
שולחן עגול רשותי  

תכנית השר לחיזוק הצפון

"חוג לכל ילד"

ח"לקראת תשע



תכנית שר החינוך לחיזוק הצפון  

-מטרות

הצפוןילדישלולימודייםחברתייםפעריםצמצום.

בצפוןותלמידתלמידהלכלשווההזדמנותמתן.

במוסדותלהשתלבהצפוןתלמידישלהסיכויהגדלת
החברה,הרוח,המדעבתחומי,גבוההלהשכלה

.והטכנולוגיה



מתווה התכנית

ילדים51,000-כ)הצפוןיישוביבכל'ה-'דבכיתותותלמידהתלמידלכלחוג.1
.(במחוז

לקדםמהתחליטרשותכל–4-6ס"למליישובימודולריתחינוכיתתכנית.2

:הבאותהאפשרויותארבעמתוך,שלההישובלצרכיבהתאמה

נוערמרכזישלפתיחה-א

פורמליותבלתיופעילויותפנאיפעילויותסבסוד-ב

"רשותיותחינוכיותיוזמות"-ג

בסיכוןונוערבילדיםטיפול-ד

.נמוךכלכלי-חברתימרקעתלמידיםשלהלמידהסביבתשיפור.3



?  מה כוללים החוגים 

'ה-'דכיתותתלמידילכלחוג

שעותאחר(1-10עשירונים)הרשויותבכל',ה-'דכיתותתלמידילכלחוגיעניקהמשרד
.(בחודש10₪-כהתלמידהשתתפות)הלימודים

סים"למתנהחברהבאמצעותיינתןהחוג.

 (ס"בהתאם למיפוי שיעשה בבתי)תחומיםבמגוון של החוגים יהיו  :

  שפות

מדעים  /טכנולוגיה

סביבה וקיימות  , טבע

ספורט /שחייה

 (  בקבוצה)מוסיקה

 אומנות



מנגנון היישום של התכנית

הרשותראשמולאלהיערכות

רשותראשממונהוהגדרת,ז"לו,ציפיותתיאום-המקומיתוהרשותהחינוךמשרדנציגי

יישוביפעולהצוותהקמת

הרשותראש-ממונהר"יו

המרכזמנהל,ספרבתימנהלי,רשותימפקח,כוללמפקח,חינוךאגףמנהל–חובההרכב
.(360ותכניתר"שחאגףנציגי4-6ס"למביישובי)הוריםונציגינועריחידתמנהל,הקהילתי

:משימות

שנתיתורביישוביתכללבראייההתכניתומדיניותמתווהויישוםאישור

לתכניתנוספיםמשאביםמינוף

ביצועמולתכנוןומעקבבקרה



מינהלת התכנית

רשויות ללא תשתית  
סית"מתנ

עמידה 
סטנדרטיזציה  

על בסיס  
פרמטרים  

מוגדרים של 
החברה  

סים"למתנ

ניהול על ידי  
מטה היחידה  

/  סים"למתנ
מתנס שכן

מותנה 
בחתימה על  

הסכם הפעלה  
עם החברה  

סים  "למתנ

התחברות  
לשיתוף  

פעולה עם 
ס שכן "מתנ

של החברה 
סים  "למתנ

רשויות ללא מרכז  
קהילתי של החברה  

סים"למתנ

,  ניהול עצמי
עמידה 

סטנדרטיזציה  
על בסיס  
פרמטרים  

מוגדרים של 
החברה  

סים"למתנ

נוהל בקרה  
של רשות 

שותפה של  
מטה החברה  

סים"למתנ

התחברות  
לשיתוף  

פעולה עם 
ס שכן "מתנ

של החברה 
סים  "למתנ

רשויות עם מרכז קהילתי  
של החברה

גיוס ושיבוץ 
, המפעילים
תפעול 
החוגים

כלי בקרה  
,  והטמעה
עמידה 

סטנדרטיזציה  
על בסיס  
פרמטרים  

מוגדרים של 
החברה  

סים"למתנ

ניהול כללי על 
בסיס נוסחה 
של החברה 

סים"למתנ



המרכז הקהילתי

"חוג לכל ילד"רכז קהילתי 
( 'ה-'כיתות ד)

