אמנת
שירות

המועצה האזורית משגב אמנת שירות אגף החינוך

אגף החינוך
גפ החינוכ ,שמ לו למטרה להוביל את מערכת החינוכ האיכותית במשגב בתחומ הפדגוגי,
הערכי והקהילתי .כל תלמיד יזכה לליווי המ ע החינוכי מהפעוטונ  -לכיתה י"ב במשגב.
המערכת מונה  8600תלמידימ המתחנכימ ב 70-גנימ 9 ,בתי פר י ודיימ ו 4-בתי
פר על י ודיימ.
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תחומי אחריות:
פיתוח תוכניות מקצועיות למערכת החינוכ
אחריות לרצפ חינוכי מגנ עד יב'
יוע לועדות חינוכ ביישובימ
מניעת נשירה וטיפול בילדימ ב יכונ
שירות פ יכולוגי לילדימ מגנ  -י"ב
ניהול ה פריה והחממה הפדגוגית
ל תרבות
ניהול ועדות השמה ,שילוב ,העברה ,שיבוצ
ניהול תקציב ,רכש ,כוח אדמ ,תחזוקת מו דות חינוכ
אנו מתחייבימ:
לפעול למענ הטמעת התפי ה החינוכית של משגב בהיבט הפדגוגי והקהילתי
לדאוג שלכל תלמיד תהיה מ גרת חינוכית ההולמת את צרכיו
להעמיד לרשות תלמידנו ביבות למידה בטוחות ומאתגרות
יישומ ובקרה לתוכניות עבודה בתחומ הפדגוגי פיזי ומנהלי שבאחריות האגפ
לקיימ ברגישות ובמקצועיות את ועדות העברה ,שיבוצ ,השמה ושילוב
להיות זמינימ וקשובימ לכל פנייה
לנהל רישומ תלמידימ לגנימ וכיתה א' במועד בהתאמ להוראות חוזר מנכ"ל
הודעה על שיבוצ ילדי הגנימ עד ל  30/7 -בכל שנה ,ככל שהדבר תלוי בנו
עמידה בחוקי האתיקה לכלל התלמידימ
לקיימ קשר איכותי ורציפ עמ הקהילה בקבלת קהל ,ועדות חינוכ ביישובימ
להשיב למיילימ תוכ שבוע

אמנת
שירות

המועצה האזורית משגב אמנת שירות אגף החינוך  -הגיל הרך

אגף החינוך  -הגיל הרך
טיפול והחינוכ בבית ובמערכות החינוכ ,בגיל זה ,מעצבת ובונה את אישיותו של הילד.
עבודה משותפת של נציגי הישוב ,הצוות המקצועי בפעוטונימ ,בגנימ ,משרד החינוכ
והמועצה ,מביאה את המערכות לרמת איכות גבוהה ,שת פק לילד את המיטב עבורו
ותהווה בית.
תחומי אחריות:
פיתוח תכניות מקצועיות לגיל הרכ
ניהול פורומ מנהלות פעוטונימ
הכשרת הצוותימ המקצועיימ בפעוטונימ ובגנימ -מנהלות ,מטפלות ,ייעות ,צהרונימ
הובלת תהליכי הדרכה של צוותי הפעוטונימ
איתור ומניעה של ילדימ בעלי צרכימ מיוחדימ בגילאי לידה עד 3
עבודה עמ ועדות חינוכ ביישובימ
שיבוצ ילדימ בגנימ
ניהול קייטנות הקיצ
עבודה עמ התמ"ת בנושא פעוטונימ
אנו מתחייבימ:
בנייה ויישומ תכנית שנתית לפיתוח מקצועי לצוותימ )מנהלות ,מטפלות ,ייעות ,צהרונימ(
הדרכה מקצועית רציפה וליווי הפעוטונימ במשגב
הובלת תהליכ משותפ של הישובימ ,משרד החינוכ והמועצה ליצירת רצפ חינוכי מלידה ועד גיל 6
איתור מוקדמ של ילדימ עמ בעיות התפתחות והדרכת הורימ וצוותי החינוכ
קיומ ישיבות דירות עמ ועדות חינוכ בפגישות הדרכה בישובימ ובפורומ ועדות חינוכ
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אמנת
שירות

