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  2022כנית עבודה  ת

                  

 דורית גנוז       שירותים חברתיים                                            מחלקה: 
 

 מסגרת ביצוע  מיקודים רשותיים 
לו"ז   תפוקות  משימות יעד תחום ליבה 

 שותפים  אחראי  עדיפות לביצוע

מרחב  
   נעמה  רגילה   פעילויות במהלך השנה  2 פעילויות חברתיות מגבשות בין תושבי היישוב  טובה שכנות   ציבורי

ביסוס מרכז גישור ודיאלוג   קהילתיות 
 בקהילה 

 ביטחון קהילתי  נעמה  רגילה פברואר  מגשרים תושבי הישוב  20 הכשרת מגשרים
 קהילתי ביטחון   נעמה  גבוהה אפריל  מגשרים 4 הכשרת פרקטיקום למגשרים

פרוייקטים קהילתיים יחד עם   2יתקיימו  ביצוע פרוייקטים קהילתיים יחד עם המגשרים
 ביטחון קהילתי  נעמה  רגילה שוטף  המגשרים

יתקיימו גישורים ליישוב סכסוכים; יתקבלו פחות  
 דיווחים על סכסוכים ברחובות המורכבים 

מקרי   2  -מגשרים פעילים עם פרקטיקום 5
 ביטחון קהילתי  נעמה  רגילה שוטף  2022בשנת גישור 

פעילות מניעה בנושא סמים   חינוך
 אלכוהול ומיניות בריאה 

סדנאות מניעה לתלמידי התיכון והחטיבה העליונה בבתי  
 הספר היסודיים 

 ביטחון קהילתי  נרית    

                
                
                

 ביצוע מסגרת  משימות שוטפות 

 חוק נוער 

הכרת התפקיד לצוותי  
החינוך ונהלי עבודה  

 בשיתוף פעולה 

מפגש אחת לרבעון עם היועצות בבתי הספר   מפגשי יועצות 
 מסגרות בתי הספר  בשמת  רגילה 1רבעון  היסודיים באורנית 

מפגש אחת לשנה עם הסייעות בנושא חובת   מפגש עם הסייעות 
 מחלקת החינוך  בשמת  רגילה 4רבעון  הדיווח 

 מענה לחסרי ישע 

טיפול בדיווחים שמקבלים באופן אנונימי, קופות חולים  
 הגורם המדווח  בשמת  עליונה  שוטף  פניה למשטרה או פניה לועדת פטור או מוסדות חינוך 

משטרה, חוקרי   בשמת  עליונה  שוטף  שעות לפי חוק חובת דיווח  48תוך  דיווח למשטרה 
 ילדים 

קשר עם גורם מדווח מפגש עם   -לוועדות פטורדיווח 
הנפגע, מפגש עם המשפחה, כתיבת הדוח והעברתו לוועדת  

 הפטור 

 הפניה לטיפול ושיתוף פעולה של המשפחה
 וועדת פטור  בשמת  עליונה  שוטף 

לפגיעות  מרכזי טיפול  בשמת  עליונה  שוטף  טיפול עבור נפגעים ופוגעים  הפניה לטיפול בנושא פגיעות מיניות
 מיניות 

פתיחת תיקי נזקקות, עדכונים תקופתיים לבית המשפט,   מענה באמצעות החוק 
 בשמת  עליונה  שוטף  הגנה על קטינים חסרי ישע  הארכת צווים 

  וס ביהמ"ש, אפוטרופ
לדין, מסגרות  

חינוכיות, גורמים  
 מטפלים 

הרגשי והתפקודי של  מעקב אחר המצב  קשר עם מסגרות החינוך  מעקב אחרי צו השגחה  
 מסגרות החינוך   בשמת  גבוהה שוטף  הקטין 
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 מעקב אחר המצב הרגשי והתפקודי   קשר עם מערכת הבריאות 
 מערכת הבריאות  בשמת  רגילה שוטף  של הקטין 

נוער  
 וצעירים

טיפול בבני נוער וצעירים  
 בסיכון 

פגישות אחת לחודש עם יועצות התיכון   קשר עם מערכת החינוך 
 מסגרות החינוך   נרית  רגילה חודשי  והחטיבה 

