
מנהל אגף חינוך- תוכנית עבודה 

שותפיםרבעוןמדד תוצאהמשימותמטרה

מנהלי בתי הספר, אגף חינוךשנתיקיום ישיבה פעם בשבועיים לסירוגיןישיבות מנהלי מחלקות באגף החינוך

צוות אגף חינוךשנתי ישיבות בשנה8קיום ישיבה אגפית פעם בחודש או ישיבות צוות אגף חינוך רחבותתכלול הפעלת אגף החינוך על כל שלוחותיו

תכלול ומעקב אחר עבודת מנהלי המחלקות וסיוע לחשיבה 

רחבה

קצין ביקור + פגישה אישית עם כל מנהל מחלקה 

אחת לחודש לפחות, סדיר
מנהלי בתי הספר, מנהלי המחלקות באגף חינוךשנתי

מחלקת אסטרטגיה, ל"מנכ1התנעת התהליךהתקשרות עם יועץ לכתיבת תוכנית אב

נציגת חינוך במליאהשנתי פעמים בשנה5ועדת החינוך תפגש פרסום וחידוש ועדת חינוך רשותיתהתבוננות רחבה וראיית חינוך צופה פני עתיד

בחינת השינויים הנדרשים לשמירת איכותו של החינוך הבני 

שמעוני לאור המציאות המשתנה

 פורומים שנתיים עם מנהלי החינוך 3קיום של לפחות 

החברתי בדבר השינויים במערכת הפורמלית 

(חברתי)והשפעתם על הבלתי פורמלי 

מנהלי חינוך חברתי שנתי

כל , אגף החינוך יקיים מפגשים סדירים של מנהלי המחלקות

עם בעלי התפקיד המקבילים ביישובים, אחד בתחומו
מנהלי המחלקות באגף חינוךשנתי פעמים בשנה5כל מנהל יבקר ביישובים לפחות 

שימור וחיזוק הקשר של אגף החינוך עם מנהלי החינוך 

ובעלי התפקידים ביישובים

אגף החינוך יפגיש באופן מרוכז את כלל בעלי התפקידים 

למפגש רחב וחוצה גילאים
בעלי תפקיד מקבילים בישובים, מנהלי המחלקות באגף חינוךשנתי מפגשים בשנה בכל ישוב2האגף יקיים לפחות 

פגישות מנהל אגף חינוך עם בעלי תפקידים ביישובים
מנהל האגף יפגש עם בעלי תפקידים ביישובים 

בהתאם לצרכים העולים מהשטח לפחות פעם בשנה
שנתי

קבלת הכרה ברמה המחוזית והארצית לעשיה 

החינוכית במועצה
2אירוח ועדת הפרסהגשת המועצה לפרס חינוך רשותי

מנהלי המחלקות באגף חינוך ומחלקות , מנהלי בתי הספר

המועצה

קבלת הכרה ברמה המחוזית והארצית לעשיה 

החינוכית במועצה

הגשת בתי ספר ומנהלים לפרסי מנהלים פורצי דרך ובתי 

ספר מצטיינים
3הוגשו הטפסים הנדרשים

מנהלי המחלקות באגף חינוך ומחלקות , מנהלי בתי הספר

המועצה

קידום והכנסת יוזמות חינוכיות לתוך בתי הספר והגניםקידום יוזמות לחינוך מתקדם 
 יוזמות חדשות והבאתם לשיח 4בחינה של לפחות 

עומק עם המנהלים
מנהלי בתי הספרשנתי

ו אלון'קידום וסיוע למנהלים ולגננות בהשתתפות בפעילויות גקידום יוזמות לחינוך מתקדם 
: הגדלת ההשתתפות של הגנים ובתי הספר בפעילויות

 גנים וכלל בתי הספר5לפחות 
ו אלון'מרכז ג, גננות, מנהלי בתי הספרשנתי

הוקרה וחיזוק הצוותים 
הקמת פורום מורים וגננות לבניית תוכנית שנתית והוצאתה 

לפועל
יחידה סביבתית, מורים גננות ומנהלים, ו אלון'מרכז גשנתיו לצוותי החינוך' אירועי דוקטור ג3קיום של לפחות 

קידום התפתחותם המקצועית ותנאי שכרם של כלל 

עובדי האגף
הוצאת עובדי האגף להשתלמויות מקצועיות

 עובדים בשנה להשתלמויות 4יציאה של לפחות 

מקצועיות
מחלקת משאבי אנוששנתי

קידום התפתחותם המקצועית ותנאי שכרם של כלל 

עובדי האגף
בחינת מבנה השכר של העובדים

תיקון קידום והתאמתם לפי , מעבר על כלל התלושים

הנדרש
מחלקת משאבי אנוששנתי

מפגשים עם הדוברת כדי לקיים מעקב אחר דברור עשיית 

האגף
דוברת המועצהשנתישמונה מפגשים בשנה

שנתי סיכומי תקופה5פרסום כתיבת סיכומי תקופה ופרסומם לציבורקידום תחום הדוברות ומידע לציבור
מנהלי המחלקות באגף , מנהלי בתי הספר, מחלקת דוברות

חינוך

בתי הספר ומחלקות האגף יעמדו בקשר רציף עם מחלקת 

הדוברות ויוציאו דיוורים בהתאם להחלטה משותפת
מחלקת דוברותשנתי דיוורים בשנה10לפחות 

ו אלון'קידום וסיוע לתוכניות ג
הגנים ויתר מחלקות האגף לקחת חלק , סיוע לבתי הספר

ו אלון'בפעילויות מרכז ג
ו אלון'מרכז ג, גנים, בתי ספרשנתיכלל בתי הספר והגנים ישתתפו ויכירו את המרכז

ו אלון'מנהלת מרכז גשנתיקיום מפגשים שוטפים וביקורים סדירים במרכזליווי המרכז וחשיבה על פיתוחוו אלון'קידום וסיוע לתוכניות ג

מנהלת היחידה להתפתחות הילדשנתי פגישות בשנה10קיום פגישות שוטפות עם מנהלת היחידה להתפתחות הילדקידום וליווי היחידה להתפתחות הילד

'נווה במדבר'בית הספר , אגף הנדסה1קבלת אישור תכנון

'נווה במדבר'בית הספר , אגף הנדסה1השלמת הליך שיפוץ מבנים וחיזוק כנגד רעידות אדמה'נווה במדבר'ליווי תהליך התכנון והבינוי של בית הספר שיפור ובינוי מוסדות חינוך

'נווה במדבר'בית הספר , אגף הנדסה1קבלת תקציב

בחינת שימוש והכנסת פלטפורמה לניהול מתקדם של 

מסד נתוני תלמידים
אחראית דיגיטציה  , גזברותשנתיבחירת חברה ותקצוב הפעלתה חברות המאפשרות ניהול מסד נתונים2בחינת 

שיפור השירות

:  תהליכי שיפור שירות ברמת האגף ומסע לקוח2-כניסה ל

קיום פגישות עם מנהלת דיגיטציה מנהלת השירות ומנהלי 

מחלקות לבחירת תהליכים למסע לקוח והטמעתו

שנתי תהליכי עומק2בחירה וייעול של 
מנהלי המחלקות , מנהלת תחום השירות, אחראית דיגיטציה

באגף החינוך


