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תכנית עבודה מחוברת תקציב: אגף שירותים חברתיים                  תקציר מנהלים 

אגף השירותים החברתיים מעניק מגוון רחב של שירותים בתחום החברתי והאישי לכלל תושבי 
המועצה ופועל לחיזוק הקהילות השונות והקהילה האזורית, תוך מתן מענים לצרכים השונים 

והמשתנים בקהילות המועצה בשגרה ובחירום. 
האגף פועל באופן מתמיד בשיתוף פעולה עם אגפי המועצה השונים להגדלת היצע השירותים 

בהתאם לצרכים המשתנים, תוך שיפור וייעול השירות לתושב ותהליכי העבודה.

להלן עיקרי החידושים בתוכנית העבודה של האגף לשנת 2020:

הגדלת מספר העמותות והארגונים עימם יש שיתופי פעולה בתחום ההתנדבות	 
ביישוב 	  ההשפעה  במוקדי  חלק  שתיקח  צעירה  מנהיגות  פיתוח   - צעירה  מנהיגות  קורס 

ובמועצה, בשיתוף עם מרכז הצעירים
הטמעת נהלי העבודה של צח"י ביישובים על פי מודל ההפעלה החדש במועצה	 
הפעלת כיתות ותיקים בבי"ס לבנות שומריה ובמבואות הנגב	 
הפעלת תכנית "אפשרי בריא" 	 
בניה וביסוס תחום בני משפחה מטפלים באזרחים ותיקים 	 
בנית תוכנית מועצתית למניעת אובדנות 	 
קיום קבוצות ילדים לאחים מיוחדים	 

בברכה          
עדית אטינגר,          

מנהלת אגף שירותים חברתיים         
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שותפיםאחראירבעון לביצועמדד תוצאה כמותימשימותיעדיםמטרהמטרת על

קיום ישיבות צוות טיפולי 
מועצתי - אחת לחודש וחצי

שנתי
מנהלת אגף 

שירותים 
חברתיים

קיום פגישות שוטפות אחת 
לחודש עם מנהל אגף החינוך 

ומנהלת השפ"ח
שנתי

מנהלת אגף 
שירותים 
חברתיים

קיום פגישות שוטפות אחת 
לשבועיים / שלושה עם מנכ"ל 

המועצה, אגף יישובים
שנתי

מנהלת אגף 
שירותים 
חברתיים

המשך עבודת עו"ס מרחבי בכל ישוב
בכל ישוב יש עו"ס מרחבי בין 1-2 פעמים 

בשבוע
קיום ישיבות צוות טיפולי 

מועצתי - אחת לחודש וחצי
שנתי

מנהלת אגף 
שירותים 
חברתיים

צוות האגף

חיזוק ובסיס בניה ופיתוח של 
התחומים החדשים / מחודשים באגף: 

שלום הותיק, צרכים מיוחדים, 
התנדבות, טיפול ומניעה, בני משפחה 

מטפלים

מימוש 90% מתוכניות התחומים
קיום פגישות שוטפות אחת 
לחודש עם מנהל אגף החינוך

שנתי
מנהלת אגף 

שירותים 
חברתיים

צוות האגף

שנתיתקציב מאוזןמעקב תקציבי
מנהלת אגף 

שירותים 
חברתיים

תקציבאית האגף

כלל התקנים והתפקידים 
מאויישים

שנתי
מנהלת אגף 

שירותים 
חברתיים

קיום הכשרות ולימודים 
מקצועיים של עובדים במועצה 
ומחוצה לה: 4 לימודים ארוכים, 
2 קורסים ארוכים, השתלמויות 

וימי עיון

שנתי
מנהלת אגף 

שירותים 
חברתיים

פגישות קבועות עם העובדות, 
ישיבת צוות אחת לשבועיים

שנתי
מנהלת אגף 

שירותים 
חברתיים

המשך התאמת מודל 
העבודה למציאת 

המשתנה

מצויינות בשרות 
לתושב

ניהול אגף ומטרותיו
מצויינות בשרות 

לתושב
ניהול מקדם ומאפשר באופן מיטבי 

את תפקיד האגף ומטרותיו
ניהול כח אדם מקצועי

חיזוק וטיפוח שיתופי הפעולה בין 
עובדי האגף השונים, עם אגפי 

ומחלקות המועצה - חינוך, שפ"ח, 
מנכ"ל, יישובים

קיום מפגשים קבועים בפורומים משותפים 
ובעלי תפקידים רלוונטיים

ניהול אגף
מצויינות בשרות 

לתושב
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ניהול מקדם ומאפשר באופן מיטבי 
את תפקיד האגף ומטרותיו

ניהול כח אדם מקצועי

פגישות הדרכה חיצונית 
קבועות עם העובדות: פרטני 
אחת ל-2/3 שבועות ואחת 

קבוצתית

שנתי
מנהלת אגף 

שירותים 
חברתיים

ניהול קשרי חוץ לטובת קידום מטרות 
האגף

קיום קשר עם גורמים ממשלתיים, מגזר 
שלישי, ופורומים רלוונטיים

פגישה עם מנהל המחוז, 
מפקחים, קוליגות, ו. רווחה של 

מוא"ז, ועדת צח"י ארצי ועוד
שנתי

מנהלת אגף 
שירותים 
חברתיים

הגברת תחושת 
הביטחון של תושבי 

המועצה
התמקצעות צוות האגףמוכנות לשעת חירום

המשך הכשרת צוות האגף ואנשי טיפול 
מתנדבים למתן מענים בחירום

השתתפות של עובדי מכלול 
אוכלוסייה בהכשרה אחת/ דיון 

אחד בנושא הכנה לחירום 
במהלך 2020

3
מנהלת 
מכלול 

אוכלוסיה

רכזת צח"י, מספר 2 
מכלול אוכלוסייה

ניהול אגף ומטרותיו
מצויינות בשרות 

לתושב
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העו"ס תעבוד על פי מודל העבודה 
התוצאתית שפותח בשנת העבודה הקודמת

ישום המודל של 50% 
מהמשפחות

העו"סשנתי

שנתי10 פגישות בשנהפגישות של מנהלת התוכנית עם כל עו"ס
מנהלת 

התוכנית 
והעו"ס

עו"סים

שיחות עם כלל הגורמים המעורבים בתהליך 
ובטיפול במשפחה שבתוכנית

העו"סשנתי10 שיחות בשנה

שנתי100%קבלה וישום התוכנית עם 27 משפחות בשנה
מנהלת 
התכנית

עו"סיות, מטפלות להבה, 
מורים טיפוליים, מסגרות 

החינוך

קיום מפגשים בבתי הספר המועצתיים 
בתחילת שנה ובסופה

מפגש אחד לפחות בכל אחד 
מבתי הספר: מבואות הנגב, 
יובלי הנגב, ניצני הנגב ונווה 

במדבר

שנתי
מנהלת 
התוכנית

מנהלת אגף שירותים 
חברתיים

שנתיאחת לרבעוןפרסום ושיווק התוכנית במדיה המועצתית
מנהלת 
התוכנית

שיחות עם כלל הגורמים המעורבים בתהליך 
ובטיפול במשפחה שבתוכנית

העו"סשנתי10 פגישות בשנה

העו"סשנתי10 פגישות בשנהפגישות של מנהלת התוכנית עם כל עו"ס

איתור נערים/ות המתאימים לתוכנית דרך 
שיווק התוכנית בישובים, בבתי הספר 

ובמשפחות שבטיפול
העו"סשנתילפחות 5 נערים/ות

שנתילפחות 3 הכשרותהכשרות למטפליםהעמקת התמקצעות של הצוות
מנהלת 
המרכז

מנהלת האגף

שנתילפחות 3 הדרכותהמשך קיום הדרכות קבוצתיות
מנהלת 
המרכז

הנגשת התוכנית והערכתה בפגישות 
השנתיות עם בתי הספר המועצתיים ואשל 

הנשיא

פגישה שנתית במבואות הנגב, 
יובלי הנגב,  ניצני הנגב, נווה 

במדבר
שנתי

מנהלת 
התוכנית

מנהלת האגף לשירותים 
חברתיים ועו"סים מנהלי 
התיקים של מש' הנערים

המשך הגדלת מספר המשפחות הנהנות 
מהשרות

שנתיהגדלה ב 20% לפחות
מנהלת 
המרכז 

והעו"סים

המשך שיווק המרכז בבתי הספר ובישובי 
המועצה ובמדיות השונות

שנתילפחות פעמיים בשנה
מנהלת 
המרכז 

והעו"סים

הרחבה של המרכז לטיפול משפחתי

הרחבת המרכז הטיפולי 
המועצתי

מצויינות בשרות 
לתושב

שיפור תפקודו הנורמטיבי של הילד / 
נער ומשפחתו ביחס לנקודה בה החלו 

את התוכנית ובאופן המצמצם את 
רמת הסיכון והדאגה

הפעלת תוכנית אפיקים

המשך הפעלת התוכנית במתכונת 
הנוכחית (מיועדת ל 4-5 נערים/ות 

בסיכון שאינם יכולים להשתלב 
בתוכנית להבה)

הפעלה של המרכז לטיפול משפחתי

לכלל המשפחות  נגישות מיטבית 
במועצה היכולות ורוצות להיתרם 

ממנה

הפעלת תוכנית להבה
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בחינה משותפת עם שומריה על כניסה 
לתכנית

העו"סשנתיכניסת שומריה לתכנית להבה

בחינת הגדלת סבסוד למשפחות מעוטות 
יכולת

הגדלת הסבסוד למשפחות 
מועטות יכולת

שנתי
מנהלת 
המרכז

קביעת תוכנית משותפת וחלוקת משימותהמשך עבודה שוטפת עם השפ"ח
בניית תוכנית שנתית משותפת 

והערכתה
שנתי

מנהלת 
המרכז 
ומנהלת 
השפ"ח

המשך מתן מענים טיפוליים לנפגעי חרדה, 
אובדון ושכול על פי הצורך

שנתי20 פניות בשנה
מנהלת 
המרכז

המשך הכשרות של מטפלים ועו"סים במענה 
ראשוני לנפגעי חרדה, אובדן ושכול

שנתיפעמיים בשנה
מנהלת 
המרכז

הקמת קבוצת פרקטיקום בטיפול משפחתי 
(הדרכה חיה מאחורי מראה)

1חודש מרץ 2020
מנהלת 
המרכז

מכון ברקאי

שנתי2גיוס מתמחים תמורת הדרכה
מנהלת 
המרכז

התאמת המרכז לטיפול במשפחות 
בעלי צרכים מיוחדים

שנתילפחות 2 הדרכותהכשרות פנימיות למטפלים
מנהלת 
המרכז

מטפלים מומחים 
בתחום, רכזת תחום 
בעלי צרכים מיוחדים

התאמת המרכז למתן מענה 
למשפחות מעוטות יכולת

שנתינוהל כתובבניית נהלים והטמעתם
מנהלת 
המרכז

מנהלת האגף 
ותקציבאית המחלקה

לכלל המשפחות  נגישות מיטבית 
במועצה היכולות ורוצות להיתרם 

ממנה
הפעלת תוכנית להבה

מצויינות בשרות 
לתושב

הרחבת המרכז הטיפולי 
המועצתי

הפעלה של המרכז לטיפול משפחתי
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2הכשרת מבנה מתאיםהכשרת ואבזור מבנה מתאים
רכזת תחום 

צרכים 
מיוחדים

אשכול נגב מערבי, ענבל 
ובר "שביל הזהב"

שנתילפחות 20 משפחותהמשך גיוס וקליטת משפחות
רכזת תחום 

צרכים 
מיוחדים

מנהלת תחום טיפולי 
ועו"סיות האגף

כתיבת תוכנית פעילות שנתית למרכז 
(הרצאות, סדנאות, מפגשי הורים, מפגשי 

אחים, פעילויות משפחתיות)
1פירוט פעילויות

רכזת תחום 
צרכים 
מיוחדים

מ. תחום טיפולי

2לפחות 60 משתתפיםהפנינג משפחות אביב
רכזת תחום 

צרכים 
מיוחדים

מ. תחום טיפולי

3לפחות 60 משתתפיםהפנינג משפחות קיץ
רכזת תחום 

צרכים 
מיוחדים

מ. תחום טיפולי

הכשרה ותחזוק מערך מתנדבים 
למשפחות

המשך גיוס מתנדבים, וקיום 2 מפגשי הכשרה 
בשנה

שנתילפחות 10 מתנדבים
רכזת תחום 

צרכים 
מיוחדים

רכזת מתנדבים

קבוצת אחים
קיום קבוצה תהליכית של 15 מפגשים לאחים 

מיוחדים
קיום הקבוצה בהשתתפות של 

כ-15 ילדים
1

רכזת תחום 
צרכים 
מיוחדים

מנהלת האגף לשירותים 
חברתיים

פיתוח מענה טיפולי משפחתי 
מערכתי למשפחות בהתאם לצורך

יצירת תשתית בשותפות הכשרה עם בתי 
ספר לטיפול משפחתי כחלק ממענה טיפולי 

שלם
שנתייישום המודל על כ-5 משפחות

רכזת תחום 
צרכים 
מיוחדים

 מנהלת המרכז הטיפולי

העלאת מודעות 
מועצתית

העלאת מודעות מועצתית
פעילות תרבותית בתחום, פרסום ושיווק, 

הקניית ידע בכלי התקשורת השונים
קיום הצגה, פעילויות הסברה 

להעלאת מודעות לכלל המועצה
3,4

רכזת תחום 
צרכים 
מיוחדים

מנהלת מחלקת תרבות

בניית תשתית לשילוב 
בוגרים בתעסוקה

שילוב בוגרים עם צרכים מיוחדים 
במקומות תעסוקה המשוייכים למועצה

יצירת קשר עם גורמים רלוונטים
לאפשר השתלבות של כ-5 
בוגרים במקומות תעסוקה

3
רכזת תחום 

צרכים 
מיוחדים

איסי-לי מעברים, עמותת 
גוונים

הקמת בית לחיים בקיבוץ 
בית קמה

הקמת בית לחיים לצעירים (16-25) 
בתפקוד נמוך

יצירת קשר עם גורם מפעיל, סיוע בתהליך 
הקהילתי בבית קמה, שותפות עם קבוצת 

הורים מובילים

מציאת מפעיל, אישור פיקוח, 
מציאת מבנה מתאים, גיוס 

דיירים
שנתי

רכזת תחום 
צרכים 
מיוחדים

פיקוח רווחה, קבוצת 
הורים מובילים

פעילות גיבוש למשפחות מיוחדות

הקמת מרכז למשפחה

פיתוח מענים למשפחות 
עם צרכים מיוחדים

מעורבות והשפעה 
בחברה ובסביבה

מצוינות בשירות 
לתושב

20
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גורם מייעץ לעו"סים בתחום. גורם 
מתווך בין עו"סים לפיקוח. ליווי 
לפגישות משפחתיות/מסגרות

פגישות מקצועיות עם העובדות

מתן מענה לעו"סיות בנושא 
מוגבלויות- מידע וידע, 

התייעצות, תיווך מול גורמי חוץ 
(פיקוח ומסגרות)

שנתי
רכזת תחום 

צרכים 
מיוחדים

עו"סיות האגף

מאגר מידע וידע של מענים, שירותים 
ומסגרות לאנשים עם מוגבלויות

שנתימאגר ידע ממוחשב / קשיחבניית מאגר ידע, איסוף מידע וריכוז החומר
רכזת תחום 

צרכים 
מיוחדים

עו"סיות האגף

בחינה של מודל ההפעלה של תחום 
הצרכים המיוחדים במועצה

חידוד הסכמות עם החינוך בנושא
סיכום כתוב משותף על מודל 

ההפעלה
1,2

רכזת תחום 
צרכים 

מיוחדים 
באגף 

שירותים 
חברתיים 
ובאגף 
החינוך

מנהלת האגף לשירותים 
חברתיים, מנהל אגף 

חינוך

פיתוח תפיסה קהילתית כלפי ילדים 
ומשפחות עם צרכים מיוחדים

העלאת מודעות של הקהילה, צח"י וצוותים 
חינוכים למשפחות עם צרכים מיוחדים 

ביישובים

הישוב רואה את הצרכים 
המיוחדים כחלק בלתי נפרד 

ממערך ההכנה לחירום
שנתי

רכזת תחום 
צרכים 
מיוחדים

צח"י, כנפיים של קרמבו 
אגף התרבות והספורט 
של המועצה - פעילויות 

חשיפה והסברה

איסוף מידע וריכוז החומרעדכון תיק חירום
רשימה מעודכנת של כלל 

המשפחות
שנתי

רכזת תחום 
צרכים 
מיוחדים

עו"סיות האגף

ייעוץ, תיווך וליווי מקצועי
מצוינות בשירות 

לתושב

פיתוח מענים לבעלי 
צרכים מיוחדים בחירום

הגברת תחושת 
הביטחון של תושבי 

המועצה
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מתן שירות איכותי של 
התנדבויות אישיות של 

