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  2022כנית עבודה  ת

                  

 עידית בן יעקב        תרבות   מחלקה: 
 

תי
שו

קוד ר
מי

 

 מסגרת ביצוע  מיקודים רשותיים 

תחום  
לו"ז  תפוקות  משימות  יעד  ליבה 

 שותפים אחראי  עדיפות לביצוע 

מרחב  
 שיפור חזות תרבותא  ציבורי

 מנכ"ל   עידית  רגילה אוגוסט  מסך תקין  החלפתו תיקון מסך חיצוני או  

  -ינואר  דגלונים מותקנים   4  דגלונים על עמודי החשמל 
 עידית  רגילה אפריל 

מנכ"ל,  
הנדסה,  

 שפ"ע 

 עידית  רגילה יוני   -ינואר  החלפת הגדר  בני נוער ותושבים  שיתוףשיפוץ הגדר התומכת מצפון ב
בני נוער,  
  תושבים

 שפ"ע 

  -ינואר  ערבי תרבות ברחבה  8 שיתוף ועדת תרבות בתכנים והפקה  -חמישי ברחבה  חיזוק שיתוף הפעולה בין תרבותא לקהילה  קהילתיות 
ועדת   עידית  רגילה אוקטובר 

 תרבות 

 הגברת תחום התנדבות בני הנוער בתרבותא  חינוך
 קבועיםמתנדבים   10 גיוס מתנדבים נוספים במסגרת מחויבות חברתית 

צוות תיכון   עידית  רגילה שוטף 
 אורט 

 

  

 מסגרת ביצוע  מיקודים רשותיים 

תחום  
לו"ז  תפוקות  משימות  יעד  ליבה 

 שותפים אחראי  עדיפות לביצוע 

תיאום 
פעילות  
 ישובית 

כלל אירועי התרבות יופיעו ויועדכנו בלוח  
 האירועים היישובי המשותף 

לכל חודש את כלל הפעיליות בלוח   10 -עדכון עד ה
   עידית  רגילה חודשי  עידכונים בשנה  12 האירועים היישובי, לחודש העוקב 

קידום  
תרבות  
לילדי 
 היישוב 

בחינת אפשרות  , הגדלת מס' המנויים, שיווק ופרסום 2-5תוכנית מנויים לשעת סיפור לגילאי 
   עידית  גבוהה חודשי  שעות סיפור  10 הילדיםלהצבת לוחות מודעות בכניסה לגני 

   עידית  גבוהה דו חודשי    ות.שש הצג  .הגדלת מס' המנויים, שיווק ופרסום 3-11תוכנית מנויים להצגות ילדים 
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-12תוכנית מנויים להצגות ילדים כמו גדולים 
15 

גיוס מנויים לתוכנית, שיווק ופרסום בקרב הילדים  
המתבגרים, בבתי הספר ובהפצה ממוקדת לילדים  

 באמצעות יצירת קבוצת ווטסאפ, פליירים 
   עידית  גבוהה יוני   -ינואר  שלוש הצגות. 

חנוכה וקיץ, בחירה,שיווק   -שני מופעי בידור במהלך השנה  מופעים לילדים 
   עידית  גבוהה דצמבר  - יוני  .שני מופעים ופרסום 

קידום  
אומנות  

 ודעת 

   עידית  רגילה שוטף  שלוש הרצאות  מנוי לשלוש הרצאות שיווק ופרסום לכלל הציבור  הרצאות 

שתי תערוכות של   גיוס תושבים מציירים/מצלמים באמצעות קול קורא   תערוכות תושבים 
  תושבים עידית  רגילה שוטף  תושבים 

.  תוצריםדים, בתי ספר, מרכז הנוער להכנת . גיוס גני יל 1 תערוכות של ילדי היישוב ובני נוער מהיישוב 
 התערוכה  פתיחת , תלייה,  הכנת היצירות

שתי תערוכות של יצירות  
של ילדים ובני נוער  

  15באורנית )לפחות 
 יצירות בכל תערוכה( 

   עידית  גבוהה שוטף 

שלושה  שיווק ופרסום  -מנוי סרט+הרצאה למבוגרים  סינמה אורנית 
   עידית  רגילה שוטף  . סרטים+הרצאות

   עידית  רגילה שוטף    .סרטיםשלושה  .הזמנת שלושה סרטים לילדים, שיווק ופרסום סינמה קידס 

  20שלוש סדנאות,  פרסום ושיווק  ,הזמנת שלוש סדנאות סדנאות בתחום אומנות 
   עידית  רגילה שוטף  משתתפים בכל סדנה 

 וותיקים  עידית  רגילה חודשי  מפגשים 35 קיום אירועי הקתדרה לאורך השנה קתדרה לוותיקי היישוב 

