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 . אשכול גנים 1.1.

ולגמלאים • לקהילה  והקשר  האשכול  חיזוק  יום    - המשך  חגיגת  במזון,  כרוך  שלא  מנות  משלוח 

 חגים החלפת ברכות כתובות .  - ימי הולדתל  סרטונים – ב"זום"   הולדת

כל גן יכין שלטים לעצים שנשתלו    -המשך פיתוח וטיפוח שביל המייסדים ע"י ילדי אשכול הגנים   •

 ם סביב כל עץ. חצץ לשיקום השביל. על השביל. כל גן יכין תחימת אבני

  שך טיפוח גינה אשכולית בתחום האשכול.מה •

 .  הורים וילדים  -מסלולים לפעילות ספורטיבית  -טיפוח האשכול עם המורה לאמנות    •

 בסיסים ליצירות אמנות. -לקראת האביב  - טיפוח הגדרות  •

   גן. ומעבר לגדר.גן מפעיל  -באמצעות חפש את המטמון  - אינטראקציה בין הגנים •

    קידום הגן העתידי.  -בעיקר -בזום -פיתוח מקצועי •

  טקס ראש חודש בנפרד, קבלת שבת, סיפור מקראי, חגים ומועדים.יערוך כל גן  - תל"י 

 המשך שידרוג טכנולוגי/דיגיטלי באשכול גנים.  •

 

 . בית ספר אלונה 2.1.

הסתיים ויבוצע במהלך שנת    (בשימת דגש על שימורו)  שלב תכנון חידוש המבנה  – שיפוץ חדר מורים   •

 בכפוף ללוחות זמנים שמאפשרת שנת הלימודים.  2021

  ב."לתשפנוסף  חוגים  ריענון והיצע של  בחינה  ו  שימור חוגי הדגל של יום החוגים  - יום שישי חוגים   •

 ונה"  קשר התחזק מאוד בעיקר לאור ה"קור ה -קשר עם הורים  המשך חיזוק •

ב"זום" מאפשר השתתפות מרובה של ההורים ובאופן  פעם בחודש    - נהגת הורים  מפגשים עם ה  •

    .קבוע 

 . הרחבת הרשת התקשורתית טכנולוגית עם ההורים •

המשך תהליך ה"מאיצות הדיגיטלית" של הצוות  . ליווי מקצועי להטמעתופיתוח "טכנו פדאגוגי" ו •

 ושל התלמידים.  

 שמירה על "רלוונטיות" של הצוות, הידע ואסטרטגיות למידה.  •

 המשך פיתוח וטיפוח "מקיים". •

      
 . נוער ותנועת נוער3.1.

למשרד להשכלה גבוהה. המשרד מתקצב חלק  , נכון למועד זה,  הועברה  פעילות הנוער ותנועת הנוער •

  מהפעילויות.
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כמות   • והגדלת  באלונה  המושבים(  )בני  החדשה"  "התנועה  נוער  תנועת  פעילות  ביסוס  המשך 

 המשתתפים. 

פעילויות לאורך השנה וחופשת    14 -כ  - תכנית שנתית "ערך כדרך" ותכנית קיץ "עיר הילדים והנוער •

 המשך פעילויות מקוונות.  -" קורונה " במקרה של . הקיץ

 .המועדון האזורי באביאלהמשך טיפוח  •

 חידוש פעילות מועצת נוער וביסוס פעילות "פרלמנט נערות". •

 " בקהילה. roll modelעם תושבים: "  העצמת בני נוער באמצעות מפגשים •

 בשבוע עם רכז הנוער.   פעם -י"ב(  -מרכז פיס פתוח לנוער )כתות ז'  -הפגה שבועית  •

    . חטיבות ותיכונים4.1.

 הקשרים עם "בית ספר כרמים" כ"בית ספר הבית". מיצוב מערך   •

 . " בהתאם להחלטת מועצהכרמיםבית ספר "פנייה להורי אלונה בדבר הרישום ל •

 . צהרונים1.5.

