אגף חינוך

אגף חינוך
הגיל הרך • גני ילדים • בתי ספר • השירות הפסיכולוגי
ספרייה אזורית • בטיחות מוסדות חינוך • מיחשוב • סל תרבות
מנהלת האגף | רחל שחורי
אגף החינוך מוביל ומתווה דרך ,תוך דיאלוג מתמיד עם בתי הספר הגנים מערכות הגיל הרך
והיישובים ,בכל הקשור בחינוך הפורמאלי והבלתי פורמאלי.
המחלקות השונות באגף החינוך מובילות ומחזקות תוכניות ארוכות טווח וקצרות טווח בגני
הילדים ,בבתי הספר ,עם הורים ,מנהלים ,מורים ובעלי תפקידים .האגף מחזק ומרחיב את
התוכניות הנדרשות על ידי משרד החינוך ,ומוביל תוכניות ייחודיות.
כל זאת במטרה להצעיד את מערכת החינוך בעמק ללמידה איכותית ,איתור וטיפוח
מצוינות והקניית ערכים.
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הגיל הרך
המועצה רואה במערכת החינוך של הגיל הרך חלק בלתי נפרד ממערכת החינוך ומאמינה כי השנים
הראשונות הינן משמעותיות בבניית אישיות הילד ,לקראת מפגש עם העולם וליצירת קשר אמון
עם החברה והסביבה.
המערכות לגילאים אלו מופעלות ובאחריות יישובי המועצה.
המועצה מפעילה מגוון של תוכניות במסגרת תפיסת הרצף בין השלבים השונים בחיי הילד.

אחריות המועצה
ליווי מערכות
הגיל הרך

הקשר בין מחלקת הגיל הרך ליישובים
מתקיים באמצעות מנהלות הגיל
הרך ,ומטרתו ליווי מערכתי המותאם
לאקולוגיה הקהילתית.

אחריות הוועד המקומי/יישוב
מערכות הגיל הרך  -לידה עד  - 3באחריותם
המלאה של היישובים .מערכת הגיל הרך
מופעלת באמצעות הוועד המקומי ,או
באמצעות אגודה או עמותה שהוקמה לצורך
הפעלת המערכת.

השתלמויות מקצועיות לצוותים
פיתוח מקצועי
החינוכיים .מפגשים פרטניים וקבוצתיים.
איתור מוקדם
קשר עם
היישובים

משרד התמ“ת

איתור קשיי התפתחות שונים על ידי צוות
מקצועי ,תוכנית מעג”ן.
ליווי ועדות חינוך/הנהלת גיל רך יישובי
במיפוי ותכנון מערכות הגיל הרך ,על פי
הצורך; ליווי הקמת מערכות חדשות.
הגשת בקשות לתמיכה של התמ“ת על פי
קול קורא לבנייה ,שיפוצים ,הצטיידות.
צינור להעברת כספי תמ“ת ליישובים
עבור הורים הזכאים להשתתפות בשכר
לימוד.

התאמת המבנים לפרוגרמה הבטיחותית
והפדגוגית של המשרד לכלכלה אגף
מעונות יום.
העברת כספי המשרד לכלכלה אגף
מעונות יום להורים הזכאים.

מרים שלו  -מחלקת הגיל הרך | טלפון במחלקה miriams@eyz.org.il | 04-6520058
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גני ילדים
גני הילדים בעמק מהווים מסגרת חינוכית-לימודית ,ומטרתם לקדם ולעודד את התפתחותם של הילדים.
המועצה רואה חשיבות רבה בחינוך לגיל הרך ,ועושה רבות לקידום הגנים בשיתוף פעולה עם היישובים
ועם משרד החינוך.
כיום פועלים בעמק יזרעאל:
 76גנים לגילאי  ,3-6בהם מתחנכים כ 1,800-תלמידים ,הגנים מנוהלים על ידי המועצה או היישוב.

אחריות המועצה

אחריות ועד מקומי/יישוב

גני חובה

אחריות מלאה על הגנים שבניהול המועצה
כולל העסקת הסייעת.
העברת תקציבי הגן ממשרד החינוך ליישובים.

קשר עם רכזת הגיל הרך ומזכירי
היישובים.

גני 3-4

תמיכה ביישוב לקבלת תקן גן.
מענק חד פעמי לפתיחת הגן.

