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  2022כנית עבודה  ת

                  

 איריס קופל        גני ילדים    מחלקה: 
 

תי
שו

קוד ר
מי

 

 מסגרת ביצוע  מיקודים רשותיים 

תחום  
לו"ז   תפוקות  משימות יעד ליבה

 שותפים  אחראי  עדיפות לביצוע

מרחב  
 ציבורי

כל גן יפעל לקדם את המרחב  
)חניה, מדרכות,  הציבורי 

כבישים( הקרובים אליו )ניקיון,  
 גינון, שתילה וכו'(

 בחינת אפשרויות של כל גן לפעילות בקרבת הגן. 
ילדי גני הילדים יגבירו את תחושת השייכות  

ליישוב ואת הנכונות לתרום לסביבה  
 ולקהילה. כל גן יקיים פעילות אחת לפחות 

 רגילה שוטף 
מנהלת  
הגיל 
 הרך

מנהלות גני  
 לדים הי

כל גני הילדים יקיימו פעילות   קהילתיות 
 להגברת הקהילתיות 

ביקור במועדון   -כל גן יערוך פרוייקט למען הקהילה )לדוגמא 
גיל הזהב, קידום נקיון היישוב, שיתילות, גן קהילתי, גמ"ח,  

חלוקת פירות מתנובת העצים בגן, חלוקת צמחי תבלין שנשתלו  
 לטובת הקהילה..

הילדים יגבירו את תחושת השייכות  ילדי גני 
ליישוב ואת הנכונות לתרום לסביבה  

 ולקהילה. כל גן יקיים פעילות אחת לפחות 
 רגילה שוטף 

מנהלת  
הגיל 
 הרך

מנהלות גני  
 הילדים 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 מסגרת ביצוע  משימות שוטפות 

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

קליטה  
 ורישום

  3-6כל ילדי אורנית בגילאי 
 ירשמו בגנים  

הפקת החוברת וכלל ההורים יקבלו מידע   פירסום חוברת רישום
 רגילה ינואר  מהימן ומסודר 

מנהלת  
מדור הגיל  

 הרך
  

כלל הורי התלמידים ירשמו באופן  רישום אינטרנטי 
מחלקת   גבוהה פברואר  אינטרנטי למעט תושבים חדשים 

   חינווך 
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שיבוץ כלל התלמידים בהתאם   שיבוץ הילדים לפי גנים 
 גבוהה מאי  לקריטריונים 

מנהלת  
מדור הגיל  

 הרך
  

כלל תלמידי הגנים באורנית יקבלו תשובות   שליחת מכתבי תשובה 
 גבוהה יולי  1.7שיבוץ עד 

מזכירת  
מחלקת  

 חינוך 
  

ומענה    15.7עד  1.7מתן אפשרות לערר להורים באינטנרט מ
 הוועדה של 

ועדת הערר תדון בכלל הבקשות ותחזיר  
מחלקת   גבוהה יולי  25.7תשובה עד 

   חינוך 

תתקיים סדנה להורים צעירים המכניסים את ילדם לגן  
 לראשונה 

הורי הילדים האמורים להיכנס לגן יבצעו  
היכרות עם מערכת הגיל הרך ביישוב  

 ויכירו את המצופה מילדם בגן  
 רגילה מאי 

מנהלת  
מדור הגיל  

 הרך

שפ"ח 
 מתי"א 

כח אדם  
ופיתוח  
 מיקצועי 

בכל גני הילדים ישובץ צוות  
 מקצועי ומתאים  

מיפוי במהלך חודש מרץ לאור תמונת מצב מהרישום, קיום  
וועדת שיבוץ במהלך חודש מאי ועדכון הצוותים במהלך חודש  

 יולי 

בכל גני הילדים באורנית תתקיים עבודה  
מנהלתמדור   גבוהה אוגוסט  תקינה של צוות הגנים

   הגיל הרך 

סייעות גני הילדים יכירו את  
מקצועי לסייעות  יתקיים קורס לפיתוח   קורס פיתוח מקצועי לסייעות הגנים תחומי הדעת בגן העתידי 

מנהלת   רגילה 4רבעון  הגנים בשיתוף משרד החינוך והפסגה
 הגיל  הרך 

משאבי  
אנוש,  
משרד  

החינוך ,  
 פסגה

הגנים יפתחו באופן סדיר ומלא  
 לאורך כל השנה 

במהלך שעות   -שיבוץ ממלאות מקום לאורך כל השבוע
העבודה על ידי מזכירת מחלקת חינוך, לאחר שעות העבודה  

 מנהלת מדור גנים

מתן מענה שוטף לסייעות וגננות מטעם  
 גבוהה שוטף  המחלקה לאורך שעות היום.

