
היחידה להתפתחות הילד- תוכנית עבודה 

שותפיםרבעוןמדד תוצאהמשימותמטרה

גיוס מטפלים חסרים לצוות
מטפלת בהבעה ויצירה . קלינאית תקשורת נוספת ליומיים בשבוע. עובדת סוציאלית מועסקת ליומיים בשבוע

ליומיים בשבוע
דוברות,  מחלקת משאבי אנוש1

נושאים , למידת עמיתים, תאורי מקרה)ישיבות צוות סדירות ומקצועיות 

(משותפים
מטפליםשנתי בשנה20, אחת לשבועיים, קיום ישיבות צוות של שעתיים

מטפלים, מנהלת משרדשנתיציון ימי הולדת לכל העובדים,  שיחות אישיות עם כל עובד3,  מפגשים חברתיים2קיום של גיבוש חברתי של צוות היחידה

מחובר , ביסוס של צוות מקצועי

ומחויב
השתלמויות מקצועיות

השתתפות בהשתלמות אחת ;  שעות8קיום של השתלמות שנתית לכל צוות ההדרכה והטיפול בהיקף של 

ארצית מקצועית
צוות מעגן, מטפליםשנתי

גיוס רופא מלווה
הקניית ידע בנושאים , הצטרפות לישיבות צוות,  שעות חודשיות3הגעה של רופא מלווה ליחידה בהיקף של 

ליווי מטפלים ומנהלת, התפתחותיים
בית החולים סורוקה, מחלקת משאבי אנוש1

מנהלת משרד, מטפליםשנתימטופל משותף, אופן סיום טיפול, אופן קבלת מטופל:  בישיבות צוות תתבצענה חשיבה וקבלת החלטות לגבי ייסוד דרכי עבודה

חיבור למועצה
, השתתפות מנהל אגף חינוך בישיבת צוות היחידה,  מהצוות בפעילות חברתית מועצתית אחת90%השתתפות 

פעילות משותפת עם צוות הפסיכולוגים ועם צוות האגף לשרותים החברתיים
שנתי

, מנהלת שרות פסיכולוגי חינוכי, מטפלים

מנהל ,מנהלת האגף לשרותים חברתיים

אגף חינוך

קליטת הפניות ילדים מקופות החולים
מתן תור או הכנסה לרשימת המתנה תוך שבועיים , עדכון המשפחה; קליטה של הפניה תוך יום עבודה אחד

מיום קבלת ההפניה
שנתי

נציגי , מנהלת תחום שרות, מנהלת משרד

קופות החולים

מנהלת משרד, מטפלים1 טיפולים בחודש120ביצוע ,  חתימת הסכמים עם קופות החולים מתן טיפולים פרטניים לילדים במסגרת סל ביטוח בריאות ממלכתי

דוברות, אחראית דיגיטציה, מנהלת שירות1קבוצות ופעילות משלימה, דרכי התקשרות, סוגי הטיפול, מידע ברור באתר המועצה על דרכי פניה ליחידהפירסום ומתן מידע נגיש וברור לתושבים

נגיש , מתן מענה טיפולי מקצועי

עבור ילדים , ומותאם ביחידה

והוריהם

מתן טיפולים במסגרת ביטוחים משלימים
 30ביצוע , יישום דרך גביה, כולל אופן קבלת תשלום, בניית תוכנית קבלת מטופלים מהביטוחים המשלימים

טיפולים בחודש
שנתי

נציגי , מנהלת משרד, גביה, גזברות

ביטוחים משלימים

מנהלת החינוך החברתישנתיביצוע הדרכת צוות מדריכי חינוך חברתי בנושא התפתחותי שייבחר במשותףהדרכה בתוכנית הכשרה של מדריכי החינוך החברתי

הנהלת חשבונות, גזברות,  מנהל אגף חינוך2גובה ודרכי תשלום, גיבוש אופן קבלת מטופלים מחוץ לסלבניית ערוץ קבלה של ילדים והורים לטיפולים מחוץ לסל השירותים

סוציאלים-מטפלים פסיכושנתי הדרכות הורים בחודש20ביצוע של מתן הדרכות הורים

אחראית תחום בריאות, מרכז הצעיריםשנתימותאמות להורים לילדים בגילאים שונים,  הרצאות2- סדנאות ו2קיום של הרצאות וסדנאות להורים

ן"מעגשנתי ישיבות צוות בשנה10קיום , הדרכות לכל ישוב פעמיים בחודש בשני תחומים שוניםתוכניות ליווי התפתחותי וחינוכי במעונות ובגנים

איתור ומניעה של קשיים 

התפתחותיים
שנתילפי מודל מועצתי חדש ומותאם,  ילדים ברחבי המועצה8-מתן מענה ל"לגדול ביחד"תכנית 

עובדת , מנהלת האגף לשרותים חברתיים

מנהלת המחלקה לגיל , סוציאלית ישובית

הרך

מנהלת המחלקה לגיל הרךשנתיבניית תוכנית מפגשים; בחירת נושא שנתי;  מפגשי הכשרה לצוות מובילות פעוטונים ברחבי המועצה6ביצוע תוכנית הכשרה למובילות פעוטונים

תוכניות מערכתיות בבתי הספר
בחירה של תוכנית אחת בשני בתי ספר לשנת ;  תוכניות לבחירה לתוך סל האפשרויות הארצי5הכנסת 

ד"הלימודים תשפ
3

מנהלת , מנהלי בתי ספר, מנהל אגף חינוך

השירות הפסיכולוגי החינוכי

תוכנית ליווי גננות וסייעות
סוגי , מפגש הכרות של גננות המועצה עם היחידה; העברת השתלמות לסייעות מעונות וגנים בנושא התפתחותי

הטיפולים ודרכי הפניה אליה
מנהלת המחלקה לגיל הרךשנתי

גזברות, אגף הנדסה1ספרות מקצועית, רשתות לחלונות, אמצעי איוורור לשרותים, ערכות אבחון, תקשורת עבור אינטרנט סיום תהליך בינוי והצטיידות

- השלמת הקמת היחידה 

תשתית וארגון
בית החולים סורוקה, משרד הבריאות4קבלת תעודה של יחידה מוכרת על ידי משרד הבריאותהכרה של משרד הבריאות ביחידה

בנייה ומיסוד של היחידה כחלק מאגף החינוך
 פרויקטים משותפים עם מחלקות 3ביצוע של ;  ישיבות צוות של מנהלי תחומים באגף החינוך10-השתתפות ב

האגף
שנתי

מנהלי מחלקות באגף , מנהל אגף חינוך

חינוך


