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מנהלת אחריות חברתית, אמדוקס ישראל
נועה קופמן מנהלת מזה כארבע שנים את תחום האחריות החברתית בישראל עבור אמדוקס –
חברת הייטק גלובלית המספקת תוכנה, שירותים ופתרונות איכותיים לחברות הטלקום ולספקי

התקשורת הגדולים בעולם.
נועה מובילה בישראל את האימפקט החברתי והקהילתי של אמדוקס – משלב תכנון האסטרטגיה,

שמתמקדת כיום בפער הדיגיטלי ובקידום אוכלוסיות מגוונות בעולם ההייטק, דרך בניית שותפויות
רחבות עם המגזר החברתי, הממשלתי והעסקי לטובת השפעה מקסימלית ומדויקת, ועד למדידה
והערכה. נועה היא מומחית מובילה בישראל לתחום האחריות החברתיות ובפרט ליישום תוכניות

המשיאות ערך ברור לפעילות העסקית של החברה ולתחושת השייכות והגאווה של העובדים.
בתפקידה הנוכחי הובילה נועה את אמדוקס לעשייה פורצת דרך בתחומים מגוונים: העסקת עובדים

ערבים באמדוקס,עידוד לימודי STEM לנערות, הובלת תוכניות חברתיות בסניפי אמדוקס בשדרות ובנצרת,
קידום חרדים וחרדיותבהייטק, עבודה עם ילדים ונוער בסיכון והירתמות למאבק באלימות במשפחה.

לנועה ניסיון מגוון באמדוקס הכולל הקמה של מערך קשרי הקהילה הגלובלי של החברה, וקידום תקשורת פנים ארגונית.
טרם הגעתה לאמדוקס עבדה בקונסוליה הכללית של ישראל בניו יורק, שימשה כמנהלת משרד וביקורים במחלקת הבטחון.

היא בעלת תואר שני במינהל בציבורי ותואר ראשון במינהל עסקים.

 בגיל הרך - התקיים מפגש חשיפה מרתק לתוכנית  "שפה בונה עתיד" - תכנית ייחודית לקידום מוביליות חברתית בגיל הרך
 (לידה - 6) המתמקדת בשפה ואוריינות. את הערב הובילה והנחתה דפי גדליהו מנהלת תחום הקדם יסודי.

התכנית היא יוזמה משותפת של עיריית שדרות, קרן רש"י, משרד החינוך  ומכללת בית ברל.  במפגש השתתפו כ - 100 נשות צוות
מתחום החינוך. סיון רהב מאיר ריתקה את כולם בהרצאתה על שפה וקריאה בגיל צעיר והכוח הטמון במילים. בתאריך 12.4 אי"ה

נקיים ערב את השקת היעד בגיל הרך.

החינוך הבלתי פורמלי - כחלק מהפעולות למימוש היעד הישובי "הגדלת אחוז המשתתפים בתנועות הנוער" נפגשו רכזות
תנועות הנוער עם  מנהלות בתי הספר היסודיים  לשיתוף פעולה וגיבוש הצרכים ההדדיים של התנועות אל מול בתי הספר.

גל ולובי הודו למנהלות בתי הספר על הנכונות לשיתופי הפעולה ההדדיים ועל החשיבה מחוץ לקופסה שטובת הילדים לנגד עיניהן.
"החיבורים הנרקמים בין החינוך הפורמלי והבלתי פורמלי הם חשובים ומרגשים" - גל שמאי לוי מנהלת יחידת הנוער.

STEMER -הכר את ה

נועה קופמן

דבר סגן ראש העיר ומחזיק תיק החינוך – מר אלעד קלימי

עדכוני החודש

מפגש 1 צוות משימה "קידום מצוינות" – צוות מקצועי ראשון התכנס החודש לקידום המשימה שנבחרה במסגרת תהליך האקוסיסטם.

תכנית "נוער טכנולוגי" - בשבועות אלו מתקיימת תכנית הכשרת נערים בתחום המחשוב הטכנולוגי בשת"פ חברת אמרסון (ספקטרוניקס)
המרכז המדעי והטכנולוגי בשדרות. בסיום ההכשרה התלמידים יוכלו לתרום לקהילה בתיקון מחשבים בבתי הספר ולמשפחות מעוטות יכולת.

תכנית המייקרים – יצאה לדרך תכנית המייקרים בבית הספר " גיל רבין " בהובלת המרכז המדעי אשר שמה דגש על פיתוח מיומנויות
כמו עבודת צוות, למידה עצמאית , פתרון בעיות , עמידה בפני קהל ועוד.

