
מחלקה

עקרונות מארגנים

בחר - שבץ יעד רשותי 

נא לבחור )מיעדי הרשות 

(מהרשימה המוצעת

שבץ עקרון עבודה מארגן 

נא לבחור )מתאים 

(מהרשימה המוצעת

או היעד /פרט משימה ו

המחלקתי למימוש

במידה ויש 

הכנסות 

ציין אותן

מיתוג ברור וחיובי של קצרין
הגירה חיובית ושימור 

תושבים

העלאת הישגי התלמידים 

במקצועות הליבה

מיתוג ברור וחיובי של קצרין
הגירה חיובית ושימור 

תושבים

קידום הלמידה המותאמת 

כיתת גוונים, 21- למאה ה

הכפלת האוכלוסייה בעשור
הגירה חיובית ושימור 

תושבים

פיתוח מודל פדאגוגי בית 

ספרי יחודי לבתי הספר גמלא 

ודרכי נעם

הכפלת האוכלוסייה בעשור
הגירה חיובית ושימור 

תושבים

מעבר בתי הספר היסודיים  

, ליום לימודים ארוך והפעלתו

המשך -בית ספר גמלא 

כניסה " - דרכי נעם. "ושדרוג

לפרויקט תוך התאמה 

.ליחודיות בית ספרית

₪מיליון 

קידום חברה וקהילהמיתוג ברור וחיובי של קצרין

העלאת אחוזי התלמידים 

המשתתפים בתנועות הנוער 

עם דגש יחודי על ילדי החינוך 

המיוחד

איכות סביבהמיתוג ברור וחיובי של קצרין
תוכנית טיילות יישובית 

(ש"מל)
110

מיתוג ברור וחיובי של קצרין
הגירה חיובית ושימור 

תושבים

חיזוק שתי -  סינקופה 

.הצעירה והייצוגית, התזמורות
70

הכפלת האוכלוסייה בעשור
שיפור איכות השירות 

לתושב

לילדי כיתה . לומדים לשחות

א משני בתי הספר והשלמה 

מדרכי נעם ' לילדי כיתה ג

.שלא קיבלו בשנה שעברה

24

רוח קצריןקידום חברה וקהילהמיתוג ברור וחיובי של קצרין

הגירה חיובית ושימור 

תושבים

קידום הבינוי - חווה חקלאית 

פ"ל תש"לחווה למעבר לשנה

חינוך

!21- במאה ה , בעלי משמעות, החי חיים, בוגר

יעד רשותי

(תוצאות לקצרין)
סעיף יעד מחלקתי/משימהעקרון עבודה מארגן

תקציבי

תקציב 

(₪אלפי )

הכנסות



מיתוג ברור וחיובי של קצרין
הגירה חיובית ושימור 

תושבים

המשך . 1- יצוב אולפנה 

ליווי . 2. גיבוש הרוח הייחודית

. הבניה לאור הפדגוגיה והחזון

העלאת אחוז בנות היישוב . 3

באולפנה

200

מיתוג ברור וחיובי של קצרין
הגירה חיובית ושימור 

תושבים

שוב . חיזוק תחום המדעים

וכיתות ', יריד מדעי בכיתות ו

חיבור . העלאת סקרנות' וה' ד

.לגליניום

איכות סביבה

מחזור - איכות הסביבה 

חינוך למחזור , ופסולת

בשיתוף עם - בכיתות היסוד 

גמלא ירוק . שירותים עירוניים

מתמיד ודרכי נועם ירוק 

. -(הסמכה)

