
חינוך
שמים את החינוך במרכז

מערכת החינוך היא לב ליבו של היישוב שלנו. אנו 

מובילים מערכת חינוך מקצועית, איכותית, קשובה 

וערכית, שתמשיך להוות מודל לחיקוי ולהשראה. 

במהלך השנה, חיזקנו את שיתופי הפעולה בין 

מערכת החינוך הפורמאלית והבלתי פורמאלית ובתי 

 הספר קידמו יוזמות ייחודיות וזכו להערכה

אזורית וארצית.

קדימה צורן ממוקמת בעשיריה הראשונה של הישובים בנתוני הזכאות לבגרות. 	 

שיעור ההתנדבות לשנת שירות ושיעורי גיוס ליחידות לוחמה בקרב הנשים והגברים, 	 

גבוהים. כמו כן, שיעור הקצינים גבוה ביחס לממוצע הארצי. 

חינוך בימי קורונה	 

מערכת החינוך נערכה בקפסולות ובחללים מיוחדים. 

 בסיוע של עוזרי חינוך והמתנ"ס למדו ילדות וילדי קדימה צורן במקסימום האפשרי

 של ימי לימוד והכל תוך הקפדה על הכללים. 

 הפעלת מסגרות החינוך המיוחד, היל"ה וכיתות שח"ר כרגיל לכל אורך

 תקופת הקורונה.

 כחלק מהמשבר, הורים לא נדרשו לשלם 'קרן קרב' ותקציב המועצה הוסט

 לפעילויות העשרה.

 בתיכון, ההורים לא שילמו עבור פעילות תל"ן.

הפעלת שמרטפיות לילדות וילדי עובדות ועובדי החינוך המיוחד ומערכת הבריאות 

במהלך תקופות הסגר.



תשתית טכנולוגית

הושלם החלק הראשון בתהליך שדרוג תשתיות התקשוב בבתי הספר )ימשך ב-2021( 

השלמת כל הפערים על מנת שכל בתי הספר יוכלו ליישם למידה חדשנית וטכנולוגית.

שיפוץ ושדרוג מוסדות החינוך ביישוב בתקציב של מעל 4 מיליון ₪. המשכנו בעבודה על פי 

תוכנית עבודה שנתית, העבודות מבוצעות לאורך כל השנה ובמהלך החופשות.

שיפצנו את חצרות בתי הספר, החלפנו חדרי שירותים וחידשנו מרחבים בגנים ובבתי 	 

הספר; חצר בית ספר לב רן, חצרות חט"צ יובלים ולב רן וטיפול בתשתיות, איטום 

גגות ניצני השרון, יובלים, אולם הספורט, חצר יגאל אלון והוספת מתקן כושר חדשני, 

חדרי שירותים וגינון משמעותי באור תורה, שיפוץ גני הממ"ח )מרגלית, הודיה ותמר(, 

שיפוץ חצר השפ"ח )השירות הפסיכולוגי(. 

הקמנו מתחמי למידה חדשים ומתקדמים. חטיבת הביניים גוונים זכתה למתחם חדש 	 

של 400 מ"ר ללמידה חדשנית, כל אחד מבתי הספר קידם יוזמת חידוש מרחב למידה 

בהתאם לצורך בית הספר. 

תוספת תקציבית לגינון בגני הילדים ובמוסדות החינוך.	 

הפקת צעדת בלוטים יישובית.	 

חלוקת 30 מלגות לסטודנטים בשיתוף פר"ח ובשיתוף מפעל הפיס.	 

חלוקת 2 מלגות לסטודנטים ספורטאים מצטיינים בשיתוף עם מפעל הפיס. ספורטאים 	 

פאראולימפים. בשיתוף מפעל הפיס.

הפעלת בית הספר של הקיץ וקייטנת חנוכה בשיתוף המתנ"ס.	 

חלוקה והשאלה של מעל 140 מחשבים ניידים וטאבלטים למשפחות הנזקקות לכך.	 

שדרוג חצרות מוסדות החינוך



 ביסוס המחלקה ודרכי עבודה:

במהלך 2020, ייצבנו את מחלקת החינוך ושיפרנו את דרכי העבודה. בשיתוף משאבי אנוש 

איישנו תפקידים; בחרנו מנהל מחלקת חינוך חדש, אדר ארד, שהביא עמו תפיסה חינוכית 

חדשנית ויכולת ניהול. בחרנו מנהלת חדשה למדור חינוך מיוחד אילת חיים. בחרנו מנהלת 

חדשה לתיכון עודד, נעמי ורד.

פורום חינוכי רשותי - משרד חינוך- עם הפיקוח של משרד החינוך.	 

קיימנו פורום חינוך יישובי )ועדת חינוך(.	 

פורום עבודה עם הנהגות ההורים ושיתופי פעולה.	 

בניית מפגשי שיתוף והיוועצות: ראש המועצה, אגף החינוך, מנהלות בתי ספר, נציגות 	 

ונציגי הנהגת הורים.

ייצוב מסגרות החינוך בישוב בזמן קורונה, הבטחת רציפות תפקודית ומתן מענה 	 

למתווים המשתנים.

הפעלת מכלול חינוך ונוער בחירום למתן מענה לאירועי קורונה במסגרות החינוך.	 

מענה על קולות קוראים לגיוס משאבים ומיצוי משאבים זמינים ממשרדי הממשלה:	 

בית ספר של הקיץ; ניצנים; תקשוב בתי ספר עוזרי הוראה; ניקיון וחומרים; תוכניות 	 

העשרה; תקשוב חינוך מיוחד; הנגשה אקוסטית; מחשב לכל ילד/ה; קידום נוער 

יחידת הנוער; בינוי משרד החינוך. 

