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 התווית מדיניות חינוך יישובית: המטרה .א

כית ולעיצוב טיפוח מנהיגות חינוכית רחבה, לגיבוש גישה ושפה חינוהמשימה:  .1

  מדיניות ופעולה יישובית

עיצוב קהילת גני תקוה כמרחב חינוכי מוגן ומעשיר באמצעות ראייה התוצאות: 

 החל מגן הילדים ועד לסוף התיכון הוליסטית משותפת בין כל גורמי החינוך

 

 טית ורצף חינוכי בין מגוון מסגרות החינוךקידום תפיסה הוליסהמשימה:  .2

הידוק הקשר והתקשורת בין כל הפועלים למען חינוך הילדים לאורך כל התוצאות: 
 שעות היום

 פעולות מרכזיות
גורם אחראי לביצוע 

 המשימה
 לוח זמנים

מפגשים קבועים עם 
מנהלי ומנהלות 

 שובהי
 

 מנהל אגף החינוך
במשך כל השנה אחת 

 לחודש

מפגשים קבועים של 
צוות עיר: מפקחים 

מנהלים ובעלי 
 תפקידים ברשות

 חמש פעמים בשנה מנהל אגף החינוך

למידת עמיתים בתוך 
 מעגלי המנהיגות

 מנהל אגף החינוך
בכל מעגלי המנהיגות 

 החינוכית לאורך כל השנה

 פעולות מרכזיות
גורם אחראי לביצוע 

 המשימה
 לוח זמנים

מיסוד של תוכנית 
מעברים בין כל 
מוסדות החינוך 

בהתייחס לתמונה 
הוליסטית של כל 

 תלמיד
 

 2018עד מאי  ל אגף החינוךמנה

עיצוב מתווה פעולה 
לטיפול של צוותי 
חינוך באירועים 

המתרחשים לאורך 
 היום

 2018עד מאי  מנהל אגף החינוך



 

 
 וקידום הישגים לימודיים 21 –קידום חדשנות פדגוגית בהתאמה למאה המשימה:  .3

 ספר -דרכי הוראה חדשניות וקידום ההישגים בכל בית פיתוח שלהתוצאות: 

 

הקמת מערך כולל 
של טיפול בפרט על 
פי תוכנית עבודה 

מוסדרת בכל 
מוסדות החינוך 

 בישוב

מנהל אגף החינוך 
 ומנהלת מחלקת פרט

 לאורך כל השנה

ופיתוח  טיפוח
תוכנית מרום 

למצטיינים ומחוננים 
 כתפיסה עירונית

מנהל אגף החינוך 
 ומנהלת תוכנית מרום

 במהלך כל השנה

תוכנית מעברים 
א' -הוליסטית מגן ל

 הכוללת צוותי חינוך,
 הורים וילדים

מנהלת גני 
  /יועצתהילדים/מפקחת

 עד חודש מאי

 פעולות מרכזיות
גורם אחראי לביצוע 

 המשימה
 לוח זמנים

מיפוי דרכי הוראה 
ותוצאות למידה 

)הישגים( בכל בתי 
 הספר בישוב

 החינוך מנהל אגף
 בשיתוף עם הפיקוח

 2017עד אמצע דצמבר 

שיבות לקביעת י
יעדים ובניית 

תוכניות עם כל 
מנהל/ת בכל 

 ספר-בית

 2017עד סוף דצמבר  מנהל אגף החינוך

ישיבות מעקב 
לניטור התהליך 

 ולקידומו

 לאורך כל השנה מנהל אגף החינוך 

עיצוב סביבת 
 למידה

מנהלת גני ילדים 
 ופיקוח

 לאורך כל השנה

חינוך  –מנהיגותה 
 מודע מגדר

דים מנהלת גני יל
 בשיתוף מנהיגותה

 לאורך כל השנה



 

 70היערכות מערכת החינוך הפורמאלית והבלתי פורמאלית לאירועי המשימה:  .4
 ות עצמאות לישראל נש

