
2020תכנית עבודה 
ס"מתנ

זהר ויסמן



2019-מה עשינו ב 

ישוביתותחרות שחיה " פאפאסל"טורניר -
הקמת קבוצת כדורעף לבני נוער-
אולימפיאדת גני הילדים-
מגרשים מוארים-
משתתפים150-כ, "הורות בסלון"סדרת הרצאות -
משתתפים300-כ, בבתי הספר" מוגנות מינית"סדנאות בנושא -
אירועים לציון יום המאבק באלימות נגד נשים-
ברחבי הישוב, אירועי קיץ על הדשא-
ובילדודסילדים ובני נוער פעילים בתנועות הנוער 1000-כ-
התפתחות אישית ומעורבות חברתיתבפרוייקטבני נוער שותפים 600-כ-
בני נוער400-בהשתתפות כ, פעילות קיץ-
מאות משתתפים בחוגים-
משתתפים170-כתת ותיקים המונה כ-
"קהילה מטיילת"-
מ"של, נאמני הסעות-שירות לאומי למבוגר והתנדבות במערכת החינוך ובקהילה-מ"של-

ב בגן "זה, בחינוך



2020מטרות העל 

"מרכז קהילתי אורנית"עמותה הקמת

19עד סוף נובמבר -אישור תכנית אסטרטגית והחלטה על מבנה ארגוני

רישום העמותה

ר"מינוי חברי הנהלה ובחירת יו

כוח אדם וכספים, הקמת ועדות ביקורת

לאורך השנה, לפחות, קיום ישיבת הנהלה אחת לחודשיים



2020מטרות העל 

ס"ל למתנ"חכ/ העברת פעילות מהמועצה

20ינואר -ס"העסקה במועצה וקליטת רכזים במתנסיום 

20יולי -ס"סיום העסקה במועצה וקליטת מדריכים במתנ

בכפוף לאישור מהנדס החברה  )20ינואר -ס"העברת מבנים לשימוש המתנ
(סים"למתנ



2020מטרות העל 

עבודה בתקציב מאוזן

19עד דצמבר -2020הכנת תקציב לשנת 

לאחר הקמת העמותה-גיוס מנהל כספים 

הנהלת חשבונות ושכר, הטמעת מערכות רכש

בתכנת דיאלוג, הכשרת צוות רישום וגביה

והגדלת הכנסות  -קולות קוראים , תקנות-איתור מקורות מימון 
(גביה, דמי שימוש, חוגים)ממקורות עצמיים 



2020מטרות העל 

בינוי קהילה

ס"הכשרה לצוות המתנ

ובניית שיתופי פעולה עם מחלקות  " השחקניםארבעת"ביצוע מיפוי 
במועצה

קיץ וחגי תשרי, עצמאות, פורים: ישובייםקיום ארבעה אירועים כלל 

"פברואר יוצא מן הכלל"קיום שתי פעילויות לפחות במסגרת 

ס"והבאתם למתנמ"מלאיתור אוכלוסיות 



2020מטרות העל 

שיפור מערך החוגים והתנהלותו הכספית

20מספטמבר -ופתיחת חוגים חדשים גיוס מדריכים

(אפליקציית נוכחות, דיאלוג)הטמעת מערכות ניהול חוגים 



מחלקת נוער וצעירים
ירדן לוי בן יעקב



2020מטרות העל 

טיפוח והעצמת מנהיגות צעירה משפיעה ושותפה

פרוייקטיםפגישות שוטפות ושלושה -רכזי נוער ותנועות נוערפורום
שנתיים משותפים

ולנוער  ( שכבות בוגרות)העצמה והוקרה לפעילים בתנועות הנוער פעילויות
מתנדב

בליווי והכשרה של צוות המחלקה, צים"מדעל ידי ילדודסהפעלת

לקידום  , מפגשים של בני נוער  פעילים עם ראש המועצה ומנהלי המחלקות
משותפיםפרוייקטים



