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כפר יונה

שנהיה מקור ולא תוצאה
שנהיה מקור ולא תוצאה חינוך עיקרו אמונה ורצון בשינוי, ביכולת שלנו להשפיע. ראוי ונכון שבכל מצב השינוי יתחיל

ראשית דבר בנו ולא בסביבה.
במצב מאתגר, ככל שיהיה , עלינו לחשוב מה אנו יכולים לעשות כאן ועכשיו כדי להיות אנשים טובים יותר וליצור עולם

טוב יותר, ולא מה אחרים צריכים לעשות.
למערכת החינוך בעיר כפר יונה כוכב צפון שמהותו "עושים מקום לכולם" זאת באמצעות שלושה ערכים מובילים:

משמעות, מגוון וקהילה.
כוכב צפון זה הינו בבחינת סמן דרך ומראה כיוון. כדי לממשו, עברנו כברת דרך, יחד עם זאת, יש לנו עוד דרך לחצות

והאתגרים לאורכה רבים ומורכבים.
למרות זאת, זהו היעד שהצבנו לעצמנו, וכדי כך, אנחנו לא מוותרים לעצמנו וחושבים כל הזמן מה אנחנו, במערכת

החינוך, יכולים לעשות כאן ועכשיו - ועושים.
חשבנו שנכון יהיה לשתף אתכם/ן במעט מהעשיה החינוכית המתקיימת בעיר הנפלאה שלנו, כמו גם, באתגרים המונחים

ומוצבים לפנינו.
תודה והערכה לצוותי הניהול והחינוך אשר מובילים את המערכת באהבה ובמסירות אין קץ. בלעדיכם/ן כל הטוב הזה לא

היה מתרחש.



לומדים ונהנים

איך לומדים?
תפקיד מערכת החינוך לקדם למידה, צמיחה והתפתחות. אנו עושים כל שניתן שתהליכי הלמידה יהיו רלוונטיים

ומשמעותיים, ויעוררו ענין וסקרנות בקרב התלמידים והתלמידות. לשם כך, ועל מנת להוביל שיפור מתמיד בדרכי
ההוראה אנו מקפידים לשמר הצלחות, להפיק לקחים ולבצע השינויים הנדרשים.

המערכת שלנו מקדמת בכל מוסדות החינוך למידת חקר, למידה פעילה המערבת מגוון חושים, למידה בקבוצות וכן
למידת עמיתים, שאילת שאלות וחיבור בין נושאים.
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לומדים בהתנסות
ידע שנוצר בעקבות התנסות
ישירה , ניסוי ותהיה הינו ידע

איכותי שנצרב לאורך זמן

חוקרים
לשאול שאלות, לצאת למסע חקר-

מפתח למידה עצמאית

שימוש בטכנולוגיה
היום הטכנולוגיה היא כלי נגיש

עבור כל אחד ואחת מאיתנו.
הטכנולוגיה הינו שותף

אינטלקטואלי כאשר משתמשים בו
נכון לצרכי למידה

יחידות הוראה
אינטגרטיביות

יחידות המשלבות מגוון תחומי
דעת ומדמות עיסוק בסוגיות

בעולם

לומדים כימיה מהכנת
שוקולד?!

לומדים בעולם האמיתי ומאנשים
שזוהי המומחיות שלהם/ן

עבודה קבוצתית
למידה בקבוצות לצורך פיענוח

אתגר, לכל אחד ואחת יש תפקיד
וכולם ביחד מהווים שלם
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לומדים דרך משחק
שילוב של הנאה, תחרות, כיף

ולמידה

עפים לחלל
מפצחים יחד אתגר אמיתי

לומדים מחוץ לכותלי
הכיתה

יש כל כך הרבה בעולם שעליו
נוכל לתצפת, נוכל לחקור,

ללמוד,להסיק מסקנות

פנים רבות להערכה
"תרבות הערכה מתמקדת בלמידה. הערכה צריכה לסייע ללמידה והינה תהליך דיאלוגי, מתמשך ודינמי, ומפתח לשינוי

ולשיפור". (פרו' מנוחה בירנבוים)

https://cdn.smore.com/u/02c5/53f6a06d1b92e4aa8681c0877a06b834.jpeg
https://cdn.smore.com/u/3541/bedb1481f91052543a7f06a85324f83b.jpeg
https://cdn.smore.com/u/6896/a40b548294dba86365a9a639d5a9fa00.jpeg


השנה החליטו בתי הספר בעיר להעלות לדיון מחדש את נושא הערכת התלמידים והתלמידות לאורך שנת הלימודים,
זאת בנוסף לאופן בו תבוא לידי ביטוי הערכה המסכמת בתעודה.

