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  2022כנית עבודה  ת

                  

 אלי הוך        וותיקים   מחלקה: 
 

תי
שו

קוד ר
מי

 

 מסגרת ביצוע  מיקודים רשותיים 

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

 מרחב ציבורי
עריכת פעילויות לשיפור חזות 

 היישוב  

 מתנדבי "חזות אורנית"      -. הסברה במוסדות החינוך 1
  8מתנדבים מעבירים  2

פעילויות בשנה בכל בי"ס יסודי  
 פעילויות  24= סה"כ 

 גבוהה יוני 
רכז  

חזות  
 אורנית 

 מ.חינוך 

. מבצעי תחזוקה והקמה בשיתוף הקהילה ומתנדבי "חזות  2
 גבוהה דו חודשי  מבצעים בשנה  4 אורנית" 

רכז  
חזות  
 אורנית 

 שפ"ע 

 קהילתיות 

  20חוג שחמט משותף סה"כ  . פעילות שחמט עם הנוער חוג משותף גיל שלישי וילדים  1   
רכזת   אתי  רגילה ספטמבר  משתתפים 

 חוגים

- פברואר שמות נרצחים על חלוקי נחל  . כתיבת שמות נרצחים בגן "בשביל הזכרון" 2 דוריותפעילויות בין 
 מ. חינוך  ע. סני  גבוה אפריל 

 

  

 מסגרת ביצוע  משימות שוטפות 

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

תיאום פעילות  
 ישובית 

כלל אירועי התרבות יופיעו  
ויועדכנו בלוח האירועים היישובי  

 המשותף 

לכל חודש את כלל הפעיליות בלוח האירועים   10 -עדכון עד ה
 עמוס  אלי  רגילה שוטף  עידכונים בשנה  12 היישובי, לחודש העוקב 

גיבוש תקציב  
 תכנון וגיבוש תקציב  שנתי

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

 יוסי  עמוס  עליונה  אוקטובר  ישיבת הכנה עם גזבר  ישיבות תכנון תקציב עם ראש המועצה וגזבר המועצה 
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ישיבת הכנה עם ראש רשות  
 ניר ויוסי  עמוס  עליונה  נובמבר  וגזבר 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 

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

 כספים 

 אישור תקציב בהנהלת המרכז הקהילתי 
ישיבת הנהלה בשיתוף מנהלי  

תחומים לאישור התקציב  
 בהנהלה 

 הנהלה  עמוס  עליונה  דצמבר 

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

ניהול תקציב  
 שנתי

שנת כספים ללא גרעון  סיום 
 בתקציב המרכז הקהילתי 

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

ישיבה חודשית במסגרת הפ.ע.  עריכת ישיבת מעקב ביצוע תקציב כל חודש עם כל רכז תחום  
 צוות  עמוס  רגילה חודשי  הקבוע עם כל רכז 

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

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

 ותיקים 

פעילות קתדרא להרחבת  
 השכלה לגמלאים 

פורום   אלי ה.  גבוהה אוגוסט  הרצאות בשנה  35 שנה עברית שיבוץ מרצים והרצאות בתחילת  
 תרבות 

תגי כניסה ושלושה   140 הוצאת סילבוס ותגי כניסה 
פורום   אלי ה.  גבוהה ספטמבר  סילבוסים טרימסטריאליים 

 תרבות 

 אתי, שגית  אלי ה.  גבוהה ספטמבר  פרסום בקבוצות  פרסום לציבור הוותיקים 

   אתי  גבוהה ספטמבר  נרשמים במערכת הדיאלוג  140 הרשמה 

כיבוד מוסדר ונקיון שוטף   ארגון תנאים להרצאות 
עידית,   גבוהה שבועי  מבוצע 

   אתי 

פורום   אלי ה.  רגילה אפריל  מסיבת סיום בתחילת יולי  ארגון מסיבת סיום 
 תרבות 

הוצאת הזמנות רכש ומעקב   טיפול בתשלומים למרצים ולספקים
 גד מיארה  אלי ה.  עליונה  שבועי  תשלומים שוטף 

