
מכון רימון- תוכנית עבודה 

שותפיםרבעוןמדד תוצאהמשימותמטרה

הפעלת מענה ייחודי לנוער 

ו אלון'בג (מהמועצה)בסיכון 

 תוכניות שנתיות שונות 4הפעלת 

בשיתוף עם בית הספר התיכון 

'מבואות הנגב'

3

אגף , יועצות ומנהלות חטיבות במבואות הנגב

, אגף שירותים חברתיים, חינוך חברתי, החינוך

מנהלת בטחון קהילתי

הרחבת תכניות לחיים משותפים 

עם השכנים הבדואים לחינוך 

ו אלון'סביבתי וחיבור ליער בג

קבלה והפעלה במוזיאון של 

 מבקרים במסגרת קבוצות 20,000

חינוכיות של ילדים יהודים ובדואים 

מרחבי הארץ

שנתי
חברות טיולים , משרד התרבות, משרד החינוך

וחברות הפקה

הרחבת תכניות לחיים משותפים 

עם השכנים הבדואים לחינוך 

ו אלון'סביבתי וחיבור ליער בג

חיבור והפעלת תוכניות לחיים 

 3יחד עם , משותפים לילדים ונוער

רשויות בדואיות שונות

3

המועצה , מנהלי אגפי חינוך בבני שמעון

המועצה האזורית נווה , האזורית אל קסום

, בתי הספר היסודיים; עיריית רהט, מדבר

מנהלות הגיל הרך

בעלי קשיי  ('ו-'א)מענה לילדים 

ויסות

בימי ' מרחב בטבע'הפעלת תוכנית 

 14-לפחות ל, ו אלון'שישי בג

מפגשים בשנה

יועצות ומנהלי בתי ספר יסודיים בבני שמעון3

, מיצוב מרכז יער כגוף מוביל בנגב

המפעיל שירותי חינוך בתחומי 

קיימות וחיים משותפים, סביבה

ו אלון כמרכז מדגים 'הפעלת ג

לקיימות וסביבה

 תוכניות חינוכיות 4בניית והפעלת 

לנוער וילדים
המחלקה לסביבה וקיימות3

הפעלת פעילות לחיבורים בטבע 

לסביבה וקיימות לקהילת שומריה

' רוקחות מהטבע' מפגשי 3הפעלת 

ו אלון'בג
4

מנהל , אגף החינוך, בית ספר יסודי שומריה

החינוך בשומריה

חיבור ילדים ונוער מהאזור 

לתחום החקלאות וגידולי השדה 

בנגב

ברחבי ' פני שדות'הפעלת תוכנית 

 ישובים נוספים4-ולפחות ב, המועצה
שנתי

מנהלי , בתי הספר, רכזת שביל בני שמעון

אגפי חינוך באזור

חיבור ילדים ונוער לשביל בני 

ו אלון'שמעון במסגרת פעילות בג

 תוכניות משותפות לילדים 3הפעלת 

המחברות בין שביל בני , ונוער

ו אלון'שמעון למרכז ג

4
חינוך , רכזת שביל בני שמעון, אגף ישובים

חברתי בישובים

הפעלת תוכנית שומרי היער  לבית 

ספר יסודי מערד יחד עם בית ספר 

שכן מכסייפה

מנהלי בתי ספר ברשויות2

שיווק והפעלת תוכניות לשכנות 

טובה בין רשויות שכנות בנגב

'  רוקחות מהטבע'הפעלת תוכנית 

לבית הספר התיכון ממיתר ולתיכון 

ו אלון'חורה בג

3
מנהל בית , מנהלת בית הספר התיכון במיתר

הספר בחורה

לבית ' שומרי היער'הפעלת תוכנית 

ספר יסודי בלהבים יחד עם בית 

ספר שכן מלקייה

2

מנהלת בית , מנהלת אגף החינוך בלהבים

מנהל בית הספר , הספר היסודי בלהבים

מנהל אגף החינוך בלקייה, בלקייה

ו אלון 'הפעלת ירידים ושווקים בג

לעידוד התיירות המקומית
4 שווקים בשנה4הפקה של 

, מחלקת התרבות, מחלקת התיירות, דודאים

ל"קק

דודאים, מחלקת תיירות, מחלקת התרבות4ו אלון' אירועים בשנה בג3הפקת ו פאבליק ופסטיבל היין' אירועי ג

