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מטרה :עקרונות וכלים לשיתוף פעולה מיטבי בין מערכת החינוך והקליטה בקיבוץ -תכנית דו שנתית
מדדי הצלחה:





מעורבות הורים במערכת החינוך
השתתפות והתנדבות נקלטים בתחום החינוך
יוזמות קהילתיות לקידום החינוך
מיעוט קונפליקטים בנושא התנהלות מערכת החינוך הקיבוצית ובפרט מערכת החינוך בגבולות

יעד
יצירת חוברת הכרות
והסברה עם החינוך
בגבולות

תכנון אסטרטגי לטווח
ארוך של בתי הילדים
במערכת החינוך בהתאמה
לצמיחה
שת"פ בין מערך הקליטה
למערכת החינוך

דרכי פעולה -תוכנית
 .1כתיבת מסמך שמסביר על החינוך הקיבוצי ואישורו
בועדת חינוך .
 .2המסמך יכלול מיפוי בתי ילדים ומהם מטרות העל
של כל בית בהתאם לגיל.
 .3המסמך יכול את מי הם בעלי תפקידים ולפי אילו
תקנים עובדים בכל בית הילדים.
פגישות עם רכזת צמיחה דמוגרפית:


תכנון של צפי האוכלוסייה במערכת החינוך



בחינת התאמת מבני החינוך לאוכלוסיה והעלאת
הנושא לגורמים הרלבנטים בהנהלה.

 .1בניית תקציב שנתי בהתאם לצפי הקליטה בקיבוץ.
 .2בניית תוכנית עבודה של מערכות החינוך בגיל הרך
ובבלתי פורמאלי בהתאם לצפי הקליטה (כמה ילדים
צפויים להיקלט בשנה הנוכחית ובאיזה גילאים ,תכנון

אחריות ביצוע

ממשקים

לוז ביצוע

אלונה ותמי

ועדת חינוך

במהלך
השנה

רכז המשק+
ועדת תכנון

אחת
לרבעון+
בהתאם
לצורך

מובילות,
מדריכות ,ועדת
חינוך

במהלך
השנה

מנהלת חינוך+רכזת צמ"ד

 .1מ.חינוך
 .2מ.חינוך+מובילות
בלתי פורמאלי

תקציב
נדרש

לא נדרש

כ₪ 1000-
עבור
הדפסת
חוברות

יעד

דרכי פעולה -תוכנית
.3

.4
.5

.6

.7

.8

התמקצעות והעשרה של
צוותי החינוך (מטפלות
ומדריכות) בקליטה של
משפחות חדשות

מבנים ואופן הקליטה בפועל -היכרות והסתגלות).
פגישה אישית עם כל משפחה כחלק מתהליך הקליטה
במהלכה ניתן הסבר על החינוך הקיבוצי ובפרט על
מערכת החינוך בגבולות.
עזרה ברישום הנקלטים במערכות החינוך -גיל הרך,
מול המועצה.
פגישה אישית עם כל משפחה אשר התקבלה לחברות,
לאחר הגעתה למגורים בקיבוץ ולקראת השתלבותה
במערכת החינוך לתאום ציפיות.
הכנת חוברת מידע על חינוך גבולות – חזון וערכים,
מבנה ומסגרת ,לוח חופשות  ,תשלומים ,כללי
התנהגות ,הסכם חוזה והעברתה לכלל הנקלטים.
פעילות ספציפית למטרת הכרות בחינוך החברתי ובגיל
הרך -קבלת פנים" ,חבר מאמץ" גם בשעות אחר
הצהריים.
פגישות שוטפות לעדכונים הדדיים ,טיפול בבעיות
וחשיבה משותפת לשיפור תהליך הקליטה במערכת
החינוך בפרט.

 .1קיום הכשרה וימי הכנה לקראת קליטה של משפחות
חדשות בפורום של ישיבת המדריכות השבועית(חינוך
חברתי) ובמסגרת ישיבת המובילות (בגיל הרך).
 .2במפגשים אלו הצוותים יקבלו כלים ,ידע ,השראה
וכוחות ללוות משפחות בצעדיהן הראשונים בקהילה.

אחריות ביצוע

ממשקים

לוז ביצוע

 .3צמ"ד

 .4א.קליטה (רוני)
 .5מ.חינוך לאחר קבלת
עדכון מצמ"ד
 .6מ.חינוך+ועדת חינוך
 .7א.קליטה (רוני)

 .8מ.חינוך+צמ"ד

מ.חינוך+צמ"ד

מאי-יוני

תקציב
נדרש
מידע

יעד

מפגש בנושא חינוך
במסגרת סמינר קליטה

דרכי פעולה -תוכנית
סמינר הנקלטים יכלול מפגש בנושא החינוך
הקיבוצי והחינוך בגבולות בפרט .המפגש יעסוק
בעיקר בצדדים המהותיים והערכיים של החינוך
בקיבוץ -מקורותיו וההיסטוריה שלו .מרכזיותו
בקהילה ,הערכים עליהם הוא מתבסס והממשקים
שלו .הסבר מדוע החינוך מהווה מרכיב כבד
בתקציב הקהילה מחד ,ובתשלומי ההורים מאידך.

אחריות ביצוע
מ.חינוך+צמ"ד

ממשקים

לוז ביצוע
מרץ (א"ב
של קיבוץ
בסמינר
נקלטים)

תקציב
נדרש

