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  2022כנית עבודה  ת

                  

 גלעד שיפר        ספורט   מחלקה: 
 

תי
שו

קוד ר
מי

 

 מסגרת ביצוע  מיקודים רשותיים 

תחום  
לו"ז   תפוקות  משימות יעד ליבה

 שותפים  אחראי  עדיפות לביצוע

מרחב  
הצבת מתקן כושר רב תכליתי   הוספה של מתקן ספורט בחצר התיכון  מתקן ספורט  ציבורי

 גבוהה אפריל  בחצר התיכון 
מנהל מח'  

 ספורט 
מנכ"ל, הנדסה,  

 חינוך, שפ"ע

 קיום מירוץ וצעדה  קהילתיים   -אירועים ספורטיביים  2יצירת  אירועים ספורטיביים קהילתיים  קהילתיות 
 גבוהה יוני 

מנהל מח'  
 ספורט 

בטחון קהילתי,  
 קב"ט, שפע 

 תלמידים דרך ספורט העצמת  חינוך

   ביקור כיתת לב בשכבה ט' בחוויה האולימפית 
 גבוהה ינואר 

מנהל מח'  
 בטחון קהילתי  ספורט 

   ביקור כיתת לב בשכבה ט' בפארק אתגרי באריאל 
 גבוהה מאי 

מנהל מח'  
 בטחון קהילתי  ספורט 

   ביקור כיתת לב בשכבה ט' במשחק ספורט בליגת על 
 גבוהה מאי 

מח'  מנהל  
 בטחון קהילתי  ספורט 

   הרצאה של ספורטאי  -תוכנית העצמה לכיתות לב 
 גבוהה ינואר 

מנהל מח'  
 בטחון קהילתי  ספורט 

 

  

 מסגרת ביצוע  משימות שוטפות 

תחום  
 תפוקות  משימות יעד ליבה

לו"ז  
 לביצוע

 שותפים  אחראי  עדיפות

ספורט  
במסגרות  
בחינוך/ 
חינוך 

 פורמאלי 

מנהל מח'   גבוהה נובמבר  השתתפות כל גני החובה במועצה  קיום אירוע שיא ספורטיבי לגני החובה של המועצה  אולימפיאדת גני הילדים 
 חינוך  ספורט 

מנהל מח'   גבוהה שוטף  שלושה ימי ספורט  קיום ימי ספורט ספורטיבים בבתי הספר היסודיים ימי ספורט בבתי הספר היסודיים 
 חינוך  ספורט 

מנהל מח'   גבוהה מאי  השתתפות של כל כיתות התיכון  קיום יום ספורט בית ספרי  יום ספורט בתיכון 
 חינוך  ספורט 
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אליפות בתי הספר היסודים של  
 אורנית 

בישוב בכדורסל,   ארגון תחרות בין שלושת בתי הספר היסודים 
מנהל מח'   גבוהה שוטף  השתתפות של שלושת בתי הספר  קט רגל וכדורשת/מחניים 

 חינוך  ספורט 

מאה משתתפים מארבעת בתי   ארגון מירוץ לפיד בחנוכה בהשתתפות בתי הספר בישוב  מירוץ הלפיד 
מנהל מח'   גבוהה דצמבר  הספר בישוב 

 חינוך  ספורט 

ספורט  
במסגרות  

  הבילתי
 פורמאליות 

עידוד תרבות הספורט ביישוב, וקיום  
אירוע שיא ספורטי )מרוץ( ביישוב  

בסימן מאבק נגד אלימות כלפי  
 משתתפים  500נשים, עם לפחות 

עריכת ישיבת התנעה )מ. ספורט, ביטחון, שפ"ע, ביטחון   - תכנון
 קהילתי, משטרה, חינוך, נוער, מנכ"ל, צוות המתנס( 

מות  קביעת מועד לאירוע, משי
מנהל מח'   גבוהה מאי  וחלוקת תפקידים

 ספורט 
שפע, ביטחון  
 קהילתי, קב"ט 

כחודש לפני קיום האירוע. גיבוש קבוצות   - פרסום ושיווק
משתתפים על ידי פניה ישירה אליהם )נוער, בי"ס, קבוצות ריצה  

 ביישוב, אגודות ספורט וכו'( 
מנהל מח'   גבוהה מאי  משתתפים  500רישום של 

 ספורט 
שפע, ביטחון  
 קהילתי, קב"ט 

השתתפות של  קיום המרוץ עם  (2022הכנות המרוץ והוצאתו לפועל )חודש מאי 
מנהל מח'   גבוהה מאי  איש לפחות  500

 ספורט 
שפע, ביטחון  
 קהילתי, קב"ט 

 מירוץ אופניים 

עריכת ישיבת התנעה )מ. ספורט, ביטחון, שפ"ע, ביטחון   - תכנון
 קהילתי, משטרה, חינוך, נוער, מנכ"ל, צוות המתנס( 

קביעת מועד לאירוע, משימות  
מנהל מח'   רגילה ספטמבר  וחלוקת תפקידים

 ספורט 
שפע, ביטחון  
 קהילתי, קב"ט 

כחודש לפני קיום האירוע. גיבוש קבוצות   - פרסום ושיווק
משתתפים על ידי פניה ישירה אליהם )נוער, בי"ס, קבוצות ריצה  

 ביישוב, אגודות ספורט וכו'( 
מנהל מח'   גבוהה יוני  משתתפים  150רישום של 

 ספורט 
שפע, ביטחון  
 קהילתי, קב"ט 

המרוץ עם השתתפות של  קיום  ( 2022הכנות המרוץ והוצאתו לפועל )חודש נובמבר 
מנהל מח'   גבוהה יוני  איש לפחות  150

 ספורט 
שפע, ביטחון  
 קהילתי, קב"ט 

גיבוש קהילתי על ידי תחרות  
קיום טורניר של  -כדורסל למבוגרים 

  100 -קבוצות )לפחות( וכ 6
 משתתפים 

מנהל מח'   גבוהה שוטף  משחקים, וקבוצה זוכה  20 -כ ארגון טורניר כדורסל עממי לתושבי אורנית והסביבה 
   ספורט 

מנהל מח'   גבוהה שוטף  השתתפות בטורניר   תשלום רישום לליגה כדורשת 
   ספורט 

מנהל מח'   גבוהה שוטף  השתתפות בליגה  תשלום רישום לליגה כדורסל 
   ספורט 

מנהל מח'   גבוהה אוקטובר  מאה משתתפים ארגון יום שיא בנושא ההליכה במסגרות השונות  (29.10.22יום ההליכה )
 ספורט 

נוער, ביטחון  
 קהילתי 

מנהל מח'   גבוהה שוטף  רישום שתי קבוצות מאורנית  ארגון ליגת כדורגל בשיתוף אלקנה וש"ת  ליגת שכונות בכדורגל אזורי 
   ספורט 

שימור וטיפוח הקשר עם אגודות  
קיום שתי ישיבות שנתיות עם   כדורגל, כדורעף וכדורסל  -ישיבות עבודה על אגודות הספורט  הספורט ביישוב 

מנהל מח'   גבוהה שוטף  יו"ר האגודות 
   ספורט 

מנהל מח'   רגילה שוטף  פתיחת קבוצות במסגרת המתנס  יצירת שת"פ עם קבוצת החץ וקשת קבוצת חץ וקשת 
   ספורט 
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חמישה   -ובחירת כ טקס שנתי  קיום טקס לספורטאים מצטיינים  ספורטאים מצטיינים   
מנהל מח'   רגילה יוני  ספורטאים/ות 

   ספורט 

  50קיום אירוע ספורטיבי עם  כיסאות גלגלים -משחק כדורסל  פברואר יוצא מן הכלל   
מנהל מח'   גבוהה פברואר  משתתפים 

   ספורט 

מנהל מח'   גבוהה מאי  תושבי אורנית  10השתתפות  צליחת הכינרת  פעילות בין דורית   
   ספורט 

העלאת המודעות למניעת אלימות,   
ביצוע אירוע ספורטיבי בכל   אירוע ספורט להעלאת המודעות  סרטן השד וכדומה 

מנהל מח'   גבוהה אוקטובר  חודש נושא 
   ספורט 

מנהל מח'   גבוהה יולי  שמונה מפגשים ארגון תעסוקה ספורטיבית ללילות הקיץ בישוב  מגרשים מוארים לנוער   
 ספורט 

נוער, ביטחון  
 קהילתי 

חוגי 
 ספורט

  50 -שיעור אחד לשבוע, כ  הבאת מדריך מתאים ומוסמך לפעילות ספורט לגיל זה  עיבוי חוג כושר לבני הגיל השלישי 
מנהל מח'   רגילה שוטף  משתתפים 

 הגיל השלישי  ספורט 

מנהל מח'   רגילה שוטף  משתתפים   15עם  קבוצת פטנק  כניסת משחק הפטנק למסגרת המתנס  פטנק 
 הגיל השלישי  ספורט 

  15קבוצת חץ וקשת עם  כניסת ענף החץ וקשת למסגרת המתנס  חץ וקשת 
מנהל מח'   רגילה שוטף  משתתפים 

   ספורט 

העמקת הקשר עם מדרכי החוגים  
)גאוגיסו, כדורגל, כדורסל, כדורעף, 

 התעמלות קרקע, קפוארה(
פגישה רבעונית עם מדריכי   מקצועי של חוגי הספורט מעקב וליווי  

מנהל מח'   רגילה שוטף  החוגים
   ספורט 

מתקני  
 ספורט

מנהל מח'   עליונה  שוטף  הקמת מתחם  גיוס תקציב מתאים ובחירת השטח המתאים ביותר  הוספת מתחם מתקני כושר 
 שפע ספורט 

מנהל מח'   גבוהה שוטף  סימון ושילוט שביל הליכה  יצירת מסלול הליכה בשיתוף כלל מחלקות המתנס  מסלולי הליכה 
 שפע, נוער  ספורט 

כלל מתקני הספורט תקינים  
  -)בחודש אוקטובר(  ומאושרים

אולם בקאנטרי, אולם גוונים,  
ארבל, גוונים, שחקים,    - מיניפיץ

מגרש כדורגל, משולב תיכון, משולב  
מ. מסחרי, מגרש יובלים, מתקני  

כושר בכניסה ליישוב, מתקני כושר  
 בגבעה

מנהל מח'   גבוהה יולי  דוח ליקוים לכלל המתקנים  הזמנת מכון התקנים 
   ספורט 

קבלת הצעות מחיר לתיקון והוצאות הזמנות עבודה )תיקוני  
מנהל מח'   גבוהה ספטמבר  הזמנות עבודה חתומות  מתנ"ס(  -מועצה, תיקונים שוטפים  -תשתית 

   ספורט 

מנהל מח'   גבוהה נובמבר  אישור למתקנים  הזמנה חוזרת של הבודקים
   ספורט 

פעילות  
 שוטפת 

מנהל מח'   גבוהה שוטף  הגעה לארבעה משחקים בחודש  ביקור במשחקי הקבוצות כדורגל/כדורסל  אגודות הספורט 
   ספורט 

מנהל מח'   עליונה  שוטף  בראשון לכל חודש עדכון  עדכון שוטף של לוח אירועים מועצתי  תוכניות עבודה 
   ספורט 

 