המועצה האזורית משגב אמנת שירות אגף החינוך  -שירות פסיכולוגי-חינוכי

אגף החינוך  -שירות פסיכולוגי-חינוכי
יעודו של השפ"ח לקדמ את רווחתמ ובריאותמ הנפשית/ריגשית של כלל התלמידימ
במערכות החינוכ במשגב )גילאי  ,(3-18ברמה מערכתית ,קהילתית פרטנית ובעתות
שיגרה וחירומ.
תחומי אחריות:
ליווי צוותי חינוכ בבתי פר וגנימ ,על רצפ מניעה-התערבות
איתור תלמידימ מתקשימ ,הערכתמ )פ יכולוגית( ובניית תוכניות התערבות פ יכו-חינוכית
בשת"פ בינ המו ד החינוכי לבית התלמיד
התערבות בשעת חירומ ומשבר :הנחיות צוותי חינוכ ,שימוש בכלימ פ יכולוגיימ עמ קבוצות
אוכלו יה מאותרת  -לצורכ מניעת טראומה וחזרה לשיגרה
הערכות פ יכולוגיות והשתתפות בועדות עפ"י חוק )שילוב והשמה(
אבחונ והתערבות מערכתיימ במ גרות החינוכ :לצורכ בניית ביבה לימודית מייטבית למורימ
ותלמידימ
הדרכת הורימ לתלמידימ במ גרות החינוכ ,במידת האפשר וטיפול פרטני/קבוצתי בילדימ ונוער

14

אנו מתחייבימ:
לזמינות והיענות לפונימ אלינו )צוותי חינוכ ,תלמידימ ,הורימ( בטווח של יממה
לזמינות מיידית במצבי חירומ ומשבר ,בהמ מעורבימ ילדימ בגילאי  ,3-18וכנ לאירועי חירומ
קהילתיימ ,וזאת בשת"פ עמ גורמימ מקצועיימ נו פימ )חינוכ ורווחה(
למקצועיות:
עמידה בחוקי האתיקה ונהלי משרדי החינוכ והבריאות ,הנוגעימ לעבודת הפ יכולוג
התעדכנות תמידית בידע מקצועי חדש ויישומו
רגישות ודי קרטיות ביח לפונימ אלינו
שיתופ ציבור לקוחותנו בידע המקצועי

אמנת
שירות

המועצה האזורית משגב אמנת שירות אגף החינוך  -מגזר בדואי

אגף החינוך  -מגזר בדואי
יזומ ופיתוח שירותימ בקהילה למענ ילדימ ובני נוער בישובימ הבדואימ במועצה אזורית
משגב ,תוכ שמירה ומתנ כבוד לכל השותפימ וביטוי הייחוד המקצועי והשפעתו על
תהליכי העבודה הכוללימ )חינוכ ,רווחה מרכז קהילתי גופימ נו פימ(.
תחומי אחריות:
תכלול ואיגומ משאבימ של הפעילות במ גרות החינוכ בחינוכ הבדואי
יצירת שותפויות ליישומ תוכניות יישוביות במגזר בדואי )שייכות למורשת הבדואי ,לישוב ולמדינה(
מעקב אחר תוכניות המופעלות בבתי ה פר הבדואימ
אנו מתחייבימ:
להיות זמינימ וקשובימ לכל פנייה
ליישמ תוכנית שנתית
לפעול באינטגרציה עמ כל המחלקות והגופימ לטובת אוכלו יות המגזר הבדואי
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אמנת
שירות

המועצה האזורית משגב אמנת שירות אגף החינוך  -קצין ביקור סדיר

אגף החינוך  -קצין ביקור סדיר
פקידיו ופעולותיו של הקצינ ביקור דיר נגזרות ממדיניות משרד החינוכ בהתאמ להנחיות
המפור מות בחוזרי מנכ"ל משרד החינוכ .מטרת המחלקה לביקור דיר היא להבטיח
התמדת תלמידימ במערכת החינוכ במשכ י"ב שנות לימוד.
תחומי אחריות:
איתור תלמידימ בנשירה מויה וגלויה בבית ה פר
אחריות לשילוב תלמידימ נושרימ במערכת החינוכ
הגברת מעורבות גורמי החינוכ וגורמי טיפול במניעת נשירה וטיפול בתלמידימ נושרימ ברמת
בית ה פר ,הישוב ,המחוז ,המשרד
התערבות מניעתית לצמצומ נשירה
שיבוצ תלמיד במ גרת הולמת את צרכי התלמיד לאור החלטת ועדת השמה
ועדת התמדה :הינה ההתארגנות היזומה והמ ודרת ,אשר נועדה להבטיח את המשכיות הלמידה
המשמעותית של התלמיד במישור הבית פרי ,היישובי והמחוזי