מיסוד מיזם קבלות שבת 

בקהילה והרחבת פעילותו

הפקת קבלת שבת בימי שישי בקיץ 

אחת לשלושה שבועות
רכזת פרוייקט, אגף ישובים ואסטרטגיה3

הקמת תערוכה משותפת לחיבור 

בין נוער בדואי ויהודי

והצגתו , בניית מיצג בתהליך משותף

ו אלון'בסוף השנה במוזיאון ג
אוצרת המוזיאון, כוכבי המדבר, מבואות הנגב3

ו אלון כמרכז תרבותי 'מיצוב מרכז ג

וקהילתי

קידום והוצאת מכרזים להפעלת 

מרכז להשכרת , בית קפה

בית מרזח, מעדנייה, אופניים

מציאת יזם איכותי להפעלת מתחם 

, בית קפה, בית מרזח, של מעדניה

שיוכל להשתלב גם באירועים 

שיתקיימו במתחם

4
מחלקת , אגף הנדסה, מחלקת רישוי עסקים

תיירות

: הקמת מיזם בית הראשונות

מיזם אירועים ותוכן להעצמת 

נשים

2יזם נבחר להקמת היוזמה

העלאת הצגה משותפת ליהודים 

וערבים
3הקמת מיזם קבוצת תאטרון

אגף תרבות חוגים , ס רהט"מתנ, תיאטרון רהט

וספורט

לשונית-הקמת ספריה דו
לשונית קהילתית -הקמת ספרייה דו

פתוחה לקהל
3

חיזוק הביטחון ותחושת המוגנות 

למבקרים , ו אלון לתושבים'בתחומי ג

ולעובדים

הבאת הצגות תיאטרון לחיים 

ו אלון'משותפים בג

 הצגות במהלך השנה לחיים 2 

משותפים
4

אגף החינוך ובתי הספר היסודיים והתיכונים 

השותפים לתוכנית

המשך טיפול בנושא הגניבות 

תוך חשיבה על הצרכים , במתחם

המתחדשים של המקום

בניית תוכנית אופרטיבית לטיפול 

בנושא הגניבות והנסיעה הפרועה 

ביער

2

רכזת הרשות , מחלקת הבטחון במועצה

כוכבי , משטרה, (ד"רלב)לבטיחות בדרכים 

המדבר

תכנון וביצוע תוכניות אדריכליות 

לתשתיות חוץ ונוף התואמות את 

ליבת הפעילות

ביצוע התוכנית האדריכלית והקמת 

תשתיות נוחות בשטח לפעילות
אגף הנדסה2

פיתוח תשתיות פיזיות למגוון שירותי  

בתחומי חינוך תרבות - ו אלון 'מרכז ג

ואומנות

אגף הנדסה, ל"קק3ו אלון'ביצוע תוכנית חניות מסביב לגתיכנון והסדרת נושא החניות

תכנון מחודש למבנים הקיימים 

בחשיבה עתידית ליציאת כוכבי 

המדבר והתאמתו לצורכי הפעלת 

ו אלון המתחדש'ג

הקמת צוות היגוי שיבחן את 

האפשרויות בהתאם לרוח המרכז 

המתחדש

3
נציגי , אגף ההנדסה, אגף ישובים ואסטרטגיה

עמותות , אומנים ושותפים לתוכניות, קהילה

שותפות ובעלי עניין שונים

הפעלת קמפיין שיווקי ארצי 

להסברה ושיווק הפעילות

, ניוזלטר: הפעלת ערוצי שיווק שונים

חשיפה , פנייה אישית לכתבי דרום

סרטוני טיקטוק , במדיות החברתיות

ואינסטגרם