מכניסטים בעבור 
אוכלוסיות מוחלשות

שיפור מערך ההתנדבויות האישיות 
לילדים וותיקים של מכניסטים 

ממכינות עמיחי ונחשון

יישום הפעלה ולווי של מערכי ההתנדבות 
האישית של המכניסטים על בסיס הפקת 
לקחים משנת 2019 ונוהלי עבודה שנבנו 

בשיתוף עם המכינות

א. שיבוץ וליווי כ-40 חונכים 
משתי המכינות

ב. התמדה וסיום של 80 אחוז 
מהחונכים את החונכות 

האישית
ג. מדד שביעות רצון - הורים, 

מוטבים, עו"סים וחונכים - 
80% שביעות רצון טובה וטובה 

מאד

שנתי
רכזת 

התנדבות 
מועצתית

מנהל ואיש קשר מלווה 
מטעם מכינת עמי חי 
ומלווה מטעם  מכינת 

נחשון + עו"סיות

חיזוק תשתית מערך 
ההתנדבות במועצה

חיזוק מערך מובילי ויזמי התנדבות

המשך לווי מקצועי למובילים קיימים + צרוף  
מובילי התנדבות של תכניות קיימות בישובים 
שטרם נוצר עימם קשר + שילוב מובילים יוזמי 

תכניות התנדבות

הגדלת מספר המובילים 
בקבוצה ב -5 מובילים חדשים 

נוספים לפחות
שנתי

רכזת 
התנדבות 
מועצתית

קיום, שימור והגדלת 
מערך פעילות 

התנדבותית במועצה 
שימור פרוייקטים 

התנדבותיים מועצתיים 
קיימים

א. שימור מערך פרוייקטים 
התנדבותיים ומתנדבים קיימים

ב. הגדלת מספר המתנדבים ותכניות 
ההתנדבות במועצה

א. לווי שוטף,תמיכה סיוע וייעוץ למובילי 
תכניות התנדבות בשימור מתנדבים בקבוצות 
השונות [וותיקים בצבא, נהגי אמבולנס, יחידת 
סער, נאמני נגישות, מתנדבים לבעלי צרכים 

מיוחדים, מתנדבים בעמותה לוותיקים, 
מתנדבי ידיד לחינוך, יד תמר נבטים ועוד]

ב. ארגון מפגשי הכשרה והוקרה למתנדבים
ג. גיוס מתנדבים חדשים לתכניות קיימות

א. מפגשי לווי עם מוביל 
התנדבו אחת לרבעון

ב. 1 ארוע הכשרה ו -1 ארוע 
הוקרה בשנה

ג. התמדת 80% מהמתנדבים 
בתכניות קיימות

ד. גיוס 3 מתנדבים חדשים לכל 
תכנית

שנתי
רכזת 

התנדבות 
מועצתית

מובילי התנדבות 
בתכניות השונות

הרחבת ההתנדבויות 
במערכת החינוך

גיוס והרחבת מספר המתנדבים בידיד 
לחינוך בני שמעון להתנדבות בבתי 

הספר

א. גיוס מתנדבים נוספים
 ב. הרחבת המעטפת מטעם ידיד לחינוך 

בעבור מתנדבי ידיד לחינוך בני שמעון

א. גיוס 5 מתנדבים נוספים 
לפחות

ב. קיום 4 מפגשי העשרה 
למתנדבי ידיד לחינוך בני שמעון

שנתי
רכזת 

התנדבות 
מועצתית

מובילת התנדבות ידיד 
לחינוך בני שמעון

הפעלת פרוייקטים 
התנדבותיים בשבוע 

המעשים הטובים

הרחבת שיתופי הפעולה ומספר 
הפרוייקטים להתנדבות בשבוע זה

א. זמון פורום בעלי תפקיד [חינוך, מחלקת 
ישובים, התנדבות, מובילי התנדבות ועוד] לצד 

מובילי התנדבות לתכנון וחשיבה משותפת
ב. הגשת תכניות לעמותת רוח טובה לסיוע 

תקציבי
ג. הפעלת התכניות בשבוע המעשים הטובים.

הפעלת התכניות שיקבעו ביום 
המעשים הטובים

1,2
רכזת 

התנדבות 
מועצתית

מובילי התנדבות , 
גורמים שונים באגף 

החינוך, עובדת מעורבות 
חברתית במחלקת 

ישובים

מעורבות והשפעה 
בחברה ובסביבה
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מעורבות והשפעה 
בחברה ובסביבה

חיזוק תחום הפרסום 
והשיווק

הרחבה וייעול השווק והפרסום בתחום 
ההתנדבות

א. שינוי וחידוש דף תחום ההתנדבות באתר 
המועצה

ב. הרחבת השימוש בכלים בתחום השווק 
והפרסום

א. חידוש דף התנדבות באתר 
המועצה

ב. כתבה או פרסום על עשייה 
התנדבותית בעיתון המועצה 

אחת לחודשיים

שנתי
רכזת 

התנדבות 
מועצתית

מנהלת תוכן ומדיה -  
עיתון המועצה אתר 

המועצה וכדומה

הרחבת אפשרויות 
ההתנדבות בשיתוף 

עמותות וארגונים

הגדלת מספר העמותות והארגונים 
עימם יש שיתופי פעולה בתחום 

ההתנדבות

התקשרות עם עמותות וארגונים חדשים 
והבניית שיתופי פעולה

א. המשך שיתוף פעולה עם 
עמותות וארגונים קיימים

ב. התקשרות עם 2 ארגונים 
חדשים

2,3
רכזת 

התנדבות 
מועצתית

מנהלי עמותות וארגונים 
חיצוניים

עידוד פיתוח פרוייקטים 
התנדבותיים מועצתיים 

חדשים

איתור וגיוס יזמי התנדבות בתחומים 
חדשים

א. איתור וגיוס יזמי התנדבות חדשים
ב. בחינת הקמת קורס יזמי התנדבות

שנתיגיוס 3 יזמי התנדבות חדשים
רכזת 

התנדבות 
מועצתית

משרד הרווחה, גורמים 
נוספים בהתאם לבחירת 

הנושא על ידי היזם

הגדלת מגוון האפשרויות 
להתנדבות בעבור תושבי 

המועצה

פיתוח מערך להתנדבויות חד פעמיות 
במועצה

א. בחינת אפשרויות להתנדבויות חד פעמיות 
במועצה - צרכים ומסגרות

ב. פיתוח מערך לגיוס, שיבוץ ולווי התנדבויות 
חד פעמיות

א. גיוס והתקשרות בשלב 
ראשון עם 2 מקומות אפשריים 

להתנדבות חד פעמית
ב. גיוס מוביל התנדבות לתחום

ג. בניית התקשרויות

שנתי
רכזת 

התנדבות 
מועצתית

לבחון גורמים לשיתוף 
פעולה

פיתוח וחיזוק קהילה 
אזורית

הגברת יכולת למעקב 
וניהול מערך ההתנדבות

יכולת לקבלת תמונה עדכנית על 
מערך ההתנדבות בכל נקודת זמן

בחינת התקשרות עם עמותה חדשה שחברה 
לרשת להתנדבות ישראלית בתחום זה, לימוד 

והטמעת התכנה

קליטת תכנה לניהול התנדבות, 
הטמעתה והכנסת הנתונים 

הנדרשים
שנתי

רכזת 
התנדבות 
מועצתית

שותפים חיצוניים - 
משרד הרווחה, הרשת 
להתנדבות ישראלית 

והעמותה עימה התקשרו
שותפים פנימיים - רכזת 
מעורבות חברתית אגף 
ישובים / מרכז צעירים 
ורכזת מעורבות  ילדים 

ונוער  באגף החינוך

מעורבות והשפעה 
בחברה ובסביבה
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פיתוח וחיזוק קהילה 
אזורית

הרחבה וייעול השרות 
בתחום ההתנדבות 

והמעורבות החברתית

חיזוק שיתופי הפעולה הפנים 
מועצתיים

בניית שולחן עבודה משותף לבעלי תפקיד 
באגפי המועצה השונים בתחום ההתנדבות 

והמעורבות החברתית

א. הקמת שולחן עבודה משותף 
תוך הבניית מטרות, אופי 

מספר מפגשים, נושאים וכדומה
ב. הבניית שיתופי פעולה 

וחידוד תחומי אחריות

שנתי
רכזת 

התנדבות 
מועצתית

רכזת מעורבות חברתית 
אגף ישובים / מרכז 

צעירים  + רכזת 
התנדבויות באגף החינוך

שימור, חיזוק והרחבת יחידת סער 
מועצתית

מפגשי הכשרה ושימור למתנדבי יחידת הסער

א. קיום 2 הכשרות בשנה 
לקבוצה קיימת

ב. אפשרות לגיוס והכשרת 
קבוצה נוספת [במידה וינתן 

אשור פקע"ר]

שנתי
רכזת 

התנדבות 
מועצתית.

קב"ט המועצה, פיקוד 
העורף

השלמת נוהל הפעלת התנדבות 
בחירום ומסמך הערכות לחרום

א. השלמת בניית תיק נוהלים להתנדבות 
בחירום + הערכות להתנדבות בחירום

ב. השלמת מפוי צרכים להתנדבות בחירום 
ובניית הגדרות תפקיד

ג. גיוס מתנדבים לחירום
ד. הכשרת מתנדבים לחירום

ה. תרגול מערך ההתנדבות בחירום

א. קיום תיק נוהלים מאושר
ב. גיוס מתנדבים לחירום 

בהתאם לצרכים
ג. קיום הכשרה למתנדבים

שנתי
רכזת 

התנדבות 
מועצתית

תיבחן שותפות עם רכזת 
מעורבות חברתית באגף 
ישובים / מרכז צעירים, 

אחראית מעורבות 
חברתית באגף החינוך

חיזוק מערך לשעת חרום
המשך מציאת פתרונות וסיוע בבניית 
מערך התנדבות לשעת חירום לבעלי 

צרכים מיוחדים

גיוס מתנדבים לבעלי צרכים מיוחדים בשגרה 
שיסייעו גם בחרום

גיוס של  5 מתנדבים נוספים 
ושילובם בתכנית ההכשרה 

בתחום בשגרה
שנתי

רכזת 
התנדבות 
מועצתית

עו"ס צרכים מיוחדים, 
עו"סיות

הגברת תחושת 
הבטחון של 
התושבים

חיזוק מערך הסיוע 
לתושבים בשעת חרום
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המשך קיום פורום בינוי קהילתי וקביעת 
נושאים מרכזיים ללמידה. דיון בסוגיות העולות 

מהיישובים, למידת עמיתים והעשרה

קיום 10 מפגשים במהלך שנת 
2020

שנתי
רכזת תחום 
בינוי קהילתי

מנהלת אגף יישובים

פורום בריאות ורווחה - המשך קיום הפורום 
ללמידה מקצועית, העשרה בנושאי בריאות 

ורווחה

קיום 5 מפגשים במהלך שנת 
2020 בהתאם לתוכנית 

השנתית
שנתי

רכזת תחום 
בינוי קהילתי

רכזת בריאות

ליווי, פיתוח וחיזוק צוותי 
הרווחה ביישובים

ליווי, פיתוח וחיזוק צוותי הרווחה 
ביישובים

ליווי וייעוץ עו"ס היישוב את צוות הרווחה 
היישובי

שנתיליווי ב-10 יישובים
עו"סיות 
היישובים

מנהלת האגף ורכזת 
תחום בינוי קהילתי

שימור והכשרת פעילים מגשרים (ממלאי 
תפקידים מהיישובים)

קיום הכשרות לפעילים 
המדוברים ומפגשים משימתיים

3

ר. בינוי 
קהילתי ומ. 

מרכז 
הגישור

צוות קהילתי אגפי - פלטפורמה אגפית 
ללמידה והתייעצות בתחום הקהילתי והעבודה 

הקהילתית
שנתיקיום מפגש אחת לחודש וחצי

רכזת תחום 
בינוי קהילתי

מנהלת האגף לשירותים 
חברתיים וצוות האגף

מעקב וליווי התהליך הקהילתי שהסתיים 
במשמר הנגב, בניית הסכמות ודיאלוג 

קהילתי בשיתוף עם הנהגת הקיבוץ

מעקב אחר קיום היעדים אשר 
סוכמו בתהליך הקהילתי

1
רכזת תחום 
בינוי קהילתי

מנהלת האגף לשירותים 
חברתיים, עו"ס היישוב, 
רפרנטים תהליך משמר 

הנגב

פנייה של שלושה יישובים לתהליכים 
קהילתיים ארוכים ושני יישובים לקיום תהליך 

קהילתי ממוקד וקצר מועד  באמצעות 
placemaking

ביצוע של 3 תהליכים 
קהילתיים ארוכים ושני יישובים 
לקיום תהליך קהילתי ממוקד 

וקצר מועד  באמצעות 
placemaking

שנתי
רכזת תחום 
בינוי קהילתי

צוות האגף לשירותים 
חברתיים, בעלי תפקידים 
ביישובי המועצה, אגפים 

נוספים במועצה 
(בהתאם לצורך)

ליווי וייעוץ לעו"סיות 
היישוביות בנושאים 
קהילתיים ישוביים

קיום פגישות שוטפות עם עו"סיות 
המרחביות אחת לחודשיים

שנתיפגישה אחת לחודשייםליווי והתייעצות בנושאים קהילתיים יישוביים
רכזת תחום 
בינוי קהילתי

עו"סיות היישוב

מצויינות בשירות 
לתושב

המשך ביסוס עבודה 
מרחבית קהילתית 
ושיתופי פעולה עם 

תחומים שונים באגף 
ומחוצה לו

מתן שירות איכותי לתושב וכלים 
לנותני השירות במועצה ומחוצה לה

קורס מנהיגות צעירה - פיתוח מנהיגות צעירה 
שתיקח חלק במוקדי ההשפעה ביישוב 

ובמועצה

השתתפות של לפחות נציג 1 
מכל ייישוב במועצה

2

ר. תחום 
בינוי 

קהילתי, מ. 
מרכז 

הצעירים, 
עו"ס 

מעברים

אגף יישובים, מעברים, 
מרכז צעירים

פיתוח וחיזוק 
הקהילה האזורית

מתן שירות איכותי לתושב וכלים  
לנותני השירות במועצה ומחוצה לה

המשך ביסוס עבודה 
מרחבית קהילתית 
ושיתופי פעולה עם 

תחומים שונים באגף 
ומחוצה לו

המשך שיווק ומיצוב הבינוי הקהילתי 
ככלי משמעותי ורלוונטי בפיתוח 

היישובים

המשך שותפות ופיתוח 
תהליכי בינוי קהילתי 

ביישובים

הפעלה, הטמעה 
והתאמת תחום בינוי 

קהילתי ועבודה קהילתית 
במועצה ובישוביה

למידת עמיתים והעשרה למנהיגות 
היישובית
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שותפויות בין הבינוי 
הקהילתי והאגף 

לשירותים חברתיים ובין 
אגפים שונים במועצה

המשך שותפות עם המועצה ואגפיה 
בנושאים הקשורים למנהיגות יישובית 

ובינוי קהילתי

קיום פגישות שוטפות עם מנהלת האגף 
לשירותים חברתיים ומנהל אגף יישובים

שנתיאחת לחודש וחצי
רכזת תחום 
בינוי קהילתי

מנהלת האגף לשירותים 
חברתיים ומנהלת אגף 
יישובים בשיתוף ראש 

המועצה לפי הצורך

ליווי וייעוץ לעו"סיות 
היישוביות בנושאים 
קהילתיים ישוביים

קיום פגישות שוטפות עם עו"סיות 
המרחביות אחת לחודשיים

ליווי והתייעצות בנושאים קהילתיים יישוביים,  
קיום מפגש משותף אחד עם פורום בינוי 

קהילתי
שנתיאחת לחודשיים

רכזת תחום 
בינוי קהילתי

עו"סיות היישוב

מצויינות בשירות 
לתושב
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הכשרת רענון לכל היישובים - פעם בשנה ל-
11 צוותים

קיום הכשרה לצוות החירום 
היישובי פעם בשנה לכל אחד 
מהצוותים, התוכן ייקבע על פי 
מיפוי הצורך של הצוות ביישוב

