
החינוך החברתי- תוכנית עבודה 

שותפיםרבעוןמדד תוצאהמשימותמטרה

מדריכי , מדריכי ילדים, מנהלי חינוך: קיום פורומי הכשרה

נוער

+  פורומי הכשרה לכל סקטור 8קיום 

סמינר פתיחה
3

, חינוך מיוחד, ישובים, ביטחון קהילתי

מרכז חוסן, התפתחות הילד

בניית מודל ליווי פדגוגי חלופי לקיים
ליווי שוטף בהיקף מוסכם בין היישובים 

למועצה
1

מנהלי , מנהלי חינוך ביישובים, גזברות

קהילות

קיום וסבסוד קורסי אוריינטציה למדריכי ילדים נוער
 ממדריכי הילדים 80%סיום קורס של 

החדשים
ישובים, משרד החינוך התנועה הקיבוצית3

משרד החינוך3סיום קורס וקבלת היתר ממשרד החינוךהכשרת מנהל תחום תנועות נוערמקצועיות חינוכית

הכשרת עובדות מחלקה בתוכנות ניהול במועצה
קיום ימי למידה מחלקתיים להטמעת 

התוכנות
משאבי אנוש, שכר2

ביטחון קהילתי2קבלת תעודות הדרכה מטעם מצמיחיםקורס מצמיחים למדריכים מובילים

התנועה הקיבוצית, הנהגות ישובים3קיום שלושה מפגשי הכשרהפורום ועדות חינוך

כל השנהעדכון מיפוי נוערהמשך פיתוח תוכניות ייחודיות
שירותים , קצין ביקור סדיר, מבואות הנגב

