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תכנית עבודה מחוברת תקציב: אגף שירותים חברתיים
        תקציר מנהלים 

להלן עיקרי תוכנית העבודה של אגף שירותים חברתיים:

הטמעת מודל התערבות מובנית מכוונת תוצאות.	 
פיתוח מענים למשפחות עם צרכים מיוחדים.	 
פיתוח מודל עבודה עבור ילדים מיוחדים בקהילה ובחינוך בכלל ובחינוך 	 

החברתי בפרט.
חידוש וחיזוק מערך ההתנדבות ופעילות ההתנדבות במועצה.	 
מניעה וטיפול בותיקים נפגעי התעללות והזנחה ובני משפחותיהם.	 
המשך ליווי, שותפות ופיתוח תהליכי בינוי קהילתי בישובים.	 
מתן כלי התמודדות מעולם הגישור למנהלים, צוותי חינוך, נותני שרות 	 

ישיר לתושבים.

אגף השירותים החברתיים מעניק מגוון רחב של שירותים לכלל תושבי 
המועצה ופועל למען חיזוק הקהילה האזורית תוך מתן מענים לצרכים 

השונים והמשתנים בקהילות המועצה בשגרה ובחירום. 
האגף פועל באופן מתמיד לשיפור וייעול התהליכים כמו גם להגדלת היצע 

השירותים.

בברכה       
עדית אטינגר,       

מנהלת אגף שירותים חברתיים      
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יעוץ וליווי צוות מוביל את 
העו"סיות

שנתי
מנהלת אגף 

שירותים 
חברתיים

צוות מוביל של 
הרפורמה באגף

ישום המודל ב- 80% 
מהתיקים המקצועיים

שנתי
מנהלת אגף 

שירותים 
חברתיים

כל העו"סים

קיום תהליך מובנה 
ומונחה וקיום מודל

 1,2
מנהלת אגף 

שירותים 
חברתיים

צוות האגף

מענים לצרכים 90%  
שנתיהקיימים

מנהלת אגף 
שירותים 
חברתיים

חיזוק ובסיס בניה ופיתוח של 
מחודשים  התחומים החדשים / 

צרכים מיוחדים,  באגף - שלום הותיק, 
התנדבות, טיפול ומניעה

מימוש 90% מתוכניות 
התחומים

שנתי
מנהלת אגף 

שירותים 
חברתיים

שנתיתקציב מאוזןמעקב תקציבי
מנהלת אגף 

שירותים 
חברתיים

תקציבאית אגף

כלל התקנים והתפקידים 
שנתימאויישים

מנהלת אגף 
שירותים 
חברתיים

קיום הכשרות ולימודים 
מקצועיים של עובדים 
במועצה ומחוצה לה.

שנתי
מנהלת אגף 

שירותים 
חברתיים

פגישות קבועות עם 
שנתיהעובדות

מנהלת אגף 
שירותים 
חברתיים

פגישות הדרכה חיצונית 
שנתיקבועות עם העובדות

מנהלת אגף 
שירותים 
חברתיים

ניהול כח אדם מקצועי

ניהול אגף

ניהול אגף

הטמעת מודל התערבות מובנית 
מכוונת תוצאות

המשך ליווי העו"סים בישום המודל 
ע"י צוות מוביל

בחינה והגדרה מחודשת של מודל 
עבודת האגף באופן מותאם 

למציאות המשתנה, תוך ניצול 
מיטבי המשאבים הקיימים

קיום והמשך תהליך ארגוני של 
התאמת מודל העבודה של האגף 

למציאות ולצרכים המשתנים

ניהול אגף ומטרותיו

מצויינות בשרות לתושב

ניהול מקדם ומאפשר באופן מיטבי 
את תפקיד האגף ומטרותיו
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קיום ישיבות צוות טיפולי 
אחת לחודש  מועצתי - 

וחצי
שנתי

מנהלת אגף 
שירותים 
חברתיים

צוות טיפולי מועצתי

קיום פגישות שוטפות 
אחת לחודש עם מנהל 

אגף החינוך
שנתי

מנהלת אגף 
שירותים 
חברתיים

מנהל אגף חינוך

קיום פגישות שוטפות 
אחת לשבועיים - שלושה 

עם מנכ"לית המועצה
שנתי

מנהלת אגף 
שירותים 
חברתיים

מנכלית

ניהול אגףמצויינות בשרות לתושב
ניהול קשרי חוץ לטובת קידום 

מטרות האגף
קיום קשר עם גורמים ממשלתיים, 

ופורומים רלוונטיים מגזר שלישי, 

פגישה עם מנהל המחוז, 
מפקחים, קוליגות, ו. 
רווחה של מ. אזוריות, 
ועדת צח"י ארצי ועוד

שנתי
מנהלת אגף 

שירותים 
חברתיים

קיום מפגשים קבועים בפורומים 
משותפים ובעלי תפקידים רלוונטיים

חיזוק וטיפוח שיתופי הפעולה בין 
עובדי האגף השונים, עם אגפים 

ומחלקות המועצה - חינוך, שפ"ח, 
יח' אסטרטגית

ניהול אגף מצויינות בשרות לתושב
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העו"ס תעבוד על פי מודל העבודה 
התוצאתית שפותח בשנת העבודה 

הקודמת

ישום המודל של 50% 
העו"סשנתימהמשפחות

פגישות בשנה של מנהלת התוכנית 
שנתי10עם כל עו"ס

מנהלת 
התוכנית 

והעו"ס
עוסים

שיחות בשנה  עם כלל הגורמים 
המעורבים בתהליך ובטיפול במשפחה 

שבתוכנית
העו"סשנתי10

קבלה וישום התוכנית עם 25 
משפחות בשנה

מנהלת שנתי1
התכנית

עוסיות, מטפלות 
להבה, מורים 

טיפוליים, מסגרות 
החינוך

קיום מפגשים בבתי הספר 
המועצתיים (אשל הנשיא) בתחילת 

שנה ובסופה

 :מפגשים בבתי הספר 2
 מבואות הנגב, יובלי
    .הנגב, ניצני הנגב
 מפגש אחד באשל

הנשיא ובנווה במדבר

שנתי
מנהלת 
התוכנית

פרסום ושיווק התוכנית במדיה 
המועצתית

מנהלת שנתילרבעון 1
התוכנית

שיחות בשנה  עם כלל הגורמים 
המעורבים בתהליך ובטיפול במשפחה 

שבתוכנית
העו"סשנתי10

פגישות בשנה של מנהלת התוכנית 
עם כל עו"ס

העו"סשנתי10

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

הספר ובמשפחות שבטיפול
העו"סשנתי4

שיווק התוכנית בפגישות תחילת 
השנה עם בתי הספר המועצתיים 

ואשל הנשיא

 מבואות הנגב, 2 יובלי 2
 הנגב, 2 ניצני הנגב,1
 נווה במדבר,1 אשל

הנשיא

מנהלת שנתי
התוכנית

הפעלת תוכנית אפיקים

המשך הפעלת התוכנית במתכונת 
הנוכחית(מיועדת לארבעה 

לנערים/ות בסיכון שאינם יכולים 
להשתלב בתוכנית להבה)

מצויינות בשרות לתושב

הפעלת תוכנית להבה

תוכנית להבה תשפר את תפקודו 
נער ומשחתו  הנורמטיבי של הילד/

ביחס לנקודה בה החלו את התוכנית 
ובאופן המצמצם את רמת הסיכון  

והדאגה

התוכנית תהיה נגישה באופן מיטבי 
לכלל המשפחות במועצה היכולות 

ורוצות להיתרם ממנה
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המשך שיווק המרכז במדיה 
המועצתית

פרסום באתר, בפייסבוק 
שנתיובעלון המועצה

מנהלת 
המרכז 

והעו"סים

המשך שיווק המרכז בבתי הספר 
ובישובי המועצה

פגישה עם צוות כל בית 
רבעון 1ספר

מנהלת 
המרכז 

והעו"סים

שנתיאחת לחודשהמשך קיום הדרכות קבוצתיות

בנית תשתית עבודה שוטפת עם 
השפ"ח

קביעת נהלי עבודה בכל הקשור 
חילופי מידע,  לגבולות מקצועיים, 

חלוקת אחריות
שנתינוהלי עבודה כתובים

מנהלת 
המרכז 

ומנהלת 
השפ"ח

הקמת קבוצת פרקטיקום בטיפול הפעלה של המרכז לטיפול משפחתי
משפחתי (הדרכה חיה מאחורי מראה)