גיוס משתתפים בבתי  
הספר

פרסום המיזם ופיתוח תודעה

הפקת חומר פרסומי
שיחות בבתי ספר, פרסום ברשתות חברתיות

פרסום בתקשורת מקומית

ערב חשיפה להורים , הרשמה בהפסקות, יריד חוגים
ונוכחות באסיפת הורים

עבודה מול רכזים  
מחנכים  , יועצות, חברתיים

בבתי הספר
עבודה מול בתי הספר



בתי הספר
רכז קהילתי חוג לכל ילד

( 'ה-'כיתות ד)

גיוס משתתפים בבתי 
הספר

פרסום המיזם ופיתוח תודעה

הפקת חומר פרסומי
.שיחות בבתי ספר. פרסום ברשתות חברתיות

פרסום בתקשורת מקומית

ערב חשיפה  , הרשמה בהפסקות, יריד חוגים
להורים ונוכחות באסיפת הורים

איש קשר מבית הספר עבודה מול בתי הספר

עבודה משותפת עם  
ת בית הספר/מנהל

עידוד הרשמה  
באמצעות צוות בית  

הספר

מעקב מול בית הספר  
על נתוני ההרשמה  

וקידומם



לוחות זמנים לביצוע התכנית  

ה-'חוג לכל תלמידי כיתות ד'

ח"תשעהלימודיםשנתפתיחת

תכנית חינוכית מודולרית

 2017פרסום קול קורא בינואר

 2017הפעלת התכנית המודולרית מרץ

שיפור סביבת הלמידה

ח"התחלת השיפוצים והחידוש מבנים תשע



מדדי הצלחה 

חוגים

המיועדתבפעילותמשתלביםהילדיםסךמתוך75%:ח"תשעהלימודיםבשנת.

המיועדתבפעילותמשתלביםהילדיםסךמתוך,85%:ט"תשעהלימודיםבשנת.
חברתיתבפעילותושילובםהחוגיםמאיכותרצוןשביעותעלמדווחיםוהוריםילדים.

המודולריתהתכנית

במרכזיםהפעילותמאיכותרצוןשביעותעלמדווחיםתלמידים.

במרכזיםתלמידיםשלוסדירהגבוההנוכחות.

דיווחפיעל–והרגשייםהלימודייםבהיבטיםהתלמידיםאתלקדםמצליחיםהמרכזים
.הספרמביתומשובהמרכז

הרשותיזמהאשרבתכניותתלמידיםשלגבוהההתמדה.

בסיכוןונוערילדיםיהיו,השונותבפעילויותחלקייקחואשרמהתלמידים35%לפחות
.י"תמפיעלשאותרו



"חוג לכל ילד"

5/2/17כנס התנעה 
דרכי עבודה בין מנהל  . 1

ס ברשות והמפקח  "המתנ
הרשותי

מיפוי בעלי תפקידים  . 2
ברשות הרלוונטיים לתכנית  

(בוצע)

1/9/2017-הצגת לוח זמנים עד לתחילת החוגים ב

מפגש עבודה ברשות
רשותגאנטלוח 

סקר צרכים
כניסה לבית הספר
פרסום וחשיבה  

משותפת
יריד חוגים

ערב חשיפה להורים
רשימת בקשות  

רישום
רשימה סופית

רים'חלוקת וואוצ

מעקב אחר השתתפות  
התלמידים בחוגים

דיווח סטטוס כל חודש  
סים  "י החברה למתנ"ע

הרשותילמפקח 



,תן לילד כנפיים כדי לעוף"
...."ושורשים כדי שיהיה לאן לחזור

דלהי לאמה 


