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  2022תכנית עבודה  

                  

        קהילה    מחלקה: 

 

תי
שו

קוד ר
מי

 

 מסגרת ביצוע  מיקודים רשותיים 

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

הכשרת גינות ציבוריות לפעילויות   מרחב ציבורי 
גינות ממופות ומערכות   להפעלות מיפוי כלל הגינות והיערכות  קהילה 

רכז.ת   רגילה אפריל  ערוכות לפעילות 
 שפע קהילה 

 קהילתיות 
שיפור תחושות הקהילתיות ביישוב  

והכשרה מקצועית לכלל בעלי התפקידים  
 הנוגעים בנושא 

רכז.ת   גבוהה ספטמבר  מיפוי מצב קיים ביישוב  מיפוי קבוצות מעורבות קהילתית 
 קהילה 

צוות, עמוס,  
 צוות מועצה 

רכז.ת   רגילה אוגוסט  קבוצות  3 הקמת קבוצות מעורבות קהילתית בתחומים שונים 
 נעמה  קהילה 

אירועי שבת אנפלאגד במסגרת בתי הספר בימי שישי   הנכחת השבת בקהילה  חינוך
 קהילתי 

אירועים קהילתיים בהובלת   4
בתי הספר במסגרת שישי  

 קהילתי 
רכז.ת   רגילה מרץ 

 קהילה 

ביטחון  
קהילתי, בתי  

 ספר 

 

  

 מסגרת ביצוע  משימות שוטפות 

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

תיאום פעילות  
 ישובית 

בלוח   כלל אירועי התרבות יופיעו ויועדכנו
 האירועים היישובי המשותף 

לכל חודש את כלל הפעיליות בלוח   10 -עדכון עד ה
רכז.ת   עליונה  שוטף  עידכונים בשנה  12 האירועים היישובי, לחודש העוקב 

 עמוס  קהילה 

פעילויות  
 קהילתיות 

פסטיבל/יריד   2לפחות 
 -לילה/צהרים/אחה"צ ושוק איכרים 

 אחד באביב שני בסתיו 
רכז.ת   גבוהה שוטף  ישיבות תיאום לכל אירוע  2 תאריך ומתווה עם כלל הגורמים הרלוונטייםתיאום 

 קהילה 

שפע, 
משטרה,  
בטחון  

קהילתי,  
 צוות, מנכל 
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רכז.ת   גבוהה שוטף  אירועים מאושרים  קבלת אישורים מכלל הגורמים הרלוונטיים 
 קהילה 

משטרה,  
 רישוי עסקים

 הוצאת הזמנות ופרסומים 

הזמנות מסודרות במערכת  
רכז.ת   גבוהה שוטף  הרכש

 צוות  קהילה 

פרסום מופץ שבועיים לפני  
רכז.ת   גבוהה שוטף  האירוע לפחות 

 גרפיקאי.ת  קהילה 

כל גורם רלוונטי מיודע ומבין   חלוקת תפקידים לגורמי מועצה וצוות המרכז הקהילתי 
רכז.ת   גבוהה שוטף  את תפקידו 

 הגורמיםכלל  קהילה 

רכז.ת   גבוהה שוטף  אירוע מתקיים פעמיים בשנה  קיום אירוע לילי ושוק איכרים
 כלל הגורמים קהילה 

אירוע מגבש קהילה של נקיון בשכונות  
בשיתוף תושבים במסגרת מבצע "ביעור  

 חמץ" לנקיון היישוב 

רכז.ת   גבוהה מרץ  סיור מקדים  סיור מקדים בגינות ע"י שפ"ע, רכזים ומתנדבים 
 קהילה 

שפע, חזות  
 אורנית 

רכז.ת   גבוהה מרץ  קבוצות של נציגי שכונות  5 איתור נציגי שכונות לפעילות 
 נעמה  קהילה 

סגירת מתווה שכונתי לפעילויות כולל הפעלות עצמיות  
 ואוכל ע"י תושבים בתוספת אטרקציות 

מתווה מוכן ליום הפעילות  
רכז.ת   גבוהה מרץ  בנפרד בכל שכונה 

 צוותי שכונות  קהילה 

הזמנות מסודרות במערכת   הוצאת הזמנות לאטרקציות שכונתיות ע"פ המתווה 
רכז.ת   גבוהה מרץ  הרכש

 צוות  קהילה 

צוות צילום ותיעוד מתעד את   הזמנת צוות תיעוד וצילום לתיעוד הפעילויות 
רכז.ת   גבוהה מרץ  כלל הפעילות 

 צוות  קהילה 

 "ביעור חמץ"אירוע 

מוקדים   5אירוע ביעור חמץ ב 
שכונות שונות.   5ציבוריים ב

 משתתפים לפחות  600
רכז.ת   גבוהה אפריל 

 כלל הגורמים קהילה 

רכז.ת   גבוהה אפריל  גינות ציבוריות נקיות  5
 כלל הגורמים קהילה 

איסוף תמונות וסרטונים מהמשתתפים ועריכת קליפ  
 הקליפ בפלטפורמות השונות. לפרסום האירוע. הפצת 