רכזת צח"י3
קב"ט מועצה, ראשי 

צח"י ביישובים

 השתתפות של נציג אחד או 
שניים מכל יישוב

השתתפות של בעלי תפקידים 
רלוונטיים מהמועצה

קיום 2 מפגשים בנושא

השתתפות נציגי צח"י מכלל 
היישובים. סה"כ 70% 

השתתפות מהצח"ים היישוביים
השתתפות של כל ראשי 

המכלולים והובלת ההכשרה 
הרוחבית

חיזוק הקשר בין הצח"י למכלולי המועצה
קיום מפגש רוחבי 1 במהלך 
השנה, השתתפות של  70% 
נציגי המכלולים מהיישובים

שנתי

אחריות 
משותפת: 

מנהלי 
המכלולים 
במועצה 

ורכזת צח"י

ראשי המכלולים בחירום 
במועצה

מצויינות בשירות 
לתושב

מוכנות לשעת חירום
הטמעת נהלי העבודה של צח"י 

ביישובים על פי מודל ההפעלה החדש 
במועצה

קיום פגישת הגדרת תפקיד ראש צח"י 
והנהלת היישוב- הטמעה של מודל עבודה 
בחירום וחלוקת סמכות ואחריות ביישוב

קיום פגישה בכל יישוב יחד עם 
ראש צח"י ומנהל קהילה ויו"ר 

ועד/ הנהלת היישוב
1

רכזת צח"י  
וראש תא 
יישובים 
במועצה

קב"ט מועצה

הגברת תחושת 
הבטחון של תושבי 

המועצה,
פיתוח וחיזוק 

הקהילה האזורית

קב"ט מועצה, מנהלת 
מכלול אוכלוסייה

רכזת צח"י2

אחראי צח"ם, מנהלת 
האגף לשירותים 
חברתיים, מנהלי 

המכלולים במועצה, 
עו"סיות האגף

רכזת צח"י 2,4
פיתוח וחיזוק מיומניות ניהוליות, הנעת צוות 

וחיזוקו  בקרב ראשי הצח"י וסגניהם

קיום אירוע שיא וערב הוקרה לצח"י

תחזוקה והכשרת צוותי החירום 
היישוביים להתמודדות בשעת חירום 

וחיזוק מודל ההפעלה
מוכנות לשעת חירום
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טיפול באוכלוסיות תל"ם
המשך מעקב ועדכון שוטף (מידי חצי שנה) 

של רשימת אוכלוסיות תל"ם
2,4רשימות מעודכנות

מנהלת 
מכלול 

אוכלוסייה
עו"סים היישוביים

הטמעת נהלי העבודה של צח"י על פי 
הנהלים במהלך השנה

עדכון פורמט תיקי צח"י ומתן דגשים לעבודה
תיק צח"י מעודכן על פי 
הנהלים בכל 11 הצוותים

רכזת צח"י3
ראשי צח"י ביישובים 
בסיוע מכלולי המועצה

מוכנות לשעת חירום
מצויינות בשירות 

לתושב
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152 מטפלות ישתתפו בהכשרההכשרה למטפלות לגיל הרך
מנהלת 

מרכז גישור
מנהלת גיל רך

הכשרה למדריכים
צוות מישוב אחד ישתתף 

בהכשרה
1

מנהלת 
מרכז גישור

חינוך חברתי והגיל הרך

3צוות המטה משתתף בסדנההכשרה לצוות המטה הבכירהכשרת צוותי מטה
מנהלת 

מרכז גישור
ראש המועצה

שיווק הפעילות במדיה המועצתית והישוביתשיווק ופרסום מרכז הגישור
2 פרסומים בעלון ו/או במדיה 

המועצתית
שנתי

מנהלת 
מרכז גישור

השתתפות שוטפת לאורך השנההשתתפות בפורום בינוי קהילתי
היוועצות שני בעלי תפקידים 

עם מרכז הגישור
שנתי

מנהלת 
מרכז גישור

רכזת תחום בינוי קהילתי 
ועבודה קהילתית

3קיום ההכשרהמפגש למידה לפורוםהכשרה לפורום בינוי קהילתי
מנהלת 

מרכז גישור
רכזת תחום בינוי קהילתי 

ועבודה קהילתית

מתן שירותי גישור לתושבים
1.גישורים בתחום הפרט- גירושין, משפחה, 

שכנים, גישורים בין פרט לקהילה
2. תהליכי בניית הסכמות בקהילה

20 פניות / היוועצויות, 12 
תהליכי גישור, 3 תהליכי בניית 

הסכמות
שנתי

מנהלת 
מרכז גישור

ממלאי תפקידים, עו"ס 
מרחבי

מתן שירותי גישור ומניעת התעללות 
והזנחה בזקנים.

הרצאות במושבים, יעוצים פרטניים, גישורים
2 הרצאות במושבים, 10 

יעוצים פרטניים, 2 תהליכי 
גישור

2.4

מנהלת 
מרכז גישור, 

עו"ס 
אזרחים 
ותיקים

מועדוני מופת, עו"ס 
מרחבי

הטמעת שפה גישורית 
במועצה

סדנאות לעובדי המועצההכשרת עובדים
2 סדנאות בשנה של 20 

משתתפים
3

מנהלת 
מרכז גישור

מנהלת מש"א

הכשרת חברי צוות לגשת"פ והרחבת הצוות
5 מפגשי הדרכה לצוות, שיווק 

במועצה ובאזור
שנתי

מנהלת 
מרכז גישור

שנתיקבלת 5 פניות, קבלת 2 מקריםמפגשים והדרכות שוטפות
מנהלת 

מרכז גישור

שנתיהוספת 3 מגשריםביסוס צוות מגשרים
מנהלת 

מרכז גישור

הכשרת מגשרים
2 הכשרות מקצועיות לצוות 

המגשרים
2,4

מנהלת 
מרכז גישור

מצוינות בשרות 
לתושב

מתן שירותי גישור 
והטמעת שפה גישורית 

במועצה

מתן שירותי גישור 
והטמעת שפה גישורית 

במועצה

מתן כלי התמודדות מעולם הגישור 
למנהלים וצוותי חינוך

פיתוח וחיזוק 
הקהילה האזורית

הטמעת שפה גישורית 
במועצה

מתן שירותי גישור 
והטמעת שפה גישורית 

במועצה

פיתוח וחיזוק 
הקהילה האזורית

מתן מענה לגירושין בקונפליקט גבוה

בנייה ושימור צוות מגשרים איכותי 
ומקצועי

ם
ליי
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ני

ם 
די

ע
 י
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סנכרון תכניות מניעה יישוביות ביישובי 
המועצה

קיום פעילות מניעה משותפת 
ומתוכננת ב-10 יישובים

שנתי
עו"סים יישובים וצוותי 

מניעה יישובים

קיום יום למידה משותף לצוותי החינוך והאגף 
לשירותים חברתיים

חינוך חברתי ושפ"ח2קיום יום למידה משותף

שנתי קיום צוותי מניעה ב-10 יישובים
מנהלת 
ביטחון 
קהילתי

רכזת הדרכה ומניעה 
(חינוך)

השתתפות עו"ס היישוב ו/או 
רכזת הדרכה ומניעה מועצתית 

(חינוך) ב80% מהפגישות 
ביישובים וביחס לצורך העולה 

בשטח

שנתי
מנהלת 
ביטחון 
קהילתי

עו"סים יישובים

יצירת תשתיות עבודה עם מעברים ומרכז 
צעירים

 גיוס צעירים לתכנית

בניית תכניות אישיות לצעירים המתייחסות 
לתחומי תעסוקה לימודיים ופנאי

ליווי והדרכה רכזת בשבילי

הכשרה ובניית צוותי 
מוגנות ביישובים

קיום קורס הכשרה לצוותי מוגנות 
ביישובים

יצירת קשר עם מכון "חרוב", גיוס מועמדים 
מתאימים לצוותי מוגנות ביישובים

גיוס 3 משתתפים לפחות מכל 
יישוב

שנתי
רכזת 

תוכנית 
"בשבילי"

עו"ס נוצץ

שנתיגיוס 20 משתתפים לתכנית
רכזת 
תכנית 

"בשבילי"

מנהלת מרכז צעירים, 
עו"ס נוצץ

קידום תכנית "בשבילי" העצמת צעירים בסיכון

פיתוח וחיזוק 
הקהילה האזורית

אחריות 
משותפת: 
עו"ס נוצץ 
ומנהלת 
ביטחון 
קהילתי

פיתוח וחיזוק 
הקהילה האזורית

מניעה וטיפול בילדים 
ובני נוער בסיכון - 
מערכתי וקהילתי

מניעה וטיפול בהתנהגויות סיכוניות 
בקהילות

המשך ליווי ייעוץ ותחזוק צוותי המניעה 
היישובים כמענה קהילתי משמעותי לחשיבה 

וטיפול במצבי סיכון בקהילה
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שנתי
רכזת 

בריאות
חינוך, מנהלי בי"ס, 

האגודה לבריאות הציבור
הערה: 2 בתי ספר בתכנית פרטנית השנה

חיזוק בעלי תפקידים ביישובים בתחום 
הבריאות

שנתיקיום תכנית מפגשים שנתיתפורום רווחה ובריאות
רכזת 

בריאות
רכזת תחום בינוי קהילתי

ארועי ספורט ופעילות יעודיים, כולל 
תושבי האזור

ספורטיבית , ארוע ספורט לותיקים ונוער
השתתפות של לפחות 300 

משתתפים בכל פעילות
שנתי

רכזת 
בריאות

אגף תרבות, ספורט 
וחוגים

שנתי
רכזת 

בריאות
הערה: הפעילות במימון מלא של התושבים

שנתיקיום פעילויות ביישובים שוניםפעילויות תוכן מגוונות המיועדות לנשיםקידום בריאות נשים
רכזת 

בריאות
מנהלת מחלקת תרבות

שנתיהצגת תכנית שנתית וביצועהתכנים מקדמי בריאות במועדון אמצע החייםתמיכה במועדון נשים שומריה
רכזת 

בריאות

תכנית שנתית לפעילותבריאות העובד
פעילות המשכית שתשפיע על 

בריאות העובדים
שנתי

רכזת 
בריאות

משאבי אנוש

שנתימעקב אחרי פעילות קיימתהרצאה / פעילותקידום בריאות ותיקים
רכזת 

בריאות
עמותת ותיקים

שנתימפגש בכל מרפאה פעם בשנהביקור אחת לשנה בכל מרפאהקשר קבוע עם צוות המרפאות
רכזת 

בריאות
צוות מרפאות, שרותי 

בריאות כללית

שנתימענה לפי הצורךקיום תהליך מוסדר בהתאם למטרותמתן מענה ויעוץ לפי פניה
רכזת 

בריאות

מתן מענה ויעוץ לפי פניה / תהליך 
קהילתי בתחום הבריאות

מענה ויעוץ בהתאם לצורך
השתתפות בתהליך קהילתי 

בהתאם לצורך
שנתי

רכזת 
בריאות

קשר עבודה קבוע עם שרותי בריאות 
כללית ומשרד הבריאות

שנתיקיום מפגש פעמיים בשנהמפגש שוטף פעמיים בשנה
רכזת 

בריאות
שרותי בריאות כללית, 

משרד הבריאות

2הנעת הנושא מחדשהנעת הנושא מחדש עם אגף יישוביםקידום פתיחת מרפאה בגבעות בר
רכזת 

בריאות
אגף יישובים, הנהגת 

היישוב, בריאות, הנדסה

אפשרי - בריא
קידום בריאות בהתאם לתכניות 

משרד הבריאות
שנתיקיום הפעילות ומימוש התקציבהמשך עבודת צוות ההיגוי וביצוע התכנית

רכזת 
בריאות

ספורט, תרבות, חינוך, 
ותיקים

התאמת תכנית שנתית לכל 
בית ספר במועצה

תכניות קידום בריאות בבתי הספר

קיום 8 פעילויות לאורך השנה סדנאות וקורסי למידה בנושאי תוכן שונים

תכניות קידום בריאות במערכת 
החינוך

הכשרה לתושבי המועצה בתחומים 
שונים קידום בריאות

ליווי מרפאות ושיפור 
שרותי בריאות ביישובים

ליווי מרפאות ושיפור 
שרותי בריאות ביישובים

מעורבות והשפעה 
על החברה והסביבה
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שנתיקיום 3 מפגשיםהרצאות להורים ונוערקידום בריאות חינוך חברתי
רכזת 

בריאות

מנהלת חינוך חברתי, 
מנהל אגף תרבות, 

ספורט וחוגים

יצירת קבוצה משותפת של מקדמי 
בריאות מבתי הספר

הקמת מנהיגות של אנשי חינוך מקדמי בריאות
ועדת היגוי של צוות משותף 

לבתי הספר
שנתי

רכזת 
בריאות

אגף חינוך, אגף תרבות 
ספורט וחוגים

מעורבות והשפעה 
על החברה והסביבה

השתתפות בכל הפעילויותהשתתפות ברשת ערים בריאותקידום בריאות
המשך פעילות קבועה ברשת 

ערים בריאות
שנתי

רכזת 
בריאות

רשת ערים בריאות- 
מרכז השלטון המקומי

השתתפות בכל פעילויות אימון, רענון ותרגולעדכון תיק חירום
שמירה על הערכת מוכנות 
לחירום ע"י משרד הבריאות

שנתי
רכזת 

בריאות
משרד הבריאות, מועצה

הכשרות עזרה ראשונה - ביישובים / 
מועצה

שנתיקיום 2 קורסים מועצתייםקורסי עזרה ראשונה
רכזת 

בריאות

שנתי
רכזת 

בריאות
משרד הבריאות + צח"י

הערה: ממתינים לתכנית יעודית של משרד הבריאות

הכשרה ייעודית לאנשי הבריאות 
בצוות החירום היישובי

העצמה וחידוד יחודיות תפקיד אחראי בריאות 
בצח"י

ביצוע פעילות מועצתית אחת 
לכל בעלי התפקידים 

הרלוונטיים

מעורבות והשפעה 
על החברה והסביבה

קידום בריאות

הגברת תחושת 
הביטחון של התושב

תפקוד צוות ומוסדות 
בריאות בחירום
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מתן שירותי גישור למניעת התעללות 
והזנחה בותיקים

הרצאות בנושא בן ממשיך, ייעוצים פרטניים 
וגישורים משפחתיים

שתי הרצאות, עשרה ייעוצים 
וארבעה גישורים משפחתיים

שנתי

רכזת היח' 
לשלום הותיק 

ומ. מרכז 
הגישור

מנהלות מועדוני מופת 
במושבים ועו"סיות 

יישוביות

העלאת המודעות לתופעת 
ההתעללות וההזנחה

קיום יום עיון שנתי והרצאות בנושא לגורמי 
טיפול בקהילה ולקשישים ובני משפחתם

 יום עיון אחד ו-2 הרצאות 
בבתים החמים בישובים

שנתי
רכזת היח' 

לשלום 
הותיק

מנהלת עמותת ותיקי בני 
שמעון

מניעה וטיפול בותיקים נפגעי 
התעללות ובני משפחתם

סדנאות לבני משפחה מטפלים בחולים 
סיעודיים ולמטפלים השונים

ארבע סדנאות / הרצאות 
לאורך השנה

שנתי

רכזת היח' 
לשלום הותיק 

עמותת  ומ. 
ותיקי בני 

שמעון

עו"סיות ישוביות

מניעה וטיפול בותיקים נפגעי 
התעללות ובני משפחתם

הפעלת תוכנית להפגת בדידות ומיצוי זכויות 
בקרב הותיקים

התוכנית פועלת אצל 10 
קשישים במושבים

2

רכזת היח' 
לשלום 

הותיק, רכזת 
מתנדבים ומ. 
עמותת ותיקי 

בני שמעון

ביטוח לאומי, מנהלות 
מועדוני מופת במושבים 

ועו"סיות יישוביות

מתן מענים לאוכלוסיה הותיקה 
בשעת חירום

עדכון רשימות של הקשישים הסיעודיים 
וזקוקים לפינוי

4רשימה שמית ומפורטת
רכזת היח' 

לשלום 
הותיק

עו"סיות ישוביות

מתן מענה לקשישים הסיעודיים 
בשעת חירום

קשר שוטף עם חברות הסיעוד
לכל קשיש יש מטפלת הדואגת 

לצרכיו
שנתי

רכזת היח' 
לשלום 
הותיק

חברות סיעוד

הגברת תחושת 
הביטחון של התושב

הערכות לחירום

פיתוח וחיזוק 
הקהילה האזורית

הפעלה ופיתוח היחידה 
לשלום הותיק
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ניהול ובניית התחום כפיילוט של 
משרד הרווחה, מיפוי צרכים ומענים 
קיימים, העלאת המודעות לנושא, 