 שירות מבחן  נרית  רגילה שוטף  שיחות ופגישות בהתאם לצורך  קשר עם שירות מבחן 

בני נוער וצעירים שזקוקים להשמה חוץ   מסגרות חוץ ביתיות השמה ב
 מסגרות חוץ ביתיות  נרית  רגילה שוטף  ביתית יופנו ויושמו במסגרות מתאימות להם 

 ביקורים במסגרות 
יבוצעו ביקורים במסגרות חוץ ביתיות אחת  
לחצי שנה )יש אפשרות לביקורים נוספים  

 בהתאם לצורך( 
 ביתיות מסגרות חוץ  נרית  רגילה שוטף 

 הדרכות הוריות 
הדרכה הורית קבועה להורים, אחת לשבוע.  
וכן מפגשים עם הורים )שלא בטיפול קבוע(  

 בהתאם לצרכים שעולים מהשטח 
   נרית  רגילה שוטף 

 מעגל בנות וקבוצות טיפוליות 
נערות בכל קבוצה.   12קבוצות,   2יתקיימו 

מפגשים אחת לשבוע עד לסיום שנת  
 הלימודים

 תיכון אורט   נרית  רגילה דו שבועי 

 מניעת התנהגויות סיכוניות 

פגישות אחת לחודש עם יועצות התיכון   קשר עם מערכת החינוך 
 מסגרות החינוך   נרית  רגילה חודשי  והחטיבה 

סדנאות מניעה    8שנת הלימודים יתקיימו ב סדנאות בחינוך הבלתי פורמלי והפורמלי 
 ביטחון קהילתי  נרית  רגילה שוטף  בחטיבה ובתיכון כמו למשל: מיניות בריאה. 

 שיתוף פעולה עם ביטחון קהילתי, קב"ס ומדור הנוער 
מפגשים בהתאם לצרכים שעולים מהשטח  

למצבי חרום שונים הדורשים התערבות  
 מערכתית. 

ביטחון קהילתי,   נרית  רגילה שוטף 
 קב"ס, מדור הנוער 

 התמכרויות 

 השמה במסגרות חוץ ביתיות 

שזקוקים להשמה חוץ  בני נוער וצעירים 
ביתית לגמילה מהתמכרות יופנו ויושמו  
  2במסגרות מתאימות להם )בשנה זו תהיינה 

השמות כפי הנראה(, נתון לשינויים בהתאם  
 לצרכים העולים מהשטח. 

 מסגרות לגמילה   נרית  רגילה שוטף 

 מבחן שירות   נרית  רגילה שוטף  שיחות ופגישות בהתאם לצורך  קשר עם שירות מבחן 

 הפניה למרכז לטיפול בהתמכרות   

פונים הזקוקים לטיפול בהתמכרות )שלא  
במסגרת חוץ ביתית( יופנו ליחידות  

אנשים ליחידות    3להתמכרויות באזור )הופנו 
 להתמכרות( 

מרכזים לטיפול   נרית  רגילה שוטף 
 בהתמכרויות 

טיפול ישיר בבני נוער    
 מטופלים  20 -מענה טיפולי רגשי לבני נוער וצעירים כ  וצעירים

יתקיימו מפגשים קבועים עם בני הנוער  
והצעירים הזקוקים לכך על מנת לשפר את  

שייקבעו  איכות חייהם ועל פי מטרות הטיפול 
 לכל אחד 

 נרית  רגילה שוטף 
מסגרות  

חינוך/גורמים  
 מטפלים בקהילה 

שירות  
למוגבלויות  

)מש"ה,  
אוטיזם, 
שיקום  

ובריאות  
 הנפש( 

ומותאם  מענה מקצועי 
אישית למשפחות  

ולמאובחנים עם צרכים  
 משפחות  52מיוחדים ל 

פתיחת תיק במחלקה והפניה לשירותים   ליווי מרגע האבחנה 
   נרית      השונים בתוך שבוע 

 חברות כוח אדם  נרית  רגילה שוטף  משפחות מסתייעות בשירות זה  3 סמך מקצועי לילדים בעלי צרכים מיוחדים 
הכרה והפניה לשירותים השונים של משרד הרווחה: סמך  

