תכנון תכנית עבודה שנתית מחלקתית דגשים לשנת 2017
חינוך
מטרה (מתוך יעד (מתוך פירוט
סעיף תקציבי
היעדים)
מטרות הלבה)

שם המשימה

תיאור המשימה

גורם
אחראי

בתיאום עם

1

תב"ר

מיתוג המועצה
ושיפור השירות

פרסום והנגשת יידע
וחיזוק תחושת
השייכות  -תכנית
חברתית שנתית

פרסום תכנית
חברתית
שנתית לשנה"ל
התשע"ח

הוצאה ופרסום תכנית חברתית
לבתי הספר לפני תחילת שנה"ל
התשע"ח.

מוטי

מנהלי בתי
הספר  +רכזות
ח "ח

2

חיזוק עוטף עזה
נוער

אחריות
סביבתית

גינון ביישובים
ובמוסדות החינוך
בביצוע תלמידים

קורס גינון
לתלמידי נריה
בנים

הוצאה לפועל של קורס גינון או
אדריכלות נוף לתלמידים בנרייה
בנים  -במטרה להעביר להם
עבודות בתוך בתי הספר
וביישובים בחופשות ובזמנים
מוגדרים בשנה.

מוטי

3

תב"ר

פורום מקצועי
לדיון של סוגות
חיזוק תשתיות
הקמת פורום מנהלים
חינוכיות
חברתיות
להעלאת סוגות
קהילתיות
וקהילתיות
חינוכיות  -קהילתיות
ויישום
ביישובים
הפתרונות

יצרת פורום מנהיגים חינוכיים
מקרב מנהלי בתי הספר ומנהלי
יחידות בשדות נגב לדיון ויישום
סוגות בחיי הקהילות המוסדיות
ובכלל.

מוטי

4

תב"ר

עריכת חידונים
לבתי הספר
העלאת גאוות היחידה
היסודיים והעל
מיתוג המועצה
ותחושת השייכות.
יסודיים בזיקה
ליישובי המועצה

עריכת שני חידונים במהלך
שנה"ל :יסודי בנושא ציונות -
התיישבות בכלל ובשדות נגב
בפרט .על יסודי  -חידון תנ"ך
בנושא התיישבות.

מוטי

5

תב"ר

מס

חיזוק תשתיות
חברתיות
וקהילתיות
ביישובים

הקמת פורומים
להורים ובתי ספר
בנושאים אקוטיים
להורים ולבית הספר

ליווי בתי ספר וקהילות ההורים על
פי מתווה תכנית האב לחינוך
ליווי בתי ספר
בסוגיות שהועלו ע"י ההורים
והורים
ונבחרו לתכנית העבודה הרב
באמצעות
יועצים ארגוניים שנתית ובהלימה לתוצאות המיצ"ב
(אקלים והשיגים לימודיים)

מוטי

לו"ז
התחלה

סיום

מרץ17-

סוף שנה"ל
התשע"ז

הנהלת נרייה
בנים ,מחלקת
גינון ,נוער וחינוך.

מרץ17-

מנהלי בתי
הספר  +פיקוח
משרד החינוך +
מנהלי יחידות

פבר17-

מנהלי בתי
הספר +
תושבים+דוברות.

ינו17-

ועדת חינוך,
מנהלי מוסדות,
פיקוח וקהילה.

עמוד  1מתוך 1

ינו17-

סוף שנה"ל
התשע"ז

אפר17-

יונ17-

יונ17-

משאבים

תקציב
(בתאום עם
הגזבר)

פרסום אחיד לבתי
הספר ,מעצבת גרפית
והדפסה.

₪ 25,000

קורס גינון ,קניית כלי
עבודה בסיסיים

30,000 ₪

הקמת פורום
אינטרנטי+שיחות
ועידה און ליין +ייעוץ.

30,000 ₪

חברת הפקה "החידון
והחוויה" המתמחה
בהוצאה לפועל של
חידונים מסוג זה ברמה
הרשותית.

100,000 ₪

יועצצים ארגוניים לכל
בית ספר :דע"ת ,נועם
תושייה ,מעגלים ,צבייה
ובית הגדי .בתי ספר
העל יסודיים התיכוניים
במימון משרד החינוך

₪ 100,000

מדדים
ביצוע

תוצאה מצופה

כינוס של רכזות ח"ח,
הסכמה על פורמאט
לפרסום ,אישור
גרפיקה ,הדפסה לכל
בתי הספר.
איתור התלמידים
המעוניינים ,קביעת
הקורס והיקפו ,נוכחות
בקורס ,איתור
משימות רולוונטיות
והפעל התלמידים
בתיכנון וביצוע.

הצגת תכנית
חברתית ופרסומה
להורים לפני תחילת
שנה"ל התשע"ח לכל
בתי הספר ברשות

סטאטוס

ביצוע של לפחות
שלושה פרוייקטים
במסגרת הקורס -
אחת בבתי הספר
ושתיים ביישובים

העלאה ודיון של
כינוס כל הנוגעים
לפחות חמישה סוגות
בדבר ,הגדרת מטרות
חינוכיות קהילתיות
הפורום ,קביעת זמנים
ופרסום התוצרים
קבועים למפגש,
(נהלים ,עצות ,תמיכה
פרסום התוצרים.
וכדומה)
מפגש עם מנהלי בתי
הספר ורכזות החינוך
חשיפת לפחות 80%
החברתי .קביעת
מתווה מוסכםלחידון מהתלמידים בכיתות
כולל תאריך .הוצאה הרלוונטיות לתכנים.
לאחר גיבוש קבוצת
לפועל של הפעולות
המתחרים
המקדימות .ערכית
החידונים ברמה
גבוהה.
טיפול מערכתי
בסוגיות שהועלו ע"י
בחירת הנושאים
ההורים ,מיצ"ב,
לטיפול ,בחירת
פיקוח ,תכנית אב -
יועצים ,הכנת תכנית
יצירת תכנית עבודה
לכל בית ספר ,הוצאה
מדידה ,העלאת
לפועל של התכנית
המיצבים לפחות
כולל תוצרים מדידים.
בשלוש דרגות
בממוצע.

בוצע  -לאחר תהליך עם
בתי הספר