תחרות "רכבת הרים"-  תלמידי כיתות ט במקיף כללי ע"ש גוטוירט משתתפים בתחרות המשלבת את תחום הרובוטיקה והפיזיקה בליווי
מנטור של המרכז המדעי.

כנס מובילי מצויינות בית ספריים – במסגרת התכנית הלאומית למצוינות בפריפריה , הפועל בתיכונים התקיים כנס מובילי מצויינות
בית ספריים במחוז דרום במעמד מנהל המחוז – מר רם זהבי ומר מוהנא פארס.

קידום ספורט בשילוב טכנולוגיה –  בית ספר תורני מדעי מקדם בימים אלה יוזמה מבורכת המשלבת למידה ותנועה שמטרתה להעלות
את המודעות לפעילות ספורטיבית כחלק משיגרה סדירה בקרב ילדים בני נוער ומבוגרים.                                                                                                                בהובלת הצוות החינוכי, תלמידי l� והמורה עדיאל חזן.

שותפים יקרים שלום וברכה,
יצאנו לפני כמה חודשים לתהליך עירוני לקידום האקוסיסטם stem  ומיומנויות המאה ה-21 , כמנוף למוביליות חברתית יישובית וכדרך

להרחבת הזדמנויות של ילדי ותושבי שדרות.
הצלחנו בכוחות משותפים לייצר מרחב השפעה משמעותי המאגד בתוכו שותפים מתוך הרשות לצד אנשי אקדמיה, תעשיה, מגזר שלישי

וממשלה הרואים בחינוך ילדי שדרות שליחות עליונה.
אנו נמצאים בנק' זמן חשובה , לקראת כתיבת תוכנית קולקטיבית אשר תקדם אותנו לעבר השגת המטרות העירוניות לקידום מערכת החינוך

הרואה את כל הרצף החינוכי, מלידה לתעסוקה.
מאחל לכולנו, השותפים לדרך, בהצלחה בהובלת תהליך עירוני וחשוב זה אשר יוביל לצמיחה

התפתחות ומיצוי יכולותיו של כל בוגר ובוגרת בשדרות.
חג פסח כשר ושמח!

דבר ראש מנהל אגף החינוך - מר גיל חדש

קהילת אקוסיסטם שדרות שלום רב,
בחודשים האחרונים מהלך האקוסיסטם בשיתוף קרן רש"י ושדרות במרכז הוא הלב הפועם של סדרה של מהלכי שינוי שקורים בעיר.

כל השפע הזה שיפורט להלן קורה הרבה בזכותכם, השותפים שמלווים אותנו באמצעות האקו-סיסטם לאורך השנה האחרונה.

» אנחנו לקראת השקה של יעד לקידום אוריינות בגיל הרך בשיתוף 27 גנים שבחרו להיכנס למהלך, בשיתוף חוקר ממכללה אקדמית
    בית ברל שילווה את המהלך במחקר אמפירי, ובשיתוף קרוב של הפיקוח על הגיל הרך והייעוץ במחוז דרום.

» בנוסף להשקת יעד האוריינות, אנחנו לקראת השקת יעד נוסף בתחום השירות המשמעותי, שכולל הגדלת מספר התלמידים שיוצאים לקצונה,
    צמצום הנשר של מתגייסים, הגדלת מספר הנערים שיוצאים לשנת שירות והגדלת מספר המתגייסים שמגיעים ליחידות שדורשות מיון מקדים.

    מהלך זה מקודם על ידי יחידת הנוער בשיתוף הדוק של הצבא, הרווחה וגורמים נוספים.
» אנחנו מקדמים הקמת צוות אנגלית לבחינת דרכים לקידום אוריינות בשפה האנגלית בשיתוף נציגים מהאקדמיה, מהמחוז, מבתי הספר וגורמי

   מגזר שלישי.
» מיד אחרי פסח אנחנו יוצאים למפגש מרתק בחברת הסייבר Cybereason ונפגשים שם עם המנכ"ל אורי הרמן, עם רובי ארונשווילי

    מנכ"ל CYE, עם הנהלת "מגשימים" ו"ממריאות", עם הנהלת התכנית הלאומית ועם מנהלי התיכונים ונציגים של הצוותים החינוכיים.
    המטרה היא למנף את עבודת "מגשימים" בעיר ולקדם את תחום הסייבר בעיר.

» אנו מקדמים במרץ מספר מהלכים לקידום למידה רגשית חברתית בשדרות בשיתוף גופים רבים שמובילים את נושא ה- SEL בישראל.
    ריבוי המהלכים והיקפם הופך את שדרות לאחת הערים המתקדמות ביותר בישראל בהטמעת למידה רגשית חברתית ברמה המוניציפלית.

תודה לכל השותפים , ובברכת חג שמח!

החודש במינהלת

חג פסח שמח !! 