  שנות עצמאות לישראל 70תוכנית יישובית שנתית לאירועי התוצאות: 

 

 המשך תהליך הבנייה ארגונית של אגף החינוך: המטרה .ב
 המשך ליווי ארגוני לאגף החינוךהמשימה:   .1

 

 בהירות תפקידים והקשר בין בעלי התפקידיםהתוצאות:  
 

 פעולות מרכזיות
גורם אחראי לביצוע 

 המשימה
 לוח זמנים

ישיבת תכנון עם 
הספר -בתימנהלי 

והחינוך הבלתי 
 פורמאלי לתכנון

 מנהל אגף החינוך
 בשיתוף עם צבי רוזן

 2017סוף נובמבר עד 

הצגת תוכניות של 
כל בתי הספר ושל 

החינוך הבלתי 
 פורמאלי

 מנהל אגף החינוך
 בשיתוף עם צבי רוזן

 2017עד סוף דצמבר 

סנכרון עם 
המנכ"לית לגבי 

התוכניות 
 היישוביות

 2017סוף דצמבר  וך מנהל אגף החינ

הקצאת משאבים 
לבתי הספר 

ולחינוך הבלתי 
פורמאלי וניטור 

 התהליכים

 2018עד יום העצמאות  מנהל אגף החינוך

תערוכת גני ילדים 
בערב יום 

העצמאות בנושא 
 שנה למדינה 70

 מנהלת גני ילדים
לקראת יום העצמאות 

2018 

מסיבת עצמאות 
לגני ילדים 

בשיתוף להקות 
 הנוער

נהלת גני ילדים מ
 בשיתוף צבי רוזן

 לקראת יום העצמאות



 
 
 

 רותיות לתושביםיפיתוח והעמקה של תחושת מחויבות לתפקיד והשה: המשימ .2
 גדילה של השירותיות לתושבים של כל אחד מבעלי התפקידיםתוצאות: ה

 
 

  

 פעולות מרכזיות
גורם אחראי לביצוע 

 המשימה
 לוח זמנים

ץ המשך שילוב של יוע
ארגוני חיצוני להבניית 
תפישות התפקיד של 

 בעלי התפקידים
 
 

 מנהל אגף החינוך
שבועיות של -פגישות דו

מנהל האגף עם היועץ 
 הארגוני לאורך השנה

עיצוב הקשרים בין כל 
 בעלי התפקידים באגף

 מנהל אגף החינוך
שבועיות של -פגישות דו

מנהל האגף עם היועץ 
 הארגוני לאורך השנה

 פעולות מרכזיות
גורם אחראי לביצוע 

 המשימה
 לוח זמנים

פגישות אישיות 
קבועות של מנהל 
האגף עם כל אחד 
 ממנהלי המחלקות

 

 מנהל אגף החינוך
ש עם מנהל אחת לחוד
 המחלקה

סדנת שרות לתושב 
 לכל מנהלי המחלקות

 2018עד מאי  מנהל אגף החינוך



 העמקת השותפות בין הקהילה למערכת החינוך: מטרהה .ג

 טיפוח מנהיגות יישובית של הוריםהמשימה:  .1

 הגברת השותפות בין הקהילה למערכת החינוךהתוצאות: 

 

 

 גן-ספר, הורים-יצירת אמנת שיח וכללי תקשורת הורים ביתהמשימה:  .2

תקשורת בין ההורים לבין הצוותים  הגדרת הכללים ובניית מתוויהתוצאות:  
 המקצועיים

   