תמונות וסרטונים   250
רכז.ת   רגילה דצמבר  מעובדים לקליפ ומפורסמים 

 רכזת קהילה  קהילה 

אירוע קהילתי לכבוד פורים של משלוח  
מנות לאנשים בשכונה שאינם מוכרים זה  

 לזה

סה"כ   -שכונות  5נציגים מ  3 איתור נציגי שכונות לפעילות 
רכז.ת   גבוהה פברואר  נציגים  15

 נעמה  קהילה 

איתור משפחות המעוניינות להשתתף בפעילות  
 באמצעות נציגויות הורים וועדי שכונות 

  -משפחות מכל שכונה  20
רכז.ת   גבוהה פברואר  משפחות   100סה"כ 

 קהילה 
נעמה, נציגות  

 הורים 

עריכת הגרלות בין תושבי כל שכונה למי הם נותנים  
 משלוח מנות 

משפחות מצוותות   100
רכז.ת   גבוהה מרץ  למשלוח

 צוות  קהילה 

העברת השמות למשתתפים כולל דף הנחיה )גודל  
רכז.ת   גבוהה מרץ  משפחות מעודכנות  100 המשלוח, זמן החלוקה, הוראות לתיעוד/צילום 

 קהילה 
נציגויות  

 שכונה 

 מבצע משלוח מנות קהילתי 
משלוחי מנות ביישוב בין   100

תושבים שלא מכירים זה את  
 זה

רכז.ת   גבוהה מרץ 
 כלל הגורמים קהילה 

איסוף תמונות וסרטונים מהמשתתפים ועריכת קליפ  
 לפרסום האירוע. הפצת הקליפ בפלטפורמות השונות. 

תמונות וסרטונים   250
רכז.ת   רגילה דצמבר  מעובדים לקליפ ומפורסמים 

 צוות  קהילה 
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קהילתי בשיתוף גני  אירוע ל"ג בעומר  
 ילדים, תנועות נוער ומתנדבי גיל שלישי

ישיבת תיאום בשיתוף כלל   תיאום בין כלל הגורמים וקביעת לו"ז לפעילות 
רכז.ת   גבוהה אפריל  הגורמים 

 קהילה 

רכזת קהילה,  
שפע, 

משטרה,  
בטחון  

קהילתי,  
 צוות, מנכל 

כמספר  ערכות הפעלה מוכנות   הכנת ערכות הפעלה לילדים 
רכז.ת   גבוהה מאי  הגנים

 נוער  קהילה 

סימון ושילוט מתחמי המדורות והכנת פינוי אשפה.  
 חסימת גישת מכוניות 

מתחמי מדורות ומחסומים  
רכז.ת   גבוהה מאי  מסומנים ומשולטים 

 שפע קהילה 

רכז.ת   גבוהה מאי  פחי אשפה מתוגברים בשטח 
 שפע קהילה 

זוג מפעילים בני נוער ביחד עם   וגיל שלישי בשטח עם ערכות פיזור מפעילים בני נוער 
רכז.ת   גבוהה מאי  מתנדב גיל שלישי בכל פעילות 

 צוות  קהילה 

פעילות לילה מותאמת גילאים   חגיגת ל"ג בעומר יישובית בשיתוף גנים 
רכז.ת   גבוהה מאי  )ילדים / בני נוער / מבוגרים(

 כלל הגורמים קהילה 

גנים ציבוריים ושטחי הדלקה   סריקת כיבוי ונקיון בכל המתחמים
רכז.ת   גבוהה שוטף  נקיים 

 שפע קהילה 

איסוף תמונות וסרטונים מהמשתתפים ועריכת קליפ  
 לפרסום האירוע. הפצת הקליפ בפלטפורמות השונות. 

תמונות וסרטונים   250
רכז.ת   רגילה דצמבר  מעובדים לקליפ ומפורסמים 

 צוות  קהילה 

רכז.ת   גבוהה שוטף  אוטובוסים לסיור   3 סיור משפחות בירושלים לרגל יום ירושלים  ציון יום ירושלים באופן קהילתי 
 קהילה 

פעילי  
שכונות,  
הנהגות  
 הורים 

 הנכחת השבת בקהילה  

פיקניק ביער חורשים בסגנון   אירוע שיא שבת אנפלאגד 
רכז.ת   גבוהה מאי  השבת שלי 

 קהילה 
ביטחון  

קהילתי, בתי  
אירועי שבת אנפלאגד במסגרת בתי הספר בימי שישי   ספר 

 קהילתי 

אירועים קהילתיים בהובלת   4
בתי הספר במסגרת שישי  

 קהילתי 
רכז.ת   רגילה מרץ 

 קהילה 

רכז.ת   גבוהה יוני  תיקון ליל שבועות יישובי  אירועי חצר בתרבותא  -"חוגגים שבועות"  ציון חג השבועות בקהילה 
 קהילה 