ניהול הגן ותפעולו ,לרבות העסקת
הסייעת ואחזקת המבנה.

רישום ומיפוי ילדי הגנים בגילאי .3-6

הפצת חומר הסברה ביישובים.
קשר בין המועצה לרכז הרישום ביישובים.

רישום
חנ"מ
יוזמות
חינוכיות

בגני חינוך מיוחד הפועלים על פי תקני משרד
החינוך ,תפעיל המועצה את הגן כגן חובה.
יוזמות לפעילויות קהילתיות עם הגנים.

סל תרבות

גיבוש תוכנית חשיפה לתרבות ולצריכתה,
עבור ילדי המועצה מגיל הגן ועד התיכון.

מרפ"ד

תפעול המרפ"ד להשתלמויות של גננות,
סייעות וצוותי חינוך.

שפ"י

באחריות המועצה לקיים ועדות שילוב וועדות
השמה .פסיכולוג הגן יעניק ליווי והדרכה
לגננת ,להורים ולילדים בגן.

ביטוח
השתלמויות
בינוי

יצירת קשר עם חברת הביטוח.

גביית כספי הורים או חיוב היישוב על
החלק היחסי בהשתתפות הילדים בתוכנית.

העברת התשלום ושמות הילדים
לאחראי על בטיחות מוס"ח במועצה.

השתלמויות לסייעות בגני החובה.
תמיכה בהשתלמויות לגננות ומנהלות.
באחריות מחלקת ההנדסה להגיש בקשות
בינוי ושיפוץ לגנים על פי נוהלי משרד החינוך.

שיתוף המועצה בצפי הרחבות וילודה.

עינת בארי  -מנהלת מחלקת גנים | טלפון במחלקה einatb@eyz.org.il | 04-6520059
ציפי חסון  -מזכירת המחלקה | טלפון במחלקה zipih@eyz.org.il | 04-6520054
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בתי ספר
במועצה פועלים בתי ספר רבים הנותנים מענה חינוכי מיטבי למגוון רחב מאוד של צרכים:
בתי ספר ממלכתיים וממלכתיים דתיים ,בתי ספר ייחודים ,וכאלה השייכים לחינוך המיוחד יסודיים ועל יסודיים.
מעבר למקום המיוחד של כל אחד מבתי הספר יש לכולם מכנה משותף מעצם היותם בתי ספר במועצה
האזורית עמק יזרעאל :חינוך לערכים ,חינוך לאהבת הארץ ולמורשת העמק.
הענקת ידע ופיתוח אקדמי בשאיפה למצוינות תוך טיפוח יחס אישי לכל תלמיד ותלמידה.

אחריות הוועד המקומי/יישוב

אחריות המועצה
רישום הילדים וביטוחם:
אזור הרישום נקבע על ידי משרד החינוך והרשות
המקומית (המועצה) .היישוב יכול להביע את
עמדתו/בקשתו לגבי מיפוי .כל התלמידים בגני
החובה ובבתי הספר מבוטחים על ידי המועצה.

כאשר נקלטות משפחות חדשות ביישוב ,על
המזכירות למסור לאגף החינוך את שמות הילדים
וגילאיהם .במקרים של הצהרות תושבים זמניים
(שוכרים) ,מזכיר היישוב יאשר את מגוריהם במקום.

הסעות:
בהתאם לאזורי הרישום ולתקצוב משרד החינוך
מעמידה המועצה הסעות לבתי הספר וחזרה .קווי
ההסעות יתוכננו על ידי המועצה ,שתנחה את
קבלני ההסעות .המועצה ,בשיתוף עם בתי הספר
ונציגי ההורים ,מפרסמת נוהלי התנהגות בהסעה
ותפעל לביצועם בשיתוף עם בתי הספר.

היישוב/ועדת החינוך יעבירו לאגף החינוך רשימות
מסודרות של התלמידים תושבי היישוב .מומלץ
לקיים מעקב וליווי של נציגי ההורים ביישוב לגבי
התנהלות ההסעות .במקרים של ליקויי התנהגות
קבוצתיים יתקיימו דיונים משותפים עם היישוב כדי
להפסיק תופעות אלה.

