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  2022כנית עבודה  ת

                  

 עמוס מרגולין        מרכז קהילתי    מחלקה: 
 

תי
שו

קוד ר
מי

 

 מסגרת ביצוע  מיקודים רשותיים 

 שותפים  אחראי  עדיפות לו"ז לביצוע תפוקות  משימות יעד תחום ליבה 

 קהילתיות 
שיפור תחושות הקהילתיות ביישוב  

מקצועית לכלל בעלי  והכשרה  
 התפקידים הנוגעים בנושא 

 ועדת כ"א  עמוס  עליונה  אפריל  רכז.ת קהילה במשרה מלאה  איתור ומינוי רכז.ת קהילה 

 הכשרת רכז.ת 
מפגשי הכשרה עם מב"קית מרכז  3

או גורמים אחרים בחברה  
 למתנ"סים 

 מב"קית  עמוס  גבוהה יוני 

הכשרת עומק בקהילתיות בת   והמועצה הכשרת צוות מוביל מהמתנ"ס  
צוות, מנכ"ל,   עמוס  עליונה  ינואר  יומיים בתנאי לינה 

 ניר 

חינוך פורמלי ובלתי פורמלי   חינוך
 משולבים ומתואמים 

ישיבות תיאום בין מסגרות החינוך למרכז הקהילתי  
 נוער  ישי גבוהה רבעוני  ישיבות תיאום בשנה   4 והובלת משימות משותפות 

 

  

 מסגרת ביצוע  משימות שוטפות 

 שותפים  אחראי  עדיפות לו"ז לביצוע תפוקות  משימות יעד תחום ליבה 

שיפור שירות  
לתושבים  
ולעבודת  
המרכז  

 הקהילתי 

 שיפור שירותי משרד ורישום 

 אתי  עמוס  גבוהה ינואר  הוספת תקן למזכירה בחצי משרה   תוספת שעות קבלת קהל 

 דיגיטלי ייעול מערך רישום לא 

הכשרות למזכירה בדיאלוג   2
אתי ואגף   עמוס  גבוהה ינואר  ומערכות סליקה 

 מיחשוב 

הדרכה שוטפת למזכירת רישום  
 אתי  עמוס  עליונה  שוטף  ע"י מנהלת משרד 

 אתי  עמוס  עליונה  ינואר  ארגון משרד דו שימושי  הכשרת משרד רישום וקבלת קהל בתרבותא 

הרחבת משרת מנה"ח למשרה   תוספת שעות הנה"ח וייעול עבודה  הרחבת שירותי הנה"ח 
 ועדת כ"א  עמוס  עליונה  פברואר  מלאה 

 צוות מגובש ופועל יחדיו  פיתוח צוות 
 צוות  עמוס  עליונה  שוטף  אירועי גיבוש חברתי  4 פעילויות לגיבוש חברתי בהובלת הצוות 

 נאוה  עמוס  גבוהה שוטף  הכשרות מקצועיות לצוות  3 הכשרות ומשימות לגיבוש מקצועי 
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פעילויות משותפות בהשתתפות   3
 צוות  עמוס  רגילה שוטף  מרבית אנשי הצוות המוביל 

 נאוה  עמוס  גבוהה שוטף  הכשרה אחת לפחות לכל איש צוות השתלמויות והכשרות לצוות  צוות מקצועי כ"א בתחומו 

 צוות  עמוס  גבוהה שוטף  ישיבות רכזים כל חודש  3 עריכת ישיבות רכזים שוטפות  פעולה משותפת ומתואמת 

 מח' מיחשוב   עמוס  גבוהה 1רבעון  הכשרות   3צוות עובר  הכשרות לצוות בשימוש במערכות ממוחשבות  צוות מוכשר ומקצועי 

הנהלת המרכז  
 הקהילתי 

 הנהלה  עמוס  גבוהה דו חודשי  ישיבות הנהלה  6 הנהלה שוטפות ישיבות  הנהלה מגובשת ומעורבת 

הנהלה,   עמוס  רגילה יוני  ועדות תוכן בשיתוף תושבים  3 הקמת ועדות תוכן בהנהלה  חברי הנהלה מובילים תחומים
 רכז.ת קהילה 

גיבוש תקציב  
 שנתי

 תכנון וגיבוש תקציב 

תקציב מעודכנים עד סוף  דוחות  איסוף נתוני תקציב מעודכן משנה קודמת 
 גד,יוסי  עמוס  עליונה  אוקטובר  2022נובמבר 

