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  2022תכנית עבודה  

                  

 אתי אשכנזי        חוגים   מחלקה: 
 

תי
שו

קוד ר
מי

 

 מסגרת ביצוע  מיקודים רשותיים 

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

מרחב  
 מתחם חוגים מזמין ומטופח  ציבורי

פוסטרים מקצועיים מודבקים   5 המתחם. הדבקת פוסטרים בלובי 
 מדריכי חוגים אתי  רגילה מרץ  על הקיר  

פינת קפה לשימוש חופשי של   הקמת פינת קפה להורים  
אלעד +גמח   אתי  רגילה ינואר  ההורים   

 אורנית 

 קהילתיות 

מחוייבות קהילתית של משתתפי  
ילדי חוגים    -פעמיים בשנה   חלוקת שי לקשישים על ידי ילדי החוגים   החוגים

 אתי  רגילה שוטף  מחלקי שי לקשישים
אלי הוך  
ומדריכי  

 חוגים

קבוצות הורים וילדים   4 פעילות הורים וילדים למען הקהילה  לפי קבוצות חוגים   מחויבות קהילתית של הורי החוגים
 אתי  רגילה מרץ  משתתפים בפעילות פעם בשנה  

גמח אורנית  
הורי חוגים  

 מדריכי חוגים  

 הורי החוגים  אתי  רגילה יוני  מסיבות סיום   4 בהפעלת ההורים  -מסיבת סיום חוג   

ילדים משולבים בחוגי המתנ"ס   7 בחוגים שילוב תלמידי ח"מ עם צרכים מיוחדים  בלתי פורמלי  -שת"פ פורמלי  חינוך
מדריכים,   אתי  גבוהה שוטף  ללא עלות 

 רווחה 

 

  

 מסגרת ביצוע  משימות שוטפות 

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

חוגים 
ופעילויות  

 העשרה 

הגדלת כמות המשתתפים בחוגים ב 
10% 

 צוות  אתי  רגילה שוטף  פרסומים לאורך השנה  100 עדכון יומי של דף הפייסבוק של המתנ"ס

 צוות  אתי  רגילה שוטף  חברים  1500 הרחבת מעגל  התושבים המעודכנים דרך הפייסבוק .   

 אתי  רגילה שוטף  סרטונים בשנה  4 הכנת סרטונים קצרים לעדכון מפעילויות החוגים 
מח' נוער,  

מגמת  
 תקשורת 
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 פרסום ממוקדי קהל באופן פיזי 

 מדריכים אתי  גבוהה אוגוסט  חוגים מציגים ביריד  5 תיאום מדריכים להדגמות ביריד 

   אתי  גבוהה אוגוסט  אטרקציה מופיעה ביריד  תיאום אטרקציה ליריד

 צוות  אתי  עליונה  אוגוסט  יריד חוגים  קיום יריד חוגים 

 אתי  גבוהה אוגוסט  עותקים  1000חוברת מודפסת ב  הפקת חוברת חוגים  

צוות, בעלי  
עסקים,  
מדריכי  

 חוגים

 בעלי עסקים  אתי  גבוהה ספטמבר  ₪ הכנסות מפרסום  10000 קול קורא לפרסום בעלי עסקים ומפעילי החוגים בחוברת  הגדלת הכנסות 

 מסיבת סיום משותפת לכל החוגים  ארוע סוף שנה  
קיום מסיבת סיום בהשתתפות  

  300ילדים והורים, לפחות 
 משתתפים 

 מדריכים אתי  גבוהה יוני 

הגדלת מספר המשתתפים מעוטי היכולת  
 בחוגים  

 הנחה משמעותית לאמהות חד הוריות  
מעוטי יכולת    25רישום של 

ועדת כספים,   אתי  עליונה  אוגוסט  חדשים
 רווחה 

 מערך הנחות משמעותי יותר לבני משפחה  

 חוגים

 מדריכים אתי  רגילה יולי  חוגים חדשניים  5 הקמת חוגים מגוונים לילדים   עושר חוגי 

חוגים ישתתתפו בפעילות עם   4 שיתוף פעולה בין יישובי בחוגים  חיזוק קשרים עם רשויות שונות  
 אתי  רגילה שוטף  המתנסים השכנים 

חוגים  רכזי 
ביישובים  

 סמוכים

 ניהול מערך החוגים 

 עבודה שוטפת מול המדריכים )צרכים גבייה רישום( 
לכל חודש.   15 -שכר משולם עד ל

דוחות נוכחות מותאמים לדוחות  
 תשלום

 מדריכים אתי  רגילה שוטף 

דוחות מועברים עד   100% העברת דוחות נרשמים מדי חודש 
 מדריכים אתי  רגילה שוטף  חודש יומיים לפני תחילת כל 

דוחות מתקבלים עד שבוע   100% קבלת דוחות נוכחות מדי חודש 
 מדריכים אתי  רגילה שוטף  לאחר כל חודש שוטף 

הזמנות מבוצעות   100% הוצאת הזמנות למדריכי חשבונית מדי חודש 
 מדריכים, גד אתי  רגילה שוטף  לכל חודש  10במערכת הרכש עד 

 משרד 

   אתי  רגילה שוטף  רישום דיגיטלי  85% הטמעת מערכת רישום דיגיטלית פרט לחריגים רישום  

 גבייה 

   אתי  רגילה שוטף  גביה שוטפת ללא עיכובים  85% גביה שוטפת מכרטיסי אשראי 

סגירת איחורים עד השידור   70% סגירת תיקוני גביה עד תאריך השידור הבא 
   אתי  רגילה שוטף  הבא 
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לו"ז מפורסם. לא יותר משעה   קביעת לו"ז מסודר למענה טלפוני ועמידה בו.  מענה טלפוני 
 מנהל  אתי  רגילה שוטף  בשבוע חריגות. 

