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2020סיכום שנת העבודה 
א"תשפ–ף"תששנת הלימודים 



2020סיכום שנת העבודה 

מחלקת החינוך

.גיוס בעלי תפקידים חדשים•

.קיום ועדת חינוך יישובית•

.הפקת צעדת בלוטים•

.מלגות לסטודנטים וספורטאים32חלוקת •

ס"הפעלת בית הספר של הקיץ בשיתוף המתנ•



2020סיכום שנת העבודה 

הגיל הרך

.הקמת ועדת ההיגוי היישובית לגיל הרך•

.הקמת מרחבי למידה חדשניים•

"פרחי הבר"ייזום והפעלת פרויקט •

"סייעות מובילות"הפעלת מודל •

בתי הספר

חידוש נהלי הרישום לבתי הספר•

כבית ספר מכיל" יגאל אלון"קבלת הכרה ב•

הפקת כנס מקהלות בשיתוף הקונסרבטוריון•



2020סיכום שנת העבודה 

חינוך מיוחד

פתיחת כיתות : הרחבת המענה לתלמידים בתוך הישוב•
.חדשות

.ריכוז פעולת ועדות הזכאות והאפיון החדשות•

ביקור סדיר

.הרחבת תקן קציני הביקור הסדיר•

הידוק קשרי העבודה עם בתי הספר לאיתור תלמידים•



2020סיכום שנת העבודה 

שירות פסיכולוגי

.גיוס פסיכולוגים חדשים•

.הצטרפות לתכנית הלאומית למניעת אובדנות•

ביצוע אבחוני קשב וריכוז–שירות חדש •

קידום נוער

.ה"הילתכנית –חיזוק מוקד השיעורים בקדימה •

.השתלבות במסגרות החינוך הפורמליות•

הוספת קורסי העשרה וכישורי חיים•



2021יעדי שנת העבודה 
ב"תשפ–א "שנת הלימודים תשפ

"לימודים בצל קורונה"



לימודים בצל קורונה–2021יעדי 

.הבטחת רציפות תפקודית–ייצוב מסגרות החינוך בזמן קורונה •

.הפעלת מכלול חינוך ונוער בחירום מתמשך•

.בתי ספר והנהגות הורים, מועצה: מיסוד תהליכי היוועצות ושיתוף•

:גיוס משאבים לטובת מערכת החינוך•

.גיוס עוזרי חינוך לתגבור בתי הספר היסודיים•

.פרויקט שדרוג תשתיות התקשוב בבתי הספר•

".ניצנים"ס לתכנית "הצטרפות צהרוני המתנ•

.תכנית השאלת אמצעי קצה למשפחות מעוטות יכולת•

...ועוד... ועוד•



לימודים בצל קורונה–2021יעדי 

.ס"במתנ' ו-'הפעלת יום העשרה רשותי לילדי כיתות ה•

.ס"הפעלת חוגים לילדי חטיבות הביניים במתנ•

(.מחלקת הנוער)הפעלת מודל ייחודי לפעילות תנועות הנוער •

.קשרומנותקימאמץ מיוחד לאיתור וליווי תלמידים בסיכון •

.מפגשי יעוץ בשירות הפסיכולוגי–" דלת פתוחה"•

":יום שאחרי"היערכות ל•

ישנה/הסתגלות לשגרה החדשה•

מענה לצרכים הרגשיים וחברתיים•

השלמת פערים לימודיים•



בית ספר מכיל–" יגאל אלון"–2021יעדי 

לבית ספר מכיל" יגאל אלון"הסבת בית הספר •

:ליווי השינויים בכל היבטי בית הספר•

מבנה ומרחב לימודי•

פדגוגיה חדשנית•

"מכיל"אקלים •

רישום לבית הספר•

ומשרד החינוך" אינקלו"בשיתוף עמותת •

(תיכון עודד)לתלמידים על הרצף ' יד-'יגפתיחת כיתות : עוד בחינוך המיוחד•



שירות במחלקת החינוך–2021יעדי 

שיפור המענה לתושב בטלפון ובדואר אלקטרוני•

שירות בכל עת-שדרוג אתר המחלקה •

גיוס מזכירות נוספות למחלקה•



ועדת ההיגוי לגיל הרך
6מלידה עד גיל 



חברי ועדת ההיגוי לגיל הרך

יערה שילה
הנהגת  
הישוב

אגף החינוך

הפיקוח

(ח"משה)

הנהגת  
ההורים

ס"מתנ

נציגי ציבור
השירות 
הפסיכולוגי

מנהלות גן

סייעות 
מובילות

מסגרות  
פרטיות



תהליך עבודת הועדה

היכרות
אתגרים  
ורעיונות

תועלות  
ומחירים

סיכום  
ביניים

סקר  
הורים

(ללא מגבלת משאבים)



נושאי אב–סיכום הביניים 

מבנה גן הילדים1.

צוות הגן2.

מספר הילדים בגן3.

תכנים פדגוגיים4.

רצפים ומעברים5.



תמצית-תוצאות סקר הורים 

יצירת סטנדרט אחיד וגבוה למבנה הגן•

חקלאית/דגש על חצר כפרית• מבנה הגן

דגש על תהליכים התפתחותיים בגל הרך• צוות הגן

הורדת מספר הילדים בגן•

יחס גבוה של אנשי צוות לילד•

שיבוץ בהתאם בחירת הורים•
ילדי הגן



הקשר בין מספר הילדים לבחירת ההורים

3020

'שכונה ב'שכונה א

תלמידים5



תמצית-תוצאות סקר הורים 

דגש על הכלה וקבלת השונה•

העמקה בתכני הגיל הרך•

הקמת מרכז התפתחותי יישובי לגיל הרך•

תכנים  
פדגוגיים

.6ליווי יישובי למסגרות לידה עד •

.ריענון תכנית מעברים בין המסגרות•

רצפים  
ומעברים



התכנית הרב שנתית למען הגיל הרך

יצירת סטנדרט אחיד וגבוה לתכולת ומבנה גן הילדים•

חקלאית/פיתוח חצר כפרית•

ילד/תהליך צמצום מספר הילדים בגני הילדים והעלאת יחס מבוגר•

התאמת התכנון האסטרטגי למתן מענה לבקשות ההורים•

דגש על הכלה וקבלת השונה•

הקמת מרכז התפתחותי יישובי לגיל הרך•

.6יצירת רצף מקצועי למסגרות החינוך מלידה עד גיל •



תודה לכולם



תוצאות סקר ההורים
תוצאות סקר ההורים המלאות לא הוצגו הפורום החינוך מפאת קוצר  

.הן מובאות לעיון הציבור בשקפים הבאים. הזמן

.איש280השיבו על הסקר 



מבנה הגן–תוצאות סקר הורים 



צוות הגן–תוצאות סקר הורים 



מספר הילדים בגן–תוצאות סקר הורים 



תכנים פדגוגיים–תוצאות סקר הורים 



רצפים ומעברים–תוצאות סקר הורים 