הקמת פורום מקצועי ביחד עם צוות 
סיכון ותיקים

פגישות עם בעלי תפקידים רלוונטיים 
בישובים, פגישות עם עו"סיות ואנשי מקצוע 

בתחום, מפגשי הסברה וחשיפה לבני 
משפחה, בעלי תפקידים וקולגות, עובדי 

מועצה והפורום לרווחה ובריאות

פגישה עם כ"א מבעלי 
התפקידים והקולגות, קבלה 

ומיפוי צרכים
1,2

רכזת תחום 
בני משפחה 

מטפלים

מתן שירותי גישור למניעת התעללות 
והזנחה בותיקים

הקמת פורום מקצועי
קיום ישיבות פורום מקצועי 

אחת לחודש וחצי
1,3

רכזת תחום 
בני משפחה 

מטפלים

מתן מענים קבוצתיים 
לבני משפחה מטפלים

הקמת קבוצות תמיכה למידה אזוריים 
וישוביים

הקמת קבוצה במושבי יחדיו לבני משפחה, 
הקמת קבוצה של תיאטרון פלייבק אזורית, 

הקמת קבוצת תמיכה וידע אזורית

3 קבוצות לאורך השנה (12 
מפגשים בכל אחת)

שנתי
רכזת תחום 
בני משפחה 

מטפלים

 עמותת ותיקי בני 
שמעון, עו"סיות

מתן מענים פרטניים לבני 
משפחה מטפלים

מפגשים פרטניים לבני משפחה 
בהתערבות קצרת מועד

תכלול וחלוקת תפקידים של מערכות 
התמיכה של בן המשפחה, הערכת צרכים 

ובניית תוכנית סיוע, סיוע במיצוי זכויות ותיווך 
מול גורמים נוספים

10 בני משפחה לכל עובדת 
לפגישות פרטניות

שנתי
רכזת תחום 
בני משפחה 

מטפלים

רכזת תחום בני משפחה 
מטפלים, עמותת ותיקי 

בני שמעון, עו"סיות

מצוינות בשירות 
לתושב

השתתפות בימי עיון, תיעוד וניהול תקציבהתמקצעות בניהול התחוםניהול תקין
השתתפות ב-90% מפגשי 
משרד הרווחה וקיום תיעוד 

מסודר
שנתי

רכזת תחום 
בני משפחה 

מטפלים

עו"סיות האגף, רכזת 
בריאות, מנכ"לית 

עמותת ותיקי בני שמעון, 
מנהלת מש"א

בנייה ומיצוב תחום בני 
משפחה מטפלים

פיתוח וחיזוק 
הקהילה האזורית

מצוינות בשירות 
לתושב

ם
שי

חד
ם 

די
ע

 י
 

ם
ליי

הו
ני

ם 
די

ע
 י
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תכנית עבודה מחוברת תקציב 2020
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תקציב
20   שירותים חברתיים | 2010   ניהול שוטף | 20110   התנהלות שוטפת של המחלקה | 201110   כח אדם

מקור 2019חצי שנתי 2019סופי 2019תקציב 2020תמחירשם כרטיסכרטיס
 14,000                  14,000                  11,000                  71,000                 1הכנסות שונות1341000690
 1,070,000           1,130,000           1,130,000           1,260,000          1שכר עובדי לשכות1341000930
(2,060,100)        (2,176,600)        (2,180,000)        (2,325,000)        1שכ"ע מחלקת רווחה1841000110
(3,000)                 (3,000)                 (3,000)                 (3,000)                 1נסיעות ואשל1841000510
(13,000)               (13,000)               (45,000)               1החזקת מכוניות וביטוח1841000530
(39,500)               (39,500)               (40,000)               (40,000)               2337734החזקת מכוניות וביטוח1841000530
(35,300)               (35,300)               (38,000)               (38,000)               3127652החזקת מכוניות וביטוח1841000530
(28,000)               (28,000)               (28,000)               (28,000)               3127852החזקת מכוניות וביטוח1841000530
(29,000)               (29,000)               (30,000)               (30,000)               3988933החזקת מכוניות וביטוח1841000530
(50,000)               (50,000)               (52,000)               (52,000)               4259680החזקת מכוניות וביטוח1841000530
(35,000)               (35,000)               (35,000)               (35,000)               5355079החזקת מכוניות וביטוח1841000530
(29,000)               (29,000)               (29,000)               (29,000)               5355279החזקת מכוניות וביטוח1841000530
(40,400)               (40,400)               (44,000)               (44,000)               9854011החזקת מכוניות וביטוח1841000530
(45,000)               (45,000)               (50,000)               (50,000)               39682201החזקת מכוניות וביטוח1841000530
(47,300)               (47,300)               (50,000)               (50,000)               39682401החזקת מכוניות וביטוח1841000530
(17,000)               (17,000)               (8,000)                 (17,000)               1פלאפון1841000541
(80,300)               (7,650)                 (7,650)                    -                           1עבודת עו"ס בקבלנות1841000753
(97,300)               (97,300)               (97,800)               (104,800)            1השתתפות בקרן מינהל רווחה1841100820

 1,084,000           1,144,000           1,141,000           1,331,000          הכנסות
(2,636,200)        (2,693,050)        (2,705,450)        (2,890,800)        הוצאות
(1,552,200)        (1,549,050)        (1,564,450)        (1,559,800)        סה"כ
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20   שירותים חברתיים | 2010   ניהול שוטף | 20110   התנהלות שוטפת של המחלקה | 201120   הנהלה וכלליות

מקור 2019חצי שנתי 2019סופי 2019תקציב 2020תמחירשם כרטיסכרטיס
   -                            3,375                    3,375                      -                           1הוצ ארגוניות בלשכות1341000931
 38,500                  35,100                  15,000                    -                           1מרכזי ועדות- חוק סיעוד1341000933
(10,500)               (10,500)               (10,500)               (10,500)               1מתנות1841000514
(3,500)                 (3,500)                 (3,500)                 (3,500)                 1כיבוד במשרד1841000515
(15,000)               (20,000)               (20,000)               (20,000)               1השתלמויות1841000521
(1,000)                 (1,000)                 (1,000)                 (1,000)                 1ספרים ועיתונים1841000522
(8,950)                 (8,950)                 (8,950)                 (8,950)                 1דמי חבר בארגון1841000523
(105)                     (800)                     (900)                     (900)                     1דמ"ח ע.לקידום מקצועי וחברתי1841000524
(1,350)                 (1,350)                 (1,350)                 (1,350)                 1טלפון1841000540
(109,000)            (104,000)            (104,000)            (104,000)            1עבודות קבלניות1841000750
(70,000)               (51,160)                  -                           (70,000)               1רזרבה1841000960

 38,500                  38,475                  18,375                    -                           הכנסות
(219,405)            (201,260)            (150,200)            (220,200)            הוצאות
(180,905)            (162,785)            (131,825)            (220,200)            סה"כ

20   שירותים חברתיים | 2010   ניהול שוטף | 20110   התנהלות שוטפת של המחלקה | 201130   שונות
מקור 2019חצי שנתי 2019סופי 2019תקציב 2020תמחירשם כרטיסכרטיס

(28,400)               (28,400)               (28,400)               (28,400)               1תוכנת מחשב1841000780
(2,000)                 (6,500)                 (6,500)                 (2,000)                 1הוצאות אחרות1841000781

(30,400)               (34,900)               (34,900)               (30,400)               סה"כ
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תכנית עבודה מחוברת תקציב 2020
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20   שירותים חברתיים | 2030   אוכלוסיות ייחודיות | 20310   מתן מענים לאוכלוסיות ייחודיות | 203110   מתן סיוע למשפחות במצוקה
מקור 2019חצי שנתי 2019סופי 2019תקציב 2020תמחירשם כרטיסכרטיס

 28,600                  28,600                  29,500                  29,500                 1השתת. משרד הרווחה1312400930
 1,500                    8,500                    6,000                    6,000                   1השתתפות עצמית - משפחות במצוקה1342200690
 35,500                  35,500                  35,500                  35,500                 1 משפחות במצוקה בקהילה1342200930
 51,150                  51,150                  6,750                      -                           1נפגע תקיפה מינית1342200934
 127,500               127,500               127,500               203,000              1טיפול בפגיעות מיניות1342200936
 114,180               93,000                  60,000                  79,500                 1 מ. הרווחה תוכנית יתד משפ במצוקה1342200937
 31,100                  7,500                    15,000                  21,750                 1נפגעי התמכרות1342700930
   -                            29,000                  30,000                  24,000                 1 מרכזי טיפול באלימות1342800930
 127,500               112,500               112,500               112,500              1פעולות קהילתיות לילד1343500930
   -                            13,500                  22,500                  45,000                 1טיפול בילדים בסיכון1343500931
 9,100                    12,300                  10,750                  6,150                   1 מועדון חברתי לבוגרים1343600930
   -                            39,000                  25,000                  25,000                 1השתת קרובים פנימיות1343800410
 360,000               363,000               444,000               154,000              1אחזקת ילדים בפנימיות1343800930
   -                            17,000                  19,500                  17,000                 1ילדים במעונות יום1343900930
(28,600)               (28,600)               (29,500)               (29,500)               1השתתפות משרד הרווחה1812400871
(28,000)               (28,000)               (28,000)               (28,000)               1 מענק מיוחד לנזקקים1842000782
   -                           (60,000)               (70,000)               (86,000)               1שכ"ע תוכנית יתד1842200110
(170,000)            (170,000)            (170,000)            (270,000)            1טיפול בפגיעות מיניות1842200751
(85,000)               (85,000)               (85,000)               (85,000)               1משפחות במצוקה בקהילה1842200780
(68,200)               (68,200)               (9,000)                    -                           1נפגעי תקיפה מינית1842200782
(112,440)            (47,000)               (11,000)               (20,000)               1תוכנית יתד - משפח' במצוקה1842200785
(39,800)                  -                              -                              -                           1השתת. בקרן פעילות צח"י1842200820
   -                           (5,000)                 (5,000)                    -                           1השתת. המועצה יתד "בשבילי"1842200821
(41,500)               (10,000)               (20,000)               (29,000)               1נפגעי התמכרות1842700780
   -                           (38,715)               (40,000)               (32,000)               1 מרכזי טיפול באלימות1842800780
(170,000)            (150,000)            (150,000)            (150,000)            1פעולות קהילתיות לילד1843500780
   -                           (18,000)               (30,000)               (60,000)               1טיפול בילדים בסיכון1843500781
(12,100)               (16,400)               (14,300)               (8,200)                 1 מועדון חברתי לבוגרים1843600781
(480,000)            (540,000)            (614,000)            (230,000)            1אחזקת ילדים בפנימיות1843800780
   -                           (23,000)               (23,000)               (23,000)               1ילדים במעונות יום1843900780

 886,130               938,050               944,500               758,900              הכנסות
(1,235,640)        (1,287,915)        (1,298,800)        (1,050,700)        הוצאות
(349,510)            (349,865)            (354,300)            (291,800)            סה"כ
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20   שירותים חברתיים | 2030   אוכלוסיות ייחודיות | 20310   מתן מענים לאוכלוסיות ייחודיות | 203130   מתן מענים לאנשים עם פיגור שכלי

מקור 2019חצי שנתי 2019סופי 2019תקציב 2020תמחירשם כרטיסכרטיס
 22,200                  11,500                  11,500                  12,000                 1השתתפות הורים סדור במעונות מש-ה1345100690
 1,458,450           1,424,000           1,424,000           1,424,000          1סדור במעונות מש-ה1345100930
   -                            6,000                    2,250                    8,500                   1טיפול בהורים ובילדיהם-מ.הרווחה1345100931
 14,600                  16,000                  24,000                  13,000                 1השתת.הורים במסגרות יום מש-ה1345200690
 81,300                  125,000               123,000               110,000              1מ.יום.טיפולי-מש-ה1345200930
 26,250                  11,250                  12,750                  14,250                 1הסעות למעון יום1345210930
 5,250                    5,250                    5,250                    5,250                   1שרותים תומכים מש-ה1345300930
(1,966,800)        (1,910,000)        (1,910,000)        (1,910,000)        1סדור במעונות מש-ה1845100780
   -                           (10,500)               (3,000)                 (15,000)               1טיפול בהורים ובילדיהם1845100781
(123,000)            (182,500)            (180,000)            (160,000)            1מ.יום.טיפולי-מש-ה1845200780
(35,000)               (15,000)               (17,000)               (19,000)               1הסעות למעון יום1845210710
(7,000)                 (7,000)                 (7,000)                 (7,000)                 1שרותים תומכים מש-ה1845300780

 1,608,050           1,599,000           1,602,750           1,587,000          הכנסות
(2,131,800)        (2,125,000)        (2,117,000)        (2,111,000)        הוצאות
(523,750)            (526,000)            (514,250)            (524,000)            סה"כ

20   שירותים חברתיים | 2030   אוכלוסיות ייחודיות | 20310   מתן מענים לאוכלוסיות ייחודיות | 203140   מתן מענים לאנשים עם אוטיזם
מקור 2019חצי שנתי 2019סופי 2019תקציב 2020תמחירשם כרטיסכרטיס

 21,600                  33,600                  33,600                  10,000                 1השתתפות הורים- אוטיזם1345400690
 542,400               600,000               637,000               665,000              1מ.הרווחה החזקת אוטיסטים במסגרות1345400930
(607,800)            (652,000)            (680,000)            (700,000)            1החזקת אוטיסטים במסגרות1845400780

 564,000               633,600               670,600               675,000              הכנסות
(607,800)            (652,000)            (680,000)            (700,000)            הוצאות
(43,800)               (18,400)               (9,400)                 (25,000)               סה"כ
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תכנית עבודה מחוברת תקציב 2020
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20   שירותים חברתיים | 2030   אוכלוסיות ייחודיות | 20310   מתן מענים לאוכלוסיות ייחודיות | 203150   מתן מענים בתחום השיקום ( נכויות פיזיות וחושיות)
מקור 2019חצי שנתי 2019סופי 2019תקציב 2020תמחירשם כרטיסכרטיס

   -                              -                            5,800                    5,800                   1מסגרות לילד המוגבל1345500930
 24,750                  7,500                    7,500                    7,500                   1הדרכת עיוור ובני ביתו1346300931
 45,400                  45,400                  40,000                  9,400                   1השתתפות הורים מעונות יום שיקומיים1346500690
   -                              -                              -                            9,800                   1השתתפות הורים במועדוניות שיקום1346500692
 842,350               750,000               750,000               750,000              1החזקת נכים בפנימיות1346500930
 63,150                  244,000               244,000               168,500              1מעונות יום שיקומיים1346500932
 181,500               181,500               157,500               82,500                 1משרד הרווחה הסעות מעון יום שיקומי1346500933
 63,000                  75,000                  60,000                  52,500                 1משרד הרווחה ליווי מעון יום שיקומי1346500934
 24,400                  24,400                  97,000                  150,000              1תוכנית לילד החריג1346700930
   -                              -                            3,000                    3,000                   1שיקום נכים בקהילה1346700931
   -                              -                           (17,500)               (17,700)               1מסגרות לילד המוגבל1845500780
(33,000)               (10,000)               (10,000)               (10,000)               1הדרכת עיוור ובני ביתו1846300781
(100,000)            (100,000)            (80,000)               (70,000)               1ליווי נכים1846500110
(242,000)            (242,000)            (210,000)            (110,000)            1הסעות למעונות יום שיקומיים1846500710
(1,123,100)        (1,000,000)        (1,000,000)        (1,000,000)        1החזקת נכים בפנימיות1846500780
(126,000)            (370,500)            (373,000)            (234,000)            1מעונות יום שיקומיים1846500782
(10,000)               (15,000)               (23,000)               (20,000)               1שיקום נכים בקהילה1846700780
(32,500)               (32,500)               (129,000)            (200,000)            1תכנית לילד החריג1846700782

 1,244,550           1,327,800           1,364,800           1,239,000          הכנסות
(1,666,600)        (1,770,000)        (1,842,500)        (1,661,700)        הוצאות
(422,050)            (442,200)            (477,700)            (422,700)            סה"כ

20   שירותים חברתיים | 2040   פיתוח וחיזוק שירותים ומענים לקשישים | 20410   שוטף - תמיכת המועצה | 204110   המשך תמיכת המועצה בעמותה
מקור 2019חצי שנתי 2019סופי 2019תקציב 2020תמחירשם כרטיסכרטיס

 41,305                  60,000                  63,400                  40,000                 1שכונה תומכת יחדיו1344510930
(2,440,716)        (2,440,716)        (2,440,716)        (2,480,716)        1תמיכת המועצה בנושא רווחה1844430810
(43,840)               (60,000)               (63,400)                  -                           1שכונות תומכות1844510781