פורום מובילי חינוך יישובימצויינות בניהול

מצויינות בניהול

חיזוק שיתופי פעולה עם 

קהילת - מועצה אזורית גולן

קהילה - מנהלי בתי ספר 

. האחראית על הלמידה שלה

השתלמות - מורי חינוך מיוחד 

.וקהילה

34הכנסת תוכנית יזמות עם יוניסטריםפיתוח המשאב האנושי



מותנהודאי
במידה 

ומקור 

ההכנסה 

ידוע ציין 

אותן

במידה ויש 

הוצאות ציין 

אותן

במידה ויש 

הוצאות ציין 

אותן

במידה ויש 

הוצאות ציין 

אותן

הדרכות 

לבתי 

הספר 

כתוספת 

למדריכי 

משרד 

- החינוך 

במתמטיקה

 לדרכי נעם

17

250

35

משרד 

החינוך

 מגבייה 37

מהורים 

בתי הספר

2973

25

6430כספי הורים

קרן 

קצרין

חינוך

!21- במאה ה , בעלי משמעות, החי חיים, בוגר

הוצאות

סעיף 

תקציב

אלפי )תקציב פיתוח 

הכנסות

תקציב 

רגיל

מקור 

ההכנסה



2
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10

תרומות וההורים



מדד

תוצאה

או מדד תפוקה לרשות/פרט מדד תוצאה לעיר ו

פרט מי 

השותפים 

לעשייה

תאריך יעד 

נא )למעקב 

לבחור 

מהרשימה 

(המוצעת

ה ההתי "המשך ייצוב הלמידה במקצועות הליב

תחום מתמטיקה- הספר היסודיים 

, בתי הספר

משרד החינוך
שנתי

ליווי תהליך הכנסת כל נופי גולן לגוונים בתהליך מובנה
ז ומשרד "מוא

החינוך
שנתי

. פרויקטים לימודיים עם ציון2כל כיתה תבצע לפחות 

משרד , אוהלו

המכון , החינוך

לחקר הגולן

שנתי

 ('ד-' כיתות א)די בתי הספר היסודיים יל  80%. 1

שאלון שביעות רצון של . 2 16:00 ימים עד 5לומדים 

העלאת . 3 (5 מתוך 4ממוצע )הורים ומורים, תלמידים

שביעות רצון ההורים והתלמידים מתוכנית ההזנה

. ס קצרין"מתנ

משרד החינוך
שנתי

.   ילדים משתתפים בתנועת הצופים15%עליה של 

.מ לצופים" מילדי החנ15%כניסה של 

. ס קצרין"מתנ

משרד החינוך
שנתי

היסטוריה רחוקה וקרובה , ילדים מודעים ליישוב

.כל שכבה בהתאם לגילה- דמויות , מקומות ביישוב
שנתיבית ספר שדה

המנגנות רפרטואר של . צעירה ובוגרת-  תזמורות 2

יכולת - התזמורת הבוגרת . חמישה קטעים כל אחת

.עיבוד עצמי של קטעים

. בתי הספר

. קרן קרב

?תורמים 

שנתי

 מהלומדים יודעים לשמור על יציבות והתמודדות 85%

התקדמות של כל אחד מהמקום שבו . במים עמוקים

!הוא היה

. בתי הספר

. ס קצרין"מתנ

.הורים

שנתי

כל תלמיד חווה לפעילות אחת לפחות של חיבור לחיים 

בקצרין בתקופת התלמוד
שנתיפארק קצרין

תוכניות מאושרות על ידי משרד החינוך ומכרז קבלנים 

לביצוע

משרד החינוך 

מחלקת הנדסה

שותפים 

לעשייה
תאריך יעד



חיזוק תחום הפדגוגיה לפי חזון האולפנה
. משרד החינוך

אולפנה, ז"מוא
שנתי

 2מתוכם . עורכים עבודת חקר' כל תלמידי כיתות ו

.עבודות לפחות עולות לשלב היריד

. משרד החינוך

ז"מוא
שנתי

בתי . ילדי היישוב גני ילדים ובתי ספר מפרידים אשפה

.הספר מקבלים הסמכה 

מחלקה 

לשירותים 

עירוניים

שנתי

מגיל גן עד על יסודי ופורמאלי ובלתי פורמאלי, ברצף חינוכי- תיווצר קהילת מובילי החינוך

פורום מנהלים משותף עם תוצרים של כל מנהל 

.במוסד שלו מתוך ההשתלמות

ז ומשרד "מוא

.החינוך
שנתי

שנתיז החברה הכלכלית"מואקבוצות אחת באולפנה ואחת בנופי גולן 2



ט"במעקב על השינוי שקורה בתשע

2019ע "התייחסות לקראת ת




