
הערות/ שם מוביל התכניתמספר נהניםשכבהתכניתד"מס

מנהלות1052ט-התכנית לצמצום פערים במקצועות הליבה בהתאם לתוצאות המיפוי1

224וב ויישום תכנית מעברים"לקראת עליה לחט' מבדקים לשכבה ו2

185טע"לקראת עליה לחט'  מבדקים  לשכבה ט3

188י(כחלק מהבגרות) ציון בית ספרי 30%לטובת השגת , מבדקי ידע4

351נופי הבשור, ב"י– א "י תגבורים בחופשת הפסח לקראת הבגרויות5

290נווה ונצרים בנים בנות+ קריה, ח-אפרויקט מלה6
רכזות / לימור מול יועצות+חופית

ס"מ והכלה בבתיה"חנ

ערי המחר קידומטיקה7
ו שחר -שכבות ד, שכבה ד מרחבי אשכול

ד שדות אשכול-שכבות ג, אשכול
432

שרה אורמשתנה בהתאם לצורךכלל השכבותשיעורי תגבור במסגרת עוטף עזה8

 מורות מהקריה2+חופית63בקריה היסודית'  גתכנית מצוינות באנגלית- SUMMER SCHOOLא"תלמ9

439ו קריה יסודית-הקייטנות לצמצום פערים ביולי10

גיל קרסיק100נופי הבשור' זת"קורס להכנת תכנית מופ11

12

העלאת , רכישת מיומנויות להגברת המוטיבציה הפנימית- הקוד המנצח

העצמה והתפתחות , פיתוח מנהיגות, המודעות והמסוגלות העצמית

.אישית

אילנה פלד+נאוה מנצור290ו קריה יסודית-ה

13
הכשרה הובלה והכנת בני נוער למנהיגות , עושים עסקים- יזמים צעירים

וליזמות
יסמין יוגב+ לירז ברלב42קריה יסודית בכפוף לרישום' ו

14
חיזוק הבטחון העצמי תוך פיתוח האמונה העצמית - אסטרטגיות למידה

בי וביכולות האישיות ללמוד ולהשתפר
טליה10יב כפר ביכורים-ט

15

הקניית כלים להתמודדות וחוסן אישי עבור  - mind fullnessתכנית 

שליטה ומסוגלות , וויסות עצמי, פיתוח מיומנויות קשב, התלמידים

אישית

430ו שדות אשכול-א

16
העצמה וחיזוק מיומנויות מוטוריקה גסה ועדינה - כישורים לחיים

סדנאות עץ בתיכון- באמצעות פעילות סדנאית עמלנית
149ה שדות אשכול-ד

17
" סדנאות לתלמידות בנושא העצמת הכוחות בגיל"  - מסע פנימה  

ההתבגרות
75נצרים בנות', ח-'ז

מענים לפי שכבות- שכחו אותנו בבית



18
סדנאות להורים ולצוותי חינוך עם - כלים לשיח עם המתבגר

הפסיכולוגית אוריה חורש
פתוח לרישוםנצרים בנות, כלל הצוות וההורים

19" ח-'סדנת מוגנות לתלמידות שכבות ה"- לתת פה 140ח נועם בנות-ה'

20" אייל דבורי356יב נופי הבשור-יאחיזוק ההתמודדות עם מצבי לחץ, סדנת חוסן אישית"- צעד קדימה

גל מנו30נופי הבשור, יב-זטיפולים קבוצתיים לתלמידים- חדרי שלווה21

22
וויסות חושי , חיזוק החוסן האישי של התלמיד-  הקמת גינה לימודית 

איפוק ושליטה
402ו מרחבי אשכול-א

23
" חיזוק משאבי ההתמודדות והקשרים: סדנה לצוותי החינוך"- תעצומות  

החברתיים
32נועם בנות- צוות

24

סדנאות חוסן מגוונות לצוותי ההוראה לחיזוק החוסן והמסוגלות 

בהתמודדות בחירום מתמשך ולמילוי מצברים והרחבת ארגז הכלים 

להתמודדות מול תלמידים והורים

60שדות אשכול- צוות

25

הטיפולים ברובם , תוכנית לאומית לילדים ובני נוער בסיכון- 360תכנית 

התאמה , בפסיכודרמה ובאומנות, קבוצתיים ומועברים באמצעות שיחות

לתקופת הקורונה

יועצות נופי הבשור+ח"שפ30יא נופי הבשור-ז

26

לטיפול במצב המתח המתמשך המשולב בטחון ותחלואה - י "טיפולי שפ

בעיקר טיפולים קבוצתיים על ידי פסיכולוגים ומטפלים . (קורונה)