מזכירת  
המחלקה  
ומנהלת  
 הגיל הרך 

  

קידום עבודת הסייעות בגנים  
מנהלת   רגילה 2רבעון  כלל העובדים יקבלו משוב על עבודתם קיום פגישות משוב  על ידי משוב מקצועי 

   הגיל הרך 

מנהלת   רגילה יולי  של סייעות וגננות במפגש  נוכחות 80% נקיים ערב סיום שנה עבור גננות וסייעות  גיבוש צוות 
   הגיל הרך 

הערכות צוות הגיל הרך  
 לפתיחת שנה 

,  -חידוד נהלים  -נקיים יום הערכות באוגוסט לפתיחת שנה
מנהלת   רגילה אוגוסט  של סייעות וגננות במפגש  נוכחות 90% העשרה וחוויה 

 הגיל הרך 
שפ"ח 
 ביטחון 

רצפים מהגן  
 לכיתה א' 

מעבר מיטבי  של ילדי גני  
 החובה לכיתה א'  

 ביקור נציגות של  ילדי בית הספר בגני חובה 
מפגשים של תלמידי בתי הספר    8יתקיימו 

בגני החובה )כל בית ספר בהתאם הגן  
 שמזין אותו(.  

  -מרץ
מנהלת   רגילה אפריל 

 הגיל הרך 

יועצות  
בתי הספר  
מנהלות גני  

 הילדים 

מפגשים של כל גן בבית הספר    2יתקיימו  גני הילדים יערכו ביקורים בבית הספר לאורך השנה 
מנהלת   רגילה יוני  -מאי  הקולט אותו.  

 הגיל הרך 

יועצות  
בתי הספר  
מנהלות גני  

 הילדים 
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א' יהנו    העולים לכיתה  הילדים90% טקס עליה מהגן לכיתה א' 
מנהלת   רגילה אוגוסט  .וממתנה מטקס חוויתי 

   הגיל הרך 

מנהלת הגן להעברה מסודרת של  יועצת בית הספר תיפגש עם 
 הילדים 

מפגש של כלל היועצות עם מנהלות גני  
 רגילה יוני  חובה 

מנהלות גני  
הילדים  
ויועצות  
 בתי הספר 

  

מנהלת   רגילה מאי  קיום הסדנה  סדנת להורים שילדם עולה לכיתה א' 
 הגיל הרך 

שפ"ח 
 מתי"א 

תיאום מפגשי הדרכה   -הפעלת תכנית "פנדי"  בשיתוף השפ"ח
 בתוך הגן של הפסיכולוגית  

קיום מפגש של פסיכולוגית פעם אחת בכל  
גן. לאחר מכן תתקיים התוכנית על ידי  

 מנהלות גני ילדים
מנהלות גני   שפ"ח רגילה 2רבעון 

 הילדים 

  
חוגים 

 והעשרה 

 קיום חוגי העשרה לילדי הגנים  

כלל ההורים קיבלו את החוזר דרך הגננות   הוצאת חוזר לגביה עבור חוגי העשרה להורים  
          30.9והחזירו חתום ומאושר לגביה עד  

מנהלת   רגילה שוטף  הילדיםהמועצה תפעיל חוגים בכל גני  גביה מהורים על ידי הגזברות על פי רשימות מטעם מדור גנים
   הגיל הרך 

ילדי הגנים יחשפו לעולם עשיר  
מנהלת   רגילה שוטף  מופעי תרבות 3ילדי הגנים יצפו בכ  בחירת מופעים והבאת הפעילות לגן או  להצגה בתרבותא  של תרבות וחוויה 

   הגיל הרך 

למידה מחוץ לגן בהתאם  
לתוכנית הלימודים של הגן  

 המדינה. ברחבי  

תיאום הטיול מול מנהלות הגנים, הזמנת הסעה מחברת  
מנהלת גן   רגילה 2רבעון  ילדי גני החובה יצאו לטיול מעשיר אחד  ההסעות ותיאום מול הביטחון 

 ילדים 
מנהלת  
 הגיל הרך 

         ילדי  גני החובה יפנימו את כללי זה"ב בחירת הצגת ילדים בנושא  העשרה בתחום זהירות בדרכים

חיבור ילדי הגן למדינת ישראל  
 והכרת הטוב בהקמתה 

בניית הטקס על ידי צוות המורות לריתמוסיקה. תיאום מועד  
 והסעות 

כל גני הילדים באורנית יהיו שותפים  
מנהלת   רגילה אפריל  לטקס יום עצמאות חוויתי ומרגש 

 הגיל הרך 

מורות  
למוסיקה  

מנהלות גני  
 הילדים 

 הצגה של יעל לומדת לשמור על גופה+ הרצאה להורים בזום  למיניות בריאה חינוך 

הורי ילדי הגנים ירחיבו את הידע  
והמושגים בנושא מיניות בריאה בגיל הרך  
וילדי גני החובה יעמיקואת ההיכרות עם  

 הנושא. 