ברבעון 3- 4הקמת קבוצה

הגברת תחושת 
הביטחון של התושב

הרחבת המרכז הטיפולי 
המועצתי

הפעלה של המרכז לטיפול 
משפחתי בשעת חירום

המשך מתן מענים טיפוליים לנפגעי 
חרדה על פי הצורך

מנהלת המרכזשנתימענה ל 100% מהפניות

הפעלה של המרכז לטיפול משפחתי
הרחבת המרכז הטיפולי 

המועצתי

הרחבת המרכז הטיפולי 
המועצתי

מצויינות בשרות לתושב

מצויינות בשרות לתושב



6

 | כבוד לאחר | מצוינות | מעורבות | חוסן קהילתי  |

6

 | כבוד לאחר | מצוינות | מעורבות | חוסן קהילתי  |

ם
שי

חד
ם 

די
ע

 י
 

ם
די

ח
מיו

ם 
כי

צר
 -

ם 
תיי

בר
ח

ם 
תי

רו
שי

שותפיםאחראירבעון לביצועמדד תוצאה כמותימשימותיעדיםמטרהמטרת על

קבלת אישור לקול קורא להקמת 
המרכז

קבלת אישור לקול קורא 
1להקמת המרכז

רכזת תחום 
צרכים 

מיוחדים

מנהלת אגף, פיקוח 
משרד הרווחה

1מציאת מבנהמציאת מבנה
רכזת תחום 

צרכים 
מיוחדים

מנהלת אגף 
שירותים חברתיים

2אבזור מבנהאבזור מבנה
רכזת תחום 

צרכים 
מיוחדים

רכזת תחום טיפולי

2,3לפחות 20 משפחותגיוס וקליטת משפחות
רכזת תחום 

צרכים 
מיוחדים

רכזת תחום טיפולי

2פירוט פעילויותכתיבת תוכנית פעילות שנתית למרכז
רכזת תחום 

צרכים 
מיוחדים

רכזת תחום טיפולי

גיוס כספים ומפעילים
גיוס לפחות 50% מעלות 

הפעילות. מפעילים 
בהתנדבות

שנתי
רכזת תחום 

צרכים 
מיוחדים

רכזת תחום טיפולי

2לפחות 70 משתתפיםקיום הפנינג אתגרי
רכזת תחום 

צרכים 
מיוחדים

רכזת תחום טיפולי

3לפחות 70 משתתפיםהפנינג משפחותפעילות גיבוש קייץ
רכזת תחום 

צרכים 
מיוחדים

רכזת תחום טיפולי

מציאת מנחיםקבוצה רגשית להורים/ אחים בניית הקבוצה, 
 מפגשים של קבוצה 12

2,3רגשית
רכזת תחום 

צרכים 
מיוחדים

שירותים חברתיים, 
חינוך

1,2כעשרה אנשיםגיוס הורים ואנשי מקצוע
רכזת תחום 

צרכים 
מיוחדים

 רכזת התנדבות

2קיום ההכשרההכשרת צוות המרכז
רכזת תחום 

צרכים 
מיוחדים

 רכזת התנדבות

הפעלת שירות היעוץ מספר שעות 
בשבוע

מעקב ובקרה על פניות 
הציבור והמענים 

אחת לחודש הניתנים. 
3

רכזת תחום 
צרכים 

מיוחדים
 רכזת התנדבות

הקמת שירות למיצוי זכויות, מידע 
ויעוץ

הקמת מרכז למשפחה

פעילות גיבוש למשפחות מיוחדות מצוינות בשירות לתושב
פיתוח מענים 

למשפחות עם צרכים 
מיוחדים
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בניית מאגר מידע וידע של מענים, 
שירותים ומסגרות לאנשים עם 

מוגבלויות
למידה והכשרה בנושא מוגבלויות

מתן מענה לעו"סיות 
בנושא מוגבלויות- מידע 
וידע, התייעצות, תיווך 
מול גורמי חוץ (פיקוח 

ומסגרות)

שנתי
רכזת תחום 

צרכים 
מיוחדים

כנפיים של קרמבו

איסוף מידע וריכוז החומר
מאגר ידע ממוחשב / 

1,2קשיח
רכזת תחום 

צרכים 
מיוחדים

מיפוי צרכים
מפגשים אישיים עם כל 

1משפחה
רכזת תחום 

צרכים 
מיוחדים

עוס הישוב, רכזת 
תחום טיפולי

הכשרה וליווי צוותי החינוך החברתי 
בבית קמה כפיילוט

קיום הכשרה ופגישות 
2,3שוטפות אחת לחודש

רכזת תחום 
צרכים 

מיוחדים
עוס ישוב, חינוך

תהליך חשיבה בשיתוף 
הנהלת הישוב וחינוך הישוב להפעלת 

הפיילוט

סיכום דברים עם הישוב 
לאופן שילוב ילדים 

בחינוך החברתי
2

רכזת תחום 
צרכים 

מיוחדים

מנהל קהילה, רכז 
מועצת חינוך,  חינוך, 

עוס ישוב

בחינת מענה פרטני להשתלבות לכל 
ילד / משפחה

בניית תוכנית עבודה 
3,4פרטנית לכל ילד משולב

רכזת תחום 
צרכים 

מיוחדים

הורים, צוות חינוכי, 
עוס

העלאת מודעות של צוותי צחי 
וצוותים חינוכים למשפחות עם 

צרכים מיוחדים ביישובים
איתור מקום מותאם  בכל ישוב

הישוב רואה את הצרכים 
המיוחדים כחלק בלתי 
נפרד ממערך ההכנה 

לחירום

2
מרכזת תחום 

צרכים 
מיוחדים

צח"י, כנפיים של 
קרמבו

2ציוד מוכן לחירוםאבזור המקום בהתאם לצרכים

1,2קבלת קול קורא my5גיוס כספים

ייעוד והכשרת כוח אדם לעבודה עם 
גיוס אנשים והכשרתםילדים בעלי צרכים מיוחדים בחירום

לפחות מתנדב אחד לכל 
 2,3ילד בכל ישוב

מרכזת תחום 
צרכים 

מיוחדים

חינוך חברתי נוער,  
רכזת התנדבות 

כנפיים של קרמבו

בניית מערך תמיכה בחירום בבתי 
המשפחות / במקומות הפוגה 

קיימים של החינוך החברתי
גיוס והכשרת כוח אדם מתאים וציוד

לכל ילד בעל צרכים 
מיוחדים יהיה מלווה / 

חונך לשעת חירום 
ותוכנית פעילות אישית

2,3
מרכזת תחום 

צרכים 
מיוחדים

צח"י, כנפיים של 
קרמבו, חינוך חברתי 
ישובי, / מתנדבים, 

my5, הנהלת הישוב

מרכזת תחום 
צרכים 

מיוחדים

מצוינות בשירות לתושב
פיתוח מענים 

למשפחות עם צרכים 
מיוחדים

פיתוח מענים לילדים 
עם צרכים מיוחדים

בניית מודל עבודה כולל עבור ילדים 
מיוחדים בחינוך בקהילה בכלל 

ובחינוך החברתי בפרט

מעורבות והשפעה 
בחברה והסביבה

פיתוח תפיסה קהילתית כלפי ילדים 
ומשפחות עם צרכים מיוחדים. 

מקום ממוגן, נגיש ומאובזר לצורך 
פעילויות הפוגה עבור הילדים 

בחירום
פיתוח מענים לבעלי 

צרכים מיוחדים בחירום

הגברת תחושת 
הביטחון של תושבי 

המועצה
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שותפיםאחראירבעון לביצועמדד תוצאה כמותימשימותיעדיםמטרהמטרת על

חידוש וחיזוק מערך 
ההתנדבות במועצה.