 41,305                  60,000                  63,400                  40,000                 הכנסות
(2,484,556)        (2,500,716)        (2,504,116)        (2,480,716)        הוצאות
(2,443,251)        (2,440,716)        (2,440,716)        (2,440,716)        סה"כ
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20   שירותים חברתיים | 2040   פיתוח וחיזוק שירותים ומענים לקשישים | 20460   שירותים שוטפים לקשישים | 204610   טיפול וסיוע לקשישים ביישובים עפ"י הצורך

מקור 2019חצי שנתי 2019סופי 2019תקציב 2020תמחירשם כרטיסכרטיס
 20,000                  20,000                  25,000                  25,000                 1מועדונים תוכנית העשרה1344300932
 70,000                  70,000                  70,000                  70,000                 1שירותים לניצולי שואה1344300936
 15,000                  15,000                  15,000                  15,000                 1עזרה ביתית1344400690
 272,000               261,000               250,000               250,000              1מועדון והבראה זקן יח1344400930
 39,000                  39,000                  39,000                  39,000                 1טיפול בזקן בקהילה1344400932
 80,000                  80,000                  84,000                  84,000                 1מועדונים לזקנים1344400934
 10,000                  10,000                    -                            10,000                 1טיפול באזרח ותיק בסיכון1344500931
 76,800                  76,800                  77,000                  77,000                 1משרד הרווחה בגין שכר אזרח ותיק בסיכון1344500932
 39,900                  54,250                  54,250                  54,250                 1המשרד לשיוויון חברתי-תוכניות לאזרחים ותיקים1344500990
 14,500                  14,500                  14,500                  29,000                 1כיתת וותיקים המשרד לשיוויון חברתי1344700990
(39,200)               (39,200)               (42,000)               (42,000)               1שכר תחזוקן1741000110
(145)                     (145)                     (145)                     (145)                     1מתנות1741000514
(387,000)            (370,000)            (360,000)            (360,000)            1רווחה שונות1844400780
(110,000)            (110,000)            (110,000)            (110,000)            1טיפול בזקן בקהילה1844400782
(83,000)               (83,000)               (87,900)               (89,000)               1שכ"ע אזרח וותיק בסיכון1844500110
   -                           (10,000)               (3,000)                 (5,000)                 1הכשרה- אזרח ותיק בסיכון1844500521
(86,050)               (76,050)               (50,000)               (77,000)               1טיפול באזרח ותיק בסיכון1844500750
(66,500)               (66,500)               (81,500)               (90,450)               1פיתוח וביצוע תוכניות למען אזרחים וותיקים1844500780
(30,000)               (30,000)               (30,000)               (40,000)               1השתת' באשכול נגב מערבי מרכז הכוון ל1844510830+60
(9,700)                 (14,500)               (21,700)               (21,800)               1כיתת וותיקים- שע' הוראה1844700750

 637,200               640,550               628,750               653,250              הכנסות
(811,595)            (799,395)            (786,245)            (835,395)            הוצאות
(174,395)            (158,845)            (157,495)            (182,145)            סה"כ

מקור 2019חצי שנתי 2019סופי 2019תקציב 2020תמחירשם כרטיסכרטיס
 10,000                  10,000                  15,000                  15,000                 1מרכזים קהילתיים1348200930
 24,000                  24,000                  20,000                  20,000                 1השתתפות ישובים בינוי קהילתי1348220691
(4,000)                 (4,000)                 (4,000)                 (4,000)                 1כבוד ליווי קהילתי1848220515
(80,000)               (80,000)               (80,000)               (80,000)               1עבודות קבלניות-בינוי קהילתי1848220750

 34,000                  34,000                  35,000                  35,000                 הכנסות
(84,000)               (84,000)               (84,000)               (84,000)               הוצאות
(50,000)               (50,000)               (49,000)               (49,000)               סה"כ

20   שירותים חברתיים | 2050   הפעלת,   הטמעת והתאמת בינוי קהילתי ועבודה קהילתית במועצה ובישובים | 20530   עבודה בישובים 
| 205310   ליווי / שותפות /  הנחיה של תהליכי הבניה קהילתיים- דיאלוג קהילתי, בניית הסכמות בקהילה, תהליכים אסטרטגיים
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 120,000               120,000               100,000               120,000              1השתתפות משפחות1343510690
 389,000               389,000               383,000               383,000              1פרוייקט מתבגרים1343510930
 102,500               85,000                  85,000                  85,000                 1השתתפות ישובים להבה חדשה1343520691
(3,000)                 (3,000)                 (3,000)                 (3,000)                 1חשמל1843510430
(4,200)                 (4,200)                 (4,200)                 (4,200)                 1כבוד להבה1843510511
(800)                     (800)                     (800)                     (800)                     1דואר וטלפונים1843510540
(330,000)            (347,000)            (300,000)            (330,000)            1טיפול זוגי ומשפחתי1843510752
(51,000)               (51,000)               (45,000)               (45,000)               1פרוייקט מתבגרים1843510780
(11,700)               (11,700)                  -                              -                           1השתתפות בקרן מתבגרים בסיכון1843510820
(141,400)            (141,400)            (89,500)               (94,200)               1השתתפות בקרן להבה יסודי1843530820

 611,500               594,000               568,000               588,000              הכנסות
(542,100)            (559,100)            (442,500)            (477,200)            הוצאות
 69,400                  34,900                  125,500               110,800              סה"כ

20   שירותים חברתיים | 2070   היחידה להתנדבות | 20710   הכרה,   מיפוי ושיפור המערך הקיים | 207110   הגדרת תפקידי התנדבות
מקור 2019חצי שנתי 2019סופי 2019תקציב 2020תמחירשם כרטיסכרטיס

 19,000                  19,000                  19,000                  19,000                 1פעולות התנדבות קהילה1348300930
(97,700)               (97,700)               (104,000)            (107,000)            1שכ"ע רכזת מתנדבים1848300110
(9,000)                 (7,500)                 (7,000)                 (7,500)                 1מתנות1848300514
(13,000)               (14,500)               (21,000)               (43,500)               1הסעות מתנדבים1848300710
(35,230)               (35,230)               (29,000)               (45,300)               1עבודת מתנדבים1848300780

 19,000                  19,000                  19,000                  19,000                 הכנסות
(154,930)            (154,930)            (161,000)            (203,300)            הוצאות
(135,930)            (135,930)            (142,000)            (184,300)            סה"כ

20   שירותים חברתיים | 2060   מניעה וטיפול בילדים במצבי סיכון ובמשפחותיהם | 20620   המשך הפעלת תוכנית להב"  ה למניעת סיכון התפתחותי בקרב ילדים ונוער 
  | 206210   המשך הפעלת התוכניות ביישובים הקיימים עפ" י מעגלי העבודה השונים
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20   שירותים חברתיים | 2080   מוכנות לשעת חירום | 20810   בנייה וחיזוק של הצוותים היישוביים | 208110   הפעלת צוותי צח"  י   וקורסי רענון לכלל היישובים

מקור 2019חצי שנתי 2019סופי 2019תקציב 2020תמחירשם כרטיסכרטיס
 108,160               108,160               108,160               101,400              1משרד הרווחה - צח"י1348300931
 12,000                  12,000                  12,000                  12,000                 1מ.הרווחה - היערכות לחירום1348310932
(135,200)            (132,200)            (132,200)            (135,200)            1צח"י1848300750
(2,500)                 (2,500)                 (2,500)                 (2,500)                 1כיבוד1848310511
(5,000)                 (5,000)                 (5,000)                 (5,000)                 מתנות1848310514
   -                           (3,000)                 (2,500)                    -                           1הכשרה - צח"י1848310521
(16,000)               (16,000)               (16,000)               (16,000)               1היערכות לחירום1848310751

 120,160               120,160               120,160               113,400              הכנסות
(158,700)            (158,700)            (158,200)            (158,700)            הוצאות
(38,540)               (38,540)               (38,040)               (45,300)               סה"כ

מקור 2019חצי שנתי 2019סופי 2019תקציב 2020תמחירשם כרטיסכרטיס
 18,000                  18,000                  30,000                  33,500                 1הכנסות ממשתתפים1348700690
 2,000                    2,000                    2,000                    2,000                   1הכנסות גרושין בשיתוף פעולה1348700692
 9,000                    9,000                    9,000                    9,000                   1משרד הרווחה - גישור1348700930
(550)                     (550)                     (550)                     (550)                     1כיבוד למפגשים1848700515
(80,400)               (80,400)               (92,000)               (95,500)               1עבודת מגשרים1848700750
(3,000)                 (3,000)                 (3,000)                 (3,000)                 1הדרכות למגשרים1848700753
(12,000)               (12,000)               (12,000)               (12,000)               1גרושין בשיתוף פעולה1848700756

 29,000                  29,000                  41,000                  44,500                 הכנסות
(95,950)               (95,950)               (107,550)            (111,050)            הוצאות
(66,950)               (66,950)               (66,550)               (66,550)               סה"כ

20   שירותים חברתיים | 2090   הפעלת המרכז לגישור קהילתי | 20910   גיבוש והרחבת קבוצת המגשרים 
| 209110   גיוס מנחים עם רקע גישורי,   כולל שני מנחים לפחות לשיחות טעונות,   חינוך וחשיפה במועצה
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20   שירותים חברתיים | 20100   הפעלת המרכז לטיפול משפחתי | 201010   המשך הפעלת המרכז | 2010110   מתן טיפול וייעוץ באוריינטציה משפחתית
מקור 2019חצי שנתי 2019סופי 2019תקציב 2020תמחירשם כרטיסכרטיס

 95,000                  120,000               130,000               130,000              1 מרכז לטיפול זוגי ומשפחתי1342610690
 12,000                    -                              -                              -                           1השתתפות משפחות תחנה לטיפול משפחתי1342620690
 58,500                  40,000                  71,500                  67,500                 1 מ. הרווחה תחנה לטיפול משפחתי1342620930
(1,000)                 (1,000)                 (1,000)                 (1,000)                 1ציוד - טיפול זוגי ומשפחתי1842610470
(94,000)               (119,000)            (129,000)            (129,000)            1 מרכז לטיפול זוגי ומשפחתי1842610750
(90,000)               (50,000)               (80,000)               (90,000)               1תחנה לטיפול משפחתי1842620750

 165,500               160,000               201,500               197,500              הכנסות
(185,000)            (170,000)            (210,000)            (220,000)            הוצאות
(19,500)               (10,000)               (8,500)                 (22,500)               סה"כ

20   שירותים חברתיים | 20130   תחום הבריאות| 201310   קידום תחום הבריאות | 2013110   פעילות בתחום הבריאות
מקור 2019חצי שנתי 2019סופי 2019תקציב 2020תמחירשם כרטיסכרטיס

 28,000                  28,000                  28,000                  28,000                 1השתת ישובים1338000690
 30,000                  30,000                  26,700                    -                           1הפדרציה היהודית של מונטריאול-פרויקט בריאות1338000790
   -                            52,500                  52,500                  52,500                 1הכנסות ממשרד הבריאות-אפשרי בריא1342200990
(88,700)               (88,700)               (95,000)               (97,000)               1שכ"ע רכזת בריאות1832200110
(600)                     (600)                     (600)                     (600)                     1מתנות1832200514
   -                              -                           (106)                     (106)                     1דמ"ח ע. לקידום מקצועי וחברתי1832200524
(2,400)                 (2,400)                 (2,400)                 (2,400)                 1כיבוד תחום בריאות1838000515
(5,850)                 (5,850)                 (5,850)                 (5,850)                 1אימון אישי1838000750
(74,000)               (74,000)               (74,000)               (64,000)               1פעילות תחום בריאות1838000780
(30,000)               (30,000)               (18,000)                  -                           1פרויקט בריאות-הפדרציה היהודית מונטריאול1838000781
(19,100)               (19,100)               (19,100)               (19,100)               1השתתפות בקרן בתחום בריאות1838000820
   -                           (65,000)               (65,000)               (65,000)               1אפשרי בריא1842200786

 58,000                  110,500               107,200               80,500                 הכנסות
(220,650)            (285,650)            (280,056)            (254,056)            הוצאות
(162,650)            (175,150)            (172,856)            (173,556)            סה"כ

 7,140,895           7,448,135           7,526,035           7,362,050          הכנסות
(13,265,326)      (13,572,566)      (13,562,517)      (13,489,217)      הוצאות
(6,124,431)        (6,124,431)        (6,036,482)        (6,127,167)        סה"כ שירותים חברתיים
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20   שירותים חברתיים | 2010   ניהול שוטף | 20110   התנהלות שוטפת של המחלקה | 201110   כח אדם

מקור 2019חצי שנתי 2019סופי 2019תקציב 2020תמחירשם כרטיסכרטיס
 97,300                  97,300                  97,800                  104,800              501השתת. המועצה מינהל רווחה1341100710
(96,500)               (96,500)               (97,000)               (104,000)            501שכ''ע מזכירת המחלקה1841100110
(800)                     (800)                     (800)                     (800)                     501מתנות1841100514

 97,300                  97,300                  97,800                  104,800              הכנסות
(97,300)               (97,300)               (97,800)               (104,800)            הוצאות

20   שירותים חברתיים | 2010   ניהול שוטף | 20110   התנהלות שוטפת של המחלקה | 201130   שונות
מקור 2019חצי שנתי 2019סופי 2019תקציב 2020תמחירשם כרטיסכרטיס

 1,217                    8,395                    8,395                    8,395                   501סכומים ששוחררו מהגבלה1110000002
(1,217)                 (8,395)                 (8,395)                 (8,395)                 501הכשרת צח''י וצח''מ1841200780

מקור 2019חצי שנתי 2019סופי 2019תקציב 2020תמחירשם כרטיסכרטיס
 1,266                    1,266                    1,266                    1,266                   501סכומים ששוחררו מהגבלה1110000001
 8,300                    8,300                    3,500                    7,200                   501השתתפות משפחות מתבגרים בסיכון1343510690
 11,700                  11,700                    -                              -                           501השתתפות המועצה מתבגרים בסיכון1343510710
 141,400               141,400               89,500                  94,200                 501השתתפות המועצה להבה יסודי1343530710
(20,000)               (20,000)               (1,600)                    -                           501שכר - מתבגרים בסיכון1843510110
(140,000)            (140,000)            (90,000)               (100,000)            501שכ''ע להבה יסודי1843530110
(1,400)                 (1,400)                 (1,400)                 (1,400)                 501מתנות - להבה יסודי1843530514
(1,266)                 (1,266)                 (1,266)                 (1,266)                 501פרוייקט להב''ה - עבודת מטפלים1910000750

 162,666               162,666               94,266                  102,666              הכנסות
(162,666)            (162,666)            (94,266)               (102,666)            הוצאות

20   שירותים חברתיים | 2040   פיתוח וחיזוק שירותים ומענים לקשישים | 20410   פרויקטים ייחודיים | 204110   גיוס תרומות וסיוע לנזקקים
מקור 2019חצי שנתי 2019סופי 2019תקציב 2020תמחירשם כרטיסכרטיס

 39,500                  40,000                  34,150                  34,150                 501תרומה למשפחות נזקקות1342000790
(39,500)               (40,000)               (34,150)               (34,150)               501תרומה למשפחות נזקקות1842000780

20   שירותים חברתיים | 2020   מניעה וטיפול בילדים במצבי סיכון ובמשפחותיהם | 20210   המשך הפעלת תוכנית להב"  ה למניעת סיכון התפתחותי בקרב בני נוער
 | 202110   המשך הפעלת התוכניות ביישובים הקיימים עפ"  י  מעגלי העבודה השונים
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20   שירותים חברתיים | 2040   פיתוח וחיזוק שירותים ומענים לקשישים | 20410   פרויקטים ייחודיים | 204120   תוכנית יתד- "בשבילי"

מקור 2019חצי שנתי 2019סופי 2019תקציב 2020תמחירשם כרטיסכרטיס
 39,800                  5,000                    5,000                      -                           501השתת. המועצה יתד בשבילי1342000710
(39,800)               (5,000)                 (5,000)                    -                           501תוכנית יתד-"בשבילי"1842000110

20   שירותים חברתיים | 2050   פיתוח תחום בריאות | 20510   פרויקטים בתחום בריאות | 205110   פרויקט תזונה בגני ילדים
מקור 2019חצי שנתי 2019סופי 2019תקציב 2020תמחירשם כרטיסכרטיס

 19,100                  19,100                  19,100                  19,100                 501השתתפות המועצה תחום בריאות1338000710
(19,100)               (19,100)               (19,100)               (19,100)               501שכ''ע תחום בריאות1838000110

             359,583             332,461             258,711             269,111הכנסות
            (359,583)            (332,461)            (258,711)            (269,111)הוצאות
   -                              -                              -                              -                           סה"כ שירותים חברתיים
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שותפיםאחראירבעון לביצועמדד תוצאה כמותימשימותיעדיםמטרהמטרת על

הטמעת חדר כושר למח כפעילות 
עצמאית וייזומה של חברי המועדון 
והפעלה עקבית במהלך כל ימות 

השבוע

פעילות קבועה כל יום, הגדלת מאגר 
המשחקים והוספת טאבלטים

לפחות פעמיים בשבוע פעילות 
יזומה או עצמאית בתחום

שנתי

מנהלות 
המועדונים 

מופ"ת, 
יחדיו וגיל עד

צוותי המועדונים

מתן מענה תעסוקתי יצירתי. במסגרת 
תעסוקון בבית גיל-עד

המשך הפעלת התעסוקון בבית גיל-עד באופן 
שוטף

הרחבת פעילות התעסוקון, 
הצטרפות של עוד 2-3 ותיקים 

לפחות במהלך השנה
צוות גיל עדשנתי

רכזות בתים חמים 
בקיבוצים, עו"ס 

הקיבוצים וגבעות בר
שיחות תדירות אישיות עם הוותיקים ובדיקות 

שביעות רצון
שיחות אישיות לפחות פעם 

בחודשיים
שנתי

פגישות עם משפחות הוותיק בהתאם לצורך

מפגשים קבוצתיים

חוגים ופעילויות לאורך השנה המאפשרים 
מקום לביטוי רגשי

פעילות ספורטיבית מותאמת לותיקים 
במסגרות העמותה

חוגי התעמלות מגוונים
לפחות כ-90% מכלל הותיקים 

במסגרות יהיו פעילים 
במינימום חוג אחד

שנתי
מנכ"לית 
העמותה

צוותי המסגרות

מיצוב מועדון שביל הזהב
הגדלת מספר המשתתפים 

באופן קבוע
שנתי

מנכ"לית 
העמותה, 
בתיה דרורי

רכזי רווחה

שימוש במבנה שביל הזהב באופן תדיר 
בתוכניות העמותה, פורומים ומפגשים שונים 

הקשורים לעמותה.