לאחר קיום תהליכי חשיבה בנושא, במהלכם נבחנה ההערכה המסורתית על ההיבטים החסרים בה, פותחו מודלים
וביטויים חדשים להערכה המגלמים בתוכם את נקודת המבט של התלמיד/ה בצורה רפלקטיבית, מתייחסים לתהליך כמו

גם לתוצר, מבטאים חוזקות ומטרות שהתלמיד/ה מסמן/ת לעצמו/ה זאת כדי שתהליך זה יקדם בנוסף על הערכה,
למידה מתמדת. בתי הספר ידאגו להנגשת הנושא לבאים והבאות בשעריהם.

מצורפות מעט דוגמאות של הערכות שפותחו בבתי הספר:

זהות בית ספרית
עיריית כפר יונה נבחרה השנה לקחת חלק בתהליך תלת שנתי המלווה על ידי המו"פ של משרד החינוך בענין מרחבי

חינוך.

במסגרת תהליך זה נפעל בשני ערוצים:
1. נמשיך לפתח ולדייק באמצעות מלווים בית ספריים את הזהות הבית ספרית באופן שתיצור שפה ייחודית לכל מוסד

חינוכי שיבואו לידי ביטוי בחיי היום יום במערכת השעות, בדרכי ההוראה, בהערכה במערכות היחסים ועוד.

2. נבנה מודל שיאפשר בחירה של הורים ותלמידים/ות במסגרת חינוכית התואמת את תפיסת עולמם כך שהמשפחה
תבחר את בית החינוך ולא זה האחרון יבחר את המשפחה. תהליך זה שמהותו בחירה יש בו כדי להעמיק את האמון

והשותפות, וכן לעודד את מוסדות החינוך לחולל תהליכי שיפור מתמידים. בשלב הראשון מודל הבחירה המבוקרת ייושם
בבתי הספר היסודיים, בקליטה לכיתה א'.
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כוח אדם

תוכניות ייחודיות

הון אנושי
מערכת החינוך צועדת על אנשיה ונשותיה ענין המהווה אתגר לא קטן בתקופה בה המחסור בכוח אדם הולך וגדל.

הנושא מורגש גם אצלנו ובא לידי ביטוי במחסור של מורים ומורות במקצועות שונים, בכל הגילים, וכן במחסור של גננות,
תומכות למידה, צוותים פארא רפואיים - מטפלים, קלינאיות תקשורת, מרפאות בעיסוק ועוד.

אנו עסוקים בדרך קבע בגיוס כוח אדם זאת לצד הכשרה, שימור, פיתוח והוקרה של כוח האדם הקיים.
אז מה היה לנו:

* קלטנו 4 מנהלים איכותיים למערכת החינוך העל יסודית: זיו דוד - מנהל תיכון "איש שלום", דנה מזרחי - מנהלת
חטיבת הביניים "איש שלום", אריאלה לשובר - מנהלת חטיבת הביניים "עתיד", וחגית פרץ - מנהלת חטיבה הביניים

החדשה. כולם נמצאים בתהליך קליטה והתמקמות ואנו כבר עתה נהנים מניצני עשייתם החינוכית שברור לנו שתקדם
את המערכת בעוד כמה צעדים.

* קלטנו גננות, מורים ומורות לכל מוסדות החינוך בעיר. בנוסף, גייסנו תומכות למידה לגני הילדים ולבתי הספר.
* אנו עורכים הכשרה איכותית לבניית קהילה מקצועית לומדת. בהכשרה זו לוקחים חלק מנהלי ומנהלות בתי הספר

ואשכולות גני הילדים, והיא תורמת תרומה נכבדת לפיתוח וחיזוק המנהיגות החינוכית המובילה את מערכת החינוך בעיר
וכן נותנת מענה לענין הרצף החינוכי.