לחלק משימות לשורות כל   -מקצועי, נופשונים, קייטנות 
 שורה לפי פרויקט 

פתיחת תיק והפניה לשירותים השונים.  
מסגרות בקהילה,   נרית  גבוהה שוטף  יתבצעו השמות בהתאם להוראות התע"ס 

 משרד הרווחה 

 ה למשפחה טיפול רגשי והדרכ
המשפחות יהיו בקשר רציף ויקבלו טיפל רגשי  

משפחות הזקוקות    5אם יזדקקו לו , מדובר ב 
 למענה שוטף 

   נרית  גבוהה שוטף 
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 קשר עם גורמים מקצועיים בקהילה ומחוצה לה 
יתקיים קשר עם מסגרות הלימוד של הילדים  

תדירות , מס' מסגרות,   - בשעת הצורך 
 מפגשים וכד' 

 מסגרות בקהילה  נרית  גבוהה שוטף 

השמת בעלי צרכים מיוחדים במסגרות חוץ ביתיות    
 מסגרות חוץ ביתיות  נרית  גבוהה שוטף  סגרות חוץ ביתיות מושמים במ  8 המתאימות לאבחנתם 

המשפחות יהיו בקשר רציף ויקבלו טיפל רגשי   הדרכה למשפחה  
     גבוהה שוטף  בהתאם למצבן ולצורך 

עבודת  
 זכאות

 ביצוע עבודת זכאות 

חישוב זכאות למשפחות המקבלות מענה חומרי ורגשי  
 מהמחלקה 

יתבצע חישוב זכאות למשפחות על פי הוראות  
   עופרה רגילה שוטף  התע"ס ובהתאם לנזקקות 

ביצוע השמות למסגרות )במסגרת הקהילה ומחוצה לה(  
 והזנתן במערכת משרד הרווחה 

יבוצעו השמות בהתאם לצורך ולבקשת  
   עופרה רגילה שוטף  העו"ס מעקב אישור עד קליטתן במס"ר 

לוגים, מרצים,  נותני שירות שונים )פסיכודיווח על עבודת
 (: חשבוניות, קבלות, דיווחי רשות עודסדנאות, הסעות ו

מדי חודש עד קבלת   - הגשת מת"ס במועד 
   עופרה רגילה שוטף  שוברי התשלום במלואם 

 ניהול התקציב המחלקתי 

 קשר עם מחלקת הגזברות והגביה: גביה, תשלומים 
תקשורת שוטפת. תתצבע גבייה מקסימלית  

מהפונים. יתבצע מעקב אחרי סעיפי התקציב  
 הקיימים בגזברות 

   עופרה רגילה שוטף 

מתקציב   95%תקציב המחלקה יהיה מאוזן.  מעקב אחר תקציב המחלקה 
   עופרה רגילה שוטף  המשרד ינוצל 

מדיווחי הרשות על ידי    100%אישור וניצול  ביצוע דיווחי רשות לתקציבן המחוז
   עופרה רגילה שוטף  תקציבן  המחוז 

 ניהול משרד 
   עופרה רגילה שוטף  שיינתן שירות אדיב  וטיפול מהיר  מענה לבקשות של לקוחות המחלקה 

ההיבטים התפעוליים של המשרד על הצד   ניהול משרד ומזכירות 
   עופרה רגילה שוטף  החיובי ביותר 

עבודה  
 קהילתית 

תפעול מרכז גישור ודיאלוג  
 בקהילה 

 ביטחון קהילתי  נעמה   גבוהה אפריל  מגשרים ממרכז הגישור ישתתפו בקורס  4 פתיחת קורס פרקטיקום למגשרים

המרכז יפורסם לתושבי היישוב במדיות   פרסום המרכז 
 ביטחון קהילתי  נעמה   רגילה נובמבר  השונות 

גישורים מוצלחים במהלך   2יתבצעו לפחות  ביצוע גישורים 
 ביטחון קהילתי  נעמה   רגילה דצמבר  השנה

קהילתיים יחד עם   פרוייקטים 3יתקיימו  ביצוע פרוייקטים קהילתיים יחד עם המגשרים
 ביטחון קהילתי  נעמה   רגילה שוטף  המגשרים

 ביטחון קהילתי  נעמה   רגילה חודשי  המגשרים ייפגשו אחת לחודש למפגשים גיבוש קבוצת המגשרים
 ביטחון קהילתי  נעמה   עליונה  ינואר  תבנה תוכנית שנתית למפגשי המגשרים בניית תוכנית למידה למגשרים 