קיום מפגשי עמותה באופן 
קבוע במבנה שביל הזהב

שנתי
מנכ"לית 
העמותה

איתור תחומי התנדבות בעמותה והגדרתם

גיוס, שילוב הדרכת וליווי המתנדבים לאורך 
תקופת ההתנדבות

אחת לשבועיים פעילות משתנה של ילדי גן 
דודבדן עם הוותיקים, פעם בחודש פעילות 
באחריות המועדון ובפעם השנייה באחריות 

צוות הגן

אחת לשבועיים מפגש עם נוער ממסע ישראלי

חיזוק מסגרות קיימות לותיקים 
הצעירים במבנה שביל הזהב

התמקדות בותיקים 
הצעירים

פיתוח תחום ההתנדבות 
בעמותה בקרב ותיקים 

וחיזוק תחושת 
המשמעותיות מתוך 

תרומה לחברה

העמקת הקשר הבין 
דורי, שימור זכרון העבר 

וחיזוק התרומה לדור 
הצעיר

פיתוח וחיזוק 
הקהילה האיזורית 
ומצויינות בשירות 

לתושב

שמירה על רמת תפקוד 
גבוהה ויכולות פיזיות, 
קוגניטיביות וחברתיות 
ומתן מענה עשיר ומגוון 

לשעות הפנאי וחיי חברה 
 בקרב הוותיקים 

במסגרות העמותה

לאפשר לוותיקים, הפעילים במסגרות 
העמותה, מקום לוונטילציה וביטוי 

רגשות וחיבור בין אנשים

לפחות חוג אחד שנתי בכל 
מסגרת המאפשר ונטיליציה 

רגשית ושיחה קבוצתית לפחות 
אחת לחודש.

פעילות קבועה עם ילדי הגן ומסע 
ישראלי במועדון יחדיו

פגישות קבועות ותדירות

מנהלת 
מועדון 
יחדיו, 

מנהלת הגן

צוות המועדון, גננות 
הגנים ומסע ישראלי

שנתי

צוות העמותה, רכזי 
רווחה, רכזות בתים 

חמים, עו"ס היישובים
שנתי

איתור מתנדבים ותיקים צעירים 
ושילובם במסגרות העמותה או בבתי 

קשישים מרותקי בית

איתור, גיוס ושילוב של כ-5 
מתנדבים לפחות

שנתי

מנכ"לית 
העמותה, 

רכזת 
התנדבות

מנהלות 
המועדונים 

מופ"ת, 
יחדיו וגיל עד

צוות המועדון ועו"ס 
היישוב



| בית קמה | ברוש | גבעות בר | דביר | חצרים | כרמים | להב | משמר הנגב | נבטים | שובל | שומריה | תאשור | תדהר |

33

תכנית עבודה מחוברת תקציב 2020

20
19

ן  
כו

עד
 /

ם 
פי

ט
שו

ם 
די

ע
 י


 

עון
מ

ש
ני 

 ב
קי

תי
ת ו

ת
מו

ע
 -

ם 
תיי

בר
ח

ם 
תי

רו
שי

שותפיםאחראירבעון לביצועמדד תוצאה כמותימשימותיעדיםמטרהמטרת על

פעילות קבועות במהלך השנה עם 
ילדי הגן והנוער, סביב חגים 
והתנדבות בקהילה בנבטים

פגישות קבועות עם הצוות החינכוי בנבטים, 
קביעת תאריכים ותכנים למפגשים

קיום של לפחות 3 פעילויות 
במהלך השנה, ביקורי בית 

קבועים ע"י בני נוער בביתם של 
הוותיקים

שנתי
מנהלת 
מועדון 
נבטים

מנהלת מועדון עם 
הצוות, רכזת וצוות 
החינוך, וועד היישוב 

וצוות הרווחה

מפגשים קבועים לאורך השנהמפגשים קבועים עם נוער ממבואות הנגב

מפגש בפורים וקונצרט משותףמפגשים עם ילדים מיובלי הנגב

בדיקת צורך למיצוי זכויות

המשך שיתוף פעולה עם עמותות בנושא

בדיקת הצורך בעבודה רגשית ומתן 
מענה בהתאם

קבוצות שיח ושיחות אישיות
לפחות פעמיים בשנה שיחות 

אישיות
שנתי

מנהלת 
יחדיו ובית 

גיל-עד
עו"ס היישובים

המשך הפעלת קפה אירופה
פעילות קבועה מבוססת חוג, הרצאה ופטאנק 

אחת לשבוע
בית גיל-עדשנתילפחות פעם בשבוע בימי רביעי

משרד הרווחה, עו"ס 
היישובים

התמקדות באוכלוסיית 
מרותקי הבית ותשושי 

הנפש

מתן מענה לתשושי נפש בתוך 
המסגרות הקיימות

מתן מענה לתשושי הנפש במסגרת חוגי 
המועדונים השוטפים

השתתפות קבועה של תשושי 
הנפש לפחות ב -3 חוגים 

בשבוע המתקיימים במועדון
שנתי

מנכל"ית 
העמותה 
ומנהלות 
המועדונים

צוות העמותה, עו"ס 
היישובים

בית גיל-עד מועדון ותעסוקון
שני מועדוני מופת – נבטים ויחדיו

קתדרת וותיקים כולל מפגש סוף שנה
שביל הזהב

כיתת ותיקות
בתים חמים

פיתוח מענה  נרחב לכלל 
ותיקי המושבים

הטמעת רפרנט לתחום הותיקים 
מטעם העמותה ביישובים יחדיו 

ונבטים הנותן מענה ומהווה כתובת 
לכלל ותיקי היישוב במסגרת העמותה

הגדרת תחומי אחריות ותחומים בהם ניתן 
מענה נרחב - חירום, ימי שיא, היוועצות, 

מענה פרטני וכדומה

שלושה ארועים בשנה ישוביים 
פתוחים לכל הותיקים

שנתי

מנכ"לית 
העמותה, 
מנהלות 
מועדון 

ת ויחדיו מופ"

צוות העמותה במושבים, 
עו"ס המושבים, הנהגת 

המושבים

קשר רציף לפחות עם 2 
עמותות - עמותת אביב ואלה

העמקת הקשר הבין 
דורי, שימור זכרון העבר 

וחיזוק התרומה לדור 
הצעיר

בית, מקום לניצולי שואה 
ודור שני ופעילות ייעודית 

להם
פיתוח וחיזוק 

הקהילה האיזורית 
ומצויינות בשירות 

לתושב

המשך שימור והוספת מפגשים בין 
קהילות שונות , ילדים ונוער 

מהמועצה ואנשי גיל-עד

צוות בית 
גיל-עד

מבואות, יובלי הנגב, 
עדנים, רכזת בית חם 

שובל, גנים משמר הנגב.
שנתי

עו"ס היישובים, עמותת 
אביב

המשך הפעלת המסגרות 
באופן שוטף בהתאם להגדרת 
מספר ימי הפעילות בשבוע 
ובהתאם לכמות הותיקים 

הרשומים למסגרות

מנהלות 
המסגרות, 
מנכ"לית 
העמותה

צוות העמותה שנתי

שנתימיצוי זכויות של ניצולי השואה
מנהלת 

יחדיו ובית 
גיל-עד

המשך הפעלת השרותים 
השוטפים לותיקים

פעילות שוטפת במסגרות העמותה 
הקיימות



34

 | כבוד לאחר | מצוינות | מעורבות | חוסן קהילתי  |

34

 | כבוד לאחר | מצוינות | מעורבות | חוסן קהילתי  |
עון

מ
ש

ני 
 ב

קי
תי

ת ו
ת

מו
ע

 -
ם 

תיי
בר

ח
ם 

תי
רו

שי

ם
שי

חד
ם 

די
ע

 י
 

שותפיםאחראירבעון לביצועמדד תוצאה כמותימשימותיעדיםמטרהמטרת על

פיתוח מענה נרחב לכלל 
ותיקי המושבים

התמקדות ומתן מענה לוותיקים 
שאינם חברי מועדון

הקמת צוות חשיבה/ היגוי למתן מענה רציף 
לאורך השנה לוותיקים אשר אינם מגיעים 

לפעילות במועדוני מופת. פיתוח מענה אחת 
לשבוע לקבוצה זו הכולל מפגש חברתי, חוג 

העשרה

אחת לשבוע, קבוצה של 8-10 
וותיקים לפחות

שנתי
מנהלות 

המועדונים
צוות המועדונים, עו"ס 

היישובים

התמקדות באוכלוסיית 
מרותקי הבית ותשושי 

הנפש

הרחבת  המענה לאוכלוסיית ותיקים 
סיעודיים / מרותקי בית  - נבטים ויחדיו

הגדרת המענה הניתן לחברי שכונה תומכת: 
אחת לחודש פעילות שיא חברתית, הכנת 
ערכה מותאמת לפעילות לוותיר בביתו, 4 

טיולים בשנה, הצטרפות של לפחות 5 
וותיקים לחוג אחד במועדון ללא עלות

הצטרפות של לפחות עוד 5 
חברים חדשים לקהילה 

התומכת
שנתי

מנכ"לית 
העמותה, 
מנהלות 

המועדונים 
ושכונה 
תומכת 

בנבטים ויחדיו

 צוות רווחה ישובי, עו"ס 
היישובים

 קידום פרויקטים רוחביים: מועדון הסרט 
הטוב, אמנות, "מבשלים יחד", סדנת 

סטייליניג, סדנאות הכנה לפרישה, אוריינות 
דיגיטלית

בכל פרויקט ישתתפו לפחות כ-
15 ותיקים

שנתי
מנכ"לית 
העמותה

המשרד לשיווין חברתי, 
רכזי רווחה ובתים חמים, 

צוות העמותה, מרכז 
הכוון אשכול נגב מערבי, 

מרכז צעירים

חמישי בכיף בגיל עד
ארוחת בוקר והרצאה אחת 
לחודש בימי חמישי בגיל-עד

שנתי
מנכ"לית 
העמותה, 

צוות גיל עד

מיתוג התעסוקון כמרכז יזמות ותעסוקה 
לוותיקים צעירים

הגדרת שותף חיצוני כלכלי 
לפרויקט, בניית הסכם עבודה 
ותוכנית עסקית, לפחות כ-5 
יזמים ותיקים יצטרפו לחנות 

ולתעסוקון

שנתי

צוות גיל 
עד, 

מנכ"לית 
העמותה

רכזי רווחה ובתים חמים, 
צוות העמותה, מועדון 
BZB, מעברים, מרכז 

הכוון אשכול נגב מערבי

מיתוג החנות כמרכז מכירה ורווח של וותיקי 
המועצה

הצטרפות של לפחות 2 וותיקים 
לחנות במכירת מוצריהם לאורך 

השנה
שנתי

צוות גיל 
עד, 

מנכ"לית 
העמותה

צוות העמותה, מועדון 
bzb, מעברים, רכזי רווחה

הקמת מסגרת לוותיקים עצמאיים 
ומתפקדים מעל גיל 80

הקמת מסגרת המבוססת על מגוון חוגי 
בחירה לגילאי 80+ בגיל עד

הצטרפות של לפחות 15 
וותיקים למסגרת

צוות גיל עדשנתי
עו"ס היישובים, רכזות 

בתים חמים, עו"ס

פתיחת כיתת וותיקים במבואות

הפעלת כיתת וותיקים בתוך בה"ס מבואות 
באמצעות שיעורים שיעוברו על ידי מורי בה"ס 
תוך שילוב הוותיקים בפעיליות בה"ס, בנוסף 

להמשך הפעלת הכיתה בשומריה

הצטרפות לפחות של 15 
וותיקים לכיתה

שנתי
מנכ"לית 
העמותה

בה"ס מבואות, משרד 
לשיוויון חברתי

הרחבת פעילות העשרה

הגדלת מגוון תחומי הפנאי שהעמותה 
מציעה לוותיקים

קידום פרויקטים רוחביים 
(ממוקדים תוכן/ נושא) 

לשם הרחבת מעגלי 
ההשתתפות של ותיקים 

בפעילויות העמותה

קידום ועידוד תחום היזמות בקרב 
ותיקים במסגרת תעסוקון בית גיל עד

פיתוח וחיזוק 
הקהילה האיזורית 
ומצויינות בשירות 

לתושב
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גיוס ואיתור תקציבים לטובת הגברת 
הפעילות בבתים החמים

לפחות טיול אחד והרצאה 
מקצועית בשנה במסגרת הבית 

החם, מפגש פתוח עם 
הוותיקים ומנכ"לית העמותה 

לפחות פעמיים בשנה

שנתי
מנכ"לית 
העמותה

רכזות בתים חמים

פתיחת בית חם חדש בנבטים ושומריה
2 הפעלת לפחות 2 חוגים 

בתעסוקון
שנתי

מנכ"לית 
העמותה

משרד הרווחה, עו"ס 
היישובים

מיצוב מרכז אפ 60+ של אשכול נגב מערבי, 
כגורם הנותן מענה לוותיקים לקראת פרישה 

ולאחריה

השתתפות פעילה של לפחות 
40 תושבי מועצה בפעילויות 
המרכז. מתן מענה להנהלות 
היישובים לתחום הפרישה 

(כולל כנס למידה)

שנתי

מנכ"לית 
העמותה, 
מרכז אפ 

+60

מנהלי קהילות, רכזי 
משאבי אנוש, רכזות 

רווחה

הרחבת מעגלי ההשתתפות של וותיקים 
צעירים בקתדרת הוותיקים באמצעות 
מסלולים מותאמים, מפגש סוף שנה 

