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 אגפי

"אות החינוך הקיבוצי" 

הטמעת המצפן הערכי 

"העצמת התכנית וחיפוש   –" יהדות כתרבות

 2019מקורות תקציביים עם סיום קרן אביחי 

 העצמת הקשר בין מנהלי קהילה והנהגות

 הקיבוצים למנהלי החינוך

  קידום והטמעה תפיסת 

 "מוגנות פרואקטיבית"       

 חיזוק הקשר עם המנהל 

 לחינוך התיישבותי        

  אוטונומיה ניהולית אקטיבית 

 י מנהלי המחלקות"התקציב עשל     
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 הגן הקיבוצי

 

  ייצוג בדיונים 

 בוועדות חינוך וועדות נושאיות      

 !וכמובן במועצת הגיל הרך החדשה     

  הכרה בצהרונים המופעלים בגנים 

   בעקבות  2018הערכות לתקציב 

 שינוי שיטת המיסוי     

  חיזוק שולחן ההדרכה 

  קיום פורומים מועצתיים 

 על בסיס שנתי קבוע     
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 שבילים

                                                      המשך תהליך הצטרפות

 קיבוצים 120כ  2017עד סוף 

ייצוג בשולחן ארגוני הילדים והנוער הארצי 

 ג-'בבתי אהכרה בצהרונים המופעלים' 

 

 

 

 

 

 

 

  המיסויבעקבות שינוי שיטת  2018הערכות לתקציב 
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 שבילים
תכנת ניהול  : כלים מקצועיים

 ומרכז הדרכה מקוון

  הכשרה מקצועית מוכרת

 על ידי מנהל חברה ונוער

 שולחן ההדרכהחיזוק 

 פורומים  2-3קיום

 בסיס שנתימועצתיים על 

צים"למד' עידוד יציאת ט  

 בתנועות הנוער

 יגעידוד ליציאה לשנת ' 

ל ויעודו הסברה  "מסלול הנח

 בחברות הנעורים

 עידוד לשרות משמעותי– 
לצו ראשון  ' הערכות ב יא

 'ולמיונים וגיוס בשנת יב

 

 



הערכות למפעלי  

 "שבילים"

 רפסודיה

 'כנס יא

 'כנס יב

 חיזוק המעורבות והתרומה האקטיבית לחברה

 הישראלית של המדריכים והחניכים

 משמעותיהגברת המודעות לשרות צבאי 

עבודת מטה אגפית בשילוב מנהלי חינוך ומדריכים 

נוער במועצות האזוריות' חיזוק הקשר עם מנהלי יח 

חיזוק הקשר עם תנועות הנוער 

שכלול התהליכים החינוכיים 

 בטיחותי בגישה הפרואקטיבית –שכלול התחום הארגוני 
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 ל"שנת שרות ונח
מסגרות 95שש ב  940ח "תחילת משלחת תשע 

 העמקת תהליך הזהות והחיבור עם התנועה

 הקיבוצית בהנחיה וליווי הקומונות

  העמקת המעורבות של מנהלי חינוך בתהליך

 'וליווי התהליך בשנת יב' יא-'ההכנה בכתות י

ל  "העמקת ההסברה וההכנה למסלול הנח 

להכנה והסברה ' ויב' שכלול הקשר עם הורי יא

 לקראת תהליכי המיון
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 שיהיה בהצלחה לכולנו  

 ח"בשנת תשע

2017 – 2018 

 

רביבים אלופי הכדורעף ברפסודיה        

17  
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