ריענון חידוש ובניית מערך רכזי 
ההתנדבות בישובים.

קיום ישיבות מקדימות עם מנהלי 
רווחה וקהילה לגיוס ובחירת 
רכז/רפרנט התנדבות בישוב.

רכז/רפרנט התנדבות 
לכל ישוב

1
רכזת 

מתנדבים 
מועצתית.

עו"סיות במחלקה 
לשרותים חברתיים 

ומנהלי קהילה 
ורווחה בישובים

בניית תחום התנדבות 
במועצה

רענון ובניית מערךרכזי התנדבות 
בישובים.

לווי והנחייה של רכז/רפרנט 
ההתנדבות בתהליך בניית תחום 

ההתנדבות ביישובו.

קיום מפגש לפחות אחת 
לרבעון עם כל 

רכז/רפרנט התנדבות
שנתי

רכזת 
מתנדבים 
מועצתית.

הערה: העזרות 
בקורס מובילי 

התנדבות מטעם 
משרד הרווחה

בניית תחום התנדבות 
במועצה

רענון ובניית מערךרכזי התנדבות 
בישובים.

גיוס מתנדבים בישובים להתנדבויות 
פנים וחוץ ישוביות בתחומים שונים 
צרכים מיוחדים, וותיקים, עמותות,  ]

משפחות ועוד].

 מתנדבים מכל 10-15
שנתיישוב

רכז/רפרנט 
התנדבות 

בישוב בליווי 
רכזת התנדבות

רכז/רפרנט 
התנדבות בישוב

שימור ותחזוק 
פרוייקטים התנדבותיים 

קימים וחדשים

לווי רכזי פרוייקטים קיימים כגון נהגי 
אמבולנס, מתנדבים וותיקים בצהל 

ועוד ותכניות התנדבות חדשות 
ושמור מתנדבים

מפגש עם הרכזים ולווי. א. 
ב. הכשרה והוקרה למתנדבים.

לפחות שני מפגשים 
בשנה עם רכז וארוע 
הכשרה והוקרה אחד 

בשנה.

שנתי
רכז מתנדבים 

מועצתי

רכזי פרוייקטים 
התנדבותיים קיימים 
וחדשים, קשר עם 
עמותות וגורמי חוץ 

[צבא, מדא וכו].

הפעלת פרוייקטים 
התנדבותיים ביום 
המעשים הטובים.

בניית שיתוף פעולה עם מחלקת 
חינוך. חשיבה משותפת על 

פרוייקטים אפשריים.

בניית שיתוף פעולה עם מחלקת 
חינוך. חשיבה משותפת על תכניות 
התנדבות אפשריות ליום זה, הגשתן 

לעמותת רוח טובה. הפעלת התכניות 
ביום המעשים הטובים

הפעלת התכניות שיקבעו 
1,2ביום המעשים הטובים.

רכז מתנדבים 
מועצתי

עמותת רוח טובה, 
מחלקת חינוך 
במועצה, רכזי 

התכניות שיבחרו.

פיתוח מערך התנדבות 
פרטנית לוותיקים 

במושבים.

בניית תכנית משותפת עם ביטוח 
לאומי להפגת בדידות ומיצוי זכויות 

לוותיקים במושבים.

קיום מפגש עם ביטוח לאומי, בניית 
מודל משותף המתאים לוותיקים 

במושבי בני שמעון גיוס וותיקים ולווי 
התכנית בהתאם למודל שיקבע.

לפחות 10 וותיקים.

בניית מודל 
וגיוס וותיקים 
ברבעון ראשון 

ושני. לווי 
התכנית - 

שנתי.

רכזת 
התנדבות 
מועצתית

ביטוח לאומי, 
העמותה לוותיקי בני 

שמעון, עו"ס 
קשישים יחדיו 

במחלקה לשרותים 
חברתיים.

הרחבת אפשרויות 
ההתנדבות בסיוע 

התקשרות לעמותות 
וארגונים

הרחבת מספר העמותות והארגונים 
עימם יחידת ההתנדבות עובדת.

יצירת קשר עם ארגונים חדשים 
לבחינת אפשרויות לשיתוף פעולה

2,3לפחות 4 ארגונים
רכזת 

התנדבות 
מועצתית

מנהלי ארגונים 
ועמותות חיצוניות.

מצויינות בשרות לתושב
בניית תכנית רוחב 

מועצתית

בחינת הצרכים בישובים ובמועצה 
והתאמת רעיונות שהועלו לבניית 

תכנית רוחב התנדבותית.

בחירת תחום ובניית תכנית עבודה 
לתכנית רוחב מועצתית.

תכנית כתובה ובחינת 
3,4משאבים לביצוע.

רכז התנדבות 
מועצתי .

רכז התנדבות 
מועצתי, רפרנטי 

התנדבות בישובים

מעורבות והשפעה 
בחברה ובסביבה.

מעורבות והשפעה 
בחברה ובסביבה
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שותפיםאחראירבעון לביצועמדד תוצאה כמותימשימותיעדיםמטרהמטרת על

פיתוח וחיזוק קהילה 
אזורית

הגברת יכולת למעקב 
וניהול מערך ההתנדבות

יכולת לקבלת תמונה עדכנית על 
מערך ההתנדבות בכל נקודת זמן.

קיום רשימות מעקב מסודרות לפי 
סוגי התנדבויות [פרטני, ארגונים 

ועמותות, ישובים וכו].

עדכון אחת לרבעון  
רשימות ופעילות 

התנדבותית.
שנתי

רכזת 
התנדבות 
מועצתית

רכז/רפרנט 
התנדבות בישובים, 

מנהלי ארגונים 
ופרוייקטים.

הגברת תחושת הבטחון 
של התושבים

חיזוק מערך הסיוע 
לתושבים בשעת חרום.

הקמה מחדש של יחידת סער 
מועצתית.

יצירת קשר עם מתנדבים רשומים 
לבחינת נכונותם להשאר ביחידה, 

חידוש קשר עם גורמי ההדרכה 
בפקוד העורף ובחברה האזרחית,

קיום השתלמות הדרכה 
עם פיקוד העורף.

1
רכזת 

התנדבות, 
קבט,

קבט המועצה, 
אחראית צח"י, 

פיקוד העורף

הגברת תחושת הבטחון 
של התושבים

חיזוק מערך לשעת 
חרום

בדיקה מול כל מתנדב רשום את רצונו גיוס מתנדבים לשעת חרום
להתנדב בשעת חרום.

הצהרת כל מתנדב רשום 
על רצונו/אי רצונו 

להתנדב בשעת חרום.
שנתי

רכזת 
התנדבות 
מועצתית.

הערה: העדפה לגיוס 
מתנדבים קיימים 

בשגרה למתן סיוע 
לאותן אוכלוסיות 

בשעת חרום.

שותפיםאחראירבעון לביצועמדד תוצאה כמותימשימותיעדיםמטרהמטרת על

המשך קיום פורום בינוי קהילתי העצמת מנהיגות יישובית ומועצתית
וקביעת נושאים מרכזיים

קיום 10 מפגשים 
במהלך שנת 2018

רכזת תחום שנתי
בינוי קהילתי

מנהלת אגף 
לשירותים חברתיים

לית המועצה וגורמים נוספים בהתאם לתוכן המפגש הערה: הזמנת מנכ"

פורום בריאות ורווחה - המשך קיום 
הפורום תוך מתן כלים מיטביים 

לבעלי התפקידים בישובים

קיום 6 מפגשים במהלך 
שנת 2018 בהתאם 
לתוכנית השנתית.