 גד מיארה  אלי ה.  עליונה  חודשי  מעקב שוטף  מעקב תקציבי 

הרצאה וסרט )שלייקעס  
 אחת לחודש( 

 רחל לוי  אלי ה.  גבוהה ינואר  סרטים במהלך השנה  11 שיבוץ מרצים וסרטים וימי הקרנה

 עידית  אלי ה.  גבוהה ינואר    פרסום הפעילות לותיקים ולקהל הרחב 

 עידית  אלי ה.  גבוהה חודשי    פרסום טרום הקרנה 

 גד מיארה  אלי ה.  עליונה  חודשי    תשלום מרצים וספקים
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 גד מיארה  אלי ה.  גבוהה חודשי    מעקב ביצוע ותקציב 

 מפגשים(  12קבוצת קריאה ) 

   עידן  רגילה ינואר  מפגש בחודש  תיאום מול הספריה 

 עידן, שגית  אלי ה.  רגילה ינואר    פרסום 

 גד מיארה  אלי ה.  גבוהה חודשי    תשלום ספקים

 גד מיארה  אלי ה.  גבוהה חודשי    מעקב ביצוע ותקציב 

הרצאות בספרותא )כל  
 חודשיים( 

 רחל לוי  אלי ה.  גבוהה ינואר  הרצאה כל חודשיים  איתור ושיבוץ מרצים 

 רחל לוי  אלי ה.  גבוהה ינואר    הספריה תיאום מול 

 עידן, שגית  אלי ה.  גבוהה ינואר    פרסום 

 גד מיארה  אלי ה.  גבוהה כל חודשיים   תשלום ספקים )ספרותא( 

 גד מיארה  אלי ה.  גבוהה כל חודשיים   מעקב ביצוע ותקציב 

 בשנה(  15קהילה מטיילת ) 

דניאל   גבוהה 2רבעון  לא(  -בחודש )יולי, אוג' טיול   תכנון ושיבוץ מסלולים 
 אלי ה  כוכב 

דניאל   גבוהה 2רבעון    שיבוץ מדריכים ולוגיסטיקה )הצעות מחיר( 
 אלי ה  כוכב 

דניאל   גבוהה חודשי    פרסום והרשמה 
 אתי, שגית  כוכב 

דניאל   רגילה חודשי    מעקב ביצוע ותקציב 
 אתי  כוכב 

דניאל   רגילה חודשי    ביצועפרסום לאחר 
 אתי, שגית  כוכב 

   אתי  גבוהה יולי  משתתפים 8 איתור ושיבוץ מדריכים  חוג צ'יקונג

   אתי  גבוהה אוגוסט  משתתפים 8 פרסום ורישום  חוג אימונים פונקציונאלים 

 גד מיארה  אתי  גבוהה חודשי  משתתפים 5 מעקב ביצוע  חוג ערבית 

 גיל הזהב 

 וביקורים גיל הזהב קשר 
ענת   עליונה    קשר בכל רבעון  קשר טלפוני 

 נעמה  בלום

עדנה   עליונה    חגים 4 ביקור בית  
 מחבקות  עירון 

 בשנה(  8פעילות לגיל הזהב )

רווחה,   אלי ה.  עליונה  דו חודשי  2022פעילויות ב  10 תכנון ושיבוץ פעילות )חוף ים, קאנטרי, בית קפה ועוד( 
 מחבקות 

רווחה,   אלי ה.  גבוהה ינואר    הצעות מחיר ספקים 
 מחבקות 

 מחבקות  אלי ה.  גבוהה שוטף    תאומי ביצוע 

 גד מיארה  אלי ה.  עליונה  דו חודשי    מעקב ביצוע ותקציב 

 אתי, שגית  אלי ה.  גבוהה דו חודשי    פרסום לאחר ביצוע

 רגילה ינואר  כובעי צמר  40 ומתנדבים פעילים מחוץ לבתיםציוד חם לשומרים   סורגות לקהילה 
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 של"מ 

