אגף חינוך
חזון האגף  /מטרות האגף:
אגף החינוך של מועצה אזורית גולן אחראי לחינוכם הכולל של כל ילדי הגולן ,מלידה ועד
סיום כיתה י"ב .האגף מסייע לכל מסגרות החינוך לאפשר חוויית ילדות ונעורים מלאת
שמחה ,משמעות ועשייה.
האגף מעודד אוטונומיה ,יצירתיות ,חדשנות ויזמות פדגוגית ,תומך בפיתוח שפה משותפת
ונרטיב גולני ובטיפוח תחושת חיבור ושייכות למקום ,לטבע ,לשורשים ולתרבות ,תומך
בתהליכים של התפתחות אישית ,לצד סולידריות חברתית ופעילות התנדבותית ,ושם לו
למטרה לטפח אנושיות ,ערכיות ודיאלוג מכבד בכל התחומים.
האגף עושה ככל יכולתו על מנת לתת מענים ראויים לילדים בעלי צרכים מיוחדים ורואה
בכך מטרה נשגבה .אנחנו רואים בלמידה על רבדיה השונים ערך רב ,מסייעים בפיתוחם
ובעיצובם של מרחבי למידה פנים וחוץ בית ספריים ,נחשפים לרעיונות חינוכיים חדשניים
ומקדמים תפיסות פורצות דרך.
האגף מקיים שיתופי פעולה עם כל גורמי החינוך בגולן ,מקדם את עבודת הרשת הגולנית
ורוקם קשרי היכרות ,עבודה ושיתופי פעולה עם ארגונים ,מכונים ומוסדות חינוכיים ואחרים,
בגולן ומחוצה לו .אנחנו מקדמים היכרות ומפגש עם החברה הגולנית על מאפייניה התרבותיים
והרב–גוניים ,כמו גם עם החברה הישראלית המורכבת והמאתגרת.
תחומי האחריות של האגף:
•עידוד הכשרות של מובילי חינוך יישוביים
•העסקת סייעות (קשר עם משה"ח המעסיק את הגננות)
•תחומי חוסן בחינוך
•הגדרות וטיפוח הממשקים ואחריות לקיומם  -חינוך פורמלי ובלתי פורמלי
•ליווי ,ייעוץ פדגוגי וייעוץ ארגוני במידת הצורך

מבנה האגף:
מנהל אגף החינוך
גדי להב

מזכירת האגף
פנינה רוזנר

תקציבאית
אסתי זיסמן

מנהל מחלקת בתי ספר
חגי סמט
רכזת גיל רך
עידית ועקנין

רכזת תקשוב
מוניקה פוליאק

רכזת הטיפול בפרט
יהודית זלצמן

רכזת תוכניות
פדגוגיות עדנה אלאור

מזכירה
דורית בר

ממשקי עבודה:

מרכז
חוסן
תחבורה

יח'
סביבתית

זהות
יהודית

ילדים
ונוער

שפ"ח

ביטחון

בעלי התפקידים (הרלוונטיים לממשק העבודה עם מנהל הקהילה):
גדי להב ,מנהל האגף  -נושאים כלליים ואסטרטגיים
חגי סמט ,מנהל מחלקת חינוך  -בתי הספר
אסתי זיסמן ,תקציבאית  -נושאים תקציביים ופרוצדורליים מול מוסדות המדינה
עידית ועקנין ,מנהלת מחלקת גיל רך  -פעוטונים וגני ילדים
יהודית זלצמן ,קב"סית  -נושאים פרטניים וצרכים מיוחדים
פנינה רוזנר ,מזכירת האגף
דורית בר ,מזכירת הגיל הרך
תפיסת הקשר בין האגף למנהל הקהילה:
•שיתוף בתהליכים אסטרטגיים
•שיח בנושא תכנית האב
•אחריות משותפת על הפעוטונים
•שיתוף פעולה ,חשיבה ,התייעצות ומתן פתרונות בכל הקשור בגני הילדים
•שיתוף במידת הצורך והרצון בתהליכים קהילתיים
•נציגים מבין מנהלי הקהילות בפורום חינוך גולני
•קשר עם הרבש"צ ועם גורמים קהילתיים נוספים בעתות חירום
•שיתוף בסוגיות הקשורות בשיבוץ תלמידים במסגרות החינוך.
שגרות העבודה אל מול מנהל הקהילה והישוב (פורומים ,מידע ,תקציבים ועוד)....
•מפגש עם מנהל האגף וצוות האגף -בישוב עצמו פעם בשנה במידת האפשר (לפחות פעם
בשנתיים)
•מפגש עם מוביל החינוך הישובי  -לפחות פעמיים בשנה
•ביקורי מטה  -בהתאם למדיניות המועצה
•מפגשים של מנהל האגף עם פורום מנהלי הקהילות שבחרו להתמקד בתחום החינוך
•שותפות בהגדרת תפקידיו של מוביל החינוך בקהילה

תחומי אחריות אגף חינוך
אחריות ישוב

תחום

אחריות מועצה

פעוטונים
ומעונות יום
( 3חודשים עד
 3שנים)

•הכשרת מטפלות
ומובילות
•הנחיית מדריכה מטעם
המועצה
•קשר שוטף עם
הפעוטונים והמעונות (כולל
תיווך בין היישוב ומשרד
הרווחה)
•קשר רציף עם כל
הגורמים בישוב בשגרה
ובחירום
•קשר רציף עם משרד
הרווחה
•דאגה ואחריות לכל
המרכיבים הבטיחותיים
•צפי דמוגרפי ותכנון
אסטרטגי