טיפול באמצעות , פסיכותרפיה, אמנות, בתחומי ההבעה כמו מוזיקה

בעלי חיים

ח"שפ450יב -א

ח"שפ+דינה בן צבי40י-זאומנות, טיפולים פרטניים וקבוצות קטנות בדרמה-  א "טיפולי מתי27

28

סדנאות הבנויות על הסיפור מאחורי ההתמודדות עם - סדנאות צמיחה

תוך שילוב קטעי שירה שהמשתתפים , משבר וצמיחה בעקבותיו

ההתמודדות והצמיחה בתקופת , מתחברים אליהם ומבטאים את הקושי

הקורונה

ח"שפבהתאם לצורךאנשי חינוך ואנשי מקצוע, עבור הורים

29

שיח מערכתי עם המורים והתלמידים , ביקורי בית, סקר מקיף לתלמידים

שימת דגש על , התייחסות שונה ללמידה המקוונת, על תוצאות הסקר

.טיפול בשימוש הנרחב באלכוהול ועוד

יב-ז

 תלמידים  750סקר ל

ובעקבותיו התערבויות 

 נערים ונערות100עם כ

ס"בי+ח"שיתוף בין שפ

30

, שנפתחו לטובת תלמידים שדווחו בסקר על בדידות,  קבוצות חברתיות

בוחרים "הוכנסו סדנאות , בנוסף. והם נפגשים בזום פעם בשבוע

.בנושא אובדנות" בחיים

ענב אווקרט185'ט

31
י פסיכולוגים ונוגעות "הסדנאות מועברות ע- סדנאות לצוותי הוראה

.בסוגיות של יצירת קשר עם הילדים שבסיכון
30נופי הבשור, צוותי הוראה



32
תכנית בה מתקיימת הכשרת תלמידים ומחנכים לשימוש -מצמיחים 

אפקטיבי בכלים ייחודיים  להפחתת האלימות
50ו נועם בנות-ה

33
שיח רגשי בין התלמידים הכולל חוויות מהעולם - מצמיחים ברשת

הוירטואלי
218ו שחר אשכול-ד

34
ס "סדנה משחקית לניהול פנאי חברתי בבי- האקדמיה למדעי ההפסקה

ובבית
מרב סבן בנווה163שחר אשכול' ג, בנות נווה, ג-א

35
בהיבט הבינאישי והפרו , כמענה בוויסות רגשי וחושי-אומנויות לחימה 

חברתי
170שחר אשכול, מרחבי אשכול, ו-א

36
-פעילויות התנדבותיות של התלמידים בישובים בשיתוף  בין- התנדבות

דורי והחינוך החברתי בישוב

ו -א, מרחבי אשכול' ו-'א, שחר אשכול' ג-'א

שדות אשכול
1073

25צוות נועם בניםחיזוק אקלים חדר מורים- מפגשי צוות37

38
כולל חדרי , מפגשים עם אנשים בעלי צרכים מיוחדים- קבלת השונה

בריחה בנושא
1289ו קריה יסודית-א

39
שיפור הדימוי העצמי ויכולת - סדנאות עבודה בעץ , אומנות טיפולית

הביטוי האישית והרגשית של התלמיד
149ו מרחבי אשכול-ה

ח בקריה"רכזות ח+קהילתי.מ1289ו קריה יסודית-אפרויקט חברתי שמטרתו השארת חותם אומנותי- בוחרים בטוב40

41
 לחיזוק הקשרים החברתיים עקב הריחוק החברתי שנוצר ODTפעילויות 

במשבר הקורונה
314יב ישיבה תיכונה-ט, ח נועם בנים-א

42
, פרויקט של הנוער בתוך הקהילה ולמענה- נוער יוצר למען קהילה

מחזור ונגרות, באמצעות סדנאות וטכניקות שונות בבניה בבוץ
ח בקריה"רכזות ח+קהילתי.ממיכל תשליםיב-ז

ח בקריה"רכזות ח+קהילתי.ממיכל תשליםו-דפעילויות לקיום מודעות לסביבה ואיכות הסביבה- אקטיביזם סביבתי43

44
התאמת המערכת לטובת תלמידים על סף נשירה בהתאם למורכבות 

הרגשית שלהם
גל, ורדה, ענב25יב נופי הבשור-ז

45
בניית מערך שעות פרטניות אקדמיות או רגשיות בלמידה מרחוק ושעות 

נוספות מהמורים המקצועיים
ענת זלטמן70יב נופי הבשור-ז

רחלי אביטל80ח-זה עברית וקריאה "  פרויקט אל46

חמדה רבינוביץ/ אורנית סוויסא539יב נופי הבשור-יבתיכון" התפתחות אישית ומעורבות חברתית"יישום תכנית 47



