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קורס למנהלי מחלקות חינוך מיוחד
בניהול קונפליקטים וקשר עם הורים

משרד הפנים
משרד החינוך

לכבוד
מנהלי חינוך מיוחד ברשויות
שלום רב,

מפעם מעלה אדומים
מתמחה בחינוך ,רווחה ושפ"ע

מנהלי החינוך המיוחד נדרשים לקיום ממשק רב עם הורי התלמידים בכל שלבי ההשמה והשיבוץ
ובליווי וייעוץ להורים בנושאים אלו .הקורס יעניק הכנה לניהול שיחות קשות ,ניהול ופתרון
קונפליקטים ,תוך עיסוק בסגנונות תקשורת ,בעקרונות ביצירת תקשורת מקרבת ,בחסמים
בתקשורת ובדרכי התמודדות .כל אלו בהקשר להבנת מקומם ותפקידם של הורים לילדים בעלי
צרכים מיוחדים .קורס זה ,הינו קורס מתקדם למנהלי חינוך מיוחד ברשויות והווה ציר מיומנות
חשוב לעשייה בתפקיד ,בוועדות ההשמה ובמפגש מול ההורים במסגרות החינוכיות השונות.
הקורס יתקיים בשיתוף עם אוניברסיטת ת"א ,המרכז האקדמאי להכשרת עובדי הוראה בחינוך.
הקורס נותן מענה למנהלי חינוך אשר בהסכם אופק חדש מחויבים בהשתלמות לקידום שכר (07
שעות לשנה) ומוכר לגמול השתלמות לכלל המנהלים בהסתדרות המעו"ף.
מטרות הקורס:
 למידה מעמיקה בתכנים של החינוך המיוחד ,בעיקר בתחומים :ניהול משברים ושיחות קשות,קשר עם הורים וכלים אבחוניים ,זאת בהתאם להחלטות ועדת ההיגוי לקורס.
 יצירת שיח עמיתים.הכרות עם בעלי תפקידים רלוונטיים ממשרד החינוך והרשויות המקומיות.רכזת הקורס :ד"ר יפה בן עמי
מקום הקורס :הקורס יתקיים באוניברסיטת תל אביב ,בניין חינוך) .הגעה ברכבת /תחבורה
ציבורית /למגיעים ברכב -חנייה בתשלום בחניון סמולרש(.
מבנה הקורס :הקורס יתקיים בימי שלישי  ,בין השעות  01 ,0:11-01:11שעות 00 ,מפגשי למידה.
מועד פתיחת הקורס :מתאריך ( 31.3.31כ"ב בטבת תשע"ה ) ועד לתאריך ( 51.1.31ד' בניסן תשע"ה).
תעודה :לעומדים בדרישות הקורס תינתן תעודה מטעם מפעם מעלה אדומים  -משרד הפנים,
משרד החינוך -האגף לחינוך מיוחד ,איגוד מנהלי חינוך ,מרכז השלטון המקומי ואוניברסיטת תל-
אביב.
עלות הקורס .₪ 3,611 :לרשויות בסוציו  0-3תינתן הנחה של  , 1%קרי .₪ 3221
הרשמה :ההרשמה עד לתאריך ( 33.35.5731י"ט בכסלו תשע"ה) בטופס המצ"ב.
לקבלת פרטים נוספים ניתן לפנות למפעם מעלה אדומים בטל 12-1011363 :או במייל
info@mafmyosh.com

בברכה,
דגנית פוקס
מנהלת מפעם
מעלה אדומים המתמחה
בחינוך ,רווחה ושפ"ע

אבי קמינסקי
יו"ר איגוד מנהלי אגפי חינוך
ומנהל מינהל חינוך ,תרבות,
נוער וספורט בעיריית אשקלון

נושאי הקורס
 בתפיסת התפקיד ובממשקים עם בעלי תפקידים נוספים בניהול שיח מקדם ,ניהול משברים ושיחות קשות, קשר עם הורים כלים אבחוניים – DSMמשמעויות
 יזמות וחדשנות בחינוך מיוחד מפגש עם אנשים מהשדה – משרד החינוך ורשויות מקומיות -סיור

 יתכנו שינויים

מיכל מנקס
ראש מינהל חינוך
מרכז השלטון המקומי

טופס הרשמה והתחייבות
קורס למנהלי מחלקות חינוך מיוחד
ניהול קונפליקטים וקשר עם הורים
22.3.01 - 03.0.01
את טופס ההרשמה נא לשלוח:
פקס12-1313355 :
דוא"ל info@mafmyosh.com :

פרטים אישיים:
שם פרטי  ___________________ :שם משפחה__________________

מס' ת"ז____/__/__/__/__/__/__/__/

(נא להקפיד על  9ספרות)

שם הרשות _____________________ :תפקיד__________________:

דוא"ל (למלא בכתב ברור)____________________________________

טלפון נייד____________________________ :

טל' בעבודה  ______________________ :מס' פקס__________________:

חתימת גזבר הרשות ____________________
יש לשלם מראש לפי הפרטים המצ"ב :
מוטב הצ'ק:

"עיריית מעלה אדומים"

להעברה בנקאית  :בנק לאומי ,סניף  ,012חשבון ( 21111/01מוטב החשבון עיריית מעלה אדומים).
 אישור העברה בנקאית יש לשלוח לפקס12-1313355 :