גני ילדות וילדים

הפעלת גני הילדות והילדים, בנית צוותים וביצוע הכשרה שנתית לסייעות.	 

הכנה וביצוע של מערך הרישום והשיבוץ לגני המועצה וגני המוכש"ר.	 

המשך הפעלת מודל סייעות מובילות אשכול גני ילדים.	 

הקמת ועדת היגוי יישובית לנושא הגיל הרך.	 

הקמת מרחבי למידה חדשנים לפי עוגני הגן העתידי.	 

פרויקט הטמנת זרעי ופקעות פרחי בר בשיתוף עם תושבים פעילים.	 

שיתוף פעולה עם הגנים הפרטיים ביישוב.	 

חיסוני שעלת ושפעת לעולים לכיתות א'- אחר הצהריים בשיתוף עם נטל"י.	 



בתי הספר

גיוס עוזרות ועוזרי חינוך לתגבור 	 

בתי הספר היסודיים.

התנעה והשלמת החלק הראשון 	 

בתהליך שדרוג תשתיות התקשוב 

בבתי הספר )ימשך ב 2021(.

ייזום יום העשרה רשותי לתלמידי 	 

כיתות ה'-ו' בהפעלת המתנ"ס.

הפעלת חוגים לבנות ולבני הנוער 	 

במתנ"ס.

רציפות הפעלת צהרוני המתנ"ס בבתי הספר ע"י הצטרפות לתוכנית "ניצנים".	 

פרסום עלון רישום חדש לבתי הספר בישוב.	 

קבלת הכרה בבית הספר "יגאל אלון" כבית ספר מכיל.	 

המשך פרויקט 'בית ספר מנגן' ותמיכה בקונסרבטוריון.	 

הפקת כנס מקהלות בשיתוף הקונסרבטוריון.	 

חינוך מיוחד

הרחבת המענים לתלמידי החינוך המיוחד ברשות – פתיחת שתי כיתות לתלמידים 	 

בעלי לקויות למידה בבתי הספר ברשות )כיתה א' ביגאל אלון, כיתה י' בתיכון עודד( .

ריכוז פעולת ועדות זכאות ואפיון לפי תיקון 11 לחוק החינוך המיוחד.	 

גני החינוך המיוחד הפכו להיות חלק ממערך גני הילדים הכללי ומקבלים מענה 	 

ותמיכה לאורך כל השנה ממחלקת הקדם יסודי, בתחומים כגון: תחזוקה, תפעול 

והעשרה.

חיזוק שיתוף הפעולה עם המתי"א משרד החינוך ומכלול הגורמים השותפים.	 

מערך ההסעות והמענה להורים ולילדים שופר.	 

הפעלות בימי קורונה לתלמידי ה'-ו'



ביקור סדיר

הרחבת תקן קציני הביקור הסדיר.	 

מאמץ מיוחד לליווי תלמידות, תלמידים ומשפחות המתקשים לקחת חלק בפעילות 	 

החינוכית בזמן קורונה.

הידוק ומיסוד קשרי העבודה של קציני הביקור הסדיר עם בתי הספר ליצירת תוכניות 	 

אישיות לתלמידים בסכנת נשירה.

שירות פסיכולוגי חינוכי

הכשרת צוותים במסגרת הצטרפות המועצה לתוכנית הלאומית למניעת אובדנות.	 

הרחבת שורות השפ"ח - גיוס אנשי ונשות צוות חדשים.	 

פרויקט דלת פתוחה – מתן מענה לתושבות ולתושבים בתקופת הקורונה.	 

מפגש ישיר של תושבות ותושבים עם השירות הפסיכולוגי – הקמת עמוד פייסבוק 	 

וערוצי תקשורת לפניה עצמאית של כל מי שזקוקים לסיוע.

הוספת שירות חדש –אבחון הפרעת קשב וריכוז.	 

קידום נוער

קיבוץ מרבית השיעורים לבגרות, הנלמדים במסגרת תכנית היל"ה, למועדון ביישוב. 	 

תכנית היל"ה לילדים ונוער בסיכון- זכתה לשבחים גדולים בתום שנת הלימודים 

תש"פ, ובמהלך שנת הלימודים תשפ"א, על אף כל האתגרים, המשיכה בפעילות.

הגדלת היקף המשתתפים בקבוצות תהליכיות במסגרת היחידה, בשיתוף הרווחה.	 

פיילוט השתלבות במסגרת החינוך הפורמלית בחט"ב גוונים.	 

הרחבת היקף ומגוון קורסי ההעשרה במסגרת פיתוח כישורי חיים ומיומנויות לבוגר 	 

במאה ה-21.



יעדים ל 2021
חיזוק ממשקי העבודה עם מנהלות בתי הספר והנהגות ההורים.	 

בניית תכנון רב שנתי של בינוי מוסדות חינוך )הליכי המכרז לקראת סיום(.	 

הגיל הרך - הכנת תכנית עבודה רב שנתית כחלק מעבודת ועדת ההיגוי היישובית.	 

המשך תהליך הסבת בית הספר "יגאל אלון" לבית ספר מכיל.	 

קידום יוזמות חינוכיות.	 

שיפור תשתיות המחשוב במוסדות החינוך, בשיתוף עם משרד החינוך.	 

תוספת של תקני סייעות קבועות שתפקידן להיות סייעות סבב, ולהחליף במקומות חסרים 	 

במהלך השבוע.

קידום תהליכי הוראה מיטביים לטובת למידה חדשנית.	 

לידה עד 3, בהתאם לתקנות החדשות שנכנסות, נערך לקידום נושא זה ברשות.	 

חינוך מיוחד-קידום הכנסת מסגרת לימודית יג'-יד' בתיכון עודד.	 


