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2020תמונת מצב 

סטטוס עמידה ביעדים  
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95231161המשימות ' מס

10024%12%64%אחוז המשימות

:יעדי העל  מרכזים בתוכנית העבודה 

.קפיצת מדרגה במערכת החינוך1.

.מצוינות בשירות התושב במרכז2.
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פירוט  סכום נושא  

מעודכןתקציב75,406,500.כ תקציב שנתי"סה
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על קצה המזלג2020

.העירבתולדותלראשונהארציחינוךפרסקבלת.א

.גזכתהבו1מפעילבתיורם.מפעילהרשתבחירתיסודיעלמכרזסיום.ב

גןכיתות10שלתכנוןואישור2020בשקדברמתחדשותגןכיתות10שלואכלוסבינוי

.2021-2022יסודייםס"בי3לבנייההרשאותוכןלשניםהפארקבשכונתנוספות

.ב"תשפל"בשנהכברצ"חטלפתיחתוהיערכותרגביםס"בישלבנייתוהמשך.ד

.רךגילתחוםמנהלתקליטת.ה

שהיוהיעדיםברובועמידההקורונהנגיףשלמאתגרתבתקופהארגוניתגמישות.ו

.המינהלבשליטת

.תלמידים1200-לכאישייםמחשביםחלוקת.ז



2020אתגר הקורונה 
,ארגון של תפיסת העבודה במטה מינהל החינוך לאור המציאות החדשה-רה1.

עבודה  , קיום וועדות בזום, דיגיטליים/ הגברת השימוש בכלים טכנולוגים' לדוג

.מהבית ועוד

.התארגנות משתנה מידי יום לאור הנחיות סותרות של משרדי הממשלה2.

ביטול תכניות  , שימור צוותי החינוך והמנהלה בתנאים משתנים כגון בידודים3.

.התמודדות יומיומית מאתגרת של כח האדם

.עלייה מתמדת של בעיות רגשיות ובדידות בקרב התלמידים4.

.קשיים בקיום למידה מרחוק בתקופת הסגר5.

.ב"י-א"י, ב-התמודדות עם פערי למידה של תלמידים בכיתות הנמוכות והגבוהות א6.



משימות שלא עמדנו בהם

1

2

3

.  ביטול תכניות מאושרות בתכנית העבודה השנתית

.ירידה בגיוס משאבים בתכניות תוספתיות

מחסור בטיפולים רגשיים בקרב תלמידים עם בעיות חרדה 

.ובדידות



עיקרי האתגרים וההצלחות

עיקרי האתגרים  

תקציבי בתכניות עבודה תוספתיותקיצוץ. 1

מוגבלת בתכנית העבודה השנתיתעמידה. 2

תלמידים המתקשים  –ביקור סדיר ווירטואלי . 3

.בלמידה היברידית

התמודדות עם קשיי פרנסה של משפחות  . 4

. התלמידים

מחסור בטיפולים רגשיים בקרב תלמידים . 5

.עם בעיות חרדה ובדידות

עיקרי ההצלחות  

בפרס חינוךזכייה. 1

מחשבים נייחים וניידים בהיקף חסר חלוקת . 2

.במספר לכלל מערכת החינוך 1300-תקדים של כ

.לתלמידים על אף המגבלותצוותי חינוך מחויבים. 3

.שימוש יעיל יותר בלמידה היברידית. 4

התגייסות מלאה של מטה ועובדי המינהל . 5

.למכלול של משימות המשתנות כמעט מידי יום

.י"תהליכי היישוב המרכז בשיתוף קרן רשהנעת. 6

:2021תובנות ל 

הסתגלות לשגרה החדשה בצל הקורונה המחייב סדר יום חדש במוסד החינוכי1.

קיום חיי שגרה בצל הקורונה2.



:מבט קדימה לעבר



2021תוכנית עבודה 
:עיקרי המשימות המרכזיות לשנה זו

.  התאמת תכניות העבודה לשגרת החיים החדשה•

חטיבה צעירה' שלב א: ס רגבים בשלבים"פתיחת בי•

.גיבוש תכנית אב לבתי הספר העל יסודיים בצופה פני עתיד•

.גמישות למידה והתאמתה להנחיות משתנות•

.מתן מענים למשפחות המוגדרות במצב סוציואקונומי נמוך•

.היערכות מיטבית לקראת קליטת אוכלוסיות חדשות•

.המשך חלוקת אמצעי קצה לתלמידים•

.המשך תהליכי בינוי והרחבת מוסדות חינוך ברחבי העיר המתפתחת•



2021תקציבים 

אחוז ביחס לשנה  2021תקציב 

שעברה  

אחוז  

התייעלות  

74,290,40098%2%



2021קורונה 

הובהרו היטב בגוף  2021הלקחים לשנת 

.המצגת



תודה על  

שיתוך  

הפעולה