המגשרים ייפגשו אחת לחודש למפגשי  העשרה ולמידה למגשרים
 ביטחון קהילתי  נעמה   רגילה חודשי  העשרה ולמידה 

המנהלות ייפגשו אחת לשבוע לפחות   מפגשי עבודה בין מנהלות המרכז 
 ביטחון קהילתי  נעמה   עליונה  שבועי  לעדכונים וחשיבה 

קשר רציף עם תוכנית גישורים והשתתפות   למידת עמיתים 
 מרכז גישור  נעמה   רגילה שוטף  בהכשרות 

 שכנות טובה 
 מרכז גישור  נעמה  רגילה 4רבעון  לכל שכונה / קבוצה יישובית.  קבוצת ווטסאפ  קשר עם פעילים מכלל הישוב 

 מרכז גישור      4רבעון  פעילויות במהלך השנה  2קיום  פעילויות במהלך השנה )סביב מועדים שייבחרו(  2ביצוע 

פעילה של כלל רכזי   תפתח קבוצת ווטסאפ קשר עם רכזי ההתנדבות  חיזוק ההתנדבות בישוב  התנדבות 
 נעמה  רגילה ינואר  ההתנדבות בישוב 

רכזי התנדבות ומנהלי  
המחלקות השונות  

 במועצה 
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תפתח קבוצת וואטסאפ יישובית להתנדבויות   הוק -קבוצת התנדבות אד
 נעמה  רגילה אפריל  חד פעמיות 

רכזי התנדבות ומנהלי  
המחלקות השונות  

 במועצה 

 הוקרת מתנדבים 

הוקרה שנתי למתנדבים. יתקיים ערב 
המתנדבים יקבלו שי לחגים, בכפוף לתקציב  

שיתקבל ממשרד הרווחה והשתתפות  
 מחלקות נוספות 

 נעמה  גבוהה ספטמבר 
ביטחון, ביטחון  
קהילתי, מרכז  

 קהילתי 

 ניהול ההתנדבות בשגרה 

 נעמה  רגילה ספטמבר  עדכון אחת לשנה  מעקב אחר רשימת המתנדבים 
ומנהלי  רכזי התנדבות 

המחלקות השונות  
 במועצה 

 נעמה  רגילה ספטמבר  עדכון המתנדבים לביטוח אחת לשנה ביטוח מתנדבים 
רכזי התנדבות ומנהלי  

המחלקות השונות  
 במועצה 

דו   הוצאת ניוזלטר אחת לחודשיים קשר שוטף עם המתנדבים 
 נעמה  רגילה חודשי 

רכזי התנדבות ומנהלי  
המחלקות השונות  

 במועצה 

חיבור האנשים לרכזי ההתנדבות המתאימים   מענה לפניות של אנשים שרוצים להתנדב 
   נעמה  רגילה שוטף  בתוך שבוע מהפניה 

 ניהול ההתנדבות בחירום 

 הכשרת מתנדבי המועצה לחירום 
ידע    -יום עיון לכלל מתנדבי המועצה בחירום 

על עבודה בחירום והתמקצעות בתחום  
 הרלוונטי 

 ביטחון  נעמה  רגילה יוני 

נוהל ניהול מתנדבים בחירום ושימוש מותאם   כתיבת נוהל לניהול מתנדבים בשעת חירום 
 ביטחון  נעמה  רגילה יולי  בו לצרכי הישוב בשעת חרום. 

 מינוי והכשרת צוות מוביל להתנדבות בחירום
פעילה.   יהיה צוות ידוע עם קבוצת ווטסאפ

המשתתפים יבינו את תפקידם וידעו להגדיר  
 אותו.

