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  2022כנית עבודה  ת

                  

 אבישג מורד        צהרונים    מחלקה: 
 

תי
שו

קוד ר
מי

 

 מסגרת ביצוע  מיקודים רשותיים 

תחום  
לו"ז   תפוקות  משימות יעד ליבה

 שותפים  אחראי  עדיפות לביצוע

 קהילתיות 
חיבור, הרתמות  

 והתנדבות של ההורים  

 אבישג רגילה ספטמבר  עריכת מיפוי "נכסים" בקרב הורי הצהרונים   מיפוי ה"נכסים" בקרב הורי הצהרונים 
הנהגות  

ההורים וצוותי  
 הצהרון 

ההורים יעבירו פעילויות ייחודיות לילדים ולקהילת    
 אבישג רגילה דו חודשי  בהובלת ההורים פעילויות במהלך השנה   5 ההורים של הצהרונים 

הנהגות  
ההורים וצוותי  

 הצהרון 

 חינוך
פרוייקט בין דורי, חיבור  

ילדי הצהרון לותיקי  
 היישוב 

  -ותיק מתנדב יאמץ גן וינחה פעילות אחת לשבועיים 
 אבישג רגילה שוטף  פעילות ייחודית במסגרת הצהרון כל חודש   5 סבתא/ סבא גן 

, דורית  אלי הוך
פרנקו )זה"ב  

 בגן(

 

  

 מסגרת ביצוע  משימות שוטפות 

תחום  
לו"ז   תפוקות  משימות יעד ליבה

 שותפים  אחראי  עדיפות לביצוע

הפעלת  
מערך  

 הצהרונים

ללא אף מקרה של אי  
פתיחת צהרון במהלך  
השנה עקב חוסר בכח  

 אדם

. ניהול תכנית  3. ראיונות עבודה. 2. פרסום המשרות. 1
 פרוייקטורית  אבישג גבוהה שוטף  אנשי צוות זמינים   80 -לאורך כל השנה יהיו לפחות כ העסקה לאורך השנה. 

הזנת  
ילדי.ות 

 הצהרונים

עמידה מלאה בהנחיות  
בריאות הציבור בנוגע  
  85להזנה )לפחות ציון של 
בבקרות של האגודה  

 לבריאות הציבור( 

הדרכות ייעודיות  .  2. עריכת ביקורות בצהרונים   1
 צהריים טובים  אבישג גבוהה שוטף  הדרכות   2לפחות בבקרות בר"צ,    85ציון  לצוותים 

בכל יום יוכנו לאיסוף  
מבתי הספר, שאריות  

 מזון לנזקקים 

. ארגון המזון  2. יצירת קשר עם ארגונים מחלקי מזון   1
 צוות  אבישג רגילה שוטף  מהשאריות נאספות  70% לאיסוף 
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יותר משתי "תקלות"  לא 
"תלונות" )מצדקות( של   /

הצוות על המזון הסופק,  
,  2022החל מסוף פברואר 

 ולהמשך כל השנה 

 מגש אבישג רגילה שוטף  לא יותר משתי תלנות על מזון המסופק בשבוע  מעקב על כלל האספקה ותקשורת שוטפת עם ספק 

צוות  
מערך  

 צהרונים

שיפור מקצועיות צוותי  
 הצהרון 

 ישיר ושוטף עם צוותי הצהרוניםקשר 
  9מפגש לפחות אחת לחודש עם כל צוות צהרון )

  170צהרונים, סה"כ  18יש  -מפגשים עם כל צהרון 
 מפגשים בשנה(

 צוות  אבישג רגילה שוטף 

משתתפים.ות    50שתי הכשרות בשנת תשפ"ב, לפחות  הכשרות חינוכיות במגוון תחומים  
 צוות  אבישג רגילה שוטף  בכל הכשרה 

סרטונים/ חוויות/   2לפחות  -שיתוף פעולה צוותי השראה  -יצירת מעגל שיח עמיתים
 צוות  אבישג גבוהה שוטף  רעיונות/ אתגרים במהלך כל שבוע מכל כיתת צהרון 

 צהריים טובים  אבישג רגילה שוטף  בקרית תגיע אחת לרבעון לכל כיתת צהרון  תצפית ובקרה מטעם החברה למתנ"סים 

 יציבות וגיבוש הצוות 

  35אירועי גיבוש במהלך השנה, לפחות  2 הפקת ימי גיבוש לכלל הצוות 
 צוות  אבישג רגילה שוטף  משתתפים.ות בכל אירוע 

חיבור וסנכרון עם צוותי הבוקר, פעילויות המועצה  
 ועוד..

פגישה משותפת של רכזת הצהרונים עם מנהלת הגיל  
   3-בתשפ"ב, ו  7הרך אחת לחודש )סה"כ 

 ( 2022תשפ"ג/
 חינוך  אבישג רגילה חודשי 

אחת לשלושה   -שבוע מרוכז של פיקוח בבתי הספר  גיוס צוות המתנ"ס לעזרה בפיקוח בשטח  פיקוח מערך הצהרונים
צוות מרכז   אבישג רגילה שוטף  שבועות מרוכזים(  3חודשים )סה"כ 

 קהילתי 

 360חינוך 

יצירת אחידות ושפה  
משותפת בין מערכת  

החינוך הפורמלי והבלתי  
 פורמלי 

כל גננת תעביר בתחילת כל חודש תכנית עבודה עם   יצירת המשכיות לאורך שעות היום במסגרות השונות 
 איריס  אבישג רגילה שוטף  נושאים, פעילויות ודגשים לחודש הקרוב. 

