
חינוך
מערכת החינוך היא לב ליבו של היישוב שלנו. אנו מובילים 

מערכת חינוך מקצועית, איכותית, קשובה וערכית, שתהווה 

מודל לחיקוי ולהשראה.

ביקור שרת החינוך - שרת החינוך, ד"ר יפעת שאשא-ביטון 

והצוות המקצועי יחד עם מנהלת המחוז, הגב' ורדה אופיר, 

ונציגות המטה והמחוז ביקרו בישוב והתרשמו מהפעילות.

במסגרת הביקור, השרה אישרה הקמת בית-ספר לחינוך 

מיוחד ביישוב, כמו כן אישרה שהיישוב יהיה מהראשונים בו 

תוטמע העברת האחריות של משרד החינוך לגילאי לידה 

עד גיל שלוש.

במהלך השנה:

שיפור רמת השירות במחלקת החינוך: השלמת משרות חסרות במזכירות, זמינות חומרים 	 

באתר המועצה.

בניית מפגשי שיתוף והיוועצות: ראש מועצה, אגף החינוך, מנהלות בתי-ספר ונציגי הנהגת הורים.	 

קיום ועדת חינוך יישובית – בסימן הגיל הרך. 	 

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

המשתנים.

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

גיוס והפעלת נאמני קורונה לבתי-הספר היסודיים וגני הילדים.	 

טיפוח תכניות "אורך" בכל שכבות הגיל: 	 

מוסיקה – הרחבת תכנית בית ספר מנגן.	 

התנעת פורום רכזי חינוך גופני בשיתוף המתנ"ס.	 

קהילות פיתוח מקצועי: 	 

הובלת קהילת מנהלים יישובית. 	 

הקמת קהילת מורים מובילי חדשנות. 	 

הכשרת סטודנטים לחינוך ברשות.	 



ריכוז תהליך שיפוץ, שדרוג והנגשה פרטנית בבתי הספר ובגנים.

שיפוץ ושדרוג מוסדות החינוך ביישוב בהיקף של מעל 4 מיליון ש"ח. המשכנו בעבודה 	 

על פי תכנית עבודה שנתית, העבודות מבוצעות לאורך כל השנה ובמהלך החופשות. 

טופלו ליקויי בטיחות בהתאם לקדימויות, גיזום עצים בהתאם לדוח אגרונום, איטום 

 גגות, תוספת סככות צל, דשא סינטטי, שיפוץ חדרי שרותים, שדרוג תקשורת.

כחלק ממדיניות המועצה, מדי שנה שני גנים משופצים באופן יסודי. בשנה זו שופצו 

גן אופירה נבון וגן מרים. בנוסף, בוצע איטום גן חרצית וגן כלנית והחלפת מטבח 

ושירותים. גינון- במהלך השנה, הוסדר נושא הגינון בבתי-הספר והגנים.

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

קול קורא בית-הספר של הקיץ, קול קורא ניצנים, תקשוב בתי-ספר, עוזרי הוראה, 	 

ניקיון וחומרים, תכניות העשרה, הנגשת תקשוב חינוך מיוחד, מרחבי הכלה, הנגשה 

פרטנית, בינוי משרד החינוך.  

חלוקת 32 מלגות לסטודנטים: פר"ח, ספורטאים מצטיינים, ספורטאים פאראולימפיים, 	 

בשיתוף מפעל הפי"ס.



תשתית טכנולוגית:

הושלם מהלך שדרוג תשתיות התקשוב בבתי-הספר במסגרת קול קורא שיזם משרד החינוך 

)ימשך ב-2021( השלמת כל הפערים על מנת שכל בתי-הספר יוכלו ליישם למידה חדשנית 

וטכנולוגית. במסגרת המהלך הורחב מאוד היקף המחשבים הנייחים והניידים בבתי הספר 

כדי לאפשר הפעלת ספריות השאלה לתלמידים, לטובת למידה מרחוק.

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

גני ילדות וילדים:

שיפור יחס מבוגר-ילד - תגבור צוותי גני הילדים בדגש על גני טרום-טרום חובה 	 

החל מספטמבר סייעת שניה בימי שישי.	 

הפעלת גני הילדים, בניית צוותים וביצוע הכשרה שנתית לסייעות.	 

המשך הפעלת מודל סייעות מובילות אשכול גני ילדים.	 

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

הפעלת ועדת היגוי יישובית לנושא הגיל הרך - בליווי היועצת המקצועית, יערה שילה, 	 

)מכללת אפרתה(. בוועדה לקחו חלק מגוון שותפים לעשייה החינוכית בגני הילדים, 

נציגי הפיקוח ממשרד החינוך, נציגות מנהלות הגנים והסייעות, צוות המתנ"ס, הנהגת 

ההורים ועוד. הודות לעבודת הוועדה קודמו מספר מהלכים לטובת תלמידנו בגיל הרך 

ובראשם שיפור יחס מבוגר-ילד בגני הילדים )תגבור סייעת ביום שישי(.

הקליקו לקישור לחומרים באתר המועצה.	 

הקמת מרחבי למידה חדשנים לפי עוגני הגן העתידי.	 

שמירה על רציפות תפקודית של גני הילדים בזמן חירום/קורונה.	 

היערכות לליווי מסגרות לידה עד גיל 3 - מעבר למשרד החינוך.	 

