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 הורה חייב לדאוג להגעת בנו/בתו באופן סדיר לביה"ס.
 -פי חוק לימוד חובה התש"ט-"לידיעתך, אי ביקור סדיר הוא עברה פלילית, על

הורים של ילד בגיל לימוד חובה חייבים, כל אחד מהם, לדאוג לכך שהילד  1949
חינוך ילמד באופן סדיר במוסד חינוך מוכר. אם לא למד הילד באופן סדיר במוסד 

מוכר, דינו של כל אחד מהוריו מאסר של חודשיים או קנס, אלא אם כן הוכיח 
מעל לכל ספק סביר, שעשה כמיטב יכולתו כדי שהילד או הנער ילמד באופן סדיר 

 ."במוסד חינוך מוכר
 
 

 ביקור סדיר.מדיניות משרד החינוך בנושא 
.ביקור סדיר 

אחזקת התלמידים הלומדים בבתי הספר היסודיים והעל יסודיים עד גמר כתה י"ב ושילובם מחדש של 

ולכן, יש  כי זכותו של כל ילד לחינוךהשקפת עולם הגורסת  הנושרים. התפיסה החינוכית מושתתת על

לגייס עבורו תמיכה עד לסיום לימודיו בהצלחה. 

 

ח קיום חוק  לימוד חובה הקב"ס הינו גורם מקצועי מטעם משרד החינוך הפועל ברשות מקומית, כדי להבטי
 ומניעת נשירה של תלמידים עד תום כיתה י"ב.

 



 פועלת היחידה לביקור סדיר במספר מישורים: המטרה,לצורך מילוי 
 
 איתור ילדים החייבים בחוק לימוד חובה אך לא בצעו רישום למוסד חינוכי· 
 ת הספר וקיום סיורים במקומות ציבורייםאיתור מוקדם של תלמידים בסכנת נשירה באמצעות קבלת עדכונים מבי· 
 בקרה ודיווח על הנשירה הגלויה והסמויה בתיקו האישי של התלמיד המטופל· 
 ייזום תוכניות טיפוליות מונעות לצמצום ממדי הנשירה· 
 נים. טיפול בתלמידים שנשרו, ובכלל זה ייעוץ וסיוע בחיפוש אחר מסגרות מתאימות, על ידי תיווך בין הגורמים השו· 
  

 כל קצין בטחון סדיר ממונה על מספר מוסדות חינוך מתוך חלוקה גיאוגרפית לפי שכונות ו/או מוסדות חינוך. 
  

 
 

 תכניות התערבות למניעת נשירה

חלקן כיתתיות וחלקן  –משרד החינוך ואגף שח"ר בנו מספר תכניות התערבות 
פרטניות, כדי למצוא פתרון מתאים לילדים בסכנת נשירה מבתי הספר. תוכניות אלו 

התכניות העיקריות הן:מופעלות ע"י הקב"ס וצוות בית הספר.  
 

 תוכנית טיפול בפרט:

 

 
  .הסדיר 

 

:לילדים בסיכון לנשירה::חינוכית טיפולית לילדים בסיכון לנשירהמועדונית   

  מטרת התכנית: מסגרת משלימה לבית ההורים המתקשים לגדל את ילדיהם עקב בעיות משפחתיות ומסייעת

הספר.-להשתלב בביתלילדים  הספר.-לילדים להשתלב בבית

  השקעה אינטנסיבית בחלקים  –המועדונית פועלת במודל משפחתי, המשקיע בילדים כקבוצה וכיחידים
ודיים וחברתיים.הפיזיים, רגשיים, לימ 

  .אוכלוסיית היעד: ילדים בגילאי הגן ובית הספר היסודי, חט"ב וחט"ע

 הילה ובביה"ס. קידום הישגי התלמיד במקצועות התוצר: חיזוק האמון של הילד בעצמו, במשפחתו, בק
השונים. 

 

 תוכנית אומ"ץ ]אמונה בעצמי, מוכן למאמץ, צופה להישגים[:

  תוכנית זו מותאמת לבני נוער שלא הסתגלו לנורמות הבית ספריות, יצרו פערים לימודיים, איבדו אמונה
ביכולתם וסובלים מחוסר מוטיבציה. 

   י"ב.-מכיתה ח' –הנערים לומדים במסגרת של כיתה קטנה יותר המותאמת לצרכיהם
  .תוכנית זו מתמודדת ומחדירה לתלמיד את האמונה בעצמו, וכתלמיד הוא לומד ומתנסה בהצלחות
  כל השותפים )תלמידים, הורים וצוות חינוכי( משנים את תפיסתם וגורמים לתלמיד להאמין ביכולתו לעבור

שינוי, והבאתו להישגים לימודיים. 



 מכלול שירותים הניתנים ע''י קצינות ביקור סדיר 

ביאליק-בעיריית קריית 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ניתן למצוא אותנו במשרדנו:

 

הכנסת החדש(–,צור שלום )מתחת לבית  1רחוב העליה   

048777392פקס:    048777320טלפון במשרד:   

 חלוקת הקב''סיות: עפ''י תחומי אחריות. 

נדיה קפרוב- מטפלת בתלמידים החל מגן חובה)גיל 

בתוך ומחוץ לקריית   עד סיום ביה''ס יסודי( 5

                            . סיוע לתלמידים עולים. ביאליק

*מסגות מניעת נשירה עכשיו                               

 )מנ''ע(.

 

נועה מושר- מטפלת בתלמידי חטיבת הביניים 

"דפנה" ו"אפק", תלמידי פנימיות, בתי ספר עמלניים, 

של החינוך המיוחד וכל התלמידים בגילאים  בתי ספר

 הנ''ל הלומדים מחוץ לקריית ביאליק.

 

יוליה סמילובנקו- מטפלת בתלמידי החטיבה 

י''ב. מסגרות למניעת נשירה עפ''י דרישת -העליונה י

 ביה''ס.

 

נורית יגיל-ביה''ס ביאליק ושתי מועדוניות 

 משפחתיות.

 

 

 טיפול בפרט:

 *איתור תלמידים

*טיפול באי ביקור 

 סדיר

*טיפול בנשירה 

 גלויה

*טיפול בנשירה 

 סמויה

 

 

 

 

*הפעלת תוכניות 

בקרב הורים למניעת 

 נשירה )"הדרים"(.

*ליווי וסיוע לעולים 

עזרה חדשים, 

בהשתלבותם 

 במערכת החינוך.

*הפעלת פרויקטים 

תמיכה בחופש 

 הגדול

*בנית תוכניות 

בתוך מסגרות 

 לימוד.

*הפעלת מסגרות 

תמיכה בתוך 

 מסגרת לימוד

*הפעלת מסגרות 

 תמיכה בקהילה.

 *הכוונה ויעוץ

*הפניה לגורמים 

 מסייעים:

 שפ''ח
שירותי הרווחה   

 קידום נוער
שרות מבחן 

 לנוער
 

*מציאת מסגרות 

לימוד חלופיות 

 מתאימות .


