
מחלקת חינוך

2015יוני -סיכום רבעוני אפריל
תכנית עבודה מקושרת משאבים   ל

2015לשנת 

אגף חינוך רווחה וקהילה



תיכון וחטיבות

הבא  לרבעון30.6.15סטטוסמשימות  היעד

הובלת תהליך ומתן 
המלצות לבחירת  

ת לתיכון  /מנהל
פדגוגיות  ומגמות 

לישובמותאמות 

ומלווה בפורום על יסודי עבודה 1.
פדגוגי

והעברת מיפוי הצרכים  ניתוח . 2
למועצה

ת  /קריטריונים לבחירת מנהלקביעת . 3
לתיכון

.ת/התהליך עד לבחירת מנהלליווי . 4
מלווה פדגוגי ומנהל בתקציב  תקצוב . 5

השוטף 

.  בוצע. 2.  בוצע. 1
התקצוב  .בוצע. 5בוצע    . 4בוצע  . 3

.  ניתן עד סוף יוני

ללווי פדגוגי למערכת  הסכמה1.
החינוך בהתאם לנדרש למנהלות  

לשינוי בחטיבות והקמת  , חדשות
ותקצוב בהתאם החל . תיכון

2015מספטמבר 
הפצת סיכום הביניים לחברי  2.

ז לפורום  "ועדת החינוך וקביעת לו
העל יסודי בשיתוף עם מנהלת  

התיכון 

מיצוב החטיבות  
כבתי ספר מובילים  
בתכניות פדגוגיות  

וערכיות  

ושיווק תכניות קיימות חשיפה . 1
בחטיבות

וחדשניותתכניות חדשות פיתוח . 2
אפשרויות במסגרת תקציב מקסום . 3

הניתנים על ידי  ח  ותקציבים "מש
המועצה      

עבודה ומדיניות עם משרד  תאום . 4
הנהגת בית הספר  , מנהלות, החינוך 

והמועצה
.לחטיבת גווניםבחירת מנהלת חדשה. 5

' בוצע שלב א.1
מופת בהרצוג  ' בוצע שלב א. 2

.ומחשבים בגוונים
ו"מועבר לרבעון הבא ושנת תשע. 3
יתקיים יום הערכות באוגוסט . בוצע. 4

משותף והתוצאות המצופות הן בנית 
.תכנית עבודה משותפת

. בוצע. 5

המשך עבודה בנושא שיווק  . 1
.החטיבות

תכניות וחלפיתהמשך עבודה .2
התחלת עבודה לבחינת מערכת . 3

מיטבית בשיתוף השעות בצורה
מפקחת משרד החינוך ומנהלת חדשה

בחינת הליווי הנדרש לחטיבות ודרכי  . 4
.עבודה



תיכון וחטיבות

חטיבת גוונים  -יזמים צעירים

הרצוג  -"קיץ בטוח"תכנית 

ת לתיכון/בחירת מנהל



בתי ספר יסודיים

הבא  לרבעון30.6.15סטטוסמשימות  היעד

והטמעה של למידה 
הניהול העצמי  תהליך 

בבתי הספר היסודיים  

ועדות  עבודה של בנית תהליך . 1
בית ספריות

.  השלמת סל תלמיד ותקינה. 2
למידה ואשור חוברת נהלים. 3
התאמת תקציב לסל המשתנה. 4
. בחינת ניהול עצמי של החטיבות. 5
הובלת פורום לתקינה וסל יישובי  . 6

.  נקבעו ועדות מלוות ראשונות. בוצע. 1
נדרש. ח"נקבע סל תלמיד עם מש. 2

המשך עבודה בנושא חשמל מים  
.ושימוש גורמים במבנה בית הספר

התאמת חוברת בסוף השנה תיבחן. 3
הנהלים ויתקיים דיון להערות

.מועבר לשנה הבאה. 5
נקבע פורום למתן המלצות למועצה  . 6

..  בנושא התקינה
בתמונה ועדה מלווה יובלים  

והרחבה של  מיפוי
תכניות העשרה בבתי 
הספר ופרויקטים עם  

הקהילה

המוסיקהתכנית הפעלת . 1
תכנית איכות הסביבה  הפעלת .2
שילוב יום מעשים טובים כחלק  . 3

.מתכנית איכות הסביבה
השלמת מחשבים  -קרן אתנה . 4
מורים שהתווספו למערכת  19-ל

ה''בתשע
,כנס מקהלות: שבוע החינוך. 5

קדימה צורן לובשת לבן 
צעדת קדימה אל השביל. 6
ך  "חידון תנ. 7

.'בוצע שלב א1.

