
עריכת מיפוי צרכים קהילתי שיאפשר תכנון עתידי, רעיוני
ואופרטיבי של מערכת החינוך במושב.

העברת הפעוטונים לניהול עצמאי של המושב, על מנת לאפשר
התאמת השירות לצרכים. 

הקמת מרכז דיאדי לגיל הרך, שישמש אמהות בחופשת לידה
למפגשים וסדנאות וכן כמרחב הדרכה לצוות החינוכי של

המושב.
בניית מנגנון תקשורת אפקטיבי ונגיש של מערכת החינוך

וההורים.
בניית תוכנית עבודה עם כל המערכות למינוף חגיגות 100

למושב לשם יצירת חיבור בין החינוך לקהילה ולמושב.
מעבר למערכת 'ירוקה' המקדמת שמירה על הסביבה.

רתימת שותפים מהקהילה ליצירת מאגר מתנדבים בנושאים
שונים.
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לאחר שני מפגשי "שישי קהילתי"
ב27 במאי, הפעם יום חמישי
יתקיים מפגש קהילתי שלישי ואחרון
לזמן זה, בהשתתפות הצוותים

החינוכיים.

הערכות במערכת
לקראת שנת -

ה-100!

ת הראשי תרת  ו הכ

משולחן החינוך
ל א ק ז ח י ר  פ כ ך  ו נ י ח ה ת  כ ר ע מ ב ש  ד ו ח ה

עד כה, במסגרת תהליך היציאה לעצמאות של החינוך
במושב- מסגרות הגנים 'תמר' ו'חצב' עברו לניהול ישיר
של המושב כאשר כלל העובדות מועסקות על ידי הועד
המקומי. הישג זה מאפשר מתן מענה חינוכי רצוף
בשעות 7:00 - 16:00, בכל החופשים ובתקופת הקיץ
על ידי צוות קבוע של המושב ובליווי צמוד של מנהלת
החינוך. כמו כן, מתקיימות באופן תדיר הדרכות
והשתלמויות לצוותים ומלווה את המערכת יועצת

חינוכית.
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הידעתם?! וועדת חינוך הוקמה במטרה לתת מענה לצרכי הקהילה בנושאי חינוך, פועלת
כזרוע של הוועד המקומי ועוסקת כיום בגיל הרך והחינוך החברתי (בלתי פורמלי) עד כיתה
ג'. הוועדה מורכבת מהמתנדבים הבאים: שרון רותם, עידו גפני, נועה סולמי, אביב גרוסר,
מור גל, אורטל אלוני, ירון נחום, מיכל מטוס, תמר בינימיני, רוני נגה, שחר אלוני, איתי לסרי,
ונופר מטוס- יו"ר הוועדה. הוועדה נפגשת אחת לחודש וחצי על מנת לקדם את המטרות

והיעדים המושביים.

הפרויקט נמשך כ-3 מפגשים, במהלכו הוזמנו תושבי המושב
למפגשים שכללו הרצאות, למידה והיכרות של מודלים שונים
והגדרה משותפת של עקרונות החינוך המושביים, על פיהם
תעבוד מערכת החינוך בשנים הבאות. המפגש מהווה סיום
לפרויקט לימוד ואיתור צרכים ממערכת החינוך במושב
ופתיחה של תהליך יישום הפרקטיקות במסגרות השונות.

כולם מוזמנים להמשיך לקחת חלק!

לכבוד אירועי חגיגות 100 שנים להקמת המושב,
עדינה לוין ועירית ליבנה מלוות את מנהלת
החינוך ואת המסגרות במהלך השנה על מנת
לחבר לתכנים היסטוריים של המושב. במסגרת
התהליך, יתקיימו בכלל המסגרות פעילויות

שמחברות את הילדים למקום בו הם גדלים.
כל המעוניינים לקחת חלק - צרו קשר.

לאחר שלוש שנים של ניהול המערכת
על ידי מיטקה בן סמיאן ובליווי של
ועדת חינוך, אנו משתפים בהתרגשות
רבה כי שנת תשפ"ב שהיא שנת ה-100
של כפר יחזקאל, תהה השנה שבה כלל
מערכת החינוך לגיל הרך עוברת

לאחריות המושב. 

ם  י ע ו ר י א

kyganim@gmail.com |  050-2027603 | ליצירת קשר עם מיטקה-מנהלת החינוך

רוצים לראות עוד? 
לסרטון קצרצר מהפעילויות השונות לחצו-

https://drive.google.com/file/d/1WSO85RwozAtDEAJ_SSXjAY9Gc7xomz1Y/view?usp=sharing

