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תוצאה מצופהביצועסיוםהתחלה
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10/30710
חינוך איכותי מוביל

מועצה הרואה חשיבות רבה 

בהתנדבות , בתרומה לקהילה

חלק , ובמעורבות חברתית

בלתי נפרד מהוויית החיים 

.החינוכית

תעודת בגרות 

חברתית

גיבוש תכנית כוללת להתנדבות 

אפקטיבית בקהילה לכל בתי הספר העל 

יסודיים במועצה בשיתוף מחלקת רווחה 

בדגש על מניעת כפיליות וצרכים 

הצגת התכנית כמחייבת . אמיתיים

למפקחת בתי הספר וועדת החינוך של 

המועצה

מוטי

, מחלקת רווחה

משרד החינוך 

ובתי הספר העל 

יסודים

15-ספט
ל "סוף שנה

ה"התשע

ציוד , הסעות

בהתאם לסוג 

ורכזים , ההתנדבות

למעורבות חברתית 

.בבתי הספר

שוריין תקציב לכל 

בית ספר בנפרד 

ובתקציב חינוך 

- כ . כללי להסעות

70,000₪ .

גיבוש התכנית של בתי הספר 

ס "והצגתה למפקחת ביה

אישור , ומנהל מחלקת חינוך

תיקצוב בהתאם , התכניות

י בתי "והפעלת התכנית ע

.הספר במהלך השנה

ה בשדות נגב יהיה /כל נער

שותף לתכנית למעורבות 

חברתית רב שנתית בבית 

.ספר בו הוא לומד

השלמת הצגת כל התכניות 

ס ומנהל מחלקת "למפקחת ביה

חינוך

חינוך איכותי מוביל218132667823/4/5

מועצה המבטיחה פעילות 

העשרה ויצירה שיביאו לידי 

ביטוי את מיצוי הכשרונות 

והיכולות האישיות של כל 

.הילדים בתחומה

חוגים לוזאן

הפעלת חוגים לפיתוח הכשרונות 

היציירתיים בקרב בני הנוער במועצה 

, עריכת וידאו, בתחומים עיצוב קול

בשאיפה . סטיילינג ואומנות פלסטית

שהחוגים ישולבו במשך יום הלימודים 

בבית הספר

מוטי

מחלקת נוער 

ובתי הספר העל 

יסודיים

15-ספט
ל "סוף שנה

ה"התשע

מדריכים - א "כו

מקצועיים בתחומים 

, וידאו, של סאונד

אומנות פלסטית 

.וסטיילינג

 138,725- א "כו

עוטף עזה )₪ 

כולל  (יישובי

 13,725הצטיידות 

(מועצה)₪ 

השלמת ציוד נדרש גיוס אנשי 

גיוס נערים , מקצוע מתאימים

הפעלת התכניות , לתכניות

.ה"ל התשע"בשנה

הפעלת שלושה קבוצות 

 15 למשך 12 - 8בנות 

מפגשים של בני נוער 

עריכת , בתחומים סאונד

סטיילינג  ואומנות , וידאו

.פלסטית

, הושלמה רכישת ציוד הסאונד

הוגשה תכנית תקציבית לאישור 

איתור  (חיזוק עוטף עזה)המחוד 

.א מתאים"כו

חינוך איכותי מוביל31813202930
מועצה מובילה בהישגים 

(ערכיים ציונים)מוכחים 

תכנית לימודים 

לבגרות רב 

שנתית לאור 

הרפורמה 

ישראל עולה "