 ביטחון  נעמה  רגילה ספטמבר 

 ביטחון  נעמה  רגילה אפריל  מאגר מתנדבי חירום על פי מחלקות יצירת רשימת מתנדבי חירום 

 מוכנות לחירום  שעת חירום
המתנדבים יעברו הכשרה פעם אחת במהלך   מתנדבי שעת חירום ברווחה יעברו הכשרה  

נעמה   רגילה אוגוסט  השנה. על פי הצרכים שיעלו במהלך השנה 
 משרד הרווחה  ודורית 

 משרד הרווחה  דורית  גבוהה מאי  תיק החירום יהיה מעודכן  תיק החירום יעודכן 

 קשישים 

 קהילתיות בזקנה 

 בקבוצות עמיתים השתתפות 
למידה והתמקצעות של מרכזת התוכנית,  

אחת לכמה שבועות, על פי המועדים שייקבעו  
 מטעם התוכנית 

   נעמה  רגילה חודשי 

   נעמה  רגילה מרץ  תצא חוברת שירותים לאזרחים הותיקים  הפקת חוברת שירותים 
   נעמה  רגילה ינואר  השנה פעילים שיעברו הכשרות במהלך  5גיוס   גיוס קבוצת פעילים 

עבודה על פעילות עם קבוצת הפעילים על פי הצרכים  
 שיעלו

פעילות מותאמת לצרכים. מפגש אחת לחודש  
   נעמה  רגילה שוטף  עם הפעילים

מיפוי הקשישים הבודדים  
ייבנה מאגר מידע עם מידע על האזרחים   מיפוי הקשישים הבודדים בישוב  בשיתוף המרכז הקהילתי 

 מרכז קהילתי  נעמה  רגילה אפריל  הותיקים הבודדים בישוב 

 פעילות שוטפת 
מענה לפניות ותיאום ביקור בית בטווח של   מענה לפניות של משפחות, ביצוע ביקורי בית 

   נעמה  רגילה שוטף  שבוע מהפניה 

המשפחות והקשישים יגישו בקשות לביטוח   סיוע בהגשת בקשות לביטוח לאומי  
   נעמה  רגילה שוטף  הלאומי  

בפעילות המועדון,   קשישים יישתתפו 20 12:00 - 8:30ד' משעה  - המועדון יפעל בימים א'  מועדון גיל הזהב 
   בתאל  רגילה שוטף  חוגים ופעילות ע"י מתנדבים  3יתקיימו 

   נעמה  רגילה דצמבר  הניצולים יקבלו את הסיוע  ניצולי השואה יקבלו סיוע תקציבי פעם בשנה  מענים לניצולי שואה 
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הניצולים יקבלו את המידע על הזכויות   מיצוי זכויות לניצולי שואה 
   נעמה  רגילה שוטף  המגיעות להם

הניצולים יקבלו פרח ותעודת הוקרה   יום השואה 
   נעמה  רגילה אפריל  מהמועצה ביום השואה 

מועדונית  
 משפחתית 

השלמת צרכים בסיסיים  
ושיפור ברכישת הרגלי  

חיים בסיסיים וניהול סדר  
 יום

הקניית מיומנויות של סדר וניקיון, הרגלי אכילה, הכנת  
         ילדי המועדונית ירכשו מיומנויות בסיסיות   ילדי המועדונית  14שיעורי בית ל

שיפור תפקוד לימודי  
 וקידום יכולות קוגניטיביות 

ישיבת צוות של צוות המועדונית יחד עם צוות בית הספר  
 לתכנון אישי עבור כל ילד 

צוות המועדונית ייפגש עם צוות ביה"ס אחת  
 בשמת   גבוהה 2רבעון  ילד לשנה ויבנה תכנית מותאמת עבור כל 

קב"ס, מנחת  
מועדונית. צוות  
מועדונית, עו"ס  

משפחה, 
 יועצת/מחנכת 

זמן מיועד של שעה להכנת שעורי בית, הרחבת אופקים  
 ע"י סיפורים וזמני מפגש

הילדים יכינו שיעורי בית, יתקדמו לימודית  
צוות   עליונה  שוטף  וירחיבו אופקים 

   המועדונית 

ע"י עו"סיות, סטודנטיות   - טיפול רגשי לילדים הזקוקים  במצב הרגשי שיפור 
 גורמים מטפלים  בשמת   גבוהה שוטף  הילדים הזקוקים יופנו לטיפול מתאים  לע"ס והפניה החוצה 

חיזוק כישורים חברתיים  
ושיפור יכולת  

 לאינטראקציה בינאישית 
 צוות המועדונית  בשמת   עליונה  2רבעון  מפגשים  10  הכנסת תכנית "סולי" לילדי המועדונית 