•הפעלה שוטפת של
הפעוטון
•מינוי צוות העובדים
•שמירה על זכויות
העובדים
•קיום דיאלוג רציף עם
ההורים
•ניהול כלכלי ותקציבי
של הפעוטון
•הגדרת תנאי העסקה

גני ילדים

•אחריות כוללת על הגן
בשיתוף משה"ח ,נושאי
בטיחות ,העסקה של
הסייעות ,השתלמויות,
צפי ילדים ,קשר רציף עם
משרד החינוך והפיקוח
•קשר עם הגורמים
השונים ביישוב בשגרה
ובחירום
•קשר עם הפסג"ה,
עם פורומים רלבנטיים
הקשורים להתחדשות
הפדגוגית בגולן
•גיבוש צוותי הגנים,
חשיפת הגנים לתפיסות
וגישות חדשניות
•שיפוץ ובינוי בתיאום עם
משה"ח
•תחזוקה שוטפת

•מינוי אנשי קשר של
הישוב לשגרה ולחירום
•מעורבות וטיפוח
תחושה קהילתית ,קשר
עם המועצה ,עם ההורים
ותקשורת בין הגורמים
הפנים-יישוביים
•אצבע על הדופק
בתחום המקצועי של
ניהול והובלת המסגרת,
כתובת להורים ,שותפות
מרכזית בחלוקה לגנים
צעירים ובוגרים
•בחינת הסוגיה של
תשלומי הורים לצהרון
בגילאי הגן השונים

נורמות/
מדדים

•סטנדרטים להפעלת
פעוטון כפי שהוגדרו
ע"י משרד הרווחה
•הנחיות ברורות
להרשמה למעונות-
מועדים ,גילאים ,עלויות,
ביטוח ,הזנה
לוח חופשות מוסדר
•סטנדרטים תזונתיים
ע"פ מדריך להזנה
"לאכול ולגדול"
•סטנדרטים לתכנון
והצטיידות ע"פ
פרוגרמה

•סטנדרטים שנקבעים
ע"י משה"ח
•סטנדרטים שנקבעים
ע"י הרשות ,הכנסת
תכניות גנים חדשות

תחום

אחריות מועצה

חינוך על יסודי

שותפות ,השפעה ,הובלה,
תיקצוב

הסעות כללי

הסעות למוסדות החינוך
ע"פ אזורי הרישום בלבד

חינוך מיוחד

•אחריות מועצתית או
בשיתוף פעולה עם
מועצות שכנות
•אחריות על סייעות
כיתתיות ,סייעות פרטניות
וסייעות רפואיות
•עבודה בשיתוף בתי
הספר
•ממשק עבודה עם
הרווחה

הסעות חינוך
מיוחד

מועצה ומשה"ח
אחריות משותפת על
ההסעות והליווי

קייטנות

ארגון ,ליווי ,הנחייה

אחריות ישוב

נורמות/
מדדים
נקבעים ע"י משרד
החינוך והרשות

טיפול פרטני בילדים עם
צרכים מיוחדים

נקבעים ע"י משרד
החינוך והרשות

ע"פ נהלי משה"ח

באחריות המתנ"ס או
היישוב

ע"פ נהלי משה"ח

אגף חינוך
•מצב החינוך בישוב
•נקודות לשימור  /נקודות חוזקה בתחום החינוך בישוב
•נקודות לשיפור ואתגרים בחינוך בישוב
•מהן התוכניות בתחום החינוך שישנן בישוב? בתכנון  /ביצוע( ...בתחומים השונים)...
•החזון החינוכי של הישוב
•המבנה הארגוני בתחום החינוך (רכז חינוך /מנהל חינוך /ועדות חינוך /רכז קהילתי /בעלי
תפקידים שונים )....בכל הגילאים
•בעלי התפקידים ביישוב וחלוקת התפקידים (כמפורט מעלה וכולל מד"בים ,מדליקים ועוד)...
כולל עדכון שמי וטלפונים

שותפים למפגש :מנהל האגף ומנהלי מחלקות  /בעלי תפקידים רלוונטים
•מצב הישוב מנקודת המבט של האגף
•נקודות לשימור  /נקודות חוזקה בישוב
•נקודות לשיפור  /חסמים שזוהו בישוב
•אתגרים שאני צופה לאגף בעבודתו עם הישוב
•מה התוכניות לישוב ? בתכנון  /ביצוע( ...בתחומים השונים)...

שתאת
תפי גף וב
א ש
ה היי

אגף חינוך

אגף חינוך  -סיכום שיחה משותפת
תאריך ____________________ :

שם הישוב:

____________________________

משתתפים מהמועצה _________________________________________________________ :
משתתפים מהישוב __________________________________________________________ :

פירוט

אחריות
לביצוע

הערכת זמן
הביצוע

סטטוס ביצוע
(לפגישות הבאות)

עדכונים בתחומי
האחריות
הקיימים
השלמות
מידע
נדרשות
נושאים
נקודתיים
לטיפול
פרוייקטים
משותפים
צפויים
קולות
קוראים
צפויים
המלצה
לפגישות עם
בעלי תפקידים
נושאים
נוספים

תאריך לפגישה הבאה ____________________ :בהצלחה!

הערות