48

, מורים והנהלה, תלמידים- קבוצות מיקוד של שיח רגשי, גיבוש הכיתות

הארכת הפסקה במהלך יום הלימודים לפעילויות חברתיות ולהפעלות 

פעילויות מגבשות מחוץ לכיתה כמו עבודה במרכז , עם תוצרים חברתיים

סדנאות ברמה הכיתתית או השכבתית, האקולוגי

613ט נופי הבשור-ז

49
כישורי , שיח רגשי לפיתוח החוסן ופיתוח דרכי התמודדות בתקופה זו

ניהול זמן ומיניות בריאה, חיים
גל, ורדה, ענב554י נופי הבשור-ח

50

, ODTס ונהנו בפעילויות "התלמידים הגיעו למתחם ביה- נס פורים

דוכני מזון ובעיקר , אמן קריקטורות, תיפוף, יצירת מסכות, שחמט

מהמפגש עם חברים ומורים

מור צפורי/ עידית גרינס801י נופי הבשור-ז

188נופי הבשור' ייומיים-פעילויות קבוצתיות מאורגנות וטיולים חד, סדנאות לגיבוש51

52
עם סיום " דרום אדום"ניקיון באזורי , ארגון פעילות למעורבות חברתית

התקופה
חמדה רבינוביץ/ אורנית סוויסא172יא נופי הבשור

53
התארגנות , ארגון תמונת מחזור וספר מחזור: מתחילים בתהליכי פרידה

למעורבות חברתית והצגה
179יב נופי הבשור

54
פעילויות לגיבוש לשכבות  שהקורונה מנעה מהם קליטה סבירה 

במעברים
435נופי הבשור' וי' ז

55
השתלמויות מורים מותאמות תקופה בדגש על למידה היברידית בשילוב 

רגשיים- מענים חברתיים
דנה קוזלובסקי68נופי הבשור- צוות

56

. למידה לבגרות מלאה בנוכחות יציבה לאורך השבוע- ה"פרויקט היל

בוצעה התאמה , בעקבות הקורונה גויסו יותר מתנדבים לעזרה בלמידה

-כ- התוצאה. של המערכת ללמידה ממוקדת והתאמה לכל תלמיד בנפרד

 5)לשון ואנגלית, במתמטיקה,  מהתלמידים ניגשו לבחינות חורף95%

ולבחינות בגרות פנימיות ('יח

אלכס אורלוב22יב קידום נוער-ט

57
 21הזדמנות להשלמת ',  יח5, בגרות מורחבת- פתיחת מגמת חקלאות

מודל ייחודי בארץ בכל היחידות לקידום נוער. יחידות לימוד ובגרות מלאה
ר טל אוגד"ד15קידום נוער, (ב"שנה הבאה גם י)א "י-'השנה י

58
, ב"י-א"לתלמידי י, ופיזית (סדנאות)מנטלית , ל"כושר קרבי והכנה לצה

.י איש צוות"כולל ליווי פרטני לצו ראשון ע
יגאל קצב10קידום נוער, ב"י-א"י

בת שחר15קידום נוער, א"י-'ישיפור יכולת הביטוי האישית והרגשית – סדנאות עבודה בעץ 59



60

הקמת , התנדבות בפינת חי בקיבוץ מגן- התנדבות ותרומה לקהילה

, חיזוק החיבור לקהילה– בניית ספסלי ישיבה ושתילת גינת ירק, בוסתן

הגברת תחושת שייכות ואף זכאות לבגרות חברתית

בת שחר22יב קידום נוער-ט

בת שחר22יב קידום נוער-טמפגש קבוצתי דינמי אחת לשבוע, לפי שכבות גיל- מפגשים חברתיים61

62
תוך הגברת , ס קלינית"י עו"מענה פרטני ותכנית התערבות אישית ע

תדירות המפגשים
בת שחר22יב קידום נוער-ט

בת שחר22יב קידום נוער-טן"תגבור סדנאות מסל63

ערן סעד22יב קידום נוער-טטיולים בהתאם לתו הסגול64

65
ניסויים וחקר כחלק מגמת , חממה אקולוגית טיפולית עבור למידה

ומתן מענה רגשי טיפולי לחניכים, חקלאות

שנה הבאה גם )א "י-'השנה י: בפן הלימודי

קידום נוער, ב"י-כולם ט-בפן הטיפולי, (ב"י
ר טל אוגד"ד22

13ט-' זשירותים חברתיים, בית חם  נערות 66

15' יא-' טשירותים חברתיים, זיו נעורים בנים67

17' יא-' טשירותים חברתיים, זיו נעורים בנות68

9' י-' חאופניים 69

משפחות 7 מפגשים 4תכנית העצמה משפחתית – עד הבית 70

הפעלת מדריך מאתר בחלוציות– בבדיקה 71

72
השלמת פערים לימודיים לתלמידים ממשפחות מוכרות – בבדיקה 

תלוי באישור פיקוח– ברווחה 

שירותים חברתיים












