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קיימנו

ממשיכים

חינוך ונוער
הובלת מערכת החינוך האזורית
למצוינות בכל התחומים

מהמובילים בארץ באחוזי הזכאות לבגרות
הכנסת חינוך מוזיקלי לבתי הספר
היסודיים
השוואת תקציבי בתי הספר
הענקת עשר מילגות בשנה לסטודנטים

הפיכת מחלקת החינוך במועצה
לגוף מקצועי ומוביל בחוף
השרון

גיוס כוח אדם איכותי למחלקה:
הקמת מחלקת גני ילדים
גיוס מנהל תחום נוער וצעירים ,והרחבה
משמעותית של פעילות הנוער
גיוס אחראית לתחום החינוך המיוחד
והאבחון המקצועי
גיוס ואחריות על הסייעות הצמודות לילדים

ליווי פדגוגי ומקצועי של
גני הילדים ,הכולל פורומים
מקצועיים לסייעות גני הילדים
נציגות המחלקה בפורומים
מחוזיים וארציים של משרד
החינוך והשלטון המקומי

מינוף התשתית הקיימת ,ע”י
הקמת מעבדות מדעים חדשות
ועדכניות בבתי הספר ,והקצאת
משאבים להפעלת תכניות
חינוכיות מיוחדות

הקמת מעבדת מוזיקה בבית ספר התיכון
הקמת מרכז מהו”ת ,המתמחה בטיפול
בתלמידים בעלי לקויות למידה ,בשיתוף
עם ועד הורים ,הורים והנהלת ביה”ס
פיצול כיתות בחטיבת הביניים להקטנת
מספר התלמידים בכיתה
בינוי אינטנסיבי ושיפוצים בכל בתי הספר,
ובתיכון בפרט
הקמת מגמת ‘חלל ומדעים’ בתיכון

המשך פיתוח תכנית לימודי
“חלל ומדעים” ובניית מצפה
כוכבים
תכנון והקמה של אודיטוריום
מועצתי

תמיכה מקצועית וכללית
בצוותים מקצועיים

בניית פורום רכזות חינוך ,גננות ומנהלים

פיתוח ,הכשרה והדרכה לצוותים
המקצועיים

פיתוח וקידום תכניות “מצויינות”
ליווי מקצועי לניהול כספי
עצמאי של בתי הספר

הבטחנו

קיימנו

ממשיכים

חינוך ונוער  -המשך
בניית חזון חינוכי 2020

גיבוש חזון הנוער על ידי שיתוף הורים ,בני
נוער ,צוותי חינוך ורכזים בישובים

ברבעון הראשון יוקם פורום
תושבים לגיבוש חזון חינוכי
במסגרת תכנית האב המועצתית

שימוש ומינוף ההישגים
הקיימים ,בדגש על התחום
החברתי האקלימי

גיבוש תכנית טיפול ,בפרט בבתי הספר,
צוותי חשיבה משותפים :הורים ,מורים
ותלמידים

יישום התכנית בבתי הספר

נוער
ארגון פעילות נוער ברמה
האזורית
בניית תיאום בין תנועות הנוער
השונות לפעילויות משותפות
שיתוף פעולה עם בתי הספר
למען תגבור הפעילות החברתית
הקמת מועצת נוער מועצתית,
כגוף מייעץ ,יוזם ומתאם בין
הנוער למועצה

פעילות נוער חודשית ערכית ומגוונת,
פסטיבל מוסיקה מועצתי ,רפסודיה ,מירוץ
למיליון ועוד
פורום רכזי תנועות הנוער ,הדרכות לשכבה
הבוגרת
עבודה בשיתוף בית הספר התיכון
המשותף על תכניות שונות ,כגון מצילה –
תכנית למניעת אלימות והתמכרויות בבני
הנוער
מועצת נוער פעילה ,יוזמת ומובילה
ומכתיבה סדר יום