* אנו מקיימים הכשרה וכן ליווי ותמיכה אישיים למנהלים/ות, ולתומכות הלמידה.
* אנו עוצרים להודות והוקיר את הצוותים הניהוליים והחינוכיים על עשייתם זאת במטרה להעצימם ובמגוון ערוצים.

זהירות בדרכים
שבוע זה"ב- שבוע זה צוין השנה במוסדות החינוך בסימן כלי רכב דו-גלגליים.

תלמידי/ות כיתות ג' עברו הדמיה (סימולציה) של חצייה בטוחה במעבר חצייה; כיתות ו' ו-י"א זכו להחשף לנפגע תאונת
דרכים, המרותק לכיסא גלגלים, ששיתף אותם בסיפורו האישי; זאת ועוד, התקיים יום פעילות מרוכז לתלמידות ולתלמידי

בתי החינוך, בהובלת רכזות ורכזי זה"ב; נערכו מבצעי הסברה ואכיפה לרוכבים על אופניים וקורקינטים חשמליים,
בשיתוף עם הרשות לביטחון קהילתי, מחלקת הביטחון, השיטור העירוני, השוטר הקהילתי והנהגות ההורים; ועוד.

בנוסף, אנו ממשיכים לעודד את התלמידים והתלמידות להגיע למוסדות החינוך ברגל זאת כחלק מאורח חיים בריא,
הכרות עם העיר ועם חברות וחברים חדשים וקיימות.
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הדמיה צבעי הרמזור שבוע בטיחות בדרכים

מתנסים בכלי נגינה משאירים חותם

חינוך לאומנות

בכל מוסדות החינוך בעיר, מגיל הגן ועד כיתה י"ב אנו מעודדים ביטוי אומנותי וטעימות במגוון תחומי האומנות, וכן
הכרות עם המנעד המגוון של שפת האומנות המקדמים חשיבה מופשטת, ביטוי רעיוני, חיבור תרבותי.

בתי הספר היסודיים
תוכניות שונות ומגוונות באומנות פלסטית, בצילום, במוסיקה, בתאטרון, המאפשרות ביטוי בדרכים שונות, מעודדות

יצירה ודימיון.
בבתי הספר היסודיים, בתכניות מתכניות שונות ביניהן : תוכניות להעשרה מוסיקלית לצורך חשיפת התלמידים לסגנונות
מוסיקה פופולריים בדגש על כלי קצב וכלי נשיפה, ו/או בהתנסות מעשית של התלמידים בכלי נגינה במסגרת "בית ספר

מנגן".

בבתיה"ס העל יסודיים תוכניות בחירה באומנות, בגרפיקה, בקולנוע, בצילום במוסיקה.

בגני הילדים, הפעילות מתקיימת פעמיים בשבוע במסגרת תל"ן .טעימות של חינוך מוסיקלי מטרת התכנית, לפתוח
צוהר לעולם המוסיקה והנגינה באופן מהנה וחוויתי.

התלמידים והעיר נהנית מכל השפע הזה.
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כיתת אומן תוצר למידה יוצרים בגן

המשלחת בסיורים
בארץ

מקבלים את השבת נפגשים עם מגוון
תרבויות

חיים משותפים
העיר כפר יונה חתמה על ברית ערים תאומות עם העיר אורניינבורג שבגרמניה. במסגרת זו התקיימו 2 חילופי משלחות
נוער, משלחת מכפר יונה שטסה להתארח באורניינבורג, ומשלחת מאורניינבורג שהתארחה אצל בני ובנות נוער מתיכון

"איש שלום". כחלק מהביקורים ההדדיים, ולצד הקשרים הבינאישיים שנוצרו, נחשפו השותפים למשלחות להיסטוריה של
המדינות והערים, וכן התקיימו דיונים ושיח פתוח לצורך יצירת עתיד משותף מייטבי מתוך כוונה שגם אלו ואלה ישמשו

שגרירים של יום טוב ליחסי ישראל - גרמניה.

הנואם הצעיר
תכנית המתקיימת זו השנה השביעית זאת כחלק משיתוף פעולה בין אגף החינוך, מנהלי/ות בתיה"ס היסודיים, ארגון

רוטרי כפר יונה, וארגון רוטרי ישראל.