שימור מסגרת המועדונית  
 המשפחתית 

פנייה לעו"סיות במחלקה לשירותים חברתיים לאיתור  
 ילדים המאימים למסגרת 

פניות לגננות לקראת סוף השנה לאיתור  
 עו"סיות המחלקה   בשמת   גבוהה 2רבעון  ילדים מתאימים וכן  

ילדים  15הכרת השרות ואיתור עד  פניות לגננות לקראת סוף השנה לאיתור ילדים מתאימים   
מנהלת מדור הגיל   בשמת   גבוהה 2רבעון  המתאימים למסגרת 

 הרך, קב"ס 

 יועצות  בשמת   גבוהה 2רבעון    פניה ליועצות ביה"ס לאיתור ילדים מתאימים למסגרת 

מנחת מועדונית,   בשמת   גבוהה 3רבעון  ילדים המתאימים למסגרת  15איתור עד  למועדוניות תהליכי מיון וקבלת ילדים 
 קב"ס 

ילד  -שיפור ביחסי הורה
 ובתפקודי הורות 

   בשמת   גבוהה שוטף  הורים יקבלו מענה לפניותיהם   הדרכה של ההורים מענה טלפוני ומפגשים עפ"י הצורך  

תתקיים פגישה בטרם הכניסה למועדונית וכן   בניית תכנית התערבות   -פגישות עם הורי ילדי המועדונית 
מנחת מועדונית,   בשמת   גבוהה 4רבעון  פגישות נוספות במהלך שנה"ל  2

 קב"ס 

 סדרי דין

הכנת תסקירים  לבית  
המשפט בגין משפחות  
 הנתונות בהליכי גירושין 

מההורים ובמשותף, ביקור בית בבית  פגישות עם כל אחד 
כל אחד מההורים, מפגש עם הקטינים, איסוף מידע  

 ממסגרות החינוך, הבריאות, מטפלים רגשיים וכו' 
 בית המשפט  דורית  עליונה  שוטף  הגשת התסקירים במועד שנקבע ע"י ביהמ"ש

  68-ו   19יישום סמכויות 
עפ"י חוק הכשרות  

 והאפוטרופסות המשפטית 

סיוע למשפחות בתיאום הורי ובהכנת תכנית זמני שהות  
בית המשפט,   דורית  גבוהה שוטף  תכנית זמני שהות סדורה עבור כל משפחה עבור הקטינים. 

 המשפחות המופנות 

 קיום וועדות תסקירים 
תיאום עם הפיקוח המחוזי של משרד הרווחה לצורך קיום  

והקטינים )בהתאם לגילם  הוועדה, זימון ההורים  
 ויכולתם(, קיום הדיון והעברת ההמלצות לבית המשפט. 

המלצות בדבר דרכי הטיפול במשפחה  
 דורית  גבוהה שוטף  והעברתן לבית המשפט. 

מפקחת מחוזית  
לסדרי דין במשרד  

 הרווחה 

קשר עם הנפגע/ת, קשר עם משטרת ישראל. הכנת תסקיר   הכנת תסקירי אלמ"ב 
משטר ישראל, בית   דורית  עליונה  שוטף  תסקיר לבית המשפט והמלצות לגבי הנפגע/ת  לבית המשפט 

 המשפט 

 הכנת תסקירי אפוטרופסות 

מפגש עם החסוי, פגישה עם מבקשי האפוטרופסות,   
ביקור בית בבית החסוי, פגישה עם הגורמים בקהילה  
שנמצאים בקשר עם החסוי )מסגרות, שירותי בריאות  

 וכדו'(

תסקירים עם המלצות לגבי מינוי  הגשת 
 בית המשפט   דורית  גבוהה שוטף  אפוטרופוס לחסוי 
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 מסגרת ביצוע  קטיםיפרו

יום 
המעשים  
 הטובים

 יתקיימו פרויקטים בישוב 

העבודה של יום המעשים הטובים   תוכנית  בניית תוכנית עבודה 
 נעמה  רגילה ינואר  תוגש באתר 

מרכז קהילתי,  
מחלקת חינוך,  
 ביטחון קהילתי 

תקשורת פתוחה בין רכזת ההתנדבות לרכזי   קשר עם רכזי הפרויקטים 
 נעמה  רגילה שוטף  הפרויקטים השונים 