שנתי

רכזת תחום 
בינוי קהילתי 

ורכזת 
הבריאות של 

המועצה

רכזת בריאות

קיום מפגשים יישוביים והתערבויות 
להנהגות יישוביות על פי צורך

קיום 4 התערבויות 
ממוקדות/ קצרת מועד 

במהלך השנה
שנתי

רכזת תחום 
בינוי קהילתי

צוות האגף 
לשירותים חברתיים

פיתוח וחיזוק הקהילה 
האזורית

הפעלה, הטמעה 
והתאמת תחום בינוי 

קהילתי ועבודה 
קהילתית במועצה 

ובישוביה
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שותפיםאחראירבעון לביצועמדד תוצאה כמותימשימותיעדיםמטרהמטרת על

פיתוח וחיזוק  ליווי, 
צוותי הרווחה ביישובים

ליווי, פיתוח וחיזוק צוותי הרווחה 
ביישובים

ליווי וייעוץ עו"ס היישוב את צוות 
הרווחה היישובי

עו"סיות שנתיליווי ב10 יישובים
היישובים

מנהלת האגף 
לשירותים חברתיים 
ורכזת תחום בינוי 

קהילתי

נבטים
המשך ליווי ומעקב אחר התהליך 

הקהילתי שהסתיים באמצעות פורום 
שולחן עגול

רכזת תחום שנתיקיום 4 מפגשים בשנה
בינוי קהילתי

מנהלת האגף 
לשירותים חברתיים, 

עו"ס היישוב

המשך ליווי ועדות מתקיים על ידי עו"ס היישוב. בהתאם לצורך ולנושא הדיון יוזמנו בעלי תפקידים נוספים מהיישוב ומהמועצה.  הערה: 

התנעת התהליך הקהילתי בשיתוף 
עם הנהגת הקיבוץ לבניית הסכמות 

ודיאלוג קהילתי. פיתוח תרבות השיח

מעקב אחר היעדים אשר 
יוסכמו בתוכנית הייעוצית 

הנקבעת.
רכזת תחום 3

בינוי קהילתי

מנהלת האגף 
לשירותים חברתיים, 
עו"ס היישוב, רפרנט 
תהליך משמר הנגב.

יתקיים פורום שולחן עגול לשם מעקב ודיוק התהליך. הערה: במקביל לתהליך- 

מושבי יחדיו
קיום פורום חשיבה לשם פיתוח 

היכולת ומתן מענה מותאם למושבי 
יחדיו

קיום מפגש 1 עד 3 
מפגשים עם נציגי כל 

אחד מהמושבים
רכזת תחום 2

בינוי קהילתי
עו"ס היישוב

בניית תהליך גישור קהילתי/ בניית גבעות בר
הסכמות

קיום תהליך והגעה 
להסכמות מאושרות 

ביישוב
1

רכזת תחום 
בינוי קהילתי 

ומנהלת מרכז 
הגישור

עו"ס היישוב

המשך פיתוח שירותי 
תחום הבינוי הקהילתי

פנייה של לפחות ישוב 
נוסף אחד לקיום תהליך 

קהילתי.
רכזת תחום שנתי

בינוי קהילתי

צוות האגף 
לשירותים חברתיים, 

בעלי תפקידים 
ביישובי המועצה

קיום מפגשי מיפוי עם 
בעלי תפקידים בנושא 
העברת מקל בין בעלי 

תפקידים

רכזת תחום 2
בינוי קהילתי

רכזת תחום 4כתיבת נוהל העברת מקל
בינוי קהילתי

הדס- מעברים

מדובר על מיפוי אשר ייערך בתחילת 2018. רבעון 4 יעד לסיום כתיבת הנוהל  הערה: 

פיתוח וחיזוק הקהילה 
האזורית

מצויינות בשירות לתושב

המשך שיווק ומיצוב הבינוי הקהילתי ככלי משמעותי ורלוונטי בפיתוח 
היישובים

משמר הנגב

המשך ביסוס עבודה 
מרחבית קהילתית 
ושיתופי פעולה עם 

תחומים שונים באגף 
ומחוצה לו

מתן שירות טוב יותר לתושב וכלים 
טובים יותר לנותני השירות במועצה 

ומחוצה לה

המשך חשיבה משותפת יחד עם 
נציגות מעברים על שיתופי פעולה 
בתחום פיתוח המנהיגות המקומית

המשך שותפות ופיתוח 
תהליכי בינוי קהילתי 

ביישובים

ם
שי

חד
ם 

די
ע

 י
 



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

11

תכנית עבודה מחוברת תקציב 2018

תי
יל

קה
וי 

ינ
 ב

- 
ם

תיי
בר

ח
ם 

תי
רו

שי

ם
פי

ט
שו

ם 
די

ע
 י
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פיתוח וחיזוק הקהילה 
האזורית

המשך פיתוח שירותי 
תחום הבינוי הקהילתי

פנייה של לפחות ישוב 
נוסף אחד לקיום תהליך 

קהילתי.
שנתי

רכזת תחום 
בינוי קהילתי

צוות האגף 
לשירותים חברתיים, 

בעלי תפקידים 
ביישובי המועצה

קיום מפגשי מיפוי עם 
בעלי תפקידים בנושא 
העברת מקל בין בעלי 

תפקידים

רכזת תחום 2
בינוי קהילתי

רכזת תחום 4כתיבת נוהל העברת מקל
בינוי קהילתי

הדס- מעברים

מדובר על מיפוי אשר ייערך בתחילת 2018. רבעון 4 יעד לסיום כתיבת הנוהל  הערה: 

שנתי

רכזת תחום 
בינוי קהילתי 

ומנהלת האגף 
לשירותים 
חברתיים

מנכ"לית ועוזרת 
ראש המועצה

הערה: בשיתוף עם ראש המועצה על פי הצורך

קיום הכשרות לפעילים 
המדוברים ומפגשים 

משימתיים.
3

רכזת תחום 
בינוי קהילתי 

ומנהלת מרכז 
הגישור

שנתיהפצת ניוזלטר

רכזת תחום 
בינוי קהילתי 

ומנהלת מרכז 
הגישור

רכזת תחום שנתי
בינוי קהילתי

מנהלת האגף 
לשירותים חברתיים, 

צוות האגף 
לשירותים חברתיים.

זימון גורמים נוספים מהמועצה בהתאם לצורך הערה: 

מצויינות בשירות לתושב

שותפויות בין הבינוי 
הקהילתי והאגף 

לשירותים חברתיים ובין 
אגפים שונים במועצה

המשך שותפות עם המועצה ואגפיה 
בנושאים הקשורים למנהיגות 

יישובית ובינוי קהילתי כגון: סדנאות 
ועדים, אירוח מועצות, הכנה 

לבחירות ועדים 2018

קיום פגישות שוטפות עם מנכ"לית, 
מנהלת האגף לשירותים חברתיים 

ועוזרת ראש המועצה.
אחת לחודש וחצי

המשך ביסוס עבודה 
מרחבית קהילתית 
ושיתופי פעולה עם 

תחומים שונים באגף 
ומחוצה לו

מתן שירות טוב יותר לתושב וכלים 
טובים יותר לנותני השירות במועצה 

ומחוצה לה

צוות קהילתי אגפי- פלטפורמה 
אגפית ללמידה והתייעצות בתחום 

הקהילתי והעבודה הקהילתית
קיום 2 מפגשים בחודש

שימור והכשרת פעילים מגשרים 
ממלאי תפקידים מהיישובים) )

המשך שיווק ומיצוב הבינוי הקהילתי ככלי משמעותי ורלוונטי בפיתוח 
היישובים

המשך ביסוס עבודה 
מרחבית קהילתית 
ושיתופי פעולה עם 

תחומים שונים באגף 
ומחוצה לו

מתן שירות טוב יותר לתושב וכלים 
טובים יותר לנותני השירות במועצה 

ומחוצה לה

המשך חשיבה משותפת יחד עם 
נציגות מעברים על שיתופי פעולה 
בתחום פיתוח המנהיגות המקומית
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שנתי

רכזת תחום 
בינוי קהילתי 

ומנהלת האגף 
לשירותים 
חברתיים

מנכ"לית ועוזרת 
ראש המועצה

הערה: בשיתוף עם ראש המועצה על פי הצורך

קיום הכשרות לפעילים 
המדוברים ומפגשים 

משימתיים.
3

רכזת תחום 
בינוי קהילתי 

ומנהלת מרכז 
הגישור

שנתיהפצת ניוזלטר

רכזת תחום 
בינוי קהילתי 

ומנהלת מרכז 
הגישור

רכזת תחום שנתי
בינוי קהילתי

מנהלת האגף 
לשירותים חברתיים, 

צוות האגף 
לשירותים חברתיים.