התכנית מהותה, עשייה חינוכית - ערכית המתקיימת ופועלת בארגון רוטרי מזה כ-25 שנה ומטרתה, לקרב את
התלמידים/ות לערכי תרבות הדיבור ולהחשף לעולמות תוכן חדשים, ללמוד להוביל ולהביע רעיון באופן מובנה, רהוט
ובזמן קצוב, לטפח ולחזק את יכולת הביטוי האישית תוך שימוש בשפה נכונה, לפתח יכולת לדיבור בפומבי ובקדמת

הבמה, לעודד לסבלנות ולסובלנות, וכן לחנך להישגים, למצוינות ולהצלחה.
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יוצרים נבחרת... מתכוננים לעמוד ולנאום- זה לא
פשוט

נבחרת החלומות
זוהי נבחרת הגננות והאזרחיות

הותיקות שלוקחות חלק בפרוייקט

בונים חממה הכשרה לתושבות
הותיקות שיפעלו

בגנים

השנה ייקחו חלק בתכנית תלמידי ותלמידי כיתות ה' מכלל בתיה"ס היסודיים בעיר.

גדלים ביחד
תוכנית ייחודית המתקיימת אצלנו לראשונה במסגרת פיילוט ב- 5 גני ילדים שעיקרה, שילוב אזרחים/ות ותיקים/ות מכפר

יונה, אחת לשבוע בגני הילדים תוך שימוש בידע והניסיון שלהן/ם לצורך קיומה של פעילות קבועה עם התלמידים.
מהותה של התכנית הינה, חיזוק הקשר הבינדורי בקרב התלמידים/ות והמתנדבות/ים וכן טיפוח רגשות של אמפטיה

וחמלה בקרב התלמידים/ות. התכנית זוכה לליווי מקצועי והכשרה.

'הולכים על זה '
יום ההליכה הבינלאומי התקיים גם אצלנו. מוסדות החינוך כולם נטלו בו חלק, ויצאו להליכה ברחבי העיר שתרמה

לשמחתם של הצועדים, יחד עם זאת, עוררה מודעות להליכה כדרך חיים, וכן לשיפור הבריאות, לשמירה על קיימות,
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נמשיך ללכת הולכים על זה בשביל הבריאות,
ולשמירה על כדור

הארץ

לצמצום השימוש בכלי רכב, ולתהליכי למידה המתרחשים מחוץ לכיתה. עידוד להליכה כאמור לעיל, יעשה גם שלא כחלק
מיום זה בלבד.

מקדמים שיוויון מגדרי
ביצענו מספר פעולות בעת האחרונה לצורך קידום שיוויון מגדרי במערכת החינוך זאת כיעד שלקחנו על עצמנו :

* רכשנו, לתלמידי ותלמידות גני הילדים את הספר "כדוריקוד" . הספר הוקרא, עלה לדיון ושיח עם הגננות והציב בפניהן
שאלות מגדריות מאתגרות כמו למשל, רגע לפני פורים - למה להתחפש?

*התכנית '"שוות" שמטרתה לקדם מנהיגות משפיעה צעירה החלה לפעול בשני בתי ספר יסודיים בעיר. כחלק מהתכנית
הוקמה קבוצה בת 15 תלמידות בכל אחד מבתיה"ס הנפגשת אחת לשבוע על ידי חונכת אישית.

* שבוע הנערה היווה הזדמנות עבור ככל חטיבות הביניים בעיר לקחת בו חלק. במהלך השבוע נפגשו, התלמידות
והתלמידים, עם נשים מובילות ומעוררות השראה במטרה להמחיש שאין משהו שנשים לא יכולות לו.

* "אומרים לא לאלימות כלפי נשים", פרויקט שלקחו על עצמן להוביל הרכזות החברתיות בחטיבות הביניים ובתיכון. בכל
בתי הספר כאמור התקיימו שיעורים, והוכנו כרזות בנושא. בהמשך לכך, נאספו עשרות כרזות מטלטלות ומרגשות

המביעות באופן אמנותי את תחושות התלמידים/ות ואת האופן בו הם חושבים שנכון להתייחס ולהתמודד עימו. מיטב
היצירות נאספו לכדי תערוכה עירונית שתנדוד בין בתי הספר העל יסודיים.