 ישיבות תכנון תקציב עם ראש המועצה וגזבר המועצה 

 יוסי  עמוס  עליונה  אוקטובר  ישיבת הכנה עם גזבר 

ישיבת הכנה עם ראש רשות וגזבר  
 ניר ויוסי  עמוס  עליונה  נובמבר  יחד 

 יוסי  עמוס  עליונה  נובמבר  גזבר ישיבת סגירת תקציב עם 

 צוות  עמוס  עליונה  נובמבר  ישיבה עם כל רכז תחום  גיבוש תקציב עם כל רכזי התחומים

ישיבות לכתיבת התקציב עם   3 כתיבת התקציב 
 גד עמוס  עליונה  דצמבר  מנהל החשבונות 

 אישור תקציב 

 ועדת כספים  עמוס  עליונה  דצמבר  ותיקונו ישיבות להצגת התקציב  2 אישור תקציב בועדת כספים 

ישיבת הנהלה בשיתוף מנהלי   אישור תקציב בהנהלת המרכז הקהילתי 
 הנהלה  עמוס  עליונה  דצמבר  תחומים לאישור התקציב בהנהלה 

 ניר  עמוס  גבוהה דצמבר  הצגת התקציב ואישורו במליאה  אישור תקציב במליאת המועצה 

ניהול תקציב  
 שנתי

שנת כספים ללא גרעון  סיום 
 בתקציב המרכז הקהילתי 

ישיבה חודשית של מנהל המרכז הקהילתי עם מנהל  
 גד עמוס  רגילה חודשי  ישיבות בשנה לפחות  12 החשבונות 

עריכת ישיבת מעקב ביצוע תקציב כל חודש עם כל רכז   
 תחום 

ישיבה חודשית במסגרת הפ.ע. 
 צוות  עמוס  רגילה חודשי  הקבוע עם כל רכז 

 ועדת כספים  עמוס  רגילה רבעוני  ישיבות בשנה  4 ישיבת מעקב תקציב עם ועדת כספים כל רבעון 

 ועדת כספים  עמוס  רגילה אוגוסט  אחת לשנה   עדכון התקציב לפחות פעם אחת בשנה )בהתאם לצורך( 

התנהלות  
 וניהול כספי

לכל חודש.   9 -. תשלום שכר עד ל1
טעויות שכר בחודש.  2-. לא יותר מ2

. העלאת שביעות רצון עובדים  3
 בתשלום שכר שוטף 

לכל חודש )באחריות רכזים(.   4 -. השלמת דוחות שכר עד ל1
  7 -. הכנת תשלומים והעברה לחתימות מורשים עד ל2

 לחודש )מנהל חשבונות( 

  לחודש המשכורות 8כל חודש עד ה 
 מנה"ח, גזבר  עמוס  רגילה חודשי  מועברות במס"ב 
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שכר העובדים קשור ומתייחס  
לתפוקתם ושביעות הרצון וההערכה  

 מהם
עדכון ובחינה ע"פ מתווה מאושר   ישיבות ובחינת עדכון שכר בחודש ספטמבר 

 ועדת כספים  עמוס  גבוהה ספטמבר  בוועדת כספים

תשלום למדרכי חוגים בחשבונית עד  
 לכל חודש עוקב לפעילות  15 -ל

לכל חודש   4 -איסוף דוחות נוכחות חניכים בחוגים עד לה. 1
  -הנפקת דוח תשלום למדריכי עמלה עד ל . 2)רכזת חוגים(. 

העברה לחתימת מורשי    . 3לכל חודש  )מנהל חשבונות(.  11
 לכל חודש )מנהל חשבונות( 13 -חתימה עד ל

תשלום למדריכי חוגים בחשבונית  
 מנה"ח, גזבר  עמוס  רגילה חודשי  לחודש  15 -עד ל

תשלום לספקים בהתאם  
להתקשרות עם כל ספק )לרוב שוטף  

 +45) 

  .2העברת חשבוניות בהתאם לתכנת הרכש )רכזים(.  .1
הכנסת חשבוניות למערכת עד לסוף חודש ההגשה )מנהל  

  13 -העברה לחתימות מורשי חתימה עד ל .3החשבונות(. 
 לחודש.

לכל   15תשלומים לספקים עד 
 מנה"ח, גזבר  עמוס  רגילה חודשי  חודש  

 ניהול שוטף

 צוות  עמוס  רגילה שוטף  פ.ע. בחודש עם כל מנהל  2לפחות  עריכת פ.ע. שוטפים עם כל מנהל מחלקה  תיאום פעילויות ועמידה בתכניות 

הכנת קובץ נהלים פנימיים שיאושרו ע"י ההנהלה ליישום   נהלים ברורים בכלל התחומים
 העובדים והמנהלים 