טיפוח מצוינות – שיתוף פעולה עם האגף למחוננים ומצטיינים ומחוז מרכז.	 

https://www.kadima-zoran.muni.il/%d7%90%d7%92%d7%a4%d7%99%d7%9d-%d7%95%d7%9e%d7%97%d7%9c%d7%a7%d7%95%d7%aa/%d7%97%d7%99%d7%a0%d7%95%d7%9a/%d7%92%d7%a0%d7%99-%d7%99%d7%9c%d7%93%d7%99%d7%9d-%d7%95%d7%94%d7%92%d7%99%d7%9c-%d7%94%d7%a8%d7%9a/


בתי-הספר:

גיוס עוזרי חינוך לתגבור בתי-הספר 	 

היסודיים.

ביצוע פרויקט שדרוג תשתיות 	 

התקשוב בבתי-הספר.

ייזום יום העשרה רשותי לתלמידי 	 

כיתות ה'-ו' בהפעלת המתנ"ס.

הפעלת חוגים לבני הנוער במתנ"ס.	 

רציפות הפעלת צהרוני וקייטנות המתנ"ס 	 

– הצטרפות זמנית לתכנית "ניצנים".

תכניות קיץ לנוער להשלמת פערים לימודיים והעשרה.	 

הפעלת תכנית תגבורים והעשרה בקיץ לתלמידי החינוך העל-יסודי בסבסוד המועצה 	 

ובשיתוף משרד החינוך. קורסי תגבור והעשרה בבתי הספר, קורס מיכא"ל ומרכז 

למידה "מטיק".

פרסום עלון רישום חדש לבתי-הספר בישוב.	 

שנת הסבה ראשונה של בית-הספר "יגאל אלון" כבית ספר מכיל.	 

צמצום פערים חברתיים, רגשיים ולימודיים בתקופת הקורונה.	 

חינוך מיוחד:

הרחבת המענים לתלמידי החינוך המיוחד ברשות:	 

כיתת י"ב המשך בתיכון עודד )י"ג-י"ד(.	 

כיתת י' ל"ל בתיכון עודד.	 

שילוב ילדים עם צרכים מיוחדים ביגאל אלון.	 

 ליווי מקצועי לתלמידים והורים בתהליכי החינוך המיוחד ובבניית תכנית	 

אישית לכל תלמיד.

הרחבת היקף ועדות זכאות ואפיון לפי תיקון 11 לחוק החינוך המיוחד.	 

אור ירוק להקמה של בית-ספר לחינוך מיוחד ראשון בישוב.	 



ביקור סדיר:

ועדות התמדה/שימור תלמידים: מאמץ מיוחד לליווי תלמידים ומשפחות המתקשים 	 

לקחת חלק בפעילות החינוכית בזמן קורונה.

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

אישיות לתלמידים בסכנת נשירה.

ייזום סדנאות העצמה וטיפול למניעת נשירה )תכניות מנ"ע(.	 

שירות פסיכולוגי-חינוכי:

הכשרת הצוות במסגרת הצטרפות המועצה לתכנית הלאומית למניעת אובדנות.	 

מאמץ לגיוס תקן חסר בשפ"ח – איתור פסיכולוגים חדשים.	 

פרויקט דלת פתוחה – מתן מענה לתושב בתקופת הקורונה.	 

מפגש ישיר של התושב עם השירות הפסיכולוגי – המשך הפעלת עמוד פייסבוק וערוצי 	 

תקשורת לפניה עצמאית של התושב הזקוק לסיוע.

התחלת עבודת המטה לפתיחת מרכז טיפולי לגיל הרך.	 

קידום נוער:

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

הגדלת היקף המשתתפים בקבוצות תהליכיות במסגרת היחידה, בשיתוף הרווחה.	 

השתלבות במסגרת החינוך הפורמלית בחט"ב גוונים.	 

הרחבת היקף ומגוון קורסי ההעשרה במסגרת פיתוח כישורי חיים ומיומנויות לבוגר 	 

במאה ב-21.

כניסה לתפקיד של רכזת חדשה.	 

הידוק קשרי השותפות עם מודל קידום נוער אזורי.	 



יעדים לשנת 2022:

תכנון רב-שנתי של בינוי מוסדות חינוך – חברת אורבניקס נבחרה להוביל את 	 

התהליך, הוצגה טיוטה ראשונה לתכנית יישובית. 

המשך חיזוק ממשקי העבודה עם מנהלות בתי-הספר והנהגות ההורים.	 

הגיל הרך - הטמעת תכנית חדשנית עם המחוז 'מצוינות בחינוך', המשך קידום 'גן 	 

עתיד'.

תחילת עבודת המטה לפתיחת מרכז טיפולי לגיל הרך.	 

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

המשך קידום יוזמות חינוכיות.	 

שיפור תשתיות המחשוב במוסדות החינוך, בשיתוף עם משרד החינוך.	 

לידה עד גיל 3, בהתאם ליישום על ידי המשרד, המועצה תפעל לקידום הנושא.	 

קידום הקמת בית-ספר לחינוך מיוחד - מיפוי הצרכים היישובים והגשה מסודרת 	 

למשרד החינוך בדבר אופי בית-הספר שיוקם. 

 שרות פסיכולוגי חינוכי- השלמת תקנים חסרים, הפעלת תכניות ופיתוח	 

בית הגיל הרך.

טיפוח ההון האנושי - הדרכות, הכשרות, השתלמויות וימי גיבוש לכלל בעלי 	 

התפקידים בהתאם לתכנית שנתית.

שיפור השירות לתושב - חיזוק ושמירה על קשרי חינוך וקהילה בהתאם לפורומים 	 

השונים והטמעת שימוש בטפסים דיגיטליים תוך דיוק המענה לתושב.

הגדלת משאבים בעזרת קולות קוראים ומיצוי הכנסות כולל הסדרי חובות, שימוש 	 

באולמות הספורט והסדרה מול בתי-הספר.