דוברות המועצה2

ו אלון 'הפעלת תוכניות ג

ן הארצית"בפלטפורמת הגפ

 5-ו אלון לפחות ל'הנגשת תוכניות ג

בתי ספר שונים
4

רשויות ובתי ספר בנגב, משרד החינוך, ן"גפ

ו אלון'מיתוג ושיווק מרכז ג
ו אלון בבתי 'הצגת התוכניות של ג

הספר השונים בדרום

 מוסדות שונים 5הגעה למינימום 

בנגב לחשיפת התוכניות והרחבת 

שיתופי פעולה

נתיבים  , תוכנית שבילים, מכללת קיי4

הרחבת שירותים למפעלים 

וארגונים שונים בתחום החיים 

המשותפים

 פעמים 3הדרכות ואירוח לפחות 

בשנה
4

, התנועה הקיבוצית, משרדי התרבות והחינוך

ל"כי, עידן הנגב, SWITCH, ס רהט"מתנ

שיווק חבילות תיירות וחינוך 

בחשיפה ארצית

ו 'בניית חבילות בילוי חינוך ופנאי בג

אלון בכל עונות השנה
עמותות תיירות ומשווקי תיירות , גופי תיירות2

ו אלון כגוף שניתן 'הסדרת מרכז ג

, לאשר בו התנסות לסטודנטים

הלומדים בתוכניות שבילים 

ונתיבים במכללת קיי

 סטודנטים 10גיוס של לפחות 

על ידי הגעה ליום פתוח , לתוכניות

וראיונות של סטודנטים

1
גרעין , יק'אג, מכינת עמיחי, מכינת נחשון

"במדבר"

הרחבת גיוס המתנדבים בתחומי 

הקיימות והחיים המשותפים להדרכות 

ו אלון'בג

גיוס שנת שרות ומכינות מכלל 

האירגונים הפועלים במועצה 

ובמרחב

ס רהט"מתנ, SWITCH, תוצרת הארץ2 מתנדבים12גיוס של לפחות 

גיוס סטודנטים מלגאים מתוכנית 

תוצרת הארץ

 סטודנטים 10גיוס של לפחות 

לתוכניות
אגף חינוך, מרכז הצעירים2

גיוס מלגאים מהמועצה מתוכניות 

ח ומלגות צעירים"קיימות פר

 2-ח ו" מלגאי פר10גיוס של 

מלגאים ממרכז הצעירים
4

4 קולות קוראים30לפחות מענה והגשות לקולות קוראים 

גיוס כספים ויצירת הכנסות
מענה לעזבונות מותאמים 

לתוכנית
4'מכון רימון'הגשה אחת עבור 

גיבוש פרזנטציה לגופים לגיוס 

משאבים
דוברות המועצה1פרזנטציה מוכנה

מפגשים לצוותים העוסקים בחיים 

משותפים יהודים ובדואים
שנתי  בשנה2הצוותים יפגשו לפחות 

משרד , גיל הרך, חינוך חברתי, בתי ספר

החינוך

, סדנאות, פיתוח תחום השתלמויות

ו אלון'סיורים והכשרות בג
קהילות ורשויות נוספות בנגב, בתי ספר, מועצה3הפעלת ובניית ימי צוות לגופים שוניםו אלון'סדנאות גיבוש צוותים בג

הרצאות והכשרות בנושא סביבה 

וקיימות

 הרצאות לשנה סביב 2הפעלת 

נושא קיימות
המחלקה לסביבה וקיימות3

סיור בנגב לצוותים המתנדבים 

ו אלון'בג

סיור להכרת המועצה וישובים 

בדואים שכנים
2