בבתי " כיתה

הספר העל 

יסודיים ברשות

גיבוש תכנית לימודים מחייבת ורב 

שנתית לבגרות בשיתוף מנהלי בתי 

ס והרשות שתביא "מפקחת ביה, הספר

למיצוי היכולות והכשרונות של תלמידי 

הרשות בדגש על מדעים ומודעות 

.חברתית גבוהה לקהילה ולסביבה

מוטי

מנהלי בתי 

משרד + הספר 

החינוך ומחלקת 

חינוך ברשות

15-ספט15-ינו

התאמות בכח אדם 

שידרשו בפתיחת 

, (וסגירה)מגמות 

מעבדות למדעים 

.ומיחשוב מתקדם

תקציב השעות של 

ס ותקציבים "ביה

שיוסטו בתיאום עם 

הגזבר לקידום 

המעבדות למדעים 

בשלב . ולתיקשוב

 65,000- ראשון כ 

למעבדת ₪ 

מחשבים במעגלים

גיבוש התכנית עד לספטמבר 

יישומה  (תחילת השנה) 2014

החלקי לכיתה י בכל בתי 

קידום מעבדות , הספר

, תשתיות מיחשוב, המדעים

רכישת ציוד ומחשבים בהתאם 

ליכולות של הרשות לפי תכנית 

מראש של מחלקת מיחשוב

תכנית רב שנתית בדגש על 

כולל תכנית , מדעים

למעורבות חברתית 

ושידרוג המעבדות 

והתיקשוב בבתי הספר

תכנית הלימודים לכל בתי הספר 

בגיבושה הסופי תימחור ציוד 

.המעבדה והתקשוב הנדרש

רמת שירות גבוהה418132667823/4/5

מועצה המאופיינת במעורבות 

קהילתית ובפעילות למען 

זיקה - הכלל ומבטיחה שייכות 

למדינה למורשת , לעם, לאזור

ולמסורת

תיעוד קהילתי

תיעוד קהילתי במטרה ליצור הזדהות 

, מייסדים והתיישבות: וערך בתחומים

באמצעות . קהילות ועדות, ניצולי שואה

ארכיונים , צילום וידאו וסטילס, ראיונות

בקרב תלמידי העל . וסקירת ספרות

. יסודי במועצה באמצעים במרכז לוזאן

בליווי מרכז המורשת בבארות יצחק

מוטי

מחלקת נוער 

מנהלי + ל "וש

בתי הספר העל 

קהילות . יסודיים

וישובים ומרכז 

התיעוד בבארות 

יצחק

15-ספט
ל "סוף שנה

ה"התשע

, מדריך וידאו וסאונד

צוות מלווה ממרכז 

מורשת בארות יצחק 

תקציב . בעלומים

הפעלה

35,000 ₪ 

מרכז , ועדת היגוי מבתי הספר

, צוות תיעוד, בארות בנגב

שיווק לתלמידים ובניית קבוצה 

איכותית מחמישה יישובים 

.תוצרי תיעוד, לפחות

 , תיועדים שונים 4

ניצול שואה, מייסדים , 

 התיישבות ומנהיגות

.מקומית

גיבוש צוות מלווה ממרכז מורשת 

מתקציב חיזוק . בארות יצחק

.עוטף עזה

חינוך איכותי מובילר"תב5

מועצה הרואה חשיבות רבה 

בהתנדבות , בתרומה לקהילה

חלק , ובמעורבות חברתית

בלתי נפרד מהוויית החיים 

.החינוכית

עדכון והתאמה 

לתכנית האב 

בחינוך

עדכון תכנית האב לחינוך שנעשתה לפני 

עריכת התאמות ועידכונים .כעשור

בהתאם לצרכי הקהילה המשתנים 

. ולחזון החינוכי הרשותי המתחדש

בהובלת ועדת החינוך הרשותית

מוטי

, ועדת חינוך

, מנהלי מוסדות

.פיקוח וקהילה

פברואר
ל "סוף שנה

ה"התשע

יועצים אירגוניים לפי 

, ר"גיה)תחומים 

, על יסודי, יסודי

תומכי חינוך וחינוך 

(בלתי פורמאלי

₪ 250,000

, י ועדת חינוך"אישור מתווה ע

גיבוש תכנית , בחירת יועצים

הטמעת תכני , לכל מגזר

התכנית בקרב הקהילה 

הכנת תכנית רב . והמוסדות

.שנתית לביצוע

אחת לכל )חמש תוכניות 

ותכנית אחת הכוללת  (מגזר

.מטרות ויעדים, חזון חינוכי

לפני ועדת חינוך

2015תכנון תכנית עבודה שנתית מחלקתית דגשים לשנת 

חינוך

סעיף תקציבימס
מתוך )מטרה 

(מטרות הלבה

מתוך פירוט )יעד 

(היעדים
תיאור המשימהשם המשימה

גורם 

אחראי
בתיאום עם

ז"לו
משאבים

תקציב 

בתאום עם )

(הגזבר

מדדים
סטאטוס