* זאת ועוד, בתיה"ס כולם מלווים על ידי מדריכות מטעם המרכז הישראלי לשיוויון מגדרי בחינוך. בהמשך לכך, כל בית
ספר בחר סוגיה/פער עימה/ו הם מבקשים להתמודד ולצמצם כמו למשל: כיצד נקיים במהלך שיעור פרקטיקות הוראה

המקדמות בנים ובנות באופן שווה ? כיצד נעודד בנים ובנות לבחור במגמות על פי נטיות ליבם/ן ולא מתוך הטייה מגדרית
? כיצד נעודד תחושת מסוגלות בקרב בנות ? ועוד. התוצרים יוצגו בנפרד ממידעון זה.
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הספר כדוריקוד שבוע הנערה אלימות כלפי נשים

שומרים על האקלים גינות קיימות כבר מגיל הגן

שומרים על כדור הארץ
מעמיקים את האחריות של התלמידות/ים לשמירה על כדור הארץ בדרך של הגברת המודעות לנושאים קיימות ושמירה

על הסביבה. כמו גם, הקמת הנהגות ירוקות, קיום אירועי שיא, הפעלת סדנאות, יצירת גינות, וכן ביצוע תהליכי חקר
ולמידה.
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אירוע חשיפה ל-3
התכניות

חגים ואירועים

תוכניות מצוינות
מעודדים ומטפחים מצויינות

באמצעות פתיחתן של 3 תוכניות מצוינות חדשות לתלמידי/ות כיתות ז':
*תוכנית שביט למצוינות מדעית של מכון דוידסון, הזרוע החינוכית של מכון ויצמן.

*תוכנית טנגרם למצוינות מתמטית של מכון דוידסון, הזרוע החינוכית של מכון ויצמן

*יוניסטרים לעידוד יזמות.

בכל אחת מהתוכנית לוקחים חלק כ- 25 תלמידים/ות הלומדים באופן פעיל וחוייתי, כאשר שלושת התכניות מעודדות
לרמת חשיבה מסדר גבוה.

חוגגים ביחד
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חג הסיגד
נחגג וצוין בכל מוסדות החינוך

חנוכה חנוכה חג יפה
כל כך

מציינים את חגי ישראל

חגי תשרי

אקלים חינוכי

מילים משנות מציאות פגישת הנציגים מבתי
הספר

מתכננים יחד

חגי ישראל הם הזדמנות מעולה לחיבור תרבותי, ערכי וקהילתי, וכן לחקר, למידה, עשייה וחוייה. החגים צויינו במערכת
החינוך כולה בלמידה מקדימה, וביום החג עצמו, בטקסים, בשמחה ובאווירת המייחדת את החג.

רק מילה טובה או שתיים....
וזמה שצמחה כחלק מהקמתה, בשנה שעברה,של וועדת ההיגוי לטיוב האקלים החינוכי, זאת בהובלה ובשותפות עם יו"ר

וסגן יו"ר הנהגת ההורים של ביה"ס "הדר".

מטרת התוכנית, לקחת אחריות ולשנות את צורת השיח בין באי מוסדות החינוך כולם. בימים אלה התכנית נמצאת
בתהליך חשיבה ויצירה יחד עם השותפים מבתיה"ס היסודיים כולם, כאשר במעלה הדרך יחוברו גם ההורים החברים

בהנהגות השונות.
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בונים ומשפצים

תוכנית סייף סקול
שומרים על ביטחון התלמידים/ות

תכנית "סייף סקול" שולבה השנה, בתמיכת העירייה, כחלק בלתי נפרד מתכנית הלימודים בכלל בתי הספר בעיר.
התכנית נותנת מענה לעיסוק בתחום רגיש זה באמצעות ספריית תוכן דיגיטלי (סרטוני וידאו) ואיכותי, המעניקה לצוות

בית הספר ארגז כלים עשיר לקידום מיומנויות רגשיות וחברתיות שיובילו לטיוב האקלים החינוכי ויגבירו את מוגנות
התלמידים/ות ברשתות החברתיות.