בה • הפעילות  הצטרפות  משך  אלונה.  ספר  ובבית  גנים  באשכול  "ניצנים"  צהרוני 

 לחופשונים ובית ספר של החופש. 

           
 

 . תרבות2.

 ספריה 1.2.

 המשך מתן מענה טכנולוגי לטובת התושבים לצרכי מידע, הזמנת "ספרים מרחוק".   -דיגיטציה  •

חידוש מיצוב הספריה כמרכז תרבות הנותן אף הוא מענה לצרכי הבילוי התרבותי ושעות הפנאי של   •

 ומבוגרים(., נוער  הקהילה )ילדים

 פעילות תרבותית בישובים שתאורגן ע"י הספריה.  •

  ר מערך מתנדבים לסיוע בספריה.תגבוהמשך  •

 עובד נוסף לסיוע.  -הכנסת כלל הספרים למערכת הממוחשבת  •

 שיפוץ הספרייה.  •

 

 . אירועי תרבות למבוגרים ואירועים קהילתיים פעם בחודש2.2.
על פי הנחיות קורונה. )מופע למספר אנשים לפי ההנחיות    -קיום אירועים בשלב א'  -אירועי תרבות •

 ורכישת ציוד מתאים לכך(.  " והקרנה דרך הפייסבוק של המועצהliveהמופע ב"וצילום של 

   ."אשכול תרבות"  -שת"פ תרבות עם הישובים הסמוכים •

אירועים    11  - קיום אירועים פעם בחודש כגון: הרצאות, מופעי מחול, תיאטרון ומוסיקה. סה"כ   •

 )כולל האירועים שתוקצבו במסגרת הרגילה(.  -בשנה 

   טיולים לגיל השלישי. •

 : ציוד לאירועי תרבות

 רכישת מערכת הגברה ותאורה מתאימה.  •

 רכישת מערכת הקרנה עם מסך מתאים.  •

 חדר הצטיידות לאירועים.  •

 רכישת שולחנות וכסאות בטיחותיים שאין לניידם לאולמות אחרים. •

 " liveציוד לצילום ב" •
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 . חוגים וספורט3.
  הפעילות ע"י שת"פ עם ישובים שכנים ואיגודים שונים.המשך חיזוק  -ספורט הישגי   •

 ספורט בקהילה: •

הקיים החוגים  היצע  מהשטח.   המשך  העולים  לצרכים  בהתאם  והגדלתו  דגל(   חוגי                                      )כולל 

 המשך חיזוק תחומי המחול באלונה לכלל קהלי היעד )ילדים, נוער ומבוגרים(,   - מחול 

 הרחבת היצע חוגים לגיל השלישי. 

 החלפת ספסלים.   -מגרש הכדורגל

 שיפוץ.  -  -בישוביםרב תכליתיים מגרשים 

 תמיכה באירועים קהילתיים סביבתיים, כגון: :ניווט ספורטיבי" במרחב המועצה. 

 

 

  שיפוץ ושידרוג מועדונים בישובים:. 4. 

:                                                                                                                           בישובים שיפוץ ושידרוג מועדונים •

:  באביאל : מועדון יובל, מרכז הפיס,   בעמיקם  ומועדון נוער.מ. גמלאים   :בגבעת נילי

                                                                                                        והמקלט.                                        בית העם

 ובדיקת היתכנות למרכזי למידה.    האזורי מועדון הנוער: שיפוץ נוער •

 ם גני ילדים, צהרונים, קייטנות וחוגי -. רישום ותשלום למוסדות חינוך  5.

רישום ותשלום דיגיטלי באמצעות הוראות קבע לגני הילדים )רישום המשך שדרוג מערך  •

 דרך אתר המועצה(. 

המשך פיתוח מערכת רישום ותשלום לחוגים באמצעות הוראת קבע בכרטיסי אשראי   •

 )תשתית של האוטומציה(. 

 הכנסת מערכת מקוונת מיוחדת לתשלומים להצגות וטיולים דרך האוטומציה.  •

 