 גבוהה שוטף  שמיכות  120 שמיכות לתינוקות 

סורגות  
 לקהילה 

רווחה,  
 זה"ב בגן 

 גבוהה ינואר  צעיפים  40 סריגה לגיל הזהב 

 רגילה מאי  עצים בתרבותא  7שרוולים ל  סריגה חזות אורנית 

 גבוהה מרץ  משלוח מנות פורים ושבועות  סריגה לגיל הזהב 

 גבוהה פברואר  בובות  40 בובות לגני הילדים

 מפגשים וסדנאות רכזים 

   אלי ה.  עליונה  שוטף  ישיבות שנתיות  4 ישיבות תכנון ודיווח  -רכזים 

 עמוס  אלי ה.  גבוהה 2רבעון  ביקורים  2 ביקורים בסניפים אחרים 

   רחל ל. גבוהה 3רבעון  סדנאות  2 בספרותא לרכזיםסדנאות 

   רחל ל. גבוהה 1רבעון  הרצאות בספרותא  2 הרצאת מוטיבציה בספרותא למתנדבים 

   אלי ה.  גבוהה שוטף  ציוד עבודה  ציוד וחומרים למתנדבי חזות אורנית  חזות אורנית 

 

  

 מסגרת ביצוע  פרוייקטים 

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

פברואר  
יוצא  

 מהכלל 

 שיפור זכרון גיל הזהב 

 רווחה  א. הוך  גבוהה ינואר  הסכם הסכם לקיום סדנת "שיפור הזכרון"

 רווחה  בת אל  גבוהה שוטף  סדנאות החל מפברואר  ותיקים בגיל הזהב   12מפגשים ל  12קיום 

 רווחה  א. הוך  גבוהה חודשי  מעקב  מעקב ביצוע ותקציב 

 שיח לוחמי מלחמת יוה"כ

 רווחה  א. הוך  רגילה ינואר  ממצאים מכווים  בדיקת היענות 

 עמוס  א. הוך  רגילה פברואר  רכז פעיל  מינוי רכז פעילות 

 רווחה  רכז רגילה פברואר  פרסום  ארגון ופרסום

מרכז   רכז רגילה מרץ  מפגשים מפגשים   2
 קהילתי 

 ותיקים 

 אתי, שגית  אלי ה.  גבוהה ינואר  מנחה  פרסום קול קורא לאיתור מנחים לסדנאות  יוני( -ינואריוצאים בשלישי ) 

 אתי, שגית  אלי ה.  גבוהה 1רבעון  לוח מפגשי סדנא  פרסום לוותיקים וארגון הפעילות בימי ג' ורישום  אוריינות דיגיטלית )סדנא אחת( 

 אתי, עידן  אלי ה.  גבוהה חודשי  מפגשים ביצוע מפגשי סדנא  אחת(חיזוק חוסן נפשי )סדנא 

 מתן  אלי ה.  גבוהה מרץ  הדרכה ביתית  הדרכה פרטנית של נוער בבית הותיק )נוער(  סדנאות(  4צילום ויצירה )

 שיפור זכרון וותיקים

   אלי ה.  גבוהה פברואר  מנחה  קבלת הצעות מחיר 

 אתי  אלי ה.  גבוהה פברואר  מפגשי סדנא לוח  פרסום לוותיקים והרשמה 

 עידן  אלי ה.  גבוהה אפריל+מאי  מפגשים מפגשים  12ביצוע 

 גלעד, מתן  אלי ה.  גבוהה מאי  קבוצת שחייה  נוער(  10ותיקים:  10גיבוש קבוצה )
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 10ותיקים:  10) משחה הכינרת
 נוער( 

 גלעד, מתן  ה. אלי  גבוהה מאי  הזמנת עבודה  הצעות מחיר )הסעה ופיקניק( 

 גלעד, מתן  אלי ה.  גבוהה יוני  הרשמה  הרשמה במנהלת המשחה 

 מתן  גלעד גבוהה אוקטובר  מפגשים משחה ופיקניק 

)סבים  חוג שחמט בין דורי 
 ונכדים( 

   אתי  רגילה יוני  מדריך  איתור מדריך 

 אלי ה.  אתי  רגילה אוגוסט  פרסום  תמחור ופרסום 

   אתי  רגילה אוגוסט  מפגשים הרשמה 

 עדכון רשימות ותיקים
עדנה ע.   נעמה  עליונה  ינואר  רשימה מעודכנת  עדכון רשימות שיש לרווחה 

 ענת ב. 

עדנה ע.   נעמה  עליונה  ינואר  רשימה מעודכנת  זיהוי ותיקים בודדים וזקוקים לתמיכה 
 ענת ב. 

 של"מ 

שילוב הגמ"ח וקבוצת  
 הקשתים בשל"מ 

 עמוס  אלי ה.  גבוהה ינואר  הסכמות עבודה משותפת  איתור תועלות וסינרגיות. 

   אלי ה.  גבוהה ינואר  רשימת מתנדבים מעודכנת  הכנסת הקשתים ומתנדבי הגמ"ח לרשימת מתנדבי של"מ 

עדכון רשימות מתנדבי  
 של"מ

 רכזים אלי ה.  גבוהה ינואר  תיעוד התנדבות  בדיקת הרכזים מידת פעילות מתנדבים בפעילויות 

 רכזים אלי ה.  עליונה  פברואר  רשימות מעודכנות  עדכון רשימות כולל מתנדבי הגמ"ח וקבוצת חץ וקשת 

 מורשת אורנית 

יהודית   גבוהה ינואר  סיפורים  10תיעוד  סיפורים רלוונטיים לתצוגה   10השלמת 
   בר נ. 

 עמוס  עודד טל  גבוהה מרץ  מחיר מפרט והצעת   זיהוי טכנולוגיה וציוד תצוגה 

   עמוס  גבוהה אפריל  הזמנת רכש  רכישת ציוד 

   עמוס  גבוהה אפריל  מינוי  מיונוי אחראי להעלאת החומר לתצוגה 

יהודית   גבוהה שוטף  תצוגה פועלת  המשך איסוף חומר, תיעוד והעלאה לתצוגה 
   בר נ. 

 חזות היישוב 

פגישות תאום: חזות אורנית, זה"ב בגן, מח' חינוך, מחלקת גנים  
 ושפ"ע

דושי,   אלי ה.  עליונה  ינואר  תכנית עבודה 
 מנהיגות 

 דושי, ישי  אלי ה.  עליונה  ינואר  חלוקת אחריות 

 חזות  חינוך  גבוהה ינואר  כיתוב שלטים  תמליל שלטים לבעלי כלבים  

 נגריה  שפ"ע  גבוהה חודשי  שלטים להתקנה  )נגריה קהילתית, גני ילדים( הכנת שלטים החל מפברואר 

 שפ"ע, גנים חזות  עליונה  חודשי  פעילות עם גני ילדים  ניקוי גני משחקים קרובים לגני ילדים והתקנת שלטים  

 חזות  שפ"ע  גבוהה 4רבעון  פעילות עם הקהילה  שדרוג גנים ציבוריים  

 דוד ג.  חינוך  עליונה  שוטף  סדנאות חודשיות  בבתי ספר יסודיים לשמירה על המתחם הציבורי סדנאות חודשיות 
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 גן בשביל הזכרון

פגישת תאום: עדנה סני ומח' חינוך לבניית רשימת שמות )הפעלת  
 חינוך  אלי ה.  עליונה  ינואר  תכנון וחלוקת אחריות  תלמידים(

 מנהיגות ה.  חינוך  עליונה  פברואר  רשימת שמות  איסוף שמות ופרטים אחרים 

 של"מ עדנה  עליונה  מרץ  כיתוב שלטים  כיתוב על חלוקי הנחל 

 נגריה  שפ"ע  עליונה  מרץ  אדניות מותקנות  התקנת אדניות וחיבור טפטפות 

 מועצה  עמוס  גבוהה אפריל  טקס  טקס יום הזכרון בגן בשביל הזכרון

 