16

אנו מתחייבימ:
ל ייע לתלמידימ נושרימ ומציאת מ גרת מתאימה
ל ייע לתלמידימ נושרימ בחיזוק הבטחונ העצמי ,לצמצמ פערימ לימודיימ ובהתאמ לצורכ ,למצוא
מ גרת חלופית מתאימה
ל ייע לתלמידימ ונוער ב יכונ
לקיימ ועדות התמדה בכל בית פר
לשלב תוכניות התערבות חינוכיות לטיפול בתלמידימ ונוער ב יכונ

אמנת
שירות

המועצה האזורית משגב אמנת שירות אגף החינוך  -תקציב ומינהל

אגף החינוך  -תקציב ומינהל
נו אחראיימ אחריות כוללת על תקציב אגפ החינוכ ואחריות על תפעול מערכת החינוכ
בשאיפה לשיפור מתמיד באמצעימ .זאת ,במטרה לנהל מערכת חינוכית יעילה ,בטוחה
וברמה גבוהה.
תחומי אחריות:
תקציב החינוכ :אחריות על הכנה ועדכונ תקציב החינוכ בכל שלוחותיו .ניהול התקציב ואחריות
על שמירת מ גרתו .בכלל זה ,הגשת בקשות לתקציבי פיתוח ויישוממ
רכש ותשלומימ :אחריות על פעולות הרכש של כלל יחידות האגפ ביניהמ בתי ה פר וגנימ
אחריות על העברת תקציבימ ליחידות מכ ,גנימ ומו דות חינוכ בתחומ המועצה ומחוצה לה
בינוי והצטיידות מו דות חינוכ :הגשת בקשות בינוי מו דות חינוכ ממשרה"ח ,הצטיידות,
התאמת מבנימ וצרכימ פיזיימ .מעקב אחר תהליכי בנייה והצטיידות
אחזקה :אחריות על תחזוקת מבני החינוכ ומבני יחידות ה מכ .עבודה בשיתופ מח' אחזקה
במטרה להביא לתקינותמ של המבנימ במהלכ שנה"ל ובתק' בדק הקיצ
ה עות :קשר קבוע עמ מח' תחבורה בכל הקשור לה עת תלמידימ לבתי ה פר ,גנימ ומ גרות
חינוכ רגיל ומיוחד במועצה ומחוצה לה ,כולל היבטימ תקציביימ
אנו מתחייבימ:
לשפר באופנ מתמיד את האמצעימ לקיומ מערכת חינוכ יעילה ,בטוחה וברמה גבוהה ,תוכ
ניצול אחראי של תקציב אגפ החינוכ
לנהל התקציב ,במקצועיות ,שקיפות ועל פי מינהל תקינ
לתת שרות הוגנ ,מקצועי ואדיב לכלל תושבי משגב ,תוכ הקשבה ושיתופ פעולה עמ תושבי המועצה
לנהוג ביושר ,תוכ שמירה על החוק והמינהל התקינ בכל פעילותנו
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אמנת
שירות