יצירת אחידות בין כיתות  
 צוות  אבישג רגילה שוטף  כלל ילדי הצהרון יקבלו תוכן וסדר יום אחיד  עבודה עפ"י סדר יום מוגדר מראש  הצהרון 

קשר רציף עם מנהלות  
מפגש פתיחת שנה וסוף לשנה להסקת מסקנות   פגישה עם כל מנהלת בית ספר   בתי הספר  

 מנהלות  אבישג רגילה שוטף  ויובלים()מנהלת גוונים, שחקים  

פעילות  
 העשרה 

פעילויות שיא לכלל מערך  
אירועי   2-במהלך השנה ילדי מערך הצהרונים יוזמנו ל  הפקה ותפעול של הצגות/הופעות/תוכן מיוחד  ילדי הצהרונים 

 הנהגות הורים  אבישג רגילה שוטף  שיא )שעות אחה"צ, רישום מראש(

חוגים קבועים לאורך השנה בכל שבוע בכל צהרון .   - 2 תיאום  עם חוגים קבועים וחוגים מזדמנים שונים חוגים בנושאים 
 מפעילים  אבישג גבוהה אוגוסט  פעילות מוזיקלית של פורטיסימו בכל צהרון 

ניהול 
 תקציב 

ללא חריגות בתקציב  
לחודש עם עמוס מנהל המתנ"ס, עדכון  פגישה אחת  עבודה  בהתאם לתכנית עבודה שנתית מקושרת תקציב  השנתי 

 מנהל  אבישג גבוהה חודשי  נתונים חודשיים, חשיבה משותפת בעניין 

הגדלת מחזור הכנסות  
  380שנתי  )לפחות 

 נרשמים לתשפ"ג( 
שימור היקפי הצהרונים למרות הירידה במספר   העלאת כמות הרשומים לצהרונים 

   אבישג עליונה  שוטף  הילדים בכל שכבת גיל 
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מעונות  
 יום 

איתור, בקרה ומעקב אחר  
  - התנהלות המעונות 

ביקור בכל מעון פעמים  
 בחודש 

   אבישג גבוהה שוטף  2022ביקורים בשנת   40סה"כ  עריכת ישיבות מתואמות וביקורי פתע במעונות 

בקרה ומעקב אחר עבודת  
ישיבת   -מנהלת המעונות 

עבודה עם מנהלת  
 בחודש המעונות פעמיים  

 מנהלת מעונות  אבישג רגילה שוטף  2022ישיבות בשנת   20סה"כ  ישיבות תיאום שוטפות 

שיפור שביעות הרצון של  
 מנהלת מעונות  אבישג גבוהה אפריל  תוצאות סקר מנותחות  ערכית סקר בקרב ההורים לילדי המעונות  הורי המעונות 

קשר עם  
 עדכונים שוטפים בקבוצות הוואצפ.   קשר שוטף עם ההורים  הורים

לכל קבוצת וואטספ של הורי צהרון ישלחו לפחות שני  
עדכונים בשבוע. ובכל קבוצה ישלח עדכון נוסף על  

 עדכונים בשבוע(  3החוגים )סה"כ 
   אבישג רגילה שוטף 

 

  

 מסגרת ביצוע  פרוייקטים 
תחום  
לו"ז   תפוקות  משימות יעד ליבה

 שותפים  אחראי  עדיפות לביצוע

העשרה  
 פעילויות להורי הצהרונים  להורים

ספריה,   אבישג רגילה שוטף  שעות סיפור או הצגות לידים והורים  2קיום  קיום פעילויות הורים וילדים בשעות שאחרי הצהרון 
 תרבותא 

חינוך, בי"ס   אבישג רגילה שוטף  סדנאות להורים  2קיום  סדנאות הורות בריאה 
 להורים 

פתיחת  
שנת  

לימודים 
 תשפ"ג 

פתיחה "חלקה" וללא  
תקלות משמעותיות של  
שנת הלימודים תשפ"ג  

)ללא תקלות הזנה, חוסר  
בצוות, ללא "איבוד"  
נרשמים, ללא חוסר  

 בצוות, ללא חוסר בציוד( 

 חינוך  אבישג עליונה  אפריל  נרשמים  400 פתיחת רישום מוקדם ופרסומו 

 חינוך  אבישג עליונה  מאי  קבוצות  18הקמת  שיבוץ צהרונים וצוותים 

 צהריים טובים  אבישג גבוהה אוגוסט  הכשרות לצוותים לקראת פתיחת שנה  3עריכת  הכשרות 

הנהגות הורים,   אבישג גבוהה שוטף  מפגשים לקראת פתיחת השנה  2 מפגש עם הנהגות הורים
 חינוך 

 

 