 תיכון  עידית  רגילה שוטף  שיעורים  90 -כ  תיכון אורט אורנית  –קיום שיעורי מגמת תאטרון  תיכון אורט   -מגמת תיאטרון 

קיום 
הצגות  

והופעות  
 למבוגרים

   עידית  גבוהה יולי  . שש הצגות   .פרסום ושיווקבניית רפרטואר מגוון ומותאם  2022-2023גיבוש עונת מנויים 

 מופעי בידור וזמר 

   עידית  גבוהה שוטף  . שישה מופעים ופרסום ק ו סטנדאפ, שיו  - מופעי

שיווק  הזמנת שני מופעים לרווחת התושבים,  –מופעים 
  -ינואר    שני מופעים ופרסום 

   עידית  גבוהה דצמבר 

הגדלת  
חברות   בקרבפרסום ושיווק ההיכל  -השכרת אולם  ₪ מהשכרת האולם   150,000הכנסות של  הכנסות 

 מסחריות 
 עידית  עליונה  חודשי  שכירויות  50 –כ 
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קידום  
תרבות  
לנוער 

 ולצעירים

  300שני מופעי סטנדאפ,  הבאת סטנדאפ מתאים לבני נוער,שיווק ופרסום. סטנדאפ לנוער ולצעירים 
 עידית  גבוהה שוטף  משתתפים 

 
ועדת  

 תרבות נוער 

תרבות  
 יהודית

תוכנית עבודה נפרדת מתוקצבת ע"י האגף  
 לתרבות יהודית 

אירועים במועדי   10 הגשת תוכנית עבודה לאגף לתרבות יהודית.
תרבות   עידית  גבוהה שוטף  ישראל 

 יהודית 

לאחר אישור התוכנית, התוכנית תופעל ככל שיתאפשר  
תרבות   עידית  גבוהה שוטף  פרוייקטים מתמשכים  3 מבחינה תקציבית, בשיתוף פעולה עם המועצה הדתית 

 יהודית 

 

  

 מסגרת ביצוע  פרוייקטים 
תחום  
 ליבה 

 תפוקות  משימות  יעד 
לו"ז 

 לביצוע 
 שותפים אחראי  עדיפות

ערכים 
 לאומיים

תליית דגלי ישראל על   -פרוייקט "הדגל" 
 ומכבד  הבתים באורנית באופן מכובד

עידית בן   גבוהה ינואר  מצגת  הכנת מצגת עבור צוות החשיבה 
   יעקב 

 יצירת צוות עבודה בשיתוף תנועות הנוער ותושבים  

לרבות   -חברים בצוות  8
נציגים מבני עקיבא,  
צופים, תושבים, גני  

 ילדים, צהרונים

עידית בן   גבוהה פברואר 
 יעקב 

מ. חינוך,  
צוות  

 המתנ"ס 

עידית בן   גבוהה פברואר  חוברת פעילות  2022יצירת אוגדן פעילות עד פברואר 
 יעקב 

חינוך,  מ. 
צוות  

 המתנ"ס 

  2022רכישה עד מרץ  , ישראל י של דגל מכירהרכישה ו 
 חלוקה לפני יום הזכרון 

  2,000 -רכישה של כ
עידית בן   גבוהה מרץ  דגלים

 יעקב 

מ. חינוך,  
צוות  

 המתנ"ס 

כלל גני   -הדגל שלי  -תערוכה ע"ג הגדר בכניסה ליישוב  
 מיצגים נוספים 10הילדים, ולפחות 

תערוכה על גדר היישוב  
עידית בן   גבוהה מאי  לאורך מבוא אורנית 

 יעקב 

מ. חינוך,  
צוות  

המתנ"ס,  
 שפ"ע 

פברואר  
יוצא מן  

 הכלל

הזמנת הצגה להעלאת המודעות לאנשים עם צריכים   העלאת מודעות לאנשים עם צרכים מיוחדים 
עידית בן   עליונה  פברואר  הצגת ילדים בנושא  מיוחדים 

   יעקב 

בני נוער  הרצאה ל העלאת מודעות הציבור    
עידית בן   עליונה  פברואר  מבוגרים ול

 יעקב 
בטחון  
 קהילתי 

תרבות  
בשיתוף נציגי תושבים מהשכונה   סדנאות/יצירת הפעלות תרבות בגינות הציבוריות  בקהילה 

 )הקרנת סרטים, שעות סיפור, קבלות שבת(
אירועים בגני   12

   עידית  עליונה  3רבעון  המשחקים/שעשועיים 

מופעי  
צופים( של אומן   2,500שתי הופעות מרובות צופים )מעל  תרבות והופעות מוזיקה יישוביות  אומן 

 עידית  עליונה  אוקטובר    מוזיקה 
רישוי  ,  מנכ"ל

עסקים, בטחון,  
שפ"ע, צוות  
 מרכז קהילתי

 