מגשרים על מחלוקות וקונפליקטים

החל פיילוט בשני בתי ספר שמטרתו, להכשיר ולהעניק כלים יישומיים לתלמידים ולתלמידות לצורך פתרון קונפליקטים
בדרך של גישור, וכדי כך,להפוך אותם למגשרים. התכנית פועלת בשותפות עם מרכז הגישור העירוני ובאמצעות

מתנדבים הפועלים במסגרתו.

שיתוף פעולה בין אגף ההנדסה, אגף השפ"ע ואגף החינוך הוביל לתוצאות הבאות :
* בנינו חטיבת ביניים חדשה בסמוך לחט"ב "עתיד".

* בנינו 6 גני ילדים נוספים בשכונת שרונה ו - 2 נוספים בשכונת יפה נוף.

* חידשנו את גני הילדים "בר" ו"מור" בשכונת גבעת אלונים וכן את גן "יסמין", ואת המטבח בחדר המורים בחט"ב
"עתיד".

* הקמנו מרחב למידה חדשני לשכבות א'-ב' בבית הספר "עמל". בהמשך, ועם סיומו נשלח תמונות.
* התחלנו בעבודה על הקמת מרחב הכלה ייחודי בבית ספר "דרך", וכן בניית מטבח לימודי בביה"ס "רימון"

* חידשנו ושידרגנו את כל מוסדות החינוך בעיר ויצרנו מרחבי חינוך מזמינים ללמידה.
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מענים לתלמידים עם צרכים מיוחדים

בניית ושדרוג בתי ספר וגני ילדים - קיץ 2022 | גם אנחנו שמחנו לשמוע על פתיחת שנה"ל
תשפ"ג מחר, 1 בספטמבר, כמתוכנן �� לקראת החזרה לבתי הספר ולגני הילדים, ביצענו בהם
Facebook |  עיריית כפר יונה  By | ...בקיץ עבודות בנייה ושדרוג בהשקעה חסרת

מחשבים ואינטרנט
כדי לקדם את מערכת החינוך העירונית אל המאה ה-21 אנו מייחסים חשיבות גבוהה לשילובה של טכנולוגיה כחלק

בלתי נפרד מהפדגוגיה. לצורך כך חוברו גני הילדים כולם לאינטרנט ונרכשו עבורם מחשבים. זאת ועוד, תשתית
האינטרנט בתיכון "איש שלום" שוקמה וחודשה, כאשר בשאר מוסדות החינוך החל תהליך מיפוי של מצב האינטרנט

והמחשבים באמצעות גוף מקצועי.

קידום נוער
היחידה לקידום נוער יחד עם קב"סי הרשות פועלים למניעת נשירה בבתי הספר בכלל ובתיכון בפרט. השנה הרחבנו את

המענים ונוסף תקן של קב"ס לרשות, שולבו 2 סטודנטיות לקידום נוער ממכללת בית ברל בליווי פרטני של תלמידים
בתיכון, ולצוות קידום נוער העירוני נוספו שתי עובדות חינוך טיפול אשר נותנות מענה לתלמידים בתיכון איש שלום.
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להיות עיוור זה...
במסגרת שבוע המוגבלויות שצוין

בכל מוסדות החינוך התלמידים
שמעו הרצאות, העלנו למודעות

את ראיית האחר, התייחסנו לאור
שבכל אחד/ת, התלמידים/ות

התנסו בסדנאות של חווית
מוגבלות .

אירוע חנוכה מיוחד
אגף החינוך התחדש במחלקה

חדשה - מחלקת פרט. מחלקה זו
תיתן מענה לחינוך המיוחד, לנוער

בסיכון ולמחוננים ומצטיינים. אנו
עסוקים במיפויים ובזיהוי מצב
קיים וכן פערים. וכבר התחלנו

מסורת של אירועים ייעודיים
ליצירת קהילה.