והרצאות מותאמות

הצטרפות של לפחות 10 
וותיקים צעירים

שנתי
מנכ"לית 
העמותה

רכזי רווחה ובתים חמים, 
עו"ס היישובים

פורום רכזות בתים חמים
המשך הפעלת הפורום ומיצובו כקבוצת 

עמיתים
יום צוות פעם בשנה, פגישות 

תדירות אחת לחודש וחצי
שנתי

מנכ"לית 
העמותה

עו"ס היישובים, רכזות 
הרווחה

שנתיפגישות תדירות אחת לשבועיים
מנכ"לית 
העמותה

 שיתוף תדיר בדילמות ולמידת 
עמיתים

שנתי
מנכ"לית 
העמותה

המשך הפעלת הפורום ומיצובו כקבוצת 
עמיתים

פגישות תדירות אחת לחודש 
וחצי ללמידת עמיתים

שנתי
מנכ"לית 
העמותה

צוות העמותה, עו"ס 
היישובים

מפגשי הדרכה וישיבות צוות ממוקדים לצוותי 
המועדונים

פגישות תדירות אחת לחודש 
עם כל צוות מועדון, או 

באמצעות הנחייה חיצונית
שנתי

מנכ"לית 
העמותה

צוות העמותה, עו"ס 
היישובים

שנתילפחות 6 מפגשים בשנהאחת לחודש מפגש הדרכה מונחה לכל הצוות
מנכ"לית 
העמותה

צוות העמותה, עו"ס 
היישובים

כנסים לבעלי תפקיד מתחום הזקנה
מיפוי צרכים של בעלי התפקיד ובהתאם לכך 

קביעת תכני המפגש
1,4קיום לפחות 2 כנסים בשנה

מנכ"לית 
העמותה

מנהלת אגף שירותים 
חברתיים, מנהלת היח' 
לשלום הוותיק, רכזת 

מנהלות המסגרות  בריאות, 
בעמותה

מיצוב העמותה כגורם מקצועי לתחום 
הזקנה עבור הוותיקים ובני משפחתם

סדנאות לבני משפחה מטפלים, ליווי בני 
משפחה באופן פרטני בהתאם לצורך, סיוע 

במיצוי זכויותך

 קיום לפחות 2 סדנאות בשנה, 
פעילות שוטפת לאורך השנה

שנתי
מנכ"לית 
העמותה

מנהלות מועדונים,עו"ס 
היישובים

פיתוח וחיזוק 
הקהילה האזורית 
ומצוינות בשירות 

לתושב

מנהלות המסגרות, עו"ס 
היישובים

פורום מנהלות עמותה
המשך הפעלת הפורום ומיצובו כקבוצת 

עמיתים

פורום צוות עמותה

התמקדות בותיקים 
הצעירים

חיזוק מסגרות קיימות לותיקים 
הצעירים

הרחבת הפעילות לוותיקים במסגרת 
הבתים החמים

מיצוב העמותה כגורם 
מקצועי בתחום הזקנה 

והתמקצעות בעלי 
התפקיד

הרחבת פעילות העשרה

פיתוח וחיזוק 
הקהילה האיזורית 
ומצויינות בשירות 

לתושב
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שותפיםאחראירבעון לביצועמדד תוצאה כמותימשימותיעדיםמטרהמטרת על

נציג באסיפה מכל יישובי 
המועצה

הוועד המנהל יורכב מוותיקים 
ובעלי תפקיד מתחום הזקנה

שנתיאחת לרבעון מפגש ועד מנהל

שנתילפחות פעמיים בשנה מפגש אסיפה

מפגשים קבועים של הנהלת העמותה
לפחות אחת לחודש פגישה של יו"ר, גזבר 

ומנכ"לית העמותה לפגישה שוטפת
שנתיפגישות סדירות קבועות

יו"ר 
ומנכ"לית 
העמותה

גזבר העמותה

חיזוק שיתופי הפעולה עם גורמים 
שונים במועצה

היחידה לשלום הקשיש, תחום בני משפחה 
מטפלים, רכזת בריאות, רכזת התנדבות, 

מרכז צעירים, מחלקת החוגים, מועדון 
העסקים של בני שמעון, מעברים

פעילות קבועה שוטפת עם כל 
אחת מהיחידות בהתאם לצורך

שנתי
מנכ"לית 
העמותה

כל היחידות שהוזכרו

קידום הקמת מרכז רב תכליתי 
במבואות

תכנון פרוגרמה, בדיקת עליות תכנון וביצוע, 
הכנת גאנט לביצוע, איתור מקורות תקציב

הכנת פרוגרמה מאושרת. 
בדיקת עליות לתכנון וביצוע

שנתי
מנכ"לית 
העמותה

ראש המועצה, מנכ"ל 
המועצה, אגף הנדסה, 

יו"ר העמותה

המשך איתור וגיוס מרצים / מדריכים 
מועצתי אזורי

איתור בעלי מקצוע תושבי המועצה
שילוב של מרצים ומדריכים 

לפחות ב -2 מסגרות העמותה
שנתי

מנכ"לית 
העמותה

אגף חינוך, חוגים, 
מנהלות המסגרות 

BZB ,בעמותה

קבוצות מיקוד בתוך המסגרות

מפגשים פתוחים ביישובים

בדיקת צרכים אצל ותיקים שאינם פעילים 
במסגרות העמותה

העברת שאלונים בתחומים ממוקדים

הטמעת קשרי עבודה עם הנהלות היישובים

חיזוק שיתופי הפעולה ויחסי האמון

פיתוח מענים לוותיקים בישובים בשיתוף 
ההנהלות

איגום משאבים ושיתופי 
פעולה עם גופים נוספים 

במועצה

פיתוח וחיזוק 
הקהילה האזורית 
ומצוינות בשירות 

לתושב

הנהלות היישובים, צוות 
העמותה, רכזות בתים 

חמים ורווחה, עו"ס 
היישובים

לפחות פעם בשנה, פגישה בין 
צוות העמותה הרלוונטי 

להנהלת היישוב
שנתי

מנכ"לית 
העמותה

מנכ"לית 
העמותה

צוות העמותה, רכזות 
בתים חמים ורווחה, עו"ס 

היישובים, מנהלות 
המסגרות

רכזות בתים חמים 
ורווחה, הנהלת 

היישובים, מנהלות 
המסגרות

ועד מנהל, אסיפה, 
מנהלת אגף הרווחה

1
יו"ר 

ומנכ"לית 
העמותה

איתור וגיוס חברים לוועד המנהל והאסיפה

נוכחות של לפחות 80% מחברי 
האסיפה והועד המנהל בכל 

הישיבות

יו"ר 
ומנכ"לית 
העמותה

מיצוב ועד מנהל ואסיפה מגוונת, 
מייצגת ומקצועית מבחינת גילאים 

ויישובים משולב בבעלי תפקיד 
מהתחום

מפגשים סדירים של הועד המנהל 
והאסיפה

קיום של לפחות 4 שיחות 
פתוחות  מגוונות במהלך השנה 
והעברת לפחות שאלון צרכים 

בשתי מסגרות

שנתי
ניתוח שאלונים, קבוצות מיקוד 

ומפגשים פתוחים

חיזוק קשרי העבודה

חיזוק הנהלת העמותה 
ושמירה על התנהלות 

שוטפת תקינה

המשך בירור צרכים

קשר רציף עם הנהלות 
הישובים
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שותפיםאחראירבעון לביצועמדד תוצאה כמותימשימותיעדיםמטרהמטרת על

פרסום בעיתון ואתר המועצה

הטמעת החשיבות לפרסום 
בקרב מנהלות המסגרות

מיפוי פוטנציאל הצטרפות

פעילות שיווק, הגעה לותיקים באופן ייזום

הצטרפות של חברים נוספים למועדונים

איתור מקורות הכנסה נוספים 
ממשרדים ממשלתיים

מיפוי משרדים ותוכניות רלוונטיות
הגשה לפחות של 2 קולות 

קוראים במהלך השנה
שנתי

יו"ר 
ומנכ"לית 
העמותה

רכזת גיוס משאבים 
מועצתית

הזמנות שנתיות להוצאות קבועות – חוגים, 
הסעות

1
מנכ"לית 

וגזבר 
העמותה

בקרה חודשית עם מנהלות המסגרות על 
התקציב

שנתי
מנהלות 
המסגרות

מתן מענה בחירום במסגרת הבתים החמים 
בקיבוצים וגבעות בר

הפעלת התוכנית במצב חירום 
מתמשך, במבנה ממוגן 

בסנכרון עם החינוך בשעות 
הבוקר. בתיאום עם הצח"י של 

היישוב

שנתי
מנכ"לית 
העמותה

צוות העמותה, עו"ס 
היישובים, צח"י 

בישובים, רכזות בתים 
חמים

במושבים ינתן מענה לכלל הוותיקים במסגרת 
מועדוני מופת ושכונה תומכת

רפרנט מטעם העמותה, שיהיה 
איש הקשר לותיקים בשיתוף 

עו"ס היישוב
שנתי

מנכ"לית 
העמותה

מנהלות המועדונים 
ושכונה תומכת, עו"ס 

היישובים, צח"י

פיתוח וחיזוק 
הקהילה האיזורית 
ומצויינות בשירות 

לתושב

מנהלות המסגרות 
והנה"ח

הגדלת מקורות ההכנסה 
לעמותה ובקרה תקציבית

שנתי

מנהלות 
המסגרות 
ומנכ"לית 
העמותה

מנהלות 
מסגרות 
רכזות 
קהילה 
תומכת, 
מנכ"לית 
העמותה

מנהלות המסגרות, 
מנהלת  תוכן ומדיה 

(נועה זמסקי), דוברות 
המועצה, מזכירויות 

היישובים

מפקחת על השירות לזקן 
משרד הרווחה, עו"ס 

היישובים וצוות העמותה

הגדלת מספר ההשמות במשרד 
הרווחה, והגדלת מספר המשתתפים 

בכל המסגרות

ניהול תקציב מבוסס הזמנות שנתיות 
ובקרה חודשית

פרסום תמידי של  ארועים מיוחדים במסגרות 
העמותה

הצטרפות של  לפחות עוד כ-5 
ותיקים לכל מסגרת

סיום שנת 2020 בתקציב מאוזן

שיווק ופרסום במדיה
פרסום ושיווק ארועי העמותה דרך 

האתר, עיתון, פייסבוק ואמצעי פרסום 
שונים ביישובים

שנתי

תוכנית מגירה למתן מענה בחירום
הגברת תחושת 

הביטחון של תושבי 
המועצה

העלאת המוכנות לחרום 
בגיל השלישי

ם
רו

ח
 ל

ת
נו

וכ
מ

די 
ע

 י



38

 | כבוד לאחר | מצוינות | מעורבות | חוסן קהילתי  |

38

 | כבוד לאחר | מצוינות | מעורבות | חוסן קהילתי  |
יב

קצ
ת

 -
ון 

ע
מ

ש
ני 

 ב
קי

תי
ת ו

ת
מו

ע
 -

ם 
תיי

בר
ח

ם 
תי

רו
שי

2   שירותים חברתיים | 201   ניהול שוטף | 2011   התנהלות שוטפת של העמותה | 20111   כח אדם
מקור 2019סופי 2019תקציב 2020תמחירשם כרטיסכרטיס

(1,100)                 (1,100)                 (1,100)                 601פלאפון1613000541
(146,440)            (151,440)            (164,196)            601שכ"ע מנכ"ל העמותה1841000110
(700)                     (979)                     (700)                     601מתנות1841000514
(3,000)                 (3,000)                 (10,000)               601השתלמויות1841000521
(50,000)               (45,000)               (40,000)               601החזקת מכוניות וביטוח1841000530

(201,240)            (201,519)            (215,996)            סה"כ

2   שירותים חברתיים | 201   ניהול שוטף | 2011   התנהלות שוטפת של העמותה | 20112   הנהלה וכלליות
מקור 2019סופי 2019תקציב 2020תמחירשם כרטיסכרטיס

(9,000)                 (10,825)               (10,825)               601ביטוח נושאי משרה1613000441
(3,000)                 (2,000)                 (3,000)                 601צרכי משרד והדפסות1613000470
(2,000)                 (2,110)                 (2,000)                 601מתנות1613000514
(2,000)                 (2,000)                 (2,000)                 601הסעות הנהלה1613000710
(18,300)               (15,000)               (14,000)               601תוכנה פיננסית1613000752
(1,200)                 (10,000)               (10,000)               601דמי שמוש בציוד1613000780
(1,500)                 (2,000)                 (1,500)                 601כיבודים1613000781
(1,600)                 (1,318)                 (1,318)                 601אגרות1613000782
(65,000)               (65,000)               (65,000)               601שכ"ט רו"ח1621300750
(9,000)                 (8,000)                 (7,500)                 601עמלות והוצ. בנק1631000610

(112,600)            (118,253)            (117,143)            סה"כ

2   שירותים חברתיים | 201   ניהול שוטף | 2011   התנהלות שוטפת של העמותה | 20113   שונות
מקור 2019סופי 2019תקציב 2020תמחירשם כרטיסכרטיס

 42,733                  71,166                  45,200                 601עודפים משנים קודמות1341000510
 297,578               279,077               314,410              601תמיכת המועצה כללי1341000712
(12,000)               (15,000)               (12,000)               601אירוע חודש הקשיש1841000780
(3,000)                 (4,000)                 (3,000)                 601יום צוות1841100521

 340,311               350,243               359,610              הכנסות
(15,000)               (19,000)               (15,000)               הוצאות
 325,311               331,243               344,610              סה"כ

תקציב
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2   שירותים חברתיים | 201   ניהול שוטף | 2011   התנהלות שוטפת של העמותה | 20114   פחת

מקור 2019סופי 2019תקציב 2020תמחירשם כרטיסכרטיס
(23,697)               (23,697)               (23,697)               601הוצאות פחת מבנים1613000500
(3,985)                 (3,985)                 (3,985)                 601הוצ פחת ריהוט וציוד כללי1613000600
(3,471)                 (3,471)                 (3,471)                 601הוצאות פחת מועדון קשישים יחדיו1844400600
(5,583)                 (5,583)                 (5,583)                 601הוצאות פחת מועדון קשישים נבטים1844410600
(2,377)                 (2,377)                 (2,377)                 601הוצאות פחת מועדון ותיקים1844420600
(11,179)               (11,179)               (11,179)               601הוצאות פחת תעסוקון1844500601
(102)                     (102)                     (102)                     601הוצאות פחת ש.ת. נבטים1844520600
(4,038)                 (4,038)                 (4,038)                 601הוצאות פחת מרכז יום מ.הנגב1844600600
(9,900)                 (9,900)                 (9,900)                 601הוצאות פחת בימי הפוגה1844800600
(2,457)                 (2,457)                 (2,457)                 601הוצאות פחת בית חם חצרים1844900600
 55,318                  55,318                  55,318                 601העברת סכומים לכיסוי הוצ. פחת1888888000

 55,318                  55,318                  55,318                 הכנסות
(66,789)               (66,789)               (66,789)               הוצאות
(11,471)               (11,471)               (11,471)               סה"כ

2   שירותים חברתיים | 202   שירותים שוטפים לקשישים | 2021   הפעלת תעסוקון במשמר הנגב | 20211   כח אדם
מקור 2019סופי 2019תקציב 2020תמחירשם כרטיסכרטיס

(263,781)            (265,881)            (269,118)            601שכר תעסוקון1844500110
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2   שירותים חברתיים | 202   שירותים שוטפים לקשישים | 2021   הפעלת תעסוקון במשמר הנגב | 202121   פעילות שוטפת
מקור 2019סופי 2019תקציב 2020תמחירשם כרטיסכרטיס

 60,000                  45,000                  50,000                 601מכירות מוצרים1344500620
 55,000                  45,000                  50,000                 601השתת. קיבוצים1344500690
 285,481               296,690               294,318              601תמיכת המועצה1344500712
(14,000)               (18,000)               (14,000)               601חשמל גז ומים1844500430
(1,600)                 (1,709)                 (1,600)                 601מתנות1844500514
(1,000)                 (1,000)                 (3,000)                 601השתלמויות תעסוקון1844500521
(800)                     (800)                     (800)                     601דמ"ח ע. לקידום מקצועי וחברתי1844500524
(2,300)                 (2,300)                 (2,300)                 601טלפון1844500540
(2,000)                 (2,000)                 (2,000)                 601פרסום1844500550
(4,000)                 (4,000)                 (5,000)                 601פעילות1844500750
(30,000)               (25,000)               (27,000)               601חומר גלם1844500753
(14,000)               (14,000)               (14,000)               601הוצאות שוטפות1844500780
(14,000)               (14,000)               (14,000)               601אחזקה שוטפת1844500781
(3,000)                 (3,000)                 (3,000)                 601רכישת ציוד1844500930

 400,481               386,690               394,318              הכנסות
(86,700)               (85,809)               (86,700)               הוצאות
 313,781               300,881               307,618              סה"כ

2   שירותים חברתיים | 202   שירותים שוטפים לקשישים | 2021   הפעלת תעסוקון במשמר הנגב | 20213   הסעת מעלון
מקור 2019סופי 2019תקציב 2020תמחירשם כרטיסכרטיס

(50,000)               (35,000)               (38,500)               601הסעות1844500710
2   שירותים חברתיים | 202   שירותים שוטפים לקשישים | 2022   הפעלת שכונות תומכות במושבים | 20221   כח אדם

מקור 2019סופי 2019תקציב 2020תמחירשם כרטיסכרטיס
 19,600                  19,600                  19,600                 601השתת.אחרים בהוצ' שכר1332200715
(129,234)            (129,234)            (127,564)            601משכורת - שכונה תומכת י1844510110
(1,000)                 (1,108)                 (1,000)                 601מתנות1844510514
(600)                     (600)                     (600)                     601פלאפון1844510541
(76,904)               (76,904)               (66,736)               601משכורת - ש.ת נבטים1844520110
(1,000)                 (1,000)                 (1,000)                 601מתנות1844520514