 פעולות מרכזיות
גורם אחראי לביצוע 

 המשימה
 לוח זמנים

 בניית לוח זמנים מוגדר
לישיבות הנהגת הורים 
יישובית ופרסומו בקרב 

 הנהגות ההורים
 

 מנהל אגף החינוך
מפגשים של אחת לששה 

שבועות לאורך השנה החל 
 2017מנובמבר 

מפגשי למידה להנהגות 
מיקוד בנושא  –ההורים 

של תקשורת מקרבת 
 ומנהיגות הורים

 מנהל אגף החינוך
מפגשים של אחת לששה 

שבועות לאורך השנה החל 
 2017מנובמבר 

 פעולות מרכזיות
גורם אחראי לביצוע 

 המשימה
 מניםלוח ז

קיום מפגשים קבועים 
ליצירת אמנת השיח וכללי 
התקשורת עם מנהלי בתי 

 הספר
 

 מנהל אגף החינוך
אחת לחודש עם מנהל אגף 

 החינוך

קידום מפגשים קבועים 
 עם הנהגת ההורים

  2017החל מנובמבר  מנהל אגף החינוך

מפגשים משותפים של 
מנהלי ויושבי ראש 

 ההנהגות

 2018ינואר החל מ מנהל אגף החינוך



 קיום שולחנות עגולים שלוש פעמים בשנה והמשך ועדת אקליםהמשימה:  .3

 ומציאת פתרונות העמקת יחסי האמון בין הקהילה למוסדות החינוךהתוצאות:  
  מעשיים לשיקום אקלים בית ספרי

 

 

  

 פעולות מרכזיות
גורם אחראי לביצוע 

 המשימה
 לוח זמנים

תכנון הנושאים 
ם המשתתפים והמועדי

לשולחנות העגולים עם 
 המנהלים ועם ההורים

 

 2017במהלך נובמבר  מנהל אגף החינוך

קיום השולחנות העגולים 
 על פי התוכנית

 2017החל מדצמבר  מנהל אגף החינוך

מפגשים קבועים של 
 ועדת אקלים

 במהלך כל השנה מנהל אגף החינוך



בתי הספר קידום תהליך בחירת ייחודיות של : מטרהה .ד

 בישוב

 ספר בישוב-עיצוב הייחודיות של כל ביתהמשימה:  .1

 ספר בישוב זהות ייחודית מובחנת -לכל ביתהתוצאות:   

 

  

 פעולות מרכזיות
גורם אחראי לביצוע 

 המשימה
 לוח זמנים

מפגשים קבועים עם  
היועצים לבחירת 

ייחודיות של כל בית 
 הספר

 

 מנהל אגף החינוך
במשך השנה אחת 

 לחודשיים

יציאה לשלושה ימי 
למידה עם מנהלים 
וצוותים חינוכיים 
מכל בתי הספר 
להעמקה בנושא 

 הייחודיות

 2018במהלך חודש מרץ  מנהל אגף החינוך

שילוב גני הילדים 
-בתוכנית הייחודית

יישובית בהתאמה 
בתי  לשלייחודיות 

 הספר

מנהלת גני 
 הילדים

 במהלך השנה

הכנסת תוכניות 
מיוחדות לגני 

ים: הילד
אומנות,חינוך 

מוסיקלי,תיאטרון 
 וחינוך סביבתי 

מנהלת גני 
 הילדים/פיקוח

 במהלך השנה



 

 עיצוב מודל הבחירה היישוביהמשימה:  .2

 מודל בהיר מותאם לצרכי היישוב ולמאפייניוהתוצאות:   
 

  

 פעולות מרכזיות
גורם אחראי לביצוע 

 המשימה
 לוח זמנים

הקמת צוות יישובי 
לעיצוב מודל 

 ה היישוביהבחיר
 

 2017במהלך נובמבר  מנהל אגף החינוך

קידום מפגשים 
קבועים עם הצוות 

היישובי לצורך 
למידה של מודלים 
אפשריים והתאמה 
 לצרכים היישוביים

  2017החל מנובמבר  מנהל אגף החינוך

הצגת מודל הבחירה 
הרצוי בפני הרשות 
ומשרד החינוך עד 

 לקבלת החלטות

 2018ני עד יו מנהל אגף החינוך



  הכשרת לבבות והנגשת המידע לקהילה הרחבההמשימה:  .3

 העלאת שביעות הרצון של ההורים להליך הייחודיות והבחירההתוצאות: 