מנהלת      
 הגיל הרך 

ועד הורים  
 מרכזי 

העלאת מודעות לספורט ואורח  
 חיים בריא בקרב ילדי הגנים  

מגמת ספורט מובילה   -תיאום פעילות מול מחלקת הספורט
את היום, הזמנת הסעות, גננות פועלות אל מול וועד ההורים  

 להכנת חולצות משותפות לכל גן. 

כל גני החובה באורנית יהיו שותפים 
לאולימפיידה  ויחוו פעילות ייחודית  

 ם הספורט בתחו
 רגילה נובמבר 

מנהל  
מחלקת  
 ספורט 

מנהלת  
הגיל הרך  
תלמידי  
מגמת  
ספורט  
 בתיכון 
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מענים 

דיפרציאלים 
 יחודיים 

  
  

מתן מענה לילדי החינוך  
המיוחד והמשולבים בגנים  

 ובבתי הספר 

 תיאום וארגון הועדות 

כלל ילדי גני הילדים יקבלו מענה   
 דיפרנציאלי תואם לצרכיהם.

   שוטף 
מנהלת  
מחלקת  

 פרט 

מנהלת  
 הרך הגיל 

   מתי"א  עליונה  שוטף  טיפול בזכאיות ושיבוץ בגני החינוך המיוחד 

קיום ועדות רב מיקצועיות למתן מענים יחודיים בתוך גני  
         הילדים  

     עליונה    ליווי מנהלות הגן בתהליך המיפוי והשתתפות בועדות  

שיפוצי קיץ  
 ורכש 

גני הילדים יהיו מוכנים  
לפתיחת שנה מבחינת בטיחות  

 והצטידות 

בגנים כלנית ונורית הריצוף יהיה בטיחותי   החלפת ריצוף בגנים כלנית ונורית 
מנהלת   מנהל שפ"ע  רגילה אוגוסט  ואסתטי 

 הגיל הרך 

עבור כלל גני הילדים יבוצע רכש להשלמת   יבוצע רכש להשלמת ציוד חסר בגנים
מנהלת   גבוהה שוטף  צרכים והעשרה ייחודית 

   הגיל הרך 

         מניעת רעש  תקרה אקוסטית בגן חצב   

גנים לילך ולוטם יוכלו לפעול באופן נרחב   הצללות בגנים לילך ולוטם  סקר הצללות 
מנהלת   גבוהה 2רבעון  בחצר הגן ומלא 

 הגיל הרך 
שפ"ע 
 ביטחון 

 

  
  
  

 מסגרת ביצוע  פרוייקטים 

תחום  
לו"ז   תפוקות  משימות יעד ליבה

 שותפים  אחראי  עדיפות לביצוע

 חדשנות 

שילוב טכנולוגיה בפדגוגיה בגן  
העשרת הפעילות בשני גנים נוספים על פי   מקרנים שנרכשו  2התקנת  הילדים 

מנהלת   רגילה ינואר  העתידי מתווה הגן 
   הגיל הרך 

העשרת הפעילות בשני גני טרום על פי   מקרנים נוספים לגנים  2רכישת   
מנהלת   רגילה 2רבעון  מתווה הגן העתידי 

   הגיל הרך 

קידום סביבות לימודיות  
העשרת הפעילות בגן אחד לפחות  על פי   הגשת קול קורא לגן העתידי  יחודיות 

מנהלת   רגילה 3רבעון  העתידי מתווה הגן 
 הגיל הרך 

משרד  
 החינוך 

 פתיחת גן יחודי מונטסורי  

מנהלת   גבוהה שוטף  מענה יחודי להורי גני הילדים    -בדיקת התכנות מול הפיקוח
 הגיל הרך 

משרד  
 החינוך 

מנהלת   רגילה שוטף    ביקור ברשויות אחרות 
 הגיל הרך 

פיקוח  
משרד  
 החינוך 

מנהלת   רגילה יולי    רכישת ציוד 
   הגיל הרך 
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 רגילה יוני    גיוס צוות 
פיקוח  
משרד  
 החינוך 

  