אלרגיה מסכנת חיים
בשותפות עם עמותת יה"ל כל

מוסדות החינוך שלנו בעיר
מונגשים על ידי שילןוט, סביבות

סטריליות בהתאם לנדרש,
העלאת מודעות, הכשרת צוותים

בנוגע לתלמידים ותלמידות עם
אלרגיה וזאת בכדי לאפשר לכולם

להיות חלק

מסלול מיכשולים שפת הסימנים איך זה מרגיש ללא
ידיים

בנוסף פועלת ללא לאות בכפר יונה תכנית היל"ה ל 15 בני נוער, אשר מתמקדת בהשלמת השכלה בשילוב עם הכנה
לגיוס משמעותי, לעולם התעסוקה, פעילות התנדבותית ענפה, ליווי אישי בתחומי חיים רבים ומרחב בלתי פורמלי שלוש

פעמים בשבוע לבני נוער בגילאי חטיבה ותיכון.
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לומדים במרכז היל"ה מתנסים באילוף כלבים

להיות אזרח... במדינת ישראל

מתנסים בבחירות הבחירות בארץ מציינים את יום
הזיכרון ליצחק רבין

כולנו אזרחים ואזרחיות
אנו רוצים לעודד את התלמידים והתלמידות להיות אזרחים ואזרחיות פעילים ומעורבים הלוקחים אחריות על סביבתם,

שותפים ומבינים את חוקי הדמוקרטיה, וכן תורמים למדינת ישראל. כדי כך, אנו מעודדים במערכת החינוך קיומן של
פעילויות המקדמות ערכים של מעורבות, אחריות, דמוקרטיה, ותרומה לחברה.
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בוחרים למועצת
תלמידים

הכנה לגיוס משמעותי
ולשנות שירות

עוסקים במנהיגות
ודמוקרטיה

בשותפות עם...

שותפויות
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הנהגות הורים
קיימנו מפגשים עם הנהגת

ההורים העירונית ומנהלות ומנהלי
מוסדות החינוך, בהם שירטטנו

יחד את תפיסת התפקיד ומערכת
היחסים של הנהגת ההורים עם

ציוותי בתי הספר. נתנו מענה
לשאלות. בהמשך מתוכננים
ביקורים של ראש העירייה+

הנהלת אגף החינוך עם הנהגות
ההורים בכל מוסד חינוכי.

הוקרה לציוותי החינוך
יום הוקרה לציוותי החינוך שבו
הייתה שפע של תודה שהובעה

בדרכים מגוונות: ביצירה, במכתבי
תודה בארוחות מפנקות, במתנות.

יום אחד שנותנים בו בחזרה
לאנשי/נשות החינוך שפועלים

בשליחות

מרכז הורות
מרכז הורות שפועל בשני ערוצים-
ערוץ קבוצות טיפוליות בשותפות

של הרווחה, השפ"ח, אגף החינוך,
וערוץ הרצאות מניעה שפועל

בשותפות הנהגות ההורים,
הרשות לביטחון קהילתי, אגף

הרווחה ואגף החינוך.

שותפויות מסייעות לנו לקדם את היעדים והמשימות שלנו בצורה מייטבית. כדי כך, אנו מקיימים שיח מתמשך עם
הנהגות ההורים ועם ההורים, ורואים בהם שותפים לכל דבר. זאת ועוד, אנו מקדמים שותפות שיוצרת מעטפת ושפה

משותפת עם מסגרות החינוך הבלתי פורמליות, ועם משרדי החינוך והרווחה, שכל אחד מהם לחוד וכולם גם יחד,
מייצרים שלם ומעניקים תמיכה מקיפה לטובת התפתחותם של הילד/ה והנער/ה.
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תורמים מכל הלב

נתינה כאורח חיים
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אוספים מוצרי מזון-
מרכז היל"ה

נתרמו כ-500 מעילים
בארגון משותף של הנהגות

ההורים עם ארגון רוטרי נאספו
כ-500 מעילים לחימום מי שאין לו

איסוף מוצרי מזון

חונכות תלמידים
לתלמידים

איסוף תרומות למעון
לנשים מוכות

ילדי הגן מכינים יצירות
לפגועי נפש
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עדכונים

במה אנחנו עסוקים
במה אנחנו עוד עסוקים

כדי לעשות בכפר יונה מקום לכולם/ן :
1. השבחת הצהרונים העירוניים מתוך החשיבות שאנו מקנים לרצפים החינוכיים, ומתוך רצון לתת מענה איכותי.