ביטחון קהילתי, חברתיים

חיזוק הקשרים עם תי הספר היסודיים
תכנית עבודה בפעולה בכל אחד מבתי 

הספר
בתי הספר היסודיים, ביטחון קהילתיכל השנה

לכל ילד יהיו מבוגר : עד אחרון הילדים

משמעותי ופעילות משמעותית במסגרת החינוך 

החברתי

ישובים, מבואות הנגב, מרכז צעירים, איגיכל השנהפעילות שבועיתהקמת תא גאה

שילוב ילדים עם צרכים מיוחדים במערכות היישוביות
מערכת -בניית חליפות אישיות ילד

לשילוב
כל השנה

מנהלת תחום צרכים , שירותים חברתיים

מיוחדים

לבני נוער שאינם משולבים , צים מועצתי"קורס מד

בתנועות הנוער ביישובים

בניית פלטפורמות ', קיום תוכנית שנת ט

צים"פעולה להתנסות מד
משרד החינוך3

שיפור רווחת העובדים ופיתוח מעטפת משמרת 

ומקדמת

מיצוי זכויות העובדים והגעה לשכר מתגמל ביחס 

למשימות

תופק חוברת ספציפית לעובדי 

מעבר יסודי על כל עובדי . המחלקה

החינוך ותשלום לפי הנדרש

משאבי אנוש1

שיפור רווחת העובדים ופיתוח מעטפת משמרת 

ומקדמת
בניית אופק תעסוקתי

דיווח ,  מכוח האדם הנוכחי90%שימור 

על תחושת הערכה ורווחה
משאבי אנוש2

הנגשת מידע על שירותי המחלקה לתושבים
זיהוי ופיתוח פלטפורמה אפקטיבית 

לפרסום
הנהגות ישובים, מנהלי חינוך, דוברות2

עבודה מיטבית עם צוותי החינוך וההנהגות 

ביישובים
צוותי חינוך, ליווי שוטף מנהלי חינוך

 2. קיום פורום מנהלי חינוך אחת לחודש

מפגש , מפגשים עם מנהלי קהילות

פותח שנה

ס ישוביים"עו, מלווי ישובים, צוותי ישוביםכל השנה

, גבעות בר, יחדיו, נבטים: חיזוק מערכות ישוביות בבניה

צופים כרמים, חצרים

תכנית סדורה מעבר חינוך : נבטים

הסדרת אופני עבודה : גבעות בר. לישוב

תחומי ילדים ונוער : יחדיו. תוך ישוביים

הכרעה: כרמים. תוססים

ס ישוביים"עו, ועדות חינוך, מלווי ישוביםכל השנה

משמר הנגב, בית קמה: שותפות בתהליכים קהילתיים
בניית תכנית שנתית לפי מסקנות 

התהליך
הנהלות ישובים, מלווי ישובים, בינוי קהילתי3

סנכרון תוכניות מניעה
עבודה שוטפת אל מול תוכניות מניעה וצוותי מניעה 

ישוביים

בתי , תוכניות מניעה סגורות ביישובים

ובמחלקה, הספר
1

, שירותים חברתיים, ביטחון קהילתי

מבואות הנגב

סנכרון תוכניות מניעה
כניסה לשגרת עבודה וביסוס . ישיבת סנכרון בתי ספר

שותפויות עם בתי הספר היסודיים

קיום עשרה מפגשים לאורך השנה בכל 

אחד מבתי הספר
כל השנה

צוותי , ס"עו, צוותי בתי הספר הרלוונטיים

ח"שפ, ביטחון קהילתי, חינוך ישוביים

בניית תוכנית משותפת עם שומריה
ייעודיות / פעילויות משותפות4קיום 

לשומריה לאורך השנה
צוות החינוך שומריה1

צוות החינוך כרמים1מועצה -מתווה מוסכם ישובמיפוי צרכים בכרמים

כל השנהשתי מסורות חדשות, פעילות שבועיתהמשך פיתוח נוער דתי יחדיוביסוס מענים לילדים ונוער דתיים
קהילה , הנהגה ישובית, ועדת חינוך יחדיו

דתית

מלווי ישובים, ישובים רלוונטייםכל השנה פעילויות בשנה3לפחות ביסוס פעילויות מסורתיות לכלל הנוער הדתי

העברת מקסימום התמיכות , ביטוי בשכר מרכז: ניצנים

למערכות היישוביות ולמחלקה
גזברות1כלל תקציבי התוכנית מגיעים ליעדם

עבודה מיטבית בהתאם לנהלי משרד החינוך 

מיצוי מרבי של זכויות . וכמויות הילדים והנוער

ומשאבים

ל"מנכ, משאבי אנוש1לאחר הכשרה נדרשת, תקן במחלקההכשרת רכז טיולים רשותי ויצירת תקן העונה לדרישות

ל"מנכ, משאבי אנוש1לאחר הכשרה נדרשת, תקן במחלקההתאמת דרישות בטיחות וקיום אירועים כנדרש

ביסוס ופיתוח שנת השירות כמשאב איכותי 

במועצה

מציאת פתרון ; משאב איכותי לפתרון בעיית כוח האדם

; מציאת גוף משלח; ש מועצתי"גרעין ש; מיטבי למיקום

בניית תיק משימה

התנועה הקיבוציתכל השנהד "פתיחת גרעין בתשפ

קווים מנחים לעבודה מחוברת . הגדרת יעדים למחלקה

חזון
מחלקת אסטרטגיה2,3תכנית עבודה

הטמעת חשיבה אסטרטגית במחלקת החינוך 

החברתי
2,3פרסום והפעלת המתווהבניית מתווה סבסוד הסעות

נציגות , מנהלי חינוך, מנהלי קהילות

תנועות הנוער, מחלקת חוגים, הורים

אסטרטגיה2,3ד"מתווה לתשפשולחנות עגולים מרכז חברתי

כל השנההוצאת המתוכנן לפועל בצורה מיטביתפעילויות מסורתיות, פעילויות בחופשותפעילויות ילדים ונוער
, מערכות חינוך ביישובים, ביטחון קהילתי

מרכז יער
בתי הספר היסודייםכל השנהארבעה מפגשיםפרלמנט הילדים

מבואות הנגבכל השנהארבעה מפגשים ותוצר אחד משמעותימועצת נוער

מבואות הנגבכל השנהכלל הנוער משובצים לעשיהפלטפורמות מעורבות חברתית

מנהל חברה ונוער, משרד החינוךכל השנהקיום קורס, שנת ט על פי הנדרשצים מועצתי"קורס מד

מנהיגות ילדים נוער ומעורבות חברתית
ימים מרוכזים הכנות , ליווי: הכנה לשירות משמעותי

למיונים
מבואות הנגב, התנועה הקיבוצית1,2,3שירות ליווי ותמיכה לכלל המעוניינים

, הכנת תוכנית מותאמת צרכים: שיפוץ המרכז החברתי

ייעוד תקציבי
מבואות הנגב, הנדסה3השלמת השיפוץ

השל
 70%הגעה של , קיום כלל המפגשים

צוותי הדרכה כלל התנועות
תנועות הנוער1,2,3

שנת הכשרה : שומר צעיר, קיום פעילות מרחבית צופים

יום , טיולי מרחב, מפגשי גוף בוגר שומר הצעיר, צופים

הצופה

 10קיום , קיום שנת ההכשרה במלואה

הוצאה לפועל תוכנית . מפגשי גוף בוגר

שנתית מרחבית

תנועות הנוערכל השנה