 

  

 עולות מרכזיותפ
גורם אחראי לביצוע 

 המשימה
 לוח זמנים

הקמת צוות יישובי 
להנגשת המידע 

 לקהילה
 

מנהל אגף 
 החינוך

 2017במהלך נובמבר 

פגשי שיח יצירת מ
עם הורים וקהילה 
 בנושא הייחודיות

מנהל אגף 
 החינוך

 2017החל מדצמבר 

יצירת פרסומים 
כתובים ודיגיטליים 

לנושא בערוצי 
 תקשורת שונים

מנהל אגף 
 החינוך

שוטף החל מינואר 
2018 



היערכות להתפתחות והרחבת מערכת החינוך : מטרהה .ה

 בישוב

 ינוך חדשים ביישובבניית מבני חהמשימה:  .1

בהתאמה לגידול הדמוגרפי וחדשניים הקמת מוסדות חינוך חדשים התוצאות: 
  הצפוי

 

 פעולות מרכזיות
גורם אחראי לביצוע 

 המשימה
 לוח זמנים

מעורבות אגף 
החינוך אל מול אגף 

ההנדסה בכל 
הקשור לסיום בניית 

 בית הספר יובלים
 כיתות 24

 

מנהל אגף 
 החינוך

במבר עד החל מנו
 סיום התהליך

ליווי המנהלת 
בתהליכים הקשורים 
להתארגנות לקראת 

הכניסה למבנה 
 החדש

מנהל אגף 
 החינוך

החל מנובמבר עד 
 לסיום התהליך

מעורבות אגף 
החינוך אל מול אגף 

ההנדסה בכל 
הקשור להקמת 

 30חטיבת הבינים  
 כיתות

מנהל אגף 
 החינוך

 עד 2017החל מנובמבר 
 התהליך לסיום

תכנון המבנה 
בהתאמה לתפישה 

חינוכית יישובית של 
 החינוך העל יסודי

מנהל אגף 
 החינוך

  2017החל מנובמבר 

 –ליווי המנהלות 
 -חט"ב וחט"ע 

בתהליכים הקשורים 
להתארגנות לקראת 

כניסה למבנה 
 החדש

מנהל אגף 
 החינוך

 2017החל מנובמבר 
 עד לסיום התהליך



 שיוך מחודש של בתי הספר למבני החינוך בישובהמשימה:  .2

 21-התאמת המבנים לתפיסה החינוכית היישובית ולחינוך במאה התוצאות: ה

 

 

מעורבות אגף חינוך 
אגף הנדסה בכל  מול

הקשור להקמת גני 
 ילדים חדשים

מנהל אגף 
 החינוך

 במהלך כל השנה

מעורבות אגף חינוך 
מול אגף הנדסה בכל 

הקשור להקמת 
 ספריה עירונית

מנהל אגף 
החינוך ומנהלת 

הספריה 
 העירונית

הערכת פתיחת 
 2018הספריה ינואר 

הערכות לקראת 
איכלוס ובניית גני 

ילדים בהתאם 
חינוכית של לתפיסה 

 21-המאה ה

מנהלת גני 
ילדים/אגף 

 הנדסה
 במהלך השנה

 פעולות מרכזיות
גורם אחראי לביצוע 

 המשימה
 לוח זמנים

 מעורבות אגף
החינוך אל מול אגף 

ההנדסה בכל 
 הקשור לתהליך

 

 מנהל אגף החינוך
 2017החל מנובמבר 

 עד לסיום התהליך

ליווי המנהלות 
בעיצוב המבנים 

בהתאמה לתפיסה 
החינוכית ולחינוך 

 21-במאה ה

 מנהל אגף החינוך
 2017החל מנובמבר 

 עד לסיום התהליך

הכשרת הלבבות 
 בקהילה לתהליך

 מנהל אגף החינוך
 2017החל מנובמבר 

 עד לסיום התהליך
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