2. תכנית גפ"ן (גמישות פדגוגית ניהולית) החלה לפעול לראשונה בכל מוסדות החינוך בארץ ובעיר. במסגרת תוכנית זו
זוכים בתי הספר לאוטונומיה בכל הנוגע ניהול תקציבן, תקציב שעד לשנה זו נוהל על ידי משרד החינוך והעירייה. אנו

מברכים על המהלך שמטרתו, לאפשר לכל מנהל/ת לחזק ולקדם את בית ספרו/ה זאת בהתאם, ובהתאמה, ליעדיו
וצרכיו. שינו זה מצריך מכולנו לא מעט למידה, ומייצר פערים ואתגרים רבים.

3. מחסור בכוח אדם, כל הזמן ובכל המעגלים. ענין זה מעסיק את כולנו יומם וליל, וכדי לאפשר למערכת לפעול בצורה
החינוך אגף של יומו מסדר והינרנטי קבוע חלק היא זו מורכבת סוגיה מיטבית
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ניפגש במידעון החינוך הבא

4. הגיל הרך, לידה עד 3 יזכה לתשומת לב ייחודית בדמות הקמת מחלקה חדשה באגף החינוך. בימים אלה אנו
נמצאים בתהליך איתור מנהל/ת למחלקה כאשר השלב הראשון בתפקידה יהיה לבצע מיפוי של המצב הקיים במעונות

והפעוטונים בעיר בתחומים: בטיחות, בינוי, פדגוגיה, הכשרות, כוח אדם, רשיונות ועוד.

5. מצוינות אישית - אנו בעיבו של תהליך שעיקרו מיפוי המצב הקיים בתחום חשוב זה מגן הילדים ועד כיתה י"ב זאת
גם למול ערים אחרות. אנו בוחנים את המודלים הקיימים זאת לצורך זיקוק והתמקדות במודל הנכון ביותר עבור הלומדים

במערכת החינוך העירונית, ומתוך אחריות לכולם, כולל אלו ואלה המחוננים והמצטיינים. עד סוף חודש ינואר תתקבל
הכרעה בענין זה כחלק מהערכות המערכת לקראת שנת הלימודים הבאה.

6. בחינת הצורך בהקמת חטיבת ביניים דתית - לשם כך התקיימה פגישה עם הורי ביה"ס הממ"ד "בר אילן" וגורמי
משרד החינוך. בנוסף קיימנו פגישה משותפת לראשי הרשויות במרחב השרון הדרומי לצורך בחינת ההיתכנות להקמת

חטיבת ביניים אזורית. לעת עתה, הובעה נכונות למהלך מצד ראשי הרשויות, ואנו ממשיכים לפעול יחד עימם לקידום
הנושא.

7. בינוי בינוי ועוד בינוי - אנו בתהליך פנימי, ומול משרד החינוך, לקידום בניית המוסדות הנדרשים בשנים הקרובות
לטובת מערכת החינוך ביניהם, חטיבת הביניים החדשה, תיכון חדש בשכונת שרונה, בית ספר מיוחד לחינוך "נפלאות",

ביה"ס יסודי נוסף בשכונת שרונה, ביה"ס ממלכתי דתי "בר אילן" ועוד.

8. רישום לשנת הלימודים הבאה - אנו מדייקים את תהליך הרישום , בוחנים תוכנת הרשמה חדשה שתשרת את כולנו
ופועלים במרץ לקראת עונת הרישום.

9. הקמת מחלקת פרט - בראש המחלקה עומדת אדוה כץ כשלצידה, נטלי פלוטניק - מנהלת מדור חינוך מיוחד. אנו
בתהליך איתור מנהלת למדור קידום נוער הנמצאת בתהליך של בירור צרכים מעמיק למול המענים הקיימים.

11. שיפור אקלים חינוכי - כמו כל מערכת חינוך, אנו עסוקים רבות בתופעות פוסט קורונה: אירועי אלימות, התנהגויות
רגשיות מסכנות ועוד. אנו בתהליך בניה של תוכנית מוגנות עירונית בשותפות עם השפ"י של משרד החינוך, השפ"ח,

והחינוך הבלתי פורמלי.

12. טיוב העבודה עם הנהגות ההורים - לצורך כך נקבעו פגישות עם כל הנהגת הורים בנפרד בכדי לנהל שיח שוטף,
מקצועי ורלוונטי.
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