זימון גורמים נוספים מהמועצה בהתאם לצורך הערה: 

רכזת תחום 
בינוי קהילתי

בעלי תפקידים 
ביישובים, צוות 

האגף לשירותים 
חברתיים

הערה: יישובים נבטים, להב

מצויינות בשירות לתושב

שותפויות בין הבינוי 
הקהילתי והאגף 

לשירותים חברתיים ובין 
אגפים שונים במועצה

המשך שותפות עם המועצה ואגפיה 
בנושאים הקשורים למנהיגות 

יישובית ובינוי קהילתי כגון: סדנאות 
ועדים, אירוח מועצות, הכנה 

לבחירות ועדים 2018

קיום פגישות שוטפות עם מנכ"לית, 
מנהלת האגף לשירותים חברתיים 

ועוזרת ראש המועצה.
אחת לחודש וחצי

המשך ביסוס עבודה 
מרחבית קהילתית 
ושיתופי פעולה עם 

תחומים שונים באגף 
ומחוצה לו

מתן שירות טוב יותר לתושב וכלים 
טובים יותר לנותני השירות במועצה 

ומחוצה לה

צוות קהילתי אגפי- פלטפורמה 
אגפית ללמידה והתייעצות בתחום 

הקהילתי והעבודה הקהילתית
קיום 2 מפגשים בחודש

שימור והכשרת פעילים מגשרים 
ממלאי תפקידים מהיישובים) )

ליווי ישובים בהם נגמר 
תהליך ייעוצי של בינוי 

קהילתי

המשך קיום שולחן עגול ביישובים 
בהם הסתיים ליווי ייעוצי של בינוי 

קהילתי

קיום שולחן עגול- הנהגה- בינוי 
קהילתי פעם ברבעון

קיום מינימום 4 מפגשים 
בשנה

שנתי
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הכשרת רענון לכל היישובים- פעם 
בשנה ל11 צוותים.

קיום הכשרה לצוות 
החירום היישובי פעם 

בשנה לכל אחד 
מהצוותים. תוכן ייקבע 
על פי מיפוי הצורך של 

הצוות ביישוב.

קב"ט מועצה, ראשי רכזת צח"י3
צח"י ביישובים.

 השתתפות של נציג 
אחד או שניים מכל יישוב

2,4

השתתפות של בעלי 
תפקידים רלוונטיים 

מהמועצה.
2,4

2,4קיום 2 מפגשים בנושא.

השתתפות נציגי צח"י 
מכלל היישובים. סה"כ 

70% השתתפות 
מהצח"ים היישוביים.

השתתפות של כל ראשי 
המכלולים והובלת 
ההכשרה הרוחבית.

התמקצעות צוות האגף
המשך הכשרת צוות האגף למתן 

מענים בחירום

השתתפות של עובדי 
מכלול אוכלוסייה 

בהכשרה אחת/ דיון אחד 
בנושא הכנה לחירום 

במהלך 2017.

3
מנהלת מכלול 

אוכלוסייה
רכזת צח"י, מספר 2 

מכלול אוכלוסייה.

סיוע ליישוב באיתור והכשרת ראש ראש צח"י חדש לגבעות בר
צח"י חדש ובניית הכשרה מתאימה.

ראש צח"י חדש בגבעות 
בר

מנהלת יישוב גבעות רכזת צח"י1
בר, עו"ס היישוב

איתור ראש צח"י חדש. 
ומספר 2

1

הרכבת צוות מתחדש 
ואיוש התפקידים 
החסרים בצוות.

2

  קיום 2 הכשרות במהלך 
שנת 2018

2,4

סיוע ליישוב בבנייה מחדש של צוות 
חירום יישובי.

בנייה מחדש של צח"י יחדיו במהלך 
.2018

מוכנות לשעת חירום מצויינות בשירות לתושב

קב"ט מועצה, 
מנהלת מכלול 

אוכלוסייה.

רכזת צח"י2
 אחראית צח"ם, 

קב"ט, ראשי 
מכלולים

ראש מועצה, קב"ט 
מועצה, עו"ס יישוב, 

מנהלת האגף 
לשירותים חברתיים, 

נציגי ועדים 
מונציפאליים מושבי 

יחדיו.

רכזת צח"י

הגברת תחושת הבטחון 
של תושבי המועצה. 

פיתוח וחיזוק הקהילה 
האזורית.

מוכנות לשעת חירום
תחזוקה והכשרת צוותי החירום 
היישוביים להתמודדות בשעת 
חירום וחיזוק מודל ההפעלה

פיתוח מנהיגות וחיזוק מיומניות 
ניהוליות של הראשי הצח"י סגניהם.

קיום אירוע שיא וערב הוקרה לצח"י

רכזת צח"י



14

 | כבוד לאחר | מצוינות | מעורבות | חוסן קהילתי  |

14

 | כבוד לאחר | מצוינות | מעורבות | חוסן קהילתי  |
ם

ביי
שו

 יי
ם

רו
חי

תי 
צוו

 -
ם 

תיי
בר

ח
ם 

תי
רו

שי

שותפיםאחראירבעון לביצועמדד תוצאה כמותימשימותיעדיםמטרהמטרת על

קיום הכשרות בהתאם לנהלים 
החדשים של המשרד. צמוד תקציב

קיום הכשרות בכל יישובי 
המועצה. ניצול תקציבי 

ב100%
רכזת צח"י4

קב"ט מועצה, עו"ס 
יישוב, תקציבאית 

האגף.

העברת פורמט התיק החדש לרכזי 
הצח"י. מעבר ומתן דגשים לעבודה.

תיק צח"י מעודכן על פי 
הנהלים בכל 11 הצוותים

ראשי צח"י ביישובים.רכזת צח"י3

המשך מעקב ועדכון שוטף (מידי חצי טיפול באוכלוסיות תל"ם
של רשימת אוכלוסיות תל"ם. שנה) 

מנהלת מכלול 2,4רשימות מעודכנות
אוכלוסייה

רכזת צח"י, עו"סים 
היישוביים.

מוכנות לשעת חירוםמצויינות בשירות לתושב

הטמעת נהלי העבודה של צח"י על 
פי הנוהל החדש של משרד הרווחה 

במהלך 2018.
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15 מטפלות משתתפות הכשרה למטפלות הגיל הרך
בהכשרה

חינוך- גיל רךרכזת גישור1

צוות מישוב אחד ישתתף הכשרה לצוותי חינוך יישוביים
בהכשרה

חינוך חברתירכזת גישור2

צוות המטה משתתף הכשרה לצוות המטה הבכירהכשרת צוותי מטה
בסדנה

ע. ראש המועצהרכזת גישור3

השתתפות שוטפת לאורך השנההשתתפות בפורום בינוי קהילתי
הוועצות שני בעלי 

תפקידים עם מרכז 
הגישור

רכזת גישורשנתי
רכזת תחום בינוי 
קהילתי ועבודה 

קהילתית

שימור והכשרת פעילים מגשרים 
ממלאי תפקידים) )

רכזת בינוי קהילתירכזת גישור3הכשרה 1קיום הכשרות ומפגשים משימתיים

מתן כלי התמודדות מעולם הגישור 
למנהלים וצוותי חינוך

מצוינות בשרות לתושב 
ופיתוח וחיזוק הקהילה 

האזורית

מתן שירותי גישור 
והטמעת שפה גישורית 

במועצה
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שיווק הפעילות במדיה המועצתית 
והישובית

ארבעה פרסומים בעלון 
ובמדיה המועצתית

רכזת גישורשנתי

רכזת גישורשנתיאחת לרבעוןהפצת ניוזלייטר

מתן שירותי גישור לתושבים

גישורים בתחום הפרט- גירושין, 
משפחה, שכנים.גישורים בין פרט 
לקהילה, תהליכי בניית הסכמות 

בקהילה

8 גישורים/תהליכי בניית 
הסכמות

ממלאי תפקידים, רכזת גישורשנתי
עו"ס מרחבי

מתן שירותי גישור ומניעת 
התעללות והזנחה בזקנים.