 19,600                  19,600                  19,600                 הכנסות
(208,738)            (208,846)            (196,900)            הוצאות
(189,138)            (189,246)            (177,300)            סה"כ
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2   שירותים חברתיים | 202   שירותים שוטפים לקשישים | 2022   הפעלת שכונות תומכות במושבים | 20222   פעילות שוטפת

מקור 2019סופי 2019תקציב 2020תמחירשם כרטיסכרטיס
 20,000                  15,000                  15,000                 601השתת. עצמית יחדיו1344510690
 124,536               116,196               169,150              601תמיכת מועצה יחדיו + נבטים1344510710
 49,452                  63,400                    -                           601משרד הרווחה1344510930
 13,000                  10,000                  10,000                 601השתת. עצמית נבטים1344520690
(850)                     (850)                     (850)                     601דמח עמ.לקידום מקצועי וחברתי1844510524
(8,500)                 (7,500)                 (8,000)                 601שירות רפואי יחדיו1844510751
(8,500)                 (7,000)                 (8,000)                 601שירות רפואי נבטים1844520751

 206,988               204,596               194,150              הכנסות
(17,850)               (15,350)               (16,850)               הוצאות
 189,138               189,246               177,300              סה"כ

2   שירותים חברתיים | 202   שירותים שוטפים לקשישים | 2023   הפעלת מרכז יום במשמר הנגב | 20231   כח אדם
מקור 2019סופי 2019תקציב 2020תמחירשם כרטיסכרטיס

(207,056)            (207,056)            (209,980)            601משכורות - מרכז יום לקשיש1844600110
(1,000)                 (1,000)                 (1,000)                 601מתנות1844600514

(208,056)            (208,056)            (210,980)            סה"כ

2   שירותים חברתיים | 202   שירותים שוטפים לקשישים | 2023   הפעלת מרכז יום במשמר הנגב | 20232   פעילות שוטפת
מקור 2019סופי 2019תקציב 2020תמחירשם כרטיסכרטיס

 35,000                  40,000                  35,000                 601השתתפות הקיבוצים1344600690
 10,000                  10,000                  10,000                 601הכנסות מחוגים וטיולים1344600694
 293,856               283,856               294,280              601תמיכת המועצה1344600710
(7,000)                 (8,000)                 (8,000)                 601חשמל מים גז1844600430
(1,000)                 (1,000)                 (2,000)                 601השתלמויות1844600521
(800)                     (800)                     (800)                     601דמח ע. לקידום מקצועי וחברתי1844600524
(2,000)                 (3,500)                 (2,500)                 601טלפון ודואר1844600540
(2,000)                 (1,500)                 (2,000)                 601חומרים לחוגים1844600720
(67,000)               (65,000)               (67,000)               601חוגים1844600751
(7,000)                 (7,000)                 (7,000)                 601הוצאות שוטפות1844600780
(1,000)                 (1,000)                 (1,000)                 601רכישת ציוד1844600930
(8,000)                 (8,000)                 (8,000)                 601אחזקה1844700781

 338,856               333,856               339,280              הכנסות
(95,800)               (95,800)               (98,300)               הוצאות
 243,056               238,056               240,980              סה"כ
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2   שירותים חברתיים | 202   שירותים שוטפים לקשישים | 2023   הפעלת מרכז יום במשמר הנגב | 20233   הסעת מעלון
מקור 2019סופי 2019תקציב 2020תמחירשם כרטיסכרטיס

(35,000)               (30,000)               (30,000)               601הסעות1844600710

2   שירותים חברתיים | 202   שירותים שוטפים לקשישים | 2024   מועדון מופ"ת יחדיו | 20241   כח אדם
מקור 2019סופי 2019תקציב 2020תמחירשם כרטיסכרטיס

(308,982)            (341,982)            (345,120)            601שכר מועדון קשישים יחדיו1844400110
(2,000)                 (1,279)                 (2,000)                 601מתנות1844400514
   -                           (309)                        -                           601פלאפון1844400541

(310,982)            (343,570)            (347,120)            סה"כ

2   שירותים חברתיים | 202   שירותים שוטפים לקשישים | 2024   מועדון מופ"ת יחדיו | 20242   פעילות שוטפת
מקור 2019סופי 2019תקציב 2020תמחירשם כרטיסכרטיס

 60,000                  45,000                  45,000                 601משתתפים מועדון מופת יחדיו1344400691
 404,064               423,070               385,202              601תמיכת המועצה1344400710
 178,668               155,000               178,668              601השתת. משרד הרווחה במועדונים1344400930
(18,000)               (18,000)               (18,000)               601חשמל1844400430
(1,500)                 (50)                       (1,500)                 601השתלמויות מ. יום יחדיו1844400521
(1,450)                 (1,450)                 (1,450)                 601דמ"ח עמ. לקידום מקצועי וחברתי1844400524
(5,800)                 (5,000)                 (5,800)                 601טלפון1844400540
(140,000)            (100,000)            (85,000)               601מזון והסעדה מועדון יחדיו1844400721
(65,000)               (65,000)               (65,000)               601חוגים מועדון יחדיו1844400722
(20,000)               (20,000)               (20,000)               601אחזקה ושונות מועדון יחדיו1844400723

 642,732               623,070               608,870              הכנסות
(251,750)            (209,500)            (196,750)            הוצאות
 390,982               413,570               412,120              סה"כ

2   שירותים חברתיים | 202   שירותים שוטפים לקשישים | 2024   מועדון מופ"ת יחדיו | 20243   הסעות מעלון
מקור 2019סופי 2019תקציב 2020תמחירשם כרטיסכרטיס

(80,000)               (70,000)               (65,000)               601נסיעות מ. יחדיו1844400710

2   שירותים חברתיים | 202   שירותים שוטפים לקשישים | 2025   מועדון מופ"ת נבטים | 20251   כח אדם
מקור 2019סופי 2019תקציב 2020תמחירשם כרטיסכרטיס

(228,956)            (228,956)            (238,796)            601שכר מ. י. נבטים1844410110
(1,000)                 (1,577)                 (1,000)                 601מתנות1844410514
   -                           (1,024)                    -                           601פלאפון1844410541

(229,956)            (231,557)            (239,796)            סה"כ
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2   שירותים חברתיים | 202   שירותים שוטפים לקשישים | 2025   מועדון מופ"ת נבטים | 20252   פעילות שוטפת

מקור 2019סופי 2019תקציב 2020תמחירשם כרטיסכרטיס
 70,000                  65,000                  63,000                 601השתתפות במועדון מופ"ת נבטים1344400693
 9,000                    8,000                    9,000                   601השתתפות ותיקים בחוגים1344410690
 346,928               344,529               340,296              601תמיכת המועצה מ.נבטים1344410710
 171,128               181,128               193,000              601משרד הרווחה1344410930
(17,000)               (17,000)               (17,000)               601חשמל1844410430
(1,000)                 (1,000)                 (3,000)                 601השתלמויות מ. יום נבטים1844410521
(600)                     (600)                     (600)                     601דמ"ח ע. לקידום מקצועי וחברתי1844410524
(1,500)                 (1,500)                 (1,500)                 601בזק1844410540
(100,000)            (110,000)            (100,000)            601הסעות מועדון נבטים1844410710
(140,000)            (130,000)            (136,400)            601מזון והסעדה מ. קשישים נבטים1844410721
(90,000)               (90,000)               (90,000)               601חוגים מ. קשישים נבטים1844410722
(17,000)               (17,000)               (17,000)               601אחזקה ושונות מ. קשישים נבטים1844410723

 597,056               598,657               605,296              הכנסות
(367,100)            (367,100)            (365,500)            הוצאות
 229,956               231,557               239,796              סה"כ

2   שירותים חברתיים | 202   שירותים שוטפים לקשישים | 2026   הפעלת מועדון ותיקים | 20261   כח אדם
מקור 2019סופי 2019תקציב 2020תמחירשם כרטיסכרטיס

(118,049)            (118,049)            (119,928)            601שכר מועדון ותיקים1844420110
(1,000)                 (1,000)                 (1,000)                 601מתנות1844420514

(119,049)            (119,049)            (120,928)            סה"כ
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2   שירותים חברתיים | 202   שירותים שוטפים לקשישים | 2026   הפעלת מועדון ותיקים | 20262   פעילות שוטפת
מקור 2019סופי 2019תקציב 2020תמחירשם כרטיסכרטיס

 55,000                  55,000                  63,000                 601הכנסות חוגים מועדון ותיקים1344420690
 55,000                  50,000                  55,000                 601הכנסות טיולים מועדון ותיקים1344420691
 317,549               326,029               326,428              601תמיכת המועצה - מועדון ותיקים1344420710
(2,500)                 (2,500)                 (2,500)                 601טלפון1844420540
(120,000)            (130,000)            (130,000)            601הסעות מועדון ותיקים1844420710
(40,000)               (40,000)               (40,000)               601טיולים1844420750
(110,000)            (110,000)            (120,000)            601הרצאות1844420784
(15,000)               (10,000)               (10,000)               601אחזקה שוטפת1844420786
(12,000)               (12,000)               (12,000)               601כיבוד ושונות1844420788
(3,000)                 (3,000)                 (3,000)                 601ציוד1844420930

 427,549               431,029               444,428              הכנסות
(302,500)            (307,500)            (317,500)            הוצאות
 125,049               123,529               126,928              סה"כ

2   שירותים חברתיים | 204   סיוע לישובים בהפעלת תוכניות | 2026   הפעלת מועדון ותיקים | 20263   הרחבת פעילות מועדון ותיקים לחודשי הפגרה
מקור 2019סופי 2019תקציב 2020תמחירשם כרטיסכרטיס

(6,000)                 (4,480)                 (6,000)                 601פעילות פגרה1844420785

2   שירותים חברתיים | 204   סיוע לישובים בהפעלת תוכניות | 2041   סיוע לישובים בהפעלת תכניות | 20412   סיוע לישובים בהפעלת תכניות
מקור 2019סופי 2019תקציב 2020תמחירשם כרטיסכרטיס

 5,000                    7,000                    12,000                 601השתתפות כיתת ותיקים1344800690
 12,500                  12,500                  12,500                 601תמיכת המועצה מועדון דביר1344800711
 14,500                  16,000                  15,500                 601תמיכת המועצה תוכניות חדשות1344800712
(14,000)               (17,000)               (20,000)               601הסעות כיתת ותיקים1844800710
(3,500)                 (3,500)                 (3,500)                 601תוכניות חדשות1844800751
(12,500)               (12,500)               (12,500)               601מועדון דביר1844800783
(2,000)                 (2,500)                 (4,000)                 601שונות כיתת ותיקים1844800785

 32,000                  35,500                  40,000                 הכנסות
(32,000)               (35,500)               (40,000)               הוצאות

מקור 2019סופי 2019תקציב 2020תמחירשם כרטיסכרטיס
(12,500)               (12,500)               (12,500)               601פעילות בית חם משמר הנגב1844920788

2   שירותים חברתיים | 204   סיוע לישובים בהפעלת תוכניות 
| 2042   פיילוט לתכנית "בתים חמים"   בקיבוצים במסגרת קהילה תומכת של הקיבוץ | 20421   פעילות שוטפת "בית חם" משמר הנגב
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שי מקור 2019סופי 2019תקציב 2020תמחירשם כרטיסכרטיס
(12,500)               (12,500)               (12,500)               601בית חם בית קמה1844920781

מקור 2019סופי 2019תקציב 2020תמחירשם כרטיסכרטיס
(12,500)               (12,500)               (12,500)               601פעילות בית חם להב1844920787

מקור 2019סופי 2019תקציב 2020תמחירשם כרטיסכרטיס
(12,500)               (12,500)               (12,500)               601בית חם חצרים1844920784

מקור 2019סופי 2019תקציב 2020תמחירשם כרטיסכרטיס
(12,500)               (12,500)               (12,500)               601בית חם דביר1844920785

מקור 2019סופי 2019תקציב 2020תמחירשם כרטיסכרטיס
 87,500                  87,500                  87,500                 601תמיכת המועצה בתים חמים בישובים1344920717

מקור 2019סופי 2019תקציב 2020תמחירשם כרטיסכרטיס
(12,500)               (12,500)               (12,500)               601בית חם גבעות בר1844920750

מקור 2019סופי 2019תקציב 2020תמחירשם כרטיסכרטיס
(12,500)               (12,500)               (12,500)               601בית חם כפרי שובל1844920751

2   שירותים חברתיים | 2042   סיוע לישובים בהפעלת תוכניות
 | 2042   פיילוט לתכנית "בתים חמים"   בקיבוצים במסגרת קהילה תומכת של הקיבוץ | 20427   תמיכת המועצה

2   שירותים חברתיים | 204   סיוע לישובים בהפעלת תוכניות
 | 2042   פיילוט לתכנית "בתים חמים"   בקיבוצים במסגרת קהילה תומכת של הקיבוץ | 20428   פעילות שוטפת בית חם כפרי נבטים

2   שירותים חברתיים | 204   סיוע לישובים בהפעלת תוכניות
 | 2042   פיילוט לתכנית "בתים חמים"   בקיבוצים במסגרת קהילה תומכת של הקיבוץ | 20429   פעילות שוטפת בית חם כפרי שובל

2   שירותים חברתיים | 204   סיוע לישובים בהפעלת תוכניות 
| 2042   פיילוט לתכנית "בתים חמים"   בקיבוצים במסגרת קהילה תומכת של הקיבוץ | 20423   פעילות שוטפת "בית חם" בית קמה

2   שירותים חברתיים | 204   סיוע לישובים בהפעלת תוכניות | 
2042   פיילוט לתכנית "בתים חמים"   בקיבוצים במסגרת קהילה תומכת של הקיבוץ | 20423   פעילות שוטפת "בית חם" להב

2   שירותים חברתיים | 204   סיוע לישובים בהפעלת תוכניות
 | 2042   פיילוט לתכנית "בתים חמים"   בקיבוצים במסגרת קהילה תומכת של הקיבוץ | 20425   פעילות שוטפת "בית חם" חצרים

2   שירותים חברתיים | 204   סיוע לישובים בהפעלת תוכניות | 
2042   פיילוט לתכנית "בתים חמים"   בקיבוצים במסגרת קהילה תומכת של הקיבוץ | 20426   פעילות שוטפת "בית חם" דביר
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2   שירותים חברתיים | 204   סיוע לישובים בהפעלת תוכניות | 2043   שירותים לניצולי שואה | 20431   מועדון קפה אירופה
מקור 2019סופי 2019תקציב 2020תמחירשם כרטיסכרטיס

 86,877                  81,877                  77,076                 601תמיכת המועצה1344900712
(19,877)               (19,877)               (20,076)               601שכר מועדון קפה אירופה1844900110
(30,000)               (25,000)               (20,000)               601הסעות1844900710
(1,000)                 (1,000)                 (1,000)                 601טיולים1844900750
(30,000)               (30,000)               (30,000)               601קפה אירופה1844900783
(6,000)                 (6,000)                 (6,000)                 601אחזקה שוטפת ושונות1844900785

 86,877                  81,877                  77,076                 הכנסות
(86,877)               (81,877)               (77,076)               הוצאות

2   שירותים חברתיים | 209   מענים לפנסיונרים הצעירים | 2091   מועדון שביל הזהב | 20911   מועדון שביל הזהב
מקור 2019סופי 2019תקציב 2020תמחירשם כרטיסכרטיס

   -                            16,000                  15,000                 601השתתפות טיול שביל הזהב1344920692
 110,200               110,200               141,600              601הכנסות משתתפים1344940691
 164,147               173,392               164,057              601תמיכת המועצה1344940712
(11,047)               (11,047)               (11,047)               601שכר מועדון שביל הזהב1844940110
(12,500)               (12,500)               (12,500)               601צרכי משרד והדפסות1844940470
(800)                     (1,045)                 (800)                     601מתנות מועדון שביל הזהב1844940514
(60,000)               (85,000)               (75,000)               601הסעות1844940710
(60,000)               (55,000)               (60,000)               601מזון1844940721
(130,000)            (135,000)            (161,310)            601חוגים וסדנאות1844940722

 274,347               299,592               320,657              הכנסות
(274,347)            (299,592)            (320,657)            הוצאות

 3,509,615           3,507,528           3,546,102          הכנסות
        (3,509,615)        (3,507,528)        (3,546,102)הוצאות
   -                              -                              -                           סה"כ העמותה למען הקשיש