   אתי  רגילה שוטף  הזמנות דרך המערכת  100% הזמנות שוטפות דרך מערכת דיגיטלית  הזמנות רכש  

מערך חלוקת חבילות דואר מתפקד באופן   דואר 
 שוטף 

שקי חבילות מסודרים   20-100 חבילות וסידור שוטף קבלת 
אלעד, נהגי   אתי  רגילה שוטף  כל שבוע 

 חלוקה 

בני נוער משובצים לכל   3-4 שיבוץ כ"א למשמרות 
 בני נוער  אתי  רגילה שוטף  משמרת 

סריקה שבועית ופינוי   שמירת מתחם הדואר נקי ומסודר 
 עובדים  אתי  רגילה שוטף  זבל/אריזות 

 רשות הדואר  אתי  רגילה שוטף  דוחות  12 קבלת דוחות והקצבות באופן שוטף מרשות הדואר 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 מסגרת ביצוע  פרוייקטים 

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

שירות  
נוספת שולטת בדיאלוג,  מזכירה  קליטת מזכירה נוספת והכשרתה בחצי משרה  שיפור שירות ומענה לתושבים  לתושב 

מזכירה   אתי  עליונה  שוטף  טלפוניה ומענה אנושי 
 חדשה

חוג אחרי  
 בי"ס  

העשרת הפעילות ותכנים הפדגוגים 
חברתיים לתלמידים, חיבור  

 הפורמאלי ובלתי פורמאלי 

 אתי  גבוהה מאי  ד עונים -מהורי א 50% עריכת סקר הורים/ילידים
בתי ספר,  
הנהגות  
 הורים 

מדריכים   אתי  גבוהה יוני  חוגים   6 חוגים ע"פ תוצאות סקר גיוס 
 וספקי חוגים 

מדריכים   אתי  גבוהה נובמבר  חוגים בשלושה בתי ספר  6 פתיחת מערך החוגים לאחר החגים
 וספקי חוגים 

 צוות  אתי  רגילה שוטף  ביקורים בשלושה בתי ספר  10 בקרה שוטפת על המערך 

 מקומיים טיפוח עסקים  עסקים 

פרסום ניוזלטר חודשי הכולל עדכונים וקישורים חשובים  
 בעלי עסקים  אתי  רגילה חודשי  ניוזלטר דיגיטלי חודשי  לעסקים ביישוב 

   אתי  רגילה שוטף  שי צנוע וסמלי לכל עסק חדש  הענקת הוקרה וחשיפה לעסקים חדשים שנפתחים ביישוב 

ליזמים ובעלי עסקים בישוב  ייזום  והפקת סדרות מפגשים 
 בנושאי תוכן מקצועי )קבוצת הנטוורקינג(

  20מפגשים בשנה, לפחות  6
 בעלי עסקים  אתי  רגילה שוטף  משתתפים בממוצע בכל מפגש



  חוגים  - 2022תכניות עבודה  , מרכז קהילתי אורנית אורנית מועצת
 

במסגרת  
פברואר  
יוצא מן  

הכלל עבודה  
עם ילדים 
עם צרכים  
 מיוחדים 

פעילות הורים וילדים עם צרכים מיוחדים )כגון, העצמה   מגיעים לפעילות בחינם  עם ההורים 
 רגשית(

  7אירועים, לפחות   2לפחות 
מדריכים   אתי  גבוהה פברואר  משתתפים כ"א 

 וספקי חוגים 

מפגש הורים לילדים עם צרכים מיוחדים בשיתוף מחלקת   ילדיהם הורים מודעים לזכויות 
 הרווחה 

מפגש אינפורמטיבי אחד, לפחות  
 רווחה  אתי  גבוהה פברואר  משתתפים 8

   אתי  גבוהה פברואר  נרשמים לפעילויות  100%עליה ב 

 גימבורי

הצעת מחיר למבנה והצעת מחיר   קבלת הצעות מחיר לשיפוץ הג'ימבורי   
 ליאור  אתי  רגילה מרץ  להצטיידות 

 גימבורי משופץ ושמיש

 גזבר אתי  רגילה מרץ  מקור תקציבי לשיפוץ והצטיידות  גיוס מקור תקציבי לשיפוץ 

ספק נבחר לביצוע העבודות   עריכת מכרז ספקים לביצוע העבודות 
 ייעוץמשפטי  אתי  רגילה אפריל  וההצטיידות 

 שפע אתי  רגילה יוני  ומתקנים משופצים מבנה  ביצוע העבודות 

 הפעלת הגימבורי  

תכנית עסקית להפעלת המקום  
 נאוה  אתי  רגילה יולי  מוכנה 

   אתי  רגילה אוגוסט  מפעיל/ה מועסק/ת במקום 

בני נוער פועלים במקום באופן   4 הפעלת המקום על ידי בני נוער  
 מתן  אתי  רגילה ספטמבר  שוטף  

 צוות נוער  אתי  רגילה שוטף  ימי הולדת במהלך השנה   10 הפעלת ימי הולדת  

 