הרצאות במושבים, יעוצים 
פרטניים,גישורים

2 הרצאות בכל מושב, 
10 יעוצים פרטניים, 4 

תהליכי גישור
רכזת גישור2+4

מועדוני מופת, עו"ס 
מרחבי

מתן שירותי גישור 
והטמעת שפה גישורית 

במועצה

מפגשים עם נותני שירות במועצה- 
שוטר, פיקוח, מוקד

פגישות שוטפות עם נותני שירות- 
מוקד, שיטור קהילתי, פיקוח

פעמיים בשנה עם כל 
נותן שרות

רכזת גישורשנתי

מתן שירותי גישור 
והטמעת שפה גישורית 

במועצה
גירושין בשתוף פעולהמתן מענה לגירושין בקונפליקט גבוה

6 מפגשי הכשרה לצוות, 
שיווק במועצה ובישובים, 
שיווק באזור,קבלת מקרה 

אחד

רכזת גישורשנתי

בנייה ושימור צוות מגשרים איכותי 
ומקצועי

הרחבת צוות מגשרים
הוספת 3 מגשרים 
חדשים לצוות ו3 
פעילים/מתנדבים

רכזת גישורשנתי

3 הכשרות מקצועיות הכשרת מגשרים
לצוות המגשרים

רכזת גישור2,4

מצוינות בשרות לתושב
מתן שירותי גישור 

והטמעת שפה גישורית 
במועצה

שיווק ופרסום מרכז הגישור

מצוינות בשרות לתושב

מצוינות בשרות לתושב 
ופיתוח וחיזוק הקהילה 

האזורית

מתן שירותי גישור 
והטמעת שפה גישורית 

במועצה
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סנכרון תכניות מניעה יישוביות 
ביישובי המועצה

קיום פעילות מניעה 
משותפת ומתוכננת ב 9 

יישובים
שנתי

רכזת מניעה 
קהילתית 
(באחריות 
משותפת 

חינוך 
ושירותים 
חברתיים

רכזת הדרכה ומניעה 
באגף החינוך, 

עו"סים יישובים 
וצוותי מניעה יישובים

קיום יום למידה משותף לצוותי 
קיום יום למידה משותףהחינוך והאגף לשירותים חברתיים

רכזת מניעה 
קהילתית 
(באחריות 
משותפת 

חינוך 
ושירותים 
חברתיים)

רכזת הדרכה ומניעה 
(חינוך), מנהלת 
יחידת הנוער,  
מנהלת שפ"ח

 קיום צוותי מניעה ב-9 
יישובים.

רכזת מניעה שנתי
קהילתית

 רכזת הדרכה .1
ומניעה (חינוך)

השתתפות עו"ס היישוב 
ו/או רכזת הדרכה ומניעה 
מועצתית (חינוך) ב80% 

מהפגישות ביישובים 
וביחס לצורך העולה 

בשטח.

עו"סים יישובים .2

המשך הפעלת התכנית ביחדיו 
ובנבטים

רכזת מניעה שנתימשתתפים מכל יישוב 5
קהילתית

עו"ס נבטים, עו"ס 
יחדיו

הרחבת מעגל המשתתפים ליישובים 
נוספים במועצה תוך מתן עדיפות 

לצעירים

משתתפים מכלל 5  
היישובים

רכזת מניעה שנתי
קהילתית

עו"סים יישוביים

פיתוח וחיזוק הקהילה 
האזורית

מניעה וטיפול בילדים 
ובני נוער בסיכון - 
מערכתי וקהילתי

מניעה וטיפול במקרי סיכון קהילתיים

המשך ליווי ייעוץ ותחזוק צוותי 
המניעה היישובים כמענה קהילתי 
משמעותי לחשיבה וטיפול במצבי 

סיכון בקהילה

העצמת פרטים 
אוניברסיטה בעםומשפחות
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מתן שירותי גישור למניעת 
התעללות והזנחה בותיקים

הרצאות בנושא בן ממשיך , ייעוצים 
פרטניים ו גישורים משפחתיים

שתי הרצאות, עשרה 
ייעוצים וארבעה גישורים 

משפחתיים
שנתי

רכזת היחידה 
לשלום הותיק 
ומנהלת מרכז 

הגישור

מנהלות מועדוני 
מופת במושבים 

ועו"ס יישובי

העלאת המודעות לתופעת 
ההתעללות וההזנחה

קיום יום עיון שנתי והרצאות בנושא 
לגורמי טיפול בקהילה ולקהל הרחב 

הרלוונטי

 יום עיון אחד ו4 הרצאות 
שנתיבבתים החמים בישובים

רכזת היחידה 
לשלום הותיק

מנהלת עמותת 
ותיקי בני שמעון

מניעה וטיפול בותיקים נפגעי 
התעללות ובני משפחתם

סדנאות לבני משפחה מטפלים בחולי 
דמנציה

ארבע סדנאות/  הרצאות 
שנתילאורך השנה

רכזת היחידה 
לשלום הותיק 

ומנהלת 
עמותת ותיקי 

בני שמעון

עו"סים ישוביים

פיתוח וחיזוק הקהילה 
האזורית

ביסוס והעצמת היחידה 
לשלום הותיק

מניעה וטיפול בותיקים נפגעי 
התעללות ובני משפחתם

הפעלת תוכנית להפגת בדידות ומיצוי 
זכויות בקרב הותיקים

התוכנית פועלת אצל 10 
קשישים במושבים

2

רכזת היחידה 
לשלום הותיק, 

רכזת 
מתנדבים 
ומנהלת 
העמותה 

לותיקי בני 
שמעון

ביטוח לאומי, 
מנהלות מועדוני 
מופת במושבים 

ועו"ס יישובי

מתן מענים לאוכלוסיה הותיקה 
בשעת חירום

עדכון רשימות של הקשישים 
הסיעודיים וזקוקים לפינוי

רכזת היחידה 4רשימה שמית ומפורטת
לשלום הותיק

עו"סים ישוביים

מתן מענה לקשישים הסיעודיים 
בשעת חירום

לכל קשיש יש מטפלת קשר שוטף עם חברות הסיעוד
הדואגת לצרכיו

רכזת היחידה שנתי
לשלום הותיק

חברות סיעוד

הגברת תחושת 
הערכות לחירוםהביטחון של התושב

פיתוח וחיזוק הקהילה 
האזורית

ביסוס והעצמת היחידה 
לשלום הותיק
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שנתי
אחראית 

תחום בריאות

חינוך מועצה,מנהלי 
בתי ספר,האגודה 
לבריאות הציבור

הערה: 2 בתי ספר בתכנית פרטנית השנה

 גיל רך

הערה: חלוקה בתקציב

ידע - הרצאות בנושא איכות חיים 
ובריאות

סדרת הרצאות, מכירה 
כללית של 500 כרטיסים

אחראית שנתי
תחום בריאות

תרבות

חיזוק בעלי תפקידים ביישובים 
בתחום הבריאות

תכנית מפגשים וסדנאות - מקצועיות 
והנהגה

קיום תכנית מפגשים 
שנתית

אחראית שנתי
תחום בריאות

 בינוי קהילתי

שנתי
אחראית 

ספורט, תרבותתחום בריאות

כולל פעילות יעודית סביב חג 70. הערה: 

הכשרה בנושא תזונה לרכזי חינוך 
וגננות - גיל רך

בניית תכנית הכשרה- המשך משנה 
שעברה.