תקציב:
בתי הספר במועצה הם בניהול עצמי .המועצה
מעבירה לבית ספר תקציב פר תלמיד כדי להעשיר
את תוכניות הלימודים בבתי הספר ולהאריך את
יום הלימודים .המועצה תעביר מדי חודש לכל בית
ספר ,באופן ישיר או דרך ההקצבות היישוביות,
תקציב לאחזקה ,לשכר ולהצטיידות על פי מפתח
אחיד ,כלל מועצתי ,וכן תתקצב תוכניות מיוחדות
בכפוף ליעדי המועצה או לתקצוב משרד החינוך.
המועצה מספקת לבתי הספר ליווי כלכלי מקצועי
כדי לוודא מינהל תקין ושימוש מושכל בתקציבי
בתי הספר.
העסקת כח אדם:
מזכירות ,אנשי תחזוקה וסייעות  -אנשי המנהלה בבתי
במועצה מועסקים על ידה.
והרשמיים
miryams@eyz.org.il
| 6520058
המוכריםרך -
הספרשלו  -גיל
מרים
תחזוקה ,שיפוץ וגינון במוסדות החינוך:
מחלקת האחזקה באגף ההנדסה במועצה אחראית
לתחזוקת בתי הספר ,לרבות תחזוקת הגינון.
בנוסף לתחזוקה השוטפת מקיימת המועצה ,על
פי הערכות של אנשי מקצוע ,תוכנית ארוכת טווח
לפעולות תחזוקה יזומות .כל אלה תוך עמידה
בתקנים ונהלים כנדרש על ידי משרדי הממשלה
השונים.
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אחריות המועצה

אחריות הוועד המקומי/יישוב

קב"ס:
יש לזהות מצבי מצוקה בקרב ילדים ולפנות לקב"ס
קצין ביקור סדיר .איתור תלמידים הנמצאים בסכנת באמצעות ועדת/רכז נוער.
נשירה ממערכות החינוך ,וקשר עם בעלי תפקידים
המטפלים בכך .עבודת מניעה מתמשכת בבתי
הספר ,איתור תלמידים המועמדים לוועדות השמה,
ליווי התלמידים והוריהם בועדות ההשמה ואחר כך
במסגרות החינוך המיוחד ,סיוע לילדים להשתלב
במסגרות לימודיות מגוונות.
קשר עם תלמידים הלומדים מחוץ למועצה.
ייעוץ להורים בהתאמת מסגרת חינוכית חלופית -
בעת הצורך.

מדדי שירות
אגף החינוך מקיים מערכת חינוך איכותית ומקצועית ,במטרה להגיע למצוינות בהישגים הלימודיים
והחברתיים .המערכת מושתתת על ערכים וידע ,ומקיימת דו שיח מתמיד עם הקהילות ,משרד החינוך וגורמים
מקצועיים רלוונטיים.
אגף החינוך מייצר סביבות למידה בטוחות ,מעודכנות ומכילות.
אגף החינוך נענה לפניות המגיעות מציבור התושבים ,מנהלי בתי ספר ,מורים ,גננות ומפקחים ,באמצעות
המחלקות השונות באגף ,ובמקרה הצורך מפנה אותן למחלקות-שותפות במועצה ועוקב אחרי הטיפול
בפניות.
אגף החינוך מתווה את הדרך ופועל במקצועיות באמצעות המחלקות השונות.

רחל שחורי  -מנהלת האגף | rachels@eyz.org.il
ריטה פלשנר  -מזכירת האגף | טלפון במחלקה rita@eyz.org.il | 04-6520060/55
רון שיזף  -קב"ס | rons@eyz.org.il | 04-6520113
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השירות הפסיכולוגי
שירות פסיכולוגי ייעוצי | שפ"י
ייעודו של השירות הפסיכולוגי הוא לקדם את רווחתם של כלל התלמידים במערכת החינוך ואת בריאותם
הנפשית .ייעוד זה מתממש בעבודת השירותים הפסיכולוגים-חינוכיים ברמת מערכת החינוך והקהילה ,הפרט
והמשפחה בעתות שגרה ובחירום.
השירות הפסיכולוגי-חינוכי ממוקם במפגש שבין מערכת החינוך ,ההורים והמערכת הקהילתית-יישובית,
ומאפשר מתן שירותים לילדים ולהורים ,לצוותי חינוך ולמערכת החינוך היישובית .בשירות רואים חשיבות
רבה בנגישותם של הפסיכולוגים החינוכיים כגורמי בריאות ורווחה נפשית .סיכוייו של ילד לקבל שירות
פסיכולוגי-חינוכי בצמתים במהלך התפתחותו ,ובעיקר בשלבים המוקדמים של ההתפתחות ,מותנים בקירבה
ובנגישות השירות לילד ולמשפחתו.
אנו בשירות הפסיכולוגי פועלים על פי עקרונות של זמינות ,נראות ונגישות ,תוך התייחסות ורגישות מקצועית
ואתית ברמה הגבוהה ביותר .אנו נשענים על חוק זכויות החולה ועל חוק זכויות הילד ,והם מהווים "מכוון"
לעבודתנו בשיגרה ובחירום .הפסיכולוגים עובדים בהדרכה ובפיקוח של אנשי מקצוע בכירים ,וההחלטות
המתקבלות נבחנות בקפידה ובשיקול דעת מירבי.

