
הגיל הרך- תוכנית עבודה 

שותפיםרבעוןמדד תוצאהמשימותמטרה

, קיום מפגשים סדירים של פורום מנהלות הגיל הרך אחת לחודש בימי שלישי

כאשר כל חודש מנהלת אחרת מארחת את כלל מנהלות הגיל הרך ומעלה 

סוגיה לחשיבה ושיח משותף

מנהלת היחידה להתפתחות הילדשנתי ממנהלות הגיל הרך בכל המפגשים90%השתתפות 

1 מפגשים מקצועיים למנהלות גיל רך2 קיום השתלמות בנושא התמודדות עם גורמי לחץ בעבודה וחוסן אישיהתמקצעות מנהלות הגיל הרך ביישובים

וזאת על , למידה של מנהלות גיל רך ממערכות דומות משלנו וממערכות שונות

מנת לגבש זהות מקצועית

מה ? מה לשמר. יצירתיות- פתיחות- חשיבה ביקורתית

?לשנות
3

ים מהמועצות האזוריות חבל /מנהלות

אילות ואשכול

הכרות עם מערכות הגיל הרך במועצה והשמעת קולן של 

מנהלות הגיל הרך בהתמודדויות שוטפות בתפקיד
3;1 מפגשים2לפחות מנהלי קהילות ומחלקת ליווי ישובים, פגישה של כלל מנהלות הגיל הרך

מנהלי ; אגף ישובים ואסטרטגיה

מנהלות הגיל הרך ביישובים; קהילה

הכרות עם מערכות הגיל הרך במועצה והשמעת קולן של 

מנהלות הגיל הרך בהתמודדויות שוטפות בתפקיד

ל ומנהל אגף "המנכ, פגישה של  כלל מנהלות הגיל הרך עם ראש המועצה

חינוך
3;1 מפגשים2לפחות 

; מנהל אגף חינוך; ראש המועצה

מנהלי , מנהלות גיל רך בישובים

גננות, קהילה

תוכנית אסטרטגית לגיל הרך
הובלת שולחנות עגולים וניסוח ערכי ליבה לכלל מערכות הגיל הרך במועצת 

בני שמעון

; משתתפים50 לפחות 

קביעת שני ערכי ליבה לחינוך לגיל הרך במועצה
2

נציגי חינוך ; מנהלות גיל רך ביישובים

מחלקת אסטרטגיה; ביישובים

(שנה רביעית) הכשרת מובילות במעונות מכל רחבי המועצה 
;  מפגשים6לפחות 

 במפגשים80%השתתפות של 
מנהלת היחידה להתפתחות הילד3;2

2;1 מפגשים3- מטפלות ב20השתתפות של (שנה שנייה)השתלמויות  בנושא מוסיקה לגיל הרך :  הכשרת מטפלות

מנהלת היחידה להתפתחות הילד3;2 מפגשים4- מטפלות ב20השתתפות של  השתלמויות  בנושא ויסות ריגשיהתמקצעות צוותי הגיל הרך

השתלמות המשך בנושא התקשרות במשאבים משותפים עם :  הכשרת סייעות

(שנה שנייה)השירות הפסיכולוגי החינוכי 

;  מפגשים7לפחות 

 במפגשים80%השתתפות של 
מנהלת שירות פסיכולוגי חינוכי2;1

: השתלמות משותפת לגננות וסייעות בנושא התקשרות במושבי יחדיו ובנבטים

אקלים מיטבי בגן

; משתתפות6לפחות 

 מהמפגשים90%-השתתפות ב
שירות פסיכולוגי חינוכי3;2

הצגות לילדים בעקבות החגים- שיתוף פעולה עם מחלקת דת 
 הצגה כטריגר לשיח בגן ובבית בחיבור לערכים.