השתתפות מטפלות מכל 
היישובים בהכשרות

אחראית שנתי
תחום בריאות

חינוך

אחראית שנתי
תחום בריאות

הפעילות במימון מלא של התושבים הערה: 

פעילויות תוכן מגוונות המיועדות קידום בריאות נשים
לנשים

קיום פעילויות ביישובים 
שונים

אחראית שנתי
תחום בריאות

תרבות

תכנים מקדמי בריאות במועדון אמצע תמיכה במועדון נשים שומריה
החיים

הצגת תכנית שנתית 
וביצועה

אחראית שנתי
תחום בריאות

תכנית שנתית לפעילותבריאות העובד
פעילות המשכית 

שתשפיע על בריאות 
העובדים

שנתי
אחראית 

משאבי אנושתחום בריאות

מעקב אחרי פעילות הרצאה / פעילותקידום בריאות ותיקים
קיימת

אחראית שנתי
תחום בריאות

עמותת ותיקים

קידום בריאות מעורבות והשפעה על 
החברה והסביבה

ספורטיבית , ארוע ספוט לותיקים 
ונוער

ארועי ספורט ופעילות יעודיים, כולל 
תושבי האזור

השתתפות של לפחות 
300 משתתפים בכל 

פעילות

קיום 8 פעילויות לאורך 
השנה

סדנאות וקורסי למידה בנושאי תוכן 
שונים.

הכשרה לתושבי המועצה בתחומים 
שונים

תכניות קידום בריאות במערכת 
החינוך וביישובים

תכניות קידום בריאות בבתי הספר

קיום פעילות מלאה בכל תכניות קידום בריאות בגני הילדים
הגנים

אחראית 2
תחום בריאות

התאמת תכנית שנתית 
לכל בית ספר במועצה
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מפגש בכל מרפאה פעם ביקור אחת לשנה בכל מרפאהקשר קבוע עם צוות המרפאות
בשנה

אחראית שנתי
תחום בריאות

צוות מרפאות, 
שרותי בריאות כללית

אחראית שנתימענה לפי הצורךקיום תהליך מוסדר בהתאם למטרותמתן מענה ויעוץ לפי פניה
תחום בריאות

השתתפות בתהליך מענה ויעוץ בהתאם לצורךליווי בתהליך קהילתי - בריאות
קהילתי בהתאם לצורך

אחראית שנתי
תחום בריאות

קשר עבודה קבוע עם שרותי בריאות 
מפגש שוטף פעמיים בשנהכללית ומשרד הבריאות

קיום מפגש פעמיים 
שנתיבשנה

אחראית 
תחום בריאות

שרותי בריאות 
כללית, משרד 

הבריאות

הקמת מרפאה זמנית גבעות בר
מכרז למגרש  פתיחת מרפאה זמנית, 

שנתימרפאת קבע
אחראית 

תחום בריאות

הנהגת היישוב, 
שרותי בריאות 

כללית, אגף הנדסה

אחראית שנתיקיום 3 מפגשיםהרצאות להורים ונוערקידום בריאות חינוך חברתי
תחום בריאות

חינוך, ספורט

יצירת קבוצה משותפת של מקדמי 
בריאות מבתי הספר

הקמת מנהיגות של אנשי חינוך 
מקדמי בריאות

ועדת היגוי של צוות 
משותף לבתי הספר

אחראית שנתי
תחום בריאות

חינוך, ספורט

המשך פעילות קבועה השתתפות בכל הפעילויותהשתתפות ברשת ערים בריאותהתמקצעות התחום
ברשת ערים בריאות

אחראית שנתי
תחום בריאות

רשת ערים בריאות- 
מרכז השלטון 

המקומי

השתתפות בכל פעילויות אימון, רענון עדכון תיק חירום
ותרגול.

שמירה על הערכת 
מוכנות לחירום עי משרד 

הבריאות
אחראית שנתי

תחום בריאות
משרד הבריאות, 

מועצה

הכשרות עזרה ראשונה - ביישובים / 
מועצה

אחראית שנתיקיום 2 קורסים מועצתייםקורסי עזרה ראשונה
תחום בריאות

שנתי
אחראית 

תחום בריאות
משרד הבריאות + 

צח"י

ממתינים לתכנית יעודית של משרד הבריאות הערה: 

הגברת תחושת 
הביטחון של בתושב

תפקוד צוות ומוסדות 
בריאות בחירום

הכשרה ייעודית לאנשי הבריאות 
בצוות החירום היישובי

העצמה וחידוד יחודיות תפקיד אחראי 
בריאות בצח"י.

ביצוע פעילות מועצתית 
אחת לכל בעלי 

התפקידים הרלוונטיים

מצוינות בשירות לתושב
ליווי מרפאות ושיפור 

שרותי בריאות ביישובים

מעורבות והשפעה על 
החברה והסביבה

קידום בריאות
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20 שירותים חברתיים | 2010 ניהול שוטף | 20110 התנהלות שוטפת של המחלקה | 201110 כח אדם
מקור 2017עדכון 2017סופי 2017תקציב 2018תמחירשם כרטיסכרטיס

 14,400                 14,400                 14,400                 14,400                1הכנסות שונות1341000690
 929,000               980,000               980,000               980,000              1שכר עובדי לשכות1341000930
(2,294,250)         (2,294,250)         (2,403,300)         (2,007,700)         1שכ"ע מחלקת רווחה1841000110
(3,000)                (3,000)                (3,000)                (3,000)                1נסיעות ואשל1841000510
(16,000)              (9,000)                (9,000)                   -                       3221החזקת מכוניות וביטוח1841000530
(3,900)                (2,500)                (2,500)                   -                       3222החזקת מכוניות וביטוח1841000530
(10,000)              (6,400)                (6,400)                   -                       3223החזקת מכוניות וביטוח1841000530
(17,000)              (17,000)              (17,000)                 -                       3231החזקת מכוניות וביטוח1841000530
(3,900)                (3,900)                (4,000)                   -                       3232החזקת מכוניות וביטוח1841000530
(10,000)              (10,000)              (11,300)                 -                       3233החזקת מכוניות וביטוח1841000530
(17,000)              (8,000)                (8,000)                   -                       3241החזקת מכוניות וביטוח1841000530
(3,900)                (2,000)                (2,000)                   -                       3242החזקת מכוניות וביטוח1841000530
(8,000)                (2,000)                (2,000)                   -                       3243החזקת מכוניות וביטוח1841000530
(18,000)              (7,500)                (7,200)                   -                       3261החזקת מכוניות וביטוח1841000530
(4,000)                (8,500)                (8,600)                   -                       3262החזקת מכוניות וביטוח1841000530
(10,000)              (4,200)                (5,000)                   -                       3263החזקת מכוניות וביטוח1841000530
   -                       (30,000)              (30,000)                 -                       3274החזקת מכוניות וביטוח1841000530
(13,000)              (13,000)              (13,000)                 -                       3281החזקת מכוניות וביטוח1841000530
(4,000)                (4,000)                 2,000                     -                       3282החזקת מכוניות וביטוח1841000530
(6,000)                (11,000)              (11,000)                 -                       3283החזקת מכוניות וביטוח1841000530
   -                       (28,000)              (13,000)                 -                       3284החזקת מכוניות וביטוח1841000530
(17,000)              (14,000)              (15,000)                 -                       3291החזקת מכוניות וביטוח1841000530
(4,000)                (4,000)                (4,000)                   -                       3292החזקת מכוניות וביטוח1841000530
(10,000)              (10,000)              (10,000)                 -                       3293החזקת מכוניות וביטוח1841000530
(13,000)              (13,000)              (12,000)                 -                       3371החזקת מכוניות וביטוח1841000530
(4,100)                (4,100)                (4,000)                   -                       3372החזקת מכוניות וביטוח1841000530
(8,000)                (8,000)                (8,000)                   -                       3373החזקת מכוניות וביטוח1841000530
   -                          -                       (5,000)                   -                       3601החזקת מכוניות וביטוח1841000530
   -                          -                       (5,000)                   -                       3603החזקת מכוניות וביטוח1841000530
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תכנית עבודה מחוברת תקציב 2018
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20 שירותים חברתיים | 2010 ניהול שוטף | 20110 התנהלות שוטפת של המחלקה | 201110 כח אדם (המשך)
מקור 2017עדכון 2017סופי 2017תקציב 2018תמחירשם כרטיסכרטיס