אחריות המועצה
•
•
•
•
•
•

נוכחות סדירה של פסיכולוג במסגרת החינוכית.
קיומו של רצף המחייב שילוב של הרובד המערכתי והפרטני ,תוך קדימות לרובד המערכתי.
עבודה מערכתית על רצף מניעה למערכת החינוך כולה  -התערבות ,ייעוץ ,הדרכה וליווי למסגרת החינוכית
ולצוותי החינוך ,ושותפות בצוותים רב מקצועיים.
השתתפות בוועדות על פי חוק.
הערכות פסיכולוגיות .התערבות פסיכולוגית טיפולית .יעוץ וטיפול בהורים .התערבות במצבי חירום.
שירות פסיכולוגי משלים (במימון ההורים)  -הערכה פסיכולוגית לצורך הדלגה ,הערכות פסיכולוגיות
לצורך שיבוץ ילדים למסגרות מחוננים או מוכשרים ,הערכות פסיכולוגיות לצורך התאמות בדרכי הבחנות
לתלמידים לקויי למידה בבתי ספר על יסודיים ,הערכות והתערבויות טיפוליות .השירות המשלים ניתן
מעבר לשעות העבודה הקיימות ,וכפוף לכללי האתיקה המקצועיים.

מדדי שירות
א .אנו מתחייבים למתן מענה ראשוני אדיב ,מנומס ,מקצועי ומהיר לכל אחד מהפונים לשירות הפסיכולוגי.
ב .הפניות לפסיכולוגים להיוועצות טלפונית  -ייענו תוך שלושה ימים.
ג .פגישות יתואמו ויתקיימו בתוך שלושה שבועות.
ד .במקרים דחופים ובמצבי חירום ,המענה מיידי בכל ימי השבוע (כולל שבתות) ובכל שעה.

חיה רביב  -מנהלת השירות הפסיכולוגי | haya@eyz.org.il
לימור ליברמן-אזולאי  -מזכירת השירות הפסיכולוגי | טלפון במחלקה limor@eyz.org.il | 04-6520063
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ספרייה אזורית
• שירותי השאלת ספרים ,סרטי וידאו ,ייעוץ ומידע לתושבי המועצה.
 הספריה כמקום לקיום סדנאות מקצועיות וחוגים לצעירים ומבוגרים תוך שימוש במשאבי הספרייה. תאום ארגון והפעלה של פעילות שעות סיפור ביישובי העמק. מתן שרותי מידענות ליזמים ,בעלי עסקים ולקהל הרחב.• מתן שרותי יעוץ וגישה למאגרי מידע מקצועיים.
• מפגשי סופרים בשיתוף עם מחלקת התרבות.
• שעת סיפור שבועית.
• הצגות ילדים.
• הדרכה ושיתוף פעולה עם הסניפים המתוקצבים.

אחריות המועצה

אחריות ועד מקומי/יישוב

תוכניות מוצעות

פרסום פעילויות התרבות/ספרנות
המתקיימות בספרייה האזורית עבור
הילדים ו/או מבוגרים ביישוב.
הפעלת  10ספריות יישוביות
שנבחרו על פי קריטריונים תחת
תקציב הספרייה האזורית.
הקצאת תקציב דרך משרד
התרבות .השירות כולל השתלמויות
לספרניות ,סיוע וקשר מול ספקים,
סיוע בקיום פעולות תרבות
ביישובים על פי תוכנית שנתית,
רכישת ציוד ,רכישת ספרים.