הקשורים לחגי ישראל
מחלקת דת2;1

פעילויות המעלות מודעות : שיתוף פעולה עם מחלקת איכות הסביבה

פעילות ליקוט ; הדרכה לגננות במפגשי פיקוח; ומעודדות שמירה על הסביבה

הצגה בחופשות להעלאת המודעות ; (שנה שנייה) גנים 10-והדרכה בשטח ל

ו אלון'פעילות של קיימות בחופשות בג; בקרב הצוות והילדים

קיום כלל הפעילויות והעלאת המודעות  של צוותי הגנים 

להמשך פעילויות אלו
שנתי

; גננות; מנהלת תחום איכות הסביבה

מנהלות גיל רך ביישובים

שיתופי פעולה בין מחלקות במועצה ואיגום משאבים

 מפגשים 4. תוכנית תזונה בתוך הגן: שיתוף פעולה עם מחלקת קידום בריאות

; של תזונאית בתוך הגנים הבוגרים בנושאים הקשורים לקידום בריאות בגן

קיום שיתוף ; מפגש עם צוותי הגנים כמתווכי אורח חיים שמקדם בריאות

פעולה בין ותיקי הישובים וילדי הגן ביום הליכה הבין לאומי

מודעות לחשיבות שתיית : אורח חיים יותר בריא בגן

פעילות משותפת עם , תזונה, פעילות גופנית; מים

יצירת מסורת חדשה. הוותיקים ביום ההליכה הבין לאומי

גננות; מנהלת קידום בריאות במועצה2;1

הדרכה בכל ישוב של - זהירות בדרכים : שיתוף פעולה עם ממונה בטיחות

שוטר קהילתי והצגה כפעילות שיח של הנושא

עלייה של מספר ילדים שחובשים קסדות בתוך 

הכרות ושימוש בתמרורי תנועה; הישובים
שוטר קהילתי; ממונה בטיחות3;2

השירות הפסיכולוגי ואגף , השירותים החברתיים, שיתוף פעולה של החינוך

קיום יום עיון משותף בנושא רלוונטי לשטח; ישובים

רכישה של כלים - השתתפות כלל מנהלות הגיל הרך 

לעבודה השוטפת בישובים בעקבות יום עיון
4

אגף ; מנהלות מחלקות באגף חינוך

אגף ישובים ; שירותים חברתיים

ואסטרטגיה

קיום תוכנית השתלמויות משותפות למנהלי הגיל הרך ומנהלי החינוך החברתי 

והנוער

ארגון תוכנית השתלמות לכלל מנהלי החינוך בה 

90%ישתתפו  
מנהלת נוער; מנהלת חינוך חברתישנתי

השלמת ציוד טכנולוגי בגנים בניהול המועצה
 ישובים להטמעת תוכנה 2-פיילוט ב: מניעת שכחת ילדים בבית או ברכבים

ממוחשבת לנוכחות ילדים וצוות

יידוע בזמן אמת על נוכחות ילדים וטיפול בזמן אמת עם 

גורמי חוץ בפציעות של ילדים
ממונה בטיחותשנתי

.  מפגשים4:   שותפות בטבע בין גנים של בני שמעון וגנים של עיריית רהט

וותכנית נוספת , תכנית אחת תהיה המשך משנה ראשונה. (שנה שנייה)