(16,000)              (16,000)              (19,000)                 -                       3701החזקת מכוניות וביטוח1841000530
(4,300)                (4,300)                (4,300)                   -                       3702החזקת מכוניות וביטוח1841000530
(8,000)                (8,000)                (15,000)                 -                       3703החזקת מכוניות וביטוח1841000530
   -                       (14,000)              (17,000)                 -                       3941החזקת מכוניות וביטוח1841000530
   -                       (2,000)                (2,400)                   -                       3942החזקת מכוניות וביטוח1841000530
   -                       (5,000)                (5,000)                   -                       3943החזקת מכוניות וביטוח1841000530
   -                       (12,000)              (12,000)                 -                       3991החזקת מכוניות וביטוח1841000530
   -                       (1,600)                (1,500)                   -                       3992החזקת מכוניות וביטוח1841000530
   -                       (5,000)                (5,000)                   -                       3993החזקת מכוניות וביטוח1841000530
(15,000)              (15,000)              (15,000)                 -                       4021החזקת מכוניות וביטוח1841000530
(4,300)                (4,300)                (4,000)                   -                       4022החזקת מכוניות וביטוח1841000530
(5,000)                (5,000)                (10,000)                 -                       4023החזקת מכוניות וביטוח1841000530
(25,000)              (25,000)              (25,000)                 -                       4051החזקת מכוניות וביטוח1841000530
(4,700)                (4,700)                (4,500)                   -                       4052החזקת מכוניות וביטוח1841000530
(10,000)              (17,000)              (17,000)                 -                       4053החזקת מכוניות וביטוח1841000530
   -                          -                          -                       (28,000)              1530572החזקת מכוניות וביטוח1841000530
   -                          -                          -                       (29,000)              1530772החזקת מכוניות וביטוח1841000530
   -                          -                          -                       (39,500)              2337734החזקת מכוניות וביטוח1841000530
   -                          -                          -                       (35,300)              3127652החזקת מכוניות וביטוח1841000530
   -                          -                          -                       (27,000)              3127852החזקת מכוניות וביטוח1841000530
   -                          -                          -                       (29,000)              3988933החזקת מכוניות וביטוח1841000530
   -                          -                          -                       (50,000)              4259680החזקת מכוניות וביטוח1841000530
   -                          -                          -                       (35,000)              5355079החזקת מכוניות וביטוח1841000530
   -                          -                          -                       (24,000)              7269374החזקת מכוניות וביטוח1841000530
   -                          -                          -                       (40,400)              9854011החזקת מכוניות וביטוח1841000530



22

 | כבוד לאחר | מצוינות | מעורבות | חוסן קהילתי  |

22

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

קצ
ת

 -
ם 

תיי
בר

ח
ם 

תי
רו

שי

20 שירותים חברתיים | 2010 ניהול שוטף | 20110 התנהלות שוטפת של המחלקה | 201110 כח אדם (המשך)
מקור 2017עדכון 2017סופי 2017תקציב 2018תמחירשם כרטיסכרטיס

(14,400)              (8,000)                (12,000)              (16,000)              1פלאפון1841000541
(5,000)                (5,000)                (5,150)                   -                       1השתתפות בהוצאת שכר1841000751
   -                          -                       (7,500)                (91,300)              1עבודת עו"ס בקבלנות1841000753
(101,640)            (101,640)            (106,000)            (106,050)            1השתתפות המועצה מנהלה1841100820

 943,400               994,400               996,400               994,400              הכנסות
(2,711,390)         (2,770,890)         (2,906,650)         (2,561,250)         הוצאות
(1,767,990)         (1,776,490)         (1,910,250)         (1,566,850)         סה"כ

20 שירותים חברתיים | 2010 ניהול שוטף | 20110 התנהלות שוטפת של המחלקה | 201120 הנהלה וכלליות
מקור 2017עדכון 2017סופי 2017תקציב 2018תמחירשם כרטיסכרטיס

 24,000                 28,000                 46,100                   -                       1עבודות קבלניות-משרד1341000933
(11,800)              (11,800)              (10,500)              (10,500)              1מתנות1841000514
(3,000)                (3,000)                (3,000)                (3,000)                1כיבוד במשרד1841000515
(15,000)              (20,000)              (20,000)              (15,000)              1השתלמויות1841000521
(1,000)                (1,000)                (1,000)                (1,000)                1ספרים ועיתונים1841000522
(8,950)                (8,950)                (6,600)                (8,950)                1דמי חבר בארגון1841000523
לקידום מקצועי וחברתי1841000524 (85)                     (85)                        -                          -                       1דמ"ח ע.
(1,350)                (1,350)                (1,350)                (1,350)                1טלפון1841000540
(109,000)            (104,000)            (104,000)            (109,000)            1עבודות קבלניות1841000750
(100,000)            (60,000)                 -                       (100,000)            1רזרבה1841000960

 24,000                 28,000                 46,100                   -                       הכנסות
(250,185)            (210,185)            (146,450)            (248,800)            הוצאות
(226,185)            (182,185)            (100,350)            (248,800)            סה"כ



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

23

תכנית עבודה מחוברת תקציב 2018
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20 שירותים חברתיים | 2010 ניהול שוטף | 20110 התנהלות שוטפת של המחלקה | 201130 שונות
מקור 2017עדכון 2017סופי 2017תקציב 2018תמחירשם כרטיסכרטיס

   -                          -                          -                        8,400                  1מיחשוב רווחה1341200930
(28,400)              (28,400)              (28,400)              (28,400)              1תוכנת מחשב1841000780
(2,000)                (2,000)                (2,000)                (2,000)                1הוצאות אחרות1841000781
   -                          -                          -                       (11,200)              1מיחשוב מ.הרווחה1841000931

   -                          -                          -                        8,400                  הכנסות
(30,400)              (30,400)              (30,400)              (41,600)              הוצאות
(30,400)              (30,400)              (30,400)              (33,200)              סה"כ

20 שירותים חברתיים | 2030 אוכלוסיות ייחודיות | 20310 מתן מענים לאוכלוסיות ייחודיות | 203110 מתן סיוע למשפחות במצוקה
מקור 2017עדכון 2017סופי 2017תקציב 2018תמחירשם כרטיסכרטיס

   -                        36,300                 26,200                   -                       1השתת.משרד הרווחה1312400930
 6,000                   6,000                   2,600                   1,500                  1השתתפות עצמית-משפחות במצוקה1342200690
 32,000                 32,000                 35,500                 35,500                1משפחות במצוקה בקהילה1342200930
 56,600                 56,600                 51,750                 37,500                1נפגע תקיפה מינית1342200934
 47,250                 47,250                 47,250                 127,500              1טיפול בפגיעות מיניות1342200936
 3,600                   3,600                     -                          -                       1נפגעי התמכרות1342700930
 132,000               132,000               132,000               168,750              1פעולות קהילתיות לילד1343500930
 15,900                 15,900                 6,300                   18,000                1טיפול בילדים בסיכון1343500931
 2,960                   2,960                   8,500                   8,900                  1מועדון חברתי לבוגרים1343600930
 29,850                 29,850                 32,000                 30,600                1השתת קרובים פנימיות1343800410
 473,000               473,000               476,200               491,000              1אחזקת ילדים בפנימיות1343800930
   -                        8,800                   8,800                   9,960                  1השתת הורים ילדים במעונות יום1343900690
   -                        5,850                   10,300                 7,000                  1ילדים במעונות יום1343900930
   -                       (36,300)              (26,200)                 -                       1העברות בגין מעונות יום1812400870
(28,000)              (28,000)              (28,000)              (28,000)              1מענק מיוחד לנזקקים1842000782
(63,000)              (63,000)              (63,000)              (170,000)            1טיפול בפגיעות מיניות1842200751
(85,000)              (85,000)              (85,000)              (85,000)              1משפחות במצוקה בקהילה1842200780
(75,500)              (75,500)              (69,000)              (50,000)              1נפגעי תקיפה מינית1842200782
(4,800)                (4,800)                   -                          -                       1נפגעי התמכרות1842700780
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20 שירותים חברתיים | 2030 אוכלוסיות ייחודיות | 20310 מתן מענים לאוכלוסיות ייחודיות | 203110 מתן סיוע למשפחות במצוקה (המשך)
מקור 2017עדכון 2017סופי 2017תקציב 2018תמחירשם כרטיסכרטיס

(176