מנהלת   רגילה שוטף    הדרכה ליווי ופיקוח 
   הגיל הרך 

גן שקד יפעל ביער בשיתוף גן  
 איצטרובל 

העשרת הפעילות בגן על פי מתווה הגן   בניית תכנית 
מנהלת   רגילה שוטף  העתידי 

 הגיל הרך 

הגן  מנהלת 
פיקוח  
משרד  
 החינוך 

מנהלת   גבוהה שוטף    אישורי פיקוח וביטחון 
 הגיל הרך 

פיקוח  
 וביטחון 

מנהלת   גבוהה שוטף    תיאום הסעות 
 הגיל הרך 

פיקוח  
 וביטחון 

סייעות גני הילדים יהיו שותפות  
לקידום תכניות חדשניות בגני  

 הילדים 

  -שעברהחשיבה מחודשת על הקול קורא שנכתב בשנה 
הפקתלקחים והדגשים חדשים. מפגש גננות וסייעות לפרסום  

הקול קורא. הקמת ועדה לבחינת הקולות הקוראים. הכרזה על  
 שני זוכות. מימוש התוכנית בגן 

עידוד כלל הסייעות לחשיבה ויזמות בגן  
מנהלת   גבוהה שוטף  הילדים תוך שיתוף פעולה עם מנהלת הגן. 

 הסעות  הגיל הרך 

איכות  
 הסביבה 

מימוש קול קורא לאיכות  
 תלת שנתי  -הסביבה 

מנהלת   רגילה שוטף  הקמת גינות לימודיות בחמישה גנים סיום מימוש שנת תש"פ והגשת חשבוניות 
 הגיל הרך 

המשרד  
לאיכות  
 הסביבה 

מנהלת   רגילה שוטף  גנים ישתתפו בתכנית קיימות  8 מימוש קול קורא תשפ"א תשפ"ב 
   הגיל הרך 

מימוש קול קורא מדיחי כלים  
 בגני הילדים 

 רכישת מדיחים וכלי אוכל ברי קימא 
חינוך לקיימות ואיכות הסביבהבכלל גני  

איסור השימוש בכלי אוכל חד   -הילדים
 פעמיים 

מנהלת   גבוהה 3רבעון 
 הגיל הרך 

שפ"ע 
משרד  

לאיכות  
 הסביבה 

רבעון   התכנית צוותי הגנים ישתפו פעולה עם  הכשרת הצוותים  
מנהלת   רגילה שלישי

   הגיל הרך 

קהילה  
ויהלומים 
 תרבותיים

 קידום תכנית ספרותא באה לגן 

.יתואמו  1ילדי גני החובה ישתתפו בתכנית ספרותא באה לגן: 
. יתואמו הסעות  2ביקורים של ילדי גני החובה בספרייה. 

.  4. עבור כל גן יפתח כרטיס קורא בסיפרייה. 3לספרייה 
.  5הילדים יגיעו עם הוריהם לספרייה ויחליפו ספרים עבור הגן . 

 ילדי הגן יחשפו לספרים נבחרים בתכנית . 

ילדי גני החובה יכירו את הספרייה, יבינו  
את חשיבות הקריאה ויגיעו עם הורים  

 לספרייה. 
מנהלתהגיל   רגילה שוטף 

 הרך
מנהל  

 ספרותא 

גני הילדים יפעלו כקהילה ולמען  
 הקהילה 

כל גן ילדים יפעל בתכנית אחת לפחות מול קהילת הורי הגן או  
 מול הקהילה מחוץ לגן  

הילדים בגני הילדים באורנית יחושו תחושת  
מנהלות גני   רגילה שוטף  שייכות לקהילה ורצון לתרום לה 

 הילדים 

מנהלת  
הגיל הרך  

הורי  
 הילדים 



  גני ילדים  - 2022תכניות עבודה  -מועצת אורנית  
 

 

הפעלת תכנית זה"ב בגן בגני  
גני ילדים באורנית יפעלו מתנדבי זה"ב   18ב שימור הקשר עם המתנדבים והרכזת.   באורנית הילדים 

 מתנ"ס  רגילה שוטף  בגן

מנהלת  
הגיל הרך  

מנהלות גני  
 הילדים 

חיזוק הקשר עם ועד ההורים  
 המרכזי 

תקשורת רציפה. פתרון בעיות תוף שיתוף פעולה. שיתופי פעולה  
 הילדים בעשייה ובתכניות בגני 

יתקיימו שלושה מפגשים לאורך השנה. 
מנהלת   רגילה שוטף  פעילויות בשיתוף הועד. 2-3יתקיימו 

 הגיל הרך 
ועדי  
 הורים 

 