ו"עוברת לשנת תשעהתכנית2.
אור תורה . יום מעשים טובים בוצע. 3

.זכו בפרס על המשך הפרויקט
בוצע  . 4
בוצע. 5
בוצע. 6
בוצע                                             . 7

ך"בתמונה חידון תנ



בתי ספר יסודיים 
פרויקט אמירים למצוינות  -יובלים

יובלים  



גני ילדים  

הבאלרבעון30.6.15סטטוס משימות  היעד

שיפור תנאי השהיה  
והלמידה בגנים  

א  "באמצעות הגדלת כ
לכלל  שניותסייעות )

לפי  בתעדוףהגנים 
(תקציב

הגנים לאחר תהליך  מיפוי . 1
ההרשמה

השיבוץ ומספר ילדי בדיקת . 2
הטרום בכל הגנים

סייעות או בת שירות  שיבוץ . 3
לאומי בהתאם להחלטת  

.      המועצה והקצאת התקציב

בוצע  1.

.בוצע2.

.  בוצע בהתאם לקריטריונים3.

הושג אישור משרד החינוך לבנות  4.
בנות החל  2מימון . שירות לאומי

.2015מינואר 
הערכות ברבעון הבא לאיתור 5.

סייעות לשיבוץ מגנים בהתאם 
.ח"להנחיות חדשות של מש

הערכות לשיבוץ סייעות מתגברות  .1
.  לגנים בהתאם להנחיות

שיבוץ בנות שירות לאומי. 2
העשרת גנים שיש בהם צהרונים  . 3
התייחסות לגנים שיש בהם בעיות  . 4
.שילוב ילדים עם קשיים/

תקצוב גנים חדשים 
ותכניות חדשות 

שני גנים ברמת אמירתקצוב . 1
תכנית העשרה  תקצוב . 2

הסביבהלאיכות 
העצמאות יום תקצוב אירוע . 3

לכלל הגנים
מה'פיגספרית . 4
קצוב  סייעות  תכנית ותהכנת. 5

ועובדי חינוך

לאחר מאמץ התקבל אישור  .  בוצע. 1
2015בשנת ח לתקצוב בינוי גנים"מש

.כמבוקש
.  ו"לתשעמועבר . 2
.בוצע. 3
.בוצע. 4
.  בוצע. 5
אומדן ומכרז להצטיידות , הכנת מפרט. 6

צ"וחטגני ילדים חדשים ברמת אמיר 
רביעית בלב רן

קבלת ספק זוכה  , סיום המכרז1.
וקבלת ציוד מותאם וביצוע הזמנות 

לנדרש
ותכניות העשרה לגניםן"תלבנית 2.
קיום יום הערכות לתחילת שנה 3.

.  ושיתופי פעולה



גני ילדים

חגיגות יום העצמאות 



נוער

הבא לרבעון30.6.15סטטוסמשימות היעד

בניה מחודשת של  
נהלים ודרכי עבודה  

בתנועת בני המושבים  
והטמעתם בפעילות  
השנתית ובקשר עם 

התנועה הארצית  

תיק נהלים חדש לכלל הפעילות ולטיולי בנית . 1
.  פסח בפרט

אשור הנהלים וההחלטות לטיולי פסח ולכלל  . 2
הפעילות 

אינטרנט לגביית כספיםתכנת הכנסת . 3
איתור וקבלה של רכזת הדרכה . 4
בנית קשרי העבודה עם התנועה הארצית . 5

