפות בישיב
הערכה רב מקצועי ל

  מעצבת 

  התאמת תכניות טיפול
בהתאם לממצאי 

והמשך  הערכה מעצבת
 יישומן

  מפגש אמצע שנה עם
 אנשי צוותמנהל/

 עדות  והשתתפות בו
מקצועיות לקראת -רב

 מתוקף חוקועדות 

  למטפלים בשנת
העבודה הראשונה 

לקורס  הרשמה
התאמה לעבודה 
  במערכת החינוך

 עו"ה   -בחברה הערבית
לא קבועים, 

מעוניינים בהעברה, ה
השלמת משרה, האתר 

עדת שיבוץ  ונפתח לו
  21/2-30/3בתאריכים 

 

 אפריל –מרץ 

 
 רב ישיבותהשתתפות ב-

מקצועיות לקראת ועדות 
מילוי שאלוני הפנייה ו

די ו' לתלמידי גנים ותלמי
  הזקוקים להמשך טיפול

 

  הגשת בקשות ליציאה
 לחל"ת או שבתון

  31.3עד הלזכאים/מעוניינים 

 

 הסיום תהליך הערכ 
מועמדים הלמטפלים 

 בדרגה קידום לקביעות או ל
 

  בקשות לעבודה בשנה העברת
עפ"י הנחיות  -העוקבת 
 המתי"א

 

 
 

 יליו
 אוגוסט

  הארכת
שנת 

לימודים 
 בחופשה

וחשיבות 
לעבודת 

מטפלים 
במוסדות 

בהם 
קיימת 

הקצאה 
לשעות 

 טיפול

 

 ח

 ו

 פ

 ש

 ת

 

 ה

 ק

 י

 ץ

 ךהחינו החינוך במערכתאמנויות  אמצעותב והטיפול מקצועות הבריאותמ למטפליםלו"ז 

 

 וניי
 

 השתתפות המשך 
 ישיבות הערכה מסכמתב

 

 חות סיכום "הגשת דו
קבוצתי( /ני )יחידטיפול 

כמקובל במוסד החינוכי 
שמירתם בתיק אישי של ו

 התלמיד
 

 עם  מפגשי סיכום טיפול
 הורים

 

  משוב על עבודת המטפל
 עם מומחית תחום ומנהל

 

 ציוד טיפולי  החזרת
 מושאל למתי"א

 

 מאי
 

  השתתפות באספות הורים
 שנההסיום קראת ל

 

  השתתפות בישיבות
הערכה מסכמת לתלמידים 

צרכים המיפוי ו מטופלים
  המשךב לטיפול

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


