
2020תכנית עבודה 
המחלקה לשירותים 

חברתיים
דורית גנוז



אנחנו במספרים



המחלקה לשירותים חברתיים-נתונים 

.250-כ י המחלקה "מספר המשפחות המטופלות ע•

י "הנה מטופלת עבאורניתמכלל האוכלוסייה 9%-כ •
3000-משפחות מתוך כ 250-כ )ח "לשהמחלקה 

(.המשפחות ביישוב

מכלל המשפחות המטופלות מתגוררות  50%-כ •
מדובר בפערים גדולים באוכלוסיית , דיורביחידות 

.הדורשת התייחסות מיוחדתסוגיה , היישוב



נזקקות  י מהות "עפהתפלגות הטיפול במחלקה 



2019-מה עשינו ב 
.אומנות הבמה ודינאמיקה קבוצתית, סדנת העצמה לבני נוער באמצעות תיאטרון-
.ס גוונים"בביה' סדנא לכיתות ח–" בין מיניות בריאה לפגיעה מינית–יחד בהסכמה "-
(.אלקנה–בשיתוף אולפנת השומרון )סדנא בנושא סמים והשפעתם על המוח -
".גיל הזהב"מופע שירי הלהקות הצבאיות ומפגש רב דורי במועדון -
.  לנשים המטפלות בהוריהן המבוגרים, הויסבבית , סדנא בתנאי נופש-
השמות  , תיקי פונה ממוחשבים)הטמעת תוכנת מחשב לניהול העבודה במחלקת הרווחה -

(.'אלקטרוניות במסגרות וכו
.וועדות15התקיימו –וועדות לתכניות טיפול וההערכה וועדות תסקירים -
.תסקירים12–תסקירים לבית המשפט לענייני משפחה -
.מקרים24–טיפול בחוק הנוער טיפול והשגחה ולאור החוק -
השמות ילדים בפנימיות  , 12–מועדונית גיל רך , מועדונית משפחתית–ילדים 11: השמות-

השמות במסגרת חוץ ביתית  , 3–השמות בהוסטל לבוגרים מאובחנים באוטיזם , 2–
.3–ה "מש

.משפחות20–למשפחות נזקקות , חלוקת סלי מזון בחגים-



2020מטרות העל 

מתן מענה בשעות הפנאי לילדים בעלי צרכים מיוחדים

עבור , (והצופיםע"בנ)המשך הפעילות הקבוצתית של תנועות הנוער -מגרש ביתי .1
ביקורי בית אצל כלל הילדים  )ילדים 7-10.  אחת לשבועיים , בעלי צרכים מיוחדים

תלוי  , לצורך שיווק ובניית מחויבות בקרב אוכלוסיית היעד, המיועדים לקבוצה
(.במספר הילדים שמגיעים

לילדים בעלי צרכים מיוחדים בעוד  ( 16:00-19:00)צ "הקמת מועדונית בשעות אחה.2
התמדה בנוכחות  )בהתאם להתקדמות של קבוצת מגרש ביתי , 2020מאי –כחצי שנה 

מדובר על מענה  (. תקציב משרד הרווחה, מחויבות של ההורים, של הילדים בפעילות
(.ילדים15ניתן עד )ילדים 7עבור 

הילדים  . נופשונים וקייטנות בסופי שבוע וחופשות לילדים בעלי צרכים מיוחדים.3
פעם בשנה –קייטנה . כ בסופי שבוע"בד, ימי נופשון במהלך כל השנה14זכאים ל 

משפחות המשתמשות בשירות זה הן  . בהתאם לבקשת המשפחות.  ימים4למשך 
משפחות  2, כיום. )משפחות לילדים בגילאים הללו13. כ"בד10-18לילדים בגילאי 

(  השתמשו בשירות זה מפאת גיל צעיר של הילדים



2020מטרות העל 

במועדונית  , שיפור שביעות הרצון והשירות שניתן לילדים ולהורים
המשפחתית

.  ח"משהס ומנחת "עו, ס"קב–מפגשים קבועים אחת לחודש של הצוות המוביל קיום .1

, פעם בשבוע, מתנדבים במחויבות אישית2י "ע. מתנדבים לקיום פעילות עם הילדיםהפעלת . 2