המועצה האזורית משגב אמנת שירות אגף החינוך  -חממה פדגוגית

אגף החינוך  -חממה פדגוגית
טרת החממה הפדגוגית ל פק לאנשי חינוכ ,תלמידימ ויזמימ קהילתיימ ,תשתית
לפיתוח ויישומ של א טרטגיות ,תכניות חינוכיות וקהילתיות ,מיזמימ חדשימ בתחומ
החינוכ והקהילה.
תחומי אחריות:
איתור יוזמות חינוכיות קיימות והגדלת ההשפעה שלהנ ע״י יוע בפיתוח ,שיתופ והפצה
מתנ יוע וליווי לאנשי חינוכ בפיתוח רעיונות ,בהיכרות עמ כלי הוראה ולמידה מגוונימ
פיתוח מיומנויות חשיבה ופעולה יצירתיות ,במ גרת האילוצימ בהמ פועלימ אנשי החינוכ
יצירת קשרימ ושיתופי פעולה בינ חברי הקהילה ,ארגונימ ופרטיימ ,לפיתוח ויישומ רעיונות
פיתוח והטמעת תרבות ותהליכי הערכה
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אנו מתחייבימ:
לתת שירות מקצועי לבאי החממה
להיות קשובימ לצרכי השטח
להציע מגוונ רעיונות יצירתיימ לצרכימ השונימ

אמנת
שירות

המועצה האזורית משגב אמנת שירות אגף החינוך  -סל תרבות

אגף החינוך  -סל תרבות
וכנית ל תרבות הינה תוכנית חינוכית לעידוד חשיפה וצפייה מושכלת באומנות ותרבות,
מגיל הגנ ועד כתה י"ב ,כחלק מהחינוכ הפורמאלי .ה ל מורכב מששה תחומי עי וק:
מחול ,תיאטרונ ,מוזיקה ,אומנות פל טית ,פרות ,קולנוע .מפגש של הילדימ עמ מגוונ
מופעי אומנות איכותית מתחומי עי וק שונימ באופנ מדורג ובתכנונ רב שנתי.
תחומי אחריות:
הרכבת והתאמת תוכנית לכל שכבת גיל בכפופ לתוכנית הרב שנתית
תיאומ תוכנית  -שיבוצ תאריכימ ,תיאומ ה עות ,תיאומ אולמות ודרישות טכניות מיוחדות
בקרה על ביצוע  -ליווי בתי ה פר במהלכ השנה) .הכנת התלמידימ לקראת המופע ,קבלת
האומנימ והצגתמ לתלמידימ ,היזונ חוזר מצוותי בתי ה פר והתלמידימ(
הפצת מידע  -העברת חומרי הכנה לבתי ה פר ,ימי חשיפה ,אירועימ מיוחדימ עבור מורימ
ותלמידימ
אנו מתחייבימ:
לזמינות והענות לפונימ
להתעדכנות ומקצועיות בבחירת התוכניות בתאומ עמ בתי ה פר
למעקב ושקיפות תקציבית
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אמנת
שירות

המועצה האזורית משגב אמנת שירות אגף החינוך  -ספריה

אגף החינוך  -ספריה
פריה האזורית משגב מ פקת שירותי השאלה ומידענות לבתי ה פר העל-י ודיימ
בקמפו משגב ולכלל תושבי המועצה .ה פריה משמשת מרכז תרבותי ,המזמנ כר נרחב
לפעילות כגונ :שעות יפור ,חוגימ לכתיבה יוצרת למבוגרימ ולנוער ,מפגשי ופר-אורח,
בית מדרש לומד ועוד .אנו משאילימ פרי קריאה ,פרי עיונ ,כתבי-עת ומולטימדיה באמצעות
קטלוג מקוונ.
תחומי אחריות:
השאלת פרימ )פרוזה ,עיונ ,ילדימ ונוער ,אנגלית( לקהילת משגב ,לתלמידי בתי ה פר ומוריו
מתנ מרחב למידה בשעות הבוקר לתלמידי בית ה פר
מתנ שירותי יעצ לתלמידי בית ה פר ולקהילת משגב
קיומ פעילויות תרבות למבוגרימ ,נוער וילדימ
עידוד תרבות הקריאה במשגב
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אנו מתחייבימ:
לאפשר לקהילת משגב לשאול בכל זמנ את ה פרימ החדשימ היוצאימ אל האור ,הנ פרי פרוזה
והנ פרי עיונ
לדאוג לשיפור מתמיד של מרחב ה פריה כמרחב מזמנ חוויה עבור תלמידי בתי ה פר והקהילה
להרחיב את או פ ה פרימ ולהתאימו הנ לקהילה ולתלמידימ
לעדכנ את מאגרי המידע הממוחשבימ העומדימ לרשות הקהילה ובית ה פר

