


 
 
 
 
 
 

, יעדי אגף חינוך 
 רווחה וקהילה

  ו''תשעלשנת  
 לתחום בתי הספר  

 ה''תשעוסיכום משימות 

 

 

 

 

 



   :1'יעד מס

 יישובית במערכת  התחדשות 
 :החינוך

 בתי הספר לניהול עצמיכניסת 

מחשב לכל ילד 

פתיחת הספרייה היישובית 

כנס מקהלות 

בתי ספר מנגנים 

קדימה צורן לובשת לבן 

חוגגים עצמאות בגני הילדים 

 לגננותאוטונומיה 

פרוייקט fll  
 



 –התחדשות בחינוך :  1' יעד מס
 התיכון החדשהקמת המשך 

 ועדת היגוי לתיכון   –הוקם פורום על יסודי

מפגשי הפורום   סיורים בבתי ספר   –החדש 

חשיבה משותפת על התיכון  , תיכוניים בארץ

 .החדש

בחרנו יועץ אירגוני לעבודה על התיכון החדש 

 שנת הקמה   –בחירת מנהלת לתיכון

 ולקהילהלמשרד החינוך , המשותפת לרשות

  התארגנות יישובית למהלך בנית התיכון בכל

 ניהולי   , אירגוני, כלכלי, פדגוגי, פיסי: הנושאים



 2' יעד מס

תכנון רב שנתי לשיפור  
 מענים לכל תלמידי היישוב  

 פרטועדות 

 השמהועדות 

 הקמת כיתתasd  גוונים   ב''בחט

 ו''תשע ל''בשנה

רשות : חיזוק שיתופי הפעולה– 

, בתי ספר, הורים,  מ''חנמחלקת 

,  פיקוח משרד החינוך, א''מתי

 .ההורים פורומי
 



 3' יעד מס
קידום שיתופי פעולה במערכת 

 החינוך ביישוב
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

אגף חינוך  
רווחה  

 וקהילה  

הנהגות 
 הורים  

ראש המועצה  
 וחברי מועצה

אגפי ומחלקות  
 המועצה

מוסדות  
חינוך ברשות  

 ומחוצה לה

,  הורים
 תושבים  

מסגרות 
החינוך הבלתי 

 פורמלי  

:  משרד החינוך
אגפי  , פיקוח

 המשרד  



שיתופי פעולה במערכת   – 3' יעד מס
  המשך   –החינוך 

יום הנוער היישובי 

צעדת קדימה צורן אל השביל 

יום המעשים הטובים 

 כ יישובי''תנחידון 

שבוע חינוך יישובי 

יסודיפורום על , גיל הרך: קיום פורומים בחינוך  , 

 תחילת תהליך –שיתופי פעולה בין תנועות הנוער 

  פעילות מועצת נוער יישובית 

 הפעלת בית ספר של   –ס רשות ''מתנשיתופי פעולה
 השניההקיץ זו השנה 

פעילות קיץ ענפה 

 
 

 



הנוספים  יעדי  הרשות 
 ו''תשעלשנת 

 בית ספר תיכוןהקמת . א

 .  התאמות בינוי לתיכון, גוונים ב''חט, הרצוג ב''חט:  בינוי. ב

הכיתות  בדיקת מיפוי יישובי מחודש לאור שינויי גודל . ג
 .  והשלכותיו

תכניות עבודה שנתיות וקבלת משובים על יוזמות  מיפוי . ד
 חינוכיות יישוביות

 .  תוצרים ותפוקות   

 

 'סדנא א –למידה משוב מקדם .  ה

 –קהילה /תלמידים/מורים/הוריםוקידום יחסי טיפוח .  ו
 'סדנא ב

מערך יישובי למעברים ורצפים במערכת  בנית . ז
 ' סדנא ג. לתיכוןהילדים ועד   החינוך החל מגן 



 ?ה''בתשעומה עוד היה לנו 
 נבחרה ממשלה חדשה ותיקה ושר   –עברנו בחירות במדינה

 .החינוך הוחלף

וגם...... 

 אורלי   –ז''בתשע להפתחבחרנו מנהלת חדשה לתיכון שעתיד

 .  גרי

 מנהלת חדשה ליגאל אלון –אורית ולדמן 

 גוונים ב''לחטמנהלת חדשה  – אריאסדינה 

 מנהלת חדשה ללב רן   – פרידורמיכל גוטליב 

 לגימלאותשתי מנהלות ותיקות ומוערכות שלנו פורשות   : 

 מנהלת גוונים –רונית רובננקו 

 מנהלת יגאל אלון  -גנוטעדי  . 

 מנהלת לב רן יוצאת לשבתון וסגניתה לבנת   –לואיז ברעם

 .שדות בעמק חפר ס''בביהפלר קיבלה ניהול 

 

 

 



 :נפרדים באהבה ובהתרגשות

 גנוטמעדי 

 מנהלת בית ספר יגאל אלון
 

 



 מרונית רובננקו  
 מנהלת חטיבת הביניים גוונים



 ברעם   מלואיז
 היוצאת לשבתון –מנהלת בית ספר לב רן 

ברכות לבביות  

ללבנת הפלר 
עם מינויה למנהלת  

''  שדות'' ס''בי

 בעמק חפר 