.ל"לאורך שנה

.12לפחות , ילדים15השאיפה להגיע ל . מספר הילדים המשתתפים במועדוניתהגדלת . 3

12שתיפגש אחת לשבוע למשך , קבוצה למיומנויות חברתיות עבור הילדים השוהים במועדונית.4
.מפגשים



2020מטרות העל 

שיפור השירות שניתן לאוכלוסיית הגמלאים

–2. מתנדבים בסיוע בהעברת תכני העשרה5–כ . הרחבת מאגר המתנדבים במועדון גיל הזהב. 1

.מתנדבים לסיוע בהסעה של קשישים המתקשים להגיע באמצעות ההסעה המוסדרת

המשך לסדנא בתנאי נופש שהתקיימה בשנת  )קבוצת תמיכה לנשים המטפלות בהוריהם . 2

2019  .)

(. מספר המפגשים ייקבע בהקדם)משתתפות 10

,  חנוכה–חגים 3(. וצופיםע"בנ)לקראת חגים בבית הקשיש באמצעות תנועות הנוער פעילות . 3

.  פורים וראש השנה

,  קשישים8-10. ליווי של מתנדבים קשישים בבתיהם–" חיבוק מקומי"הפעילות של הרחבת . 4

.מתנדבים20

תיאום הנופשון עד חדש . בהתאם לפניות. הפניית קשישים בודדים לנופשונים בבתי אבות.5
.קשישים2-5. ממועד הפניה

אירוח בחגים של קשישים אצל משפחות מארחות בקהילה או בשולחן חג קהילתי שיוזם רב . 6
.  היישוב

.קשישים2-5

–מוכרים כ )סיוע לניצולי שואה ברכישת ציוד ביתי בהתאם לצרכים ולבקשות שעולות מהם . 7
(.ניצולים ביישוב9



2020מיקודים –מטרות ויעדים 

סיוע למתקשים להצליח כשאר חבריהם:מטרה למימוש המיקוד

.עבור ילדים שמשפחותיהם נתונות במשבר, מערך המתנדבים בחונכות אישיתהרחבת: 1יעד 

מסגרות החינוך והמחלקה  , בשיתוף המחלקה לשירותים חברתיים, מניעהבניית תכניות: 2יעד 

.לצורך איגום משאבים ומניעת כפילויות, לביטחון קהילתי

לאורך 0-18מערכת חינוך שיודעת לספק את צרכיהם של כל הילדים מגיל : "חינוךמיקוד 

".21-שעות היום ולתת להם את הכלים והיכולות הנדרשות לאופייה הייחודי של המאה ה



2020מיקודים -מטרות ויעדים 

קהילה מעורבת וחומלת

,  קשישים8-10. ליווי של מתנדבים קשישים בבתיהם–" חיבוק מקומי"הרחבת הפעילות של :1יעד 
.מתנדבים20

כרטיסים למופעים  20הקצאת : כגון. שיתוף אוכלוסיות חלשות בפעילויות קהילתיות: 2יעד 
.למשפחות רווחה, בתרבותא

תחושת השייכות והגאווה ביישוב תגבר ויסופקו כלל צרכיהם התרבותיים של : "קהילהמיקוד 

".התושבים



2020מיקודים -מטרות ויעדים 

מרחב ציבורי בטוח  

,  שימוש לרעה בסמים: ההתבגרות בנושאים כמוסדנאות מניעה לבני נוער ולהורים בגיל: 1יעד 
(.בשיתוף מחלקת החינוך והמחלקה לביטחון קהילתי)באלכוהול וונדליזם 

המחלקה לביטחון  בשיתוף)הקמת מרכז גישור לצורך סיוע בפתרון סכסוכי שכנים בקהילה : 2יעד 
.(קהילתי

".  ירוק ובטוח, מסודר, מזמין, יהיה נעיםבאורניתהמרחב הציבורי : "המרחב הציבורימיקוד 