.והמועצה
בנית הקשר וחלוקת האחריות והסמכות בין  . 6

כל הגורמים המעורבים כולל ועד ההורים  

ההטמעה והפיתוח ימשכו . בוצע6–1
.גם לרבעון הבא

הנוער למתן ' פיתוח יח
כולל לנוערמענה 

לנוער ומועצת  שעות וימי הפעילות הגדלת . 1
נוער

מתוך מבנה התנועה בצורן וקדימההפעלה . 2
משאבים ותוספת תקציב לתחום הנוערהשגת . 3
.הנוערהקשר בין תנועות פיתוח . 4
.הכנת תכנית פעילות קיץ לנוער. 5
'  לקידום נוער ומח' הכנת תשתית להקמת יח. 6

.נוער בטווח השנתיים הקרובות
.יום הנוער היישובי. 7

ההטמעה והפיתוח ימשכו . בוצע7–1
.גם לרבעון הבא



הצופים  -מחנה קיץ



חינוך מיוחד, מרכז טיפולי,  הסעות

הבאלרבעון30.6.15סטטוסמשימות  היעד

איחוד סמכות  ותחומי 
אחריות בניהול   

הסעות חינוך רגיל  
.  ומיוחד

הגדלת משרה של בקרית ההסעות 
משרה למשרה מלאה 70%-מ

וניהול אפקטיבי של זמן העבודה  
. בתחום ההסעות

נבדקה  . לאישור מועצהבהמתנה
אפשרות יציאה מוקדמת למכרז  

יש . והועברה חוות דעת האגף
הפחתה משמעותית של תלונות  

.בנושא הסעות

בדיקת עומק למסלולי  ההסעות ומיצוי הכנסות  
הגשת סיכום לראש. משרד החינוך בהתאם

בהתאם להגדלת המשרה יקבע היקף . המועצה
.פעילות בקרית ההסעות

הטיפוליהמרכז פיתוח 
ח"בשפ

בנית תכנית להרחבה של 
התחום 

א לריכוז וניהול "הקצאת כ
התחום 

לשינוי כולל עם הכנת התשתית
המעבר למבנה חדש

אושרה תכנית למבנה החדש עבור  
מבנה זה מצמצם יכולת  . ח"השפ

המרכז הטיפולי להתפתח אלא אם 
בשלב זה . יתקבל מבנה נוסף

. בהמתנה

תיבדק בשנית אפשרות הרכבת המרכז הטיפולי  
.בהתאם למבנה קיים לאחר העברה לקדימה



רים"מתבפרויקטים 

הבא  לרבעון30.6.15סטטוסמשימות  היעד

לעבודה  מעבר 
מתוכננת במהלך  

השנה וצמצום  
והצטיידות  שיפוצים

בקיץ

בשיתוף של האגף ותעדוףצרכים מיפוי . 1
ע והנדסה"אגף שפ

התאמת מתקני משחק בחצרות ושמירה  . 2
על תקן בטיחות

(.שנקבעה. לרשימת הגניםבהתאם)
הכנת מפרט ואומדן לרכישות להרצוג  3

למכרז' שכבה ט
צ"לחטהכנת מפרט ואומדן לרכישות . 4

וגנים חדשים למכרז
הכנת מפרט ואומדן להשלמת ציוד  . 5

.לגנים קיימים

.בוצע1
נדרשת בדיקת תקינות  . 2
פורסם מכרז . בוצע. 3
בוצע. 4
.בביצוע. 5
הוכן מפרט למכרז ציוד מתכלה. 6

באופן היחסי פחות בקשות בשיפוצי קיץ 1.
תבוצע הצללה איכותית לכלל  .לתיקונים

.הגנים
נוסף של שיפוצי קיץ  ויוכנסו  תעדוףיבוצע 2.

.בקשות חדשות כמו שיפוץ קיר חיצוני לב רן
צביעת בתי הספר והגנים3.
סיום תשתיות אינטרנט בגנים ומחשוב גנים4.
קבלת אישורי בטיחות לפתיחת שנת  5.

הלימודים  

פרויקט  הרחבת
המוסיקה והשלמת  

לבתי הספר  חוסרים
בתכנית 

ואומדן למכרז  הכנת מפרט
עבודה עם בתי הספר לתכנון הפעילות  

במסגרת תקציב שוטף קיים בהפעלת 
.ס"המתנ

הנדרש להפעלת התכנית לכלל בתי השלמת.פורסם מכרז שני.1
קבלת הסכמות לתכנית שנה שניה . הספר

חינוך-מתנסבשיתוף 