מרכז קהילתי,  
מחלקת חינוך,  
 ביטחון קהילתי 

 נעמה  רגילה מרץ  יירכש הציוד הנדרש ליום המעשים הטובים רכישת ציוד 
מרכז קהילתי,  
מחלקת חינוך,  
 ביטחון קהילתי 

הפרויקטים יתקיימו במהלך יום המעשים   ביצוע הפרויקטים 
 נעמה  רגילה מרץ  הטובים 

מרכז קהילתי,  
מחלקת חינוך,  
 ביטחון קהילתי 

בהתאם   -אירוע שיא 
 להחלטות וועדת ההיגוי 

בהתאם להחלטות וועדת   -הפקת אירוע שיא יישובי 
 ההיגוי 

בהתאם  - יתקיים אירוע שיא יישובי 
 נעמה  רגילה מרץ  להחלטות וועדת ההיגוי 

מרכז קהילתי,  
מחלקת חינוך,  
 ביטחון קהילתי 

 פרסום היום 

 נעמה  רגילה מרץ    הכנת פרסום 
קהילתי,  מרכז  

מחלקת חינוך,  
 ביטחון קהילתי 

 נעמה  רגילה מרץ    פרסום בפייסבוק ובקבוצות השונות
מרכז קהילתי,  
מחלקת חינוך,  
 ביטחון קהילתי 

 נעמה  רגילה מרץ    פרסום על גבי המסך בכניסה לישוב
מרכז קהילתי,  
מחלקת חינוך,  
 ביטחון קהילתי 

שכנות  
 בהטו

קבוצת ווטסאפ לכל שכונה / קבוצה יישובית.   קשר עם פעילים מכלל הישוב   
         החלטה תתקבל בהמשך 

         בהתאם לצרכי השכונות השונות.   פורים, חודש השכן, ראש השנה, חנוכה  -ביצוע העוגנים   
         מיפוי בסיוע הפעילים  מיפוי התושבים הנזקקים בישוב   

קהילתיות  
 בזקנה

 השתתפות בקבוצות עמיתים   
למידה והתמקצעות של מרכזת התוכנית,  

אחת לכמה שבועות, על פי המועדים שייקבעו  
 מטעם התוכנית 

   נעמה  רגילה חודשי 

   נעמה  רגילה מרץ  תצא חוברת שירותים לאזרחים הותיקים  הפקת חוברת שירותים   
   נעמה  רגילה ינואר  השנהפעילים שיעברו הכשרות   5סו יגוי גיוס קבוצת פעילים   

עבודה על פעילות עם קבוצת הפעילים על פי הצרכים    
 שיעלו

פעילות מותאמת לצרכים. מפגש אחת לחודש  
   נעמה  רגילה שוטף  עם הפעילים

מרכז  
לילדים עם 

צרכים 
 מיוחדים

הקמת מועדונית לילדים  
 עם צרכים מיוחדים 

המועדונית תפעל פעמיים בשבוע וישתתפו בה   המועדונית הפעלת 
משרד הרווחה   נרית  גבוהה 2רבעון  ילדים.   12עד 

 והרשות המקומית 

מפקחת תחום שיקום תאשר את הקמת   אישור פיקוח למועדונית 
 משרד הרווחה   נרית  גבוהה פברואר  המועדונית 

 משאבי אנוש נרית  גבוהה 2רבעון  תמצא מנהלת ותועסק במועצה  העסקת מנהל.ת מועדונית 

בנה  מ
למחלקה  

לשירותים  
 חברתיים

מעבר  של המחלקה  
לשירותים חברתיים למבנה  

 ייעודי 

המשך הקשר עם הוועדה של משרד הרווחה לצורך אישור  
משרד הרווחה,   דורית  גבוהה 1רבעון  קבלת אישור התקציב לשיפוץ התקציב לשיפוץ 

 גזברות, הנדסה 

הכשרת המקום למבנה מחלקה לשירותים   המבנה של גן רקפת שיפוץ 
 גזברות, הנדסה  דורית  גבוהה 4רבעון  חברתיים בהתאם להוראות התע"ס

 מחלקת שפ"ע דורית  גבוהה 4רבעון  מעבר למבנה החדש  מעבר של המחלקה למבנה המשופץ

 