תרבות,  
 מועצה דתית 

רכז.ת   גבוהה דצמבר  הדלקות יומיות   אירועי חנוכה יישוביים  ציון חג החנוכה בקהילה 
 מועצה דתית  קהילה 

אירוע קהילתי לכבוד חנוכה    -"נר מחבר" 
של הדלקת נרות עם אנשים בשכונה  

 שאינם מוכרים זה לזה 

סה"כ   -שכונות  5נציגים מ  3 שכונות לפעילות איתור נציגי 
רכז.ת   רגילה נובמבר  נציגים  15

 רכזת קהילה  קהילה 

איתור משפחות המעוניינות להשתתף בפעילות  
 באמצעות נציגויות הורים וועדי שכונות 

  -משפחות מכל שכונה  20
רכז.ת   רגילה נובמבר  משפחות   100סה"כ 

 קהילה 

הנהגות  
הורים, ועדי  

 שכונה 
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עריכת הגרלות בין תושבי כל שכונה אצל מי הם  
 מדליקים נרות 

משפחות מצוותות   100
רכז.ת   רגילה דצמבר  למשלוח

 צוות  קהילה 

מתי, מה    -העברת השמות למשתתפים כולל דף הנחיה 
  רכז.ת רגילה דצמבר  משפחות מעודכנות  100 הכיבוד, מה עושים יחד והוראות לתיעוד/צילום 

 קהילה 
צוות, פעילי  

 שכונות 

משפחות מפגשות להדלקת   100 מבצע "נר מחבר" קהילתי 
רכז.ת   רגילה דצמבר  נר משותפת בשכונת מגוריהם 

 קהילה 
צוות, פעילי  

 שכונות 

איסוף תמונות וסרטונים מהמשתתפים ועריכת קליפ  
 לפרסום האירוע. הפצת הקליפ בפלטפורמות השונות. 

וסרטונים  תמונות  250
רכז.ת   רגילה דצמבר  מעובדים לקליפ ומפורסמים 

 צוות  קהילה 

 

  

 מסגרת ביצוע  פרויקטים

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

שיתוף  
 הקהילה 

 קיום ועדת קהילה 

איתור משתתפים והקמת הוועדה ע"י קול קורא ציבורי  
 להשתתפות בוועדה 

רכז.ת   גבוהה מרץ  תושבים חדשים   5לפחות 
 נעמה  קהילה 

רכז.ת   גבוהה אפריל  מיון מועמדים וסגירת ועדה 
 קהילה 

הנהלת  
 מתנ"ס 

רכז.ת   גבוהה מאי  לו"ז קבוע   קביעת לו"ז ישיבות 
 ועדת קהילה  קהילה 

 חידוש ועדת תרבות פעילה 

איתור משתתפים והקמת הוועדה ע"י קול קורא ציבורי  
 להשתתפות בוועדה 

רכז.ת   גבוהה מאי  תושבים חדשים   5לפחות 
 שגית, עידית  קהילה 

רכז.ת   גבוהה יוני  מיון מועמדים וסגירת ועדה 
 קהילה 

הנהלת  
 מתנ"ס 

רכז.ת   גבוהה יולי  לו"ז קבוע   קביעת לו"ז ישיבות 
 ועדת תרבות  קהילה 

הציבוריות עריכת פעילויות בגינות  פעילויות קיץ 
 במהלך הקיץ 

 גיבוש לו"ז קיץ ופריסת פעילויות בשיתוף פעילי שכונות 
רכז.ת   גבוהה מאי  ישיבות עם ועדי שכונות  2

 פעילי שכונות  קהילה 

רכז.ת   גבוהה יוני  לו"ז מוסכם 
 פעילי שכונות  קהילה 

אורקולי,  נגרר מוכן עם ציוד  הכנת "מתנ"ס נייד" על נגרר לצורך פעילויות 
רכז.ת   גבוהה מאי  ציוד הפעלות, ריהוט וכיבוד 

   קהילה 

רכז.ת   גבוהה יוני  הזמנות במערכת הרכש  סגירת הזמנות לספקים
 צוות  קהילה 

רכז.ת   גבוהה יוני  ישיבת תיאום אחת  תיאום עם גורמי הרשות 
 שפ"ע, צוות  קהילה 

פעילויות בשכונות   6לפחות  קיום פעילויות בגנים ציבוריים לאורך הקיץ 
רכז.ת   גבוהה יולי  שונות 

 קהילה 
צוות, שפ"ע, 
 פעילי שכונות 

 

 