מינוי ספרנית בשכר ליישוב ,ופתיחת
הספרייה שלוש פעמים בשבוע.
הספריות הכפופות לספרייה
האזורית מחויבות בסעיפים אלו על
פי הגדרת המחלקה לספריות.

מסירת דו"ח מפורט למשרד התרבות דיווח מהיישובים על ההוצאות
אפשרות לפעילויות
על פעילויות שנעשו במהלך השנה
השנתיות של היישוב לטובת הפעלת משותפות של היישובים
בספרייה האזורית ובסניפיה .הדו"ח הספרייה היישובית  -אחת לשנה,
והספרייה האזורית
על פי פניית מנהלת הספרייה
כולל התייחסות לתקציב משרד
בספרייה האזורית ,לילדים
האזורית (קיים רק עבור הספריות
התרבות מול התקציב שוועדי
בגילאי בית ספר יסודי
הכפופות לספרייה האזורית).
היישובים מקצים לנושא.
וחטיבת ביניים.
השאלת הספרים בספרייה אינה
כרוכה בתשלום .הספרייה לוקחת מכל
משתמש צ'ק ביטחון בסך  150ש"ח.

השאלת הספרים  -ללא תשלום.

בחינת צורכי הספריות בבתי
הספר.
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אגף חינוך

אחריות המועצה

אחריות ועד מקומי/יישוב

תוכניות מוצעות

כתובת מקצועית לספריות בבתי
הספר היסודיים.

הספרייה כבמה לאמני
העמק (ציירים ופסלים) -
ניתן להציג בספרייה את
התערוכות ולהיחשף לקהל
המבקרים בספרייה.

קידום יוזמות לפעילויות מיישובים
ותושבים ,כדי שהספרייה תוכל
לתת מענה הולם לציפיות
התושבים ולצרכיהם.

הספרייה כבמה להרצאות
בפני תושבי העמק בעלי
מומחיות או תחום עניין
העשוי לעניין את התושבים.

נורית גבעוני  -מנהלת הספרייה האזורית עמק יזרעאל | nuritg@eyz.org.il | 04-6416023
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בטיחות במוסדות חינוך
 .1ביצוע בדיקות בטיחות במוסדות חינוך ובמתקני משחקים וספורט ,כולל בדיקות בטיחות באירועי חוץ
של מערכת החינוך ,קייטנות וכו'.
 .2מעקב.
 .3ביצוע השתלמויות והדרכות.

משה נחימוב  -טלפון moshen@eyz.org.il | 04-6520049

מיחשוב בחינוך
 .1אחריות פדגוגית על מערך המיחשוב בבתי הספר.
 .2תיאום בין משרד החינוך לבתי הספר.

אילן טורנר  -מיחשוב בתי ספר | טלפון במחלקה ilant@eyz.org.il | 04-6520120

סל תרבות
תכנית סל תרבות עוסקת בחינוך להתבוננות מושכלת באמנות,
התוכנית מפגישה את התלמיד עם יצירות מתחומי האמנות השונים וממגוון ז'אנרים רחב ככל האפשר בתוכם.
במקביל היא מעניקה לתלמיד כלים שיאפשרו לו להעשיר ולהעמיק יכולתו לחוות חוויה אמנותית.
 .1סל תרבות אזורי | התלמידים צופים במופעים רפרטואריים מתחומי התיאטרון ,המוסיקה והמחול .במהלך
השנה מתקיימות פעילויות המכינות את המורים והתלמידים לצפייה במופעים ,ומסייעות להם לעבד את
החוויה אחרי הצפייה.
 .2סל תרבות בית ספרי | התלמידים משתתפים במפגשים בית ספריים בתחומי הספרות ,הקולנוע ,האמנות
הפלסטית ,התיאטרון ,המוסיקה והמחול .המופעים מתקיימים בקבוצות קטנות בתחום בית הספר.
 .3גני הילדים | ילדי הגנים צופים במופעים רפרטואריים בתחומי התיאטרון ,המחול והמוסיקה .בנוסף מבקרים
ילדי הגנים במוזיאון או בספרייה.
במסגרת התוכנית ,מקבלים המורים כלים ורוכשים מיומנות המאפשרת להם להכין את התלמידים
למופעים השונים.
שלומית קוזי-חת  -מנהלת סל תרבות | טלפון במחלקה shlomitk@eyz.org.il | 04-6520056
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