העלאת המודעות ליציאה לשנת
שירות
הכנה מנטלית ופיסית לקראת
גיוס לצבא
הקמת תחום התנדבות נוער
עיבוי פעילויות הנוער לפי
שכבות גיל ועניין
תמיכה במועדונים ותנועות
הנוער באמצעות סלי הדרכה
וציוד

איכות הסביבה
העמדת שימור הסביבה ואיכות
הסביבה בסדר עדיפויות גבוה
בהחלטות המועצה
פיתוח השטחים הפתוחים של
המועצה לתיירות ,נופש פעיל,
לימודי טבע וצפרות

הצטרפות ליחידה הסביבתית  -רעננה
קידום תכניות בתחום איכות הסביבה
(תכנית אב לפסולת ,להפרדה במקור,
שבילי אופניים)
הקמת מנהלת הפולג בשיתוף רשות
הניקוז לפיתוח וחיזוק ערכי הטבע בנחל
וסביבותיו

הוצאה לפועל של תוכנית האב-
תחילת סלילת שביל אופניים
בגוש הצפוני וקידום תכנית
לסלילה בגוש חוב”ב
כניסה לפיילוט של המשרד
להגנת הסביבה להפרדת
פסולת במקור
פיתוח הפולג לפארק טבעי עם
מסלולי אופניים ונקודות תצפית
בטבע ושילוב בתכניות חינוך

הקמת פורום משותף לתושבים,
גופי המקצוע והמועצה בנושאים
סביבתיים

הקמת ועדות איכות סביבה משותפות בין
נציגי ציבור ,מליאה ונציגי המשרד להגנת
הסביבה
קיום קורס מנהיגות סביבתית ויצירת
פורומים ישוביים לאיכות הסביבה

פורום איכות סביבה פתוח
לציבור התושבים
קורס “שמירת שטחים פתוחים”

ייזום חוקי עזר ואכיפה

אושר חוק עזר לחניה
חוק מורחב לאכיפה סביבתית נמצא
בשלבי אישור משרדי ממשלה
גיוס פקח לאכיפת חוקי עזר

הסדרת סימוני הכבישים בועדות
תנועה ואכיפת חוק העזר
העברת חוקי עזר לברירת משפט
הגברת האכיפה במטרה לשמור
על מועצה ירוקה ונקייה בתחום
הישובים והשטחים הפתוחים
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תעסוקה
שמירת מקורות תעסוקה
ויצירתם ,תוך ניהול מאבק
להסדרת פעילויות חריגות

שינוי “תכנית מרקמית נחל פולג“ ,יחד עם
מינהל התכנון ,תוך שימת דגש על איזונים
ויצירת מקורות פרנסה באזור נחל הפולג
הוחל בהכנת תכנית אב בהובלת משרד
דביר סגל ,תוך שיתוף הצוותים המקצועיים
של המועצה ,משרדי הממשלה והציבור -
תכנית שתוביל בין היתר ליצירת מקורות
נוספים לפרנסה

קידום התכנית למעמד
סטטוטורי
קיום פורום שולחנות עגולים
ברבעון הראשון של השנה ,יחד
עם תושבי הישובים השונים
בניית תב”ע ליישום מיטבי של
בג”צ הקרקעות
ייצוג האינטרסים של התושבים
מול המינהל בנושא הפל”ח

הקמת גוף מקצועי במועצה
שייעץ וילווה יזמים ועסקים
קטנים

קורסים ליזמות עסקית לנשים

פתיחת פורום ‘עסקים’ לתושבי
המועצה מתוכננת לרבעון
הראשון של 2013

רווחה
התיייחסות ייחודית לניצולי השואה
במועצה ,בפרוייקט משותף לניצולי שואה
ובני נוער ב"תיאטרון עדות“ וקבוצות
לטיפול בבילותרפיה לניצולי שואה
חיזוק הקשר עם רכזות מועדוני הותיקים
ושיתופי פעולה בין הרכזות
תמיכה בפעילות השוטפת של מועדוני
הותיקים

סדנאות והרצאות לניצולי
שואה ע”י אל”ה  -ארגון לניצולי
השואה ,במועדוני הותיקים
הכנת תכנית אב לגימלאים,
למיפוי הצרכים ובניית תכנית
לעשור הקרוב
שיפוץ בנין “מרכז היום” ,בסיוע
הביטוח הלאומי ,שיהווה מתנ”ס
לפעילות אחה”צ לגיל השלישי

התחלת תכנית “בן ממשיך” ,שמטרתה
טיפול בבעיית ההעברה הבין דורית בנחלות

סדנאות והרצאות בתחום
הגישור בקהילה ובמשפחה

הקמת קבוצות להדרכת הורים לילדי בית
הספר היסודי
הקמת יחידה לטיפול בקהילה ,שמטרתה
העמקת הקשר בין הישובים והמועצה
ויצירת לכידות קהילתית

יצירת מאגר מתנדבים
“תושבים למען תושבים”

ספורט
עידוד ותמיכה בפעילויות ספורט
עממי

מתקני כושר בכל אחד מהישובים
אירועי שיא כגון“ :רוכבים לאור ירח”,
הפנינג אופניים ,טורניר כדורגל ועוד
תכנית אב לספורט

יצירת מסורות של פעילויות
ספורט מועצתיות ,כגון דואטלון,
רכיבת לילה
חוגי ספורט לאלפים
שבילי אופניים
הקמת פארק “פאמפטרק”
לרכיבת אקסטרים
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קיימנו
שירות לתושב

קביעת קריטריונים להתנהלות
מול האזרח

תהליך של הגדרת נהלי עבודה וניתוח
עיסוקים של העובדים
מחשוב הועדה לתכנון ולבניה תוקצב
ונמצא בתהליכי עבודה מתקדמים.
צפי לסיום :אמצע 2013

הקמת פורומים נפרדים של
ועדים מקומיים

הקמת פורום יו”ר ומזכירים שנפגש לסיעור
מוחות אחת לרבעון
הפעלת ועדות בתחומים שונים ,כגון
חקלאות ,חינוך ,איכות סביבה

פרסום אמנת השירות לתושב
ויישומה

נושאים מהותיים נוספים ,שטופלו במהלך הקדנציה הקצרה:
הקצאה על בסיס קריטריונים שקופים ושיויוניים של ארנונה ,תמיכות ומלגות:
חלוקת הארנונה בין הישובים שונתה ,מחלוקה על בסיס אחוז מהגבייה ותמיכה חריגה ושונה לישובים
השונים ,לחלוקה שקופה על בסיס גולגולת ,עם תמריץ ליזמות הועד המקומי והאגודה.
בנוסף ,המועצה נטלה על עצמה הוצאות רבות שחלו על הישובים ,כגון מימון סייעות צמודות לילדים
מתקשים ,ובכך הותירה תקציב פנוי רב יותר במרבית הישובים לשימוש הוועדים.
כמו כן ,נבחר צוות מומחים לקביעת קריטריונים ברורים להסדרת והבהרת חלוקת תחומי אחריות בין
המועצה לוועד המקומי בתחומים השונים ,כגון חינוך ,חוגים ,טיפול בתשתיות ועוד.
כניסה לתחומים חדשים ,שלא טופלו בעבר ,כגון מגוון תכניות למגזר הנשי (קורסים של יזמות עסקית,
מנהיגות נשים ,הרצאות ועוד) ,פתיחת תחום צעירים ועוד.
הקצאת משאבים לתחום החירום – הקמת צוותי צח”י ישוביים והכשרתם (טיפול במצבי חרדה ,עזרה
ראשונה – פתוח לכלל התושבים) ,שלב ראשון בהבאת כל המקלטים למוכנות לשעת חירום ,הקמת
כיתת כוננות המורכבת ממתנדבים ,הגדלה משמעותית של מספר המתמידים.
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