2020מטרות העל 

ה  ליווי ועידוד בני הנוער למעורבות חברתית ולעשיי, קידום
משמעותית

בשיתוף עם צוותי בתי הספר' ח-'לעידוד למעורבות חברתית בשכבות ז" מוח"פרויקט 

על ידי בני נוער  , לילדים בעלי צרכים מיוחדים " מגרש ביתי"אחריות והפעלה של פרויקט 

מתנדבים ובשיתוף עם מחלקת הרווחה

סדנאות להכנה לשירות משמעותי ולחיים בחברה הישראלית במהלך השנה בשיתוף  5קיום 

אלקנה ועץ אפרים, עם מחלקות הנוער של שערי תקווה

כתיבת  . וקיום קשר שוטף עם רכזיהםבאורניתוניהול של מאגר מסגרות התנדבות הקמה

.  נוהל הפעלה וקיום משובי אמצע וסוף שנה עבור כל המשתתפים בכל מסגרת

קדםומכינות ש"שב לקראת שירות משמעותי כולל הוקרת יוצאי "כנס מסיימי יקיום 

צבאיות



2020מטרות העל 

סיכוניותקידום והעצמת בני נוער ומניעת התנהגויות 

(  ט-כיתות ז)קבוצות העצמה תהליכיות לנוער בבתי הספר4הקמת 
בני נוער60בהשתתפות 

שחקים  , בני נוער בגוונים20-קבוצתית בתהליך רציף עם כ/ עבודה פרטנית
ואורט

איתור וחיזור אחרי בני נוער שאינם פעילים בקבוצות חברתיות  ,מיפוי
וניתובם לפעילות בלתי פורמלית בשיתוף גורמי  קהילה ורווחה

במוקדי בילוי בגני השעשועים  , נוכחות של רכזי הנוער בתנועות הנוער
ס ובמסגרות נוספות והמצאות באירועים מועדים  "בבתיה, בשעות הלילה

.ג בעומר וקיץ"ל, פורים, יום העצמאות: לפורענות

,  קבועות עם כלל הגורמים העוסקים בנוער בישוב, קיום פגישות חודשיות
החברתי והטיפולי, לשיפור הרצף החינוכי



2020מטרות העל 

חיזוק ושימור כוח האדם במחלקה,פיתוח

הכשרות מקצועיות לצוות בנושאי תקשורת מיטבית עם בני 3לפחות קיום
סיכוניותנוער וצמצום התנהגויות 

של אנשי הצוות(שכר ונלוות)תנאי ההעסקה שיפור

שבועיות עם כל אנשי הצוות-פגישות עבודה פרטניות דוקיום

ישיבת צוות אחת לחודשקיום

ופרויקטים והכשרתוגיוס רכז אירועים



2020מטרות העל 

ופנאי איכותי לנוערהעשרה

בני נוער400-בהשתתפות כ, פעילויות20-הכוללת כתכנית קיץ

בני נוער בכל חג100-בהשתתפות כ,תכנית פעילות לחגים

שיפעלו לאורך השנה ויופיעו  , הקמת הרכבים מוזיקליים של בני נוער
באירועי הישוב



2020מטרות העל 

מרכז צעיריםהקמת

איתור מבנה והתאמתו

משרה והכשרתו(100%)גיוס  מנהל 

עבודה ותקציבכתיבת תכנית

הכפלת מספר המלגות לסטודנטים  



מחלקת קהילה ותרבות
עידית בן יעקב



2020מטרות העל 

חיזוק תחום התרבות בישוב

פעילים נוספים לוועדת תרבות וחיזוק הפעילים הקיימיםגיוס

,אירועים במרכז המסחרי)אחת לחודש תרבותי /קיום אירוע קהילתי
('פעילויות לציון מועדים וכו, מיצגים, הרצאות