קובץ נהלים מוכן לפחות בשישה  
תחומים )שכר, רכש, קבלת  

עובדים, בטחון, בטיחות, פגיעות  
 מיניות( 

 והנהלה צוות  עמוס  רגילה שוטף 

 עריכת ישיבות שוטפות עם גורמי המועצה הרלוונטיים  עבודה שוטפת מול גורמי המועצה 

 מנכ"ל  עמוס  רגילה שוטף  ישיבות בחודש  2לפחות  -מנכ"ל 

 גזבר עמוס  רגילה שוטף  ישיבות בשנה  6לפחות  -גזבר 

לפחות שתי ישיבות   -ראש הרשות 
 ניר  עמוס  רגילה שוטף  בחודש 

מרכז 
קהילתי  
 בחירום

 תיק חירום מלא ומעודכן 

 קבט, מחוז  עמוס  עליונה  שוטף  תיק חירום דיגיטלי מעודכן  מילוי תיק חירום בפורמט החברה למתנסים 

 תיאום עם קב"ט המועצה והשתתפות בתרגילים
 קבט  עמוס  עליונה  שוטף  ישיבות תיאום בשנה  2

 קבט  עמוס  עליונה  שוטף  תרגילי חירום בשנה  2

צוות מתורגל ומוכן לשעת  
 חירום 

 חלוקת מינויי חירום וצווי ריתוק לחירום 

 צוות  עמוס  עליונה  שוטף  כל איש צוות מיודע ומצוות 

כל המרותקים מקבלים צווי  
 ריתוק 

 קבט, ניר  עמוס  עליונה  שוטף 

תרגילי חירום פנימיים   2 תרגילי חירום נערכים 
 בשנה 

 צוות  עמוס  גבוהה שוטף 
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 מסגרת ביצוע  פרוייקטים 

 שותפים  אחראי  עדיפות לו"ז לביצוע תפוקות  משימות יעד תחום ליבה 

משרדים  
למרכז  

 הקהילתי 
 בניית משרדים למתנ"ס 

קיום מכרז בניה וסגירת קבלן   מכרז בניה 
 שלמה, יוסי  עמוס  עליונה  אפריל  ולו"ז 

 שלמה, יוסי  עמוס  עליונה  אוגוסט  מוכניםמשרדים   סיום בניה והצטיידות 

 עמוס  עליונה  ספטמבר  טקס חנוכת המרכז הקהילתי  חנוכת המרכז הקהילתי 

ניר, שלמה,  
מועצה,  
הנהלת  

 מתנ"ס, צוות 

התנהלות  
ארגונית  
מתואמת  
 ומתוכננת 

אירועים ופעילויות    2 -. לא יותר מ1
ביישוב אשר "מתנגשים" או  

מ"מפריעים" אחד לשני במהלך  
. מניעת כפילויות וחזרות  2השנה. 

.  הערכות, הכנה  3של פעילויות. 
 ותכנון לכל אירוע ופעילות 

עדכון פעילויות )המזמינות ציבור, שאינן שוטפות וחוזרות  
מרכז  כל חודש.  ל 15  -באופן קבוע( בלוח המשותף עד ל

יפית,    - מועצהעידית, מתן, אלי, גלעד, אתי, עידן,   - קהילתי
יו"ר   - מועצה דתית מלי,   - קאנטרישגית, ישי, נעמה, רוית,  

שחקים, גוונים, יובלים,   - בתי ספרהמועצה, רב היישוב, 
 תיכון 

  90%לכל חודש  15 -עד ל
מהפעילויות הרלוונטיות לחודש  

רועים  העוקב, יופיעו בלוח האי
 המשותף 

 כלל הגורמים עמוס  גבוהה שוטף 

לכל חודש תשלח תכנית האירועים והפעילויות   20 -עד ל
 עמוס  עליונה  חודשי  לוחות חודשיים  12משלוח  לכלל המנהלים המועצה לחודש העוקב 

צוות, מח'  
חינוך, מח'  

ביטחון  
קהילתי, מח'  

 רווחה 

צרכים 
 מיוחדים

פעילויות  העלאת מודעות והוספת 
 לציבור עם צרכים מיוחדים 

כל מחלקה במרכז הקהילתי תגבש תכנית עבודה ופעילות  
 לחודש פברואר יוצא מן הכלל, ותוציא את התכנית לפועל 

אירועים שונים, סה"כ    10לפחות 
 צוות  עמוס  עליונה  ינואר  משתתפים  1,000

תהליך הערכת עובדים נלמד   הערכת עובדים 
 הרכזים ומוטמע אצל 

 ניר  עמוס  גבוהה ינואר  ישיבות צוות מוקדשות לנושא  2 למידת נושא הערכת העובדים  

 ניר  עמוס  גבוהה פברואר  בוצע תהליך הערכה מלא לרכזים הערכת רכזים 

בוצע תהליך הערכה לעובדים ע"י   הערכת העובדים ע"י הרכזים 
 צוות  עמוס  רגילה אפריל  הרכזים 

 

 