תיפתח ליישובים אחרים שירצו לקחת חלק

פיקוח; ו אלון'צוות גשנתי מפגשים לכל גן בשיתוף גן עם ילדי רהט6קיום 

ו אלון'שותפויות בג

חיבור לערכי ליבה של המועצה ,  התמקצעות צוות הגיל הרך בנושא קיימות

ו אלון ללמידה חווייתית 'שישה מפגשים במרחב ג. כמובילה באיכות הסביבה

של תכנים הקשורים לקיימות

ו אלון'צוות ג; מנהלת איכות הסביבה3;2 משתתפות בהשתלמות של קיימות15לפחות 

. ו אלון וקיום פעילויות הקשורות לקיימות במרחב הזה'הכרות במרחב של ג

, ליקוט: קיום פעילויות טבע  בחודשי הקיץ בסביבות שונות הקיימות בגו אלון

צביעה עם חומרים מהטבע ועוד, הכנת פיתות

3כלל הגנים הבוגרים במועצה משתתפות בפעילות
ו 'צוות ג; מנהלות הגיל הרך ביישובים

מחלקת איכות סביבה וקיימות; אלון

ביישובים  (גננות וילדים)היכרות ושיתוף פעולה בין גנים 

שונים
ו בשבט ובשבועות" גנים במועצה בסביבות ט2-ביקורים הדדיים ב

שיתופי פעולה בין צוותים שונים בתוך המועצה והכרות 

עם גן שונה מחוץ לישוב שהגן מתקיים
2;3

בניית וקידום תחושת שייכות של הגן בתוך היישוב ותחושת שייכות של היישוב 

בתוך המועצה

קיום לפחות פעילות אחת של הגנים הבוגרים במרחב 

של שביל בני שמעון בתוך הישוב בו הגן מתקיים
2

; מובילת פרויקט שביל בני שמעון

צוותי שביל בני שמעון בישובים

חיבור של הגיל הרך לפרויקט שביל בני שמעון
בניית וקידום תחושת שייכות של הגן בתוך היישוב ותחושת שייכות של היישוב 

בתוך המועצה

אשר תשמש , הכנת מפה של כלל המועצה בתוך הגן

ומיקומו ביחס למועצה, לזיהוי היישוב בו נמצא הגן
3

; מובילת פרויקט שביל בני שמעון

צוותי שביל בני שמעון בישובים

יום עצמאות כלל : מרחב שיהיה ניתן לכנס ילדים לציון אירועים/בנייה של שטח

טיול שנתי של הגנים; ציון יום המשפחה; מסיבות בגן; מועצתי

קיום אירוע אחד לפחות באחת מנקודות הציון של שביל 

בני שמעון
3

; מובילת פרויקט שביל בני שמעון

צוותי שביל בני שמעון בישובים

הטמעת תכנית חוסן לגיל הרךהגברת תחושת מוגנות וחוסן לילדים ולצוות בגיל הרך
 4;  גנים לתוכנית חוסן לגנים הבוגרים2-פיילוט ב

מפגשים במהלך השנה עם מדריכה בתוך הגן
2

- מנהלת תוכנית חוסן ; מפקחת הגנים

גננות

(בדומה לתוכנית קשת לחינוך החברתי)לעובדים לגיל הרך ' ניצן'תוכנית 
ות שיתחייבו לעבוד לפחות / צעירים7בניית קבוצה של 

שנה בגיל הרך
שנתי

מנהלות הגיל הרך ; מרכז צעירים

מנהלי קהילה; ביישובים

הסעות משותפות בין הישוביםשימור ושיפור כוח האדם בגיל הרך, גיוס
 2-מיסוד הסעה אחת לפחות שתסיע אנשי צוות ל

ישובים במועצה
מחלקת תחבורהשנתי

3 50%השתתפות של ערב פתיחת שנת לימודים לכלל צוותי הגיל הרך
מחלקת ; מנהלות הגיל הרך ביישובים

תרבות

2 מאנשי הצוות100%השתתפות של לאנשי חינוך בגיל הרך לפחות פעם בשנה (באמצעות שי)הוקרה 

שנתי ילדים ברחבי המועצה5לפחות ה ולמשפחה /ליווי והדרכה לילד": לגדול ביחד"תוכנית 0-4איתור ומניעה לילדים בגיל הרך המוקדם 
; מנהלת היחידה להתפתחות הילד

אגף שירותים חברתיים

התמקצעות והתיעלות במחלקת הגיל הרך במועצה
ותהיה , גיוס כספים, שתרכז קולות קוראים" 3לידה עד "גיוס מנהלת תחום 

רפרנטית לישובים המנוהלים על ידי המועצה

מיסוד חלוקת תפקידים ; גיוס איש מקצוע; אישור תקן

ברורה במחלקה
שנתי

מנהלת משאבי ; מנהל אגף חינוך

אנוש

מקוון וקל, רישום למעונות ולצהרונים במושבים באופן יעילהמשך תהליך שיפור השירות לתושב
 מההורים רושמים את הילדים במעונות 95%לפחות 

ובצהרונים בטווח המועדים של הרישום
2

; מנהלת אדמינסטרטיבית באגף חינוך

מנהלות הגיל הרך ; אחראית דיגיטציה

במושבים