חגי  , קיץ, עצמאות, פורים)לפחות , בשנהישובייםארבעה אירועים כלל 
(תשרי

ממקורות חיצונייםאיתור וגיוס משאבים



2020מטרות העל 

אזורי-ישוביהפיכת תרבותא למרכז תרבות 

הגדלת מספר המנויים

הגדלת מספר המשתתפים במופעים

קהל הצופים בסרטי קולנועהגדלת

(מופעים קטנים, סדרת הרצאות)קיום אירועים קטנים במבואה ובספרייה

קיום תערוכות לאורך השנה במבואה

שיפור חזות המקום



2020מטרות העל 

הגדלת פעילות הספרייה

"שעת סיפור"מספר המנויים להגדלת

בהובלת מתנדבים, לימודית לתלמידים וסטודנטיםעזרה

והפעלתה באירועים קהילתיים שונים" ספריה ניידת"הקמת

פעילות לציון חודש הקריאה

עבודה ופנאי, לפעילות למידההספריהשימוש במתקני 



מחלקת ספורט
גלעד שיפר



2020מטרות העל 

מתקני הספורט בישובשיפוץ

מגרש הספורט בתיכוןשיפוץ

'פיץהתקנת תאורה במגרש המיני 

קיום אירועי ספורט קהילתיים

משתתפים200, אורנית הראשוןמירוץקיום 

משתתפים100, ישוביתשחיה תחרות

קבוצות7, פאפאסלטורניר 

משתתפים500, קהילתי-יום ספורט משפחתי

פעילויות בשנה6, פעילות ספורט עממי במרחב הציבורי



2020מטרות העל 

שיתופי פעולה ספורטיביים בין כלל מוסדות החינוך בישוב

בהפעלת תלמידי התיכון, לילדי הגניםיום ספורט

בהפעלת תלמידי התיכון, ימי ספורט לתלמידי בתי הספר היסודיים

התחרותיות ובין כלל התושביםהידוק הקשר בין מסגרות הספורט

אגודת מכבי אורנית כדורסל תקיים טורניר מבוגרים בכדורסל

כולל משחק הורים וילדים,עמותת הכדורגל תקיים יום שיא



קהילתילביטחון מחלקה 
שגית פרבר 



2020מטרות העל 

העלאת הביטחון הקהילתי

הגדלת כמות ההתנדבויות למען הקהילה ותחושת הבטחון  

,  יובלים ושחקיםוסע נשק -מתן מענה להתנהגויות קהילתיות מסוכנות 
בעלי חיים משוטטים  

אנשים שיקבלו הכשרה בכדי לעודד את הקהילה  -" סף"שומרי 

ואלכוהול  , סמים , לאלימות המודעות הגברת 

'אורט'אומנות בית הספר מחלקת בשיתוף ,יישובייםמייצגים 2

הנוער מחלקת בשיתוף,הנוערסדנאות למדריכי תנועות 3

הרצאות להורים  -בסלון הורות 



2020מטרות העל 

שכנים  הפחתת סכסוכי 

בישובמיפוי של סכסוכי השכנים הקיימים

מתן מענה לסכסוכי שכנים באמצעות המחלקות השונות במועצה

בשיתוף מחלקת הרווחה  מרכז גישור קהילתי הקמת 



מחלקת גיל שלישי
אלי הוך



2020מטרות העל 

הותיקיםוחיזוק כיתת שימור

והצטיידותשיפוץ-שיפור התנאים הפיזיים בכיתה 

לקביעת תכנית ההרצאות והגברת שביעות רצון ,הקמת ועדת תוכן
המשתתפים

ריקודים, התעמלות, ערבית,אנגלית', ברידג-הגדלת היצע החוגים 

ישוב מתנדב

קהילה מטיילת, מרכזי למידה, ב בגן"זה-היצע תחומי ההתנדבותהגדלת

קיום אירוע הוקרה למתנדבים

התמקצעות ושימור מתנדביםלצורך, הכשרות ופעילות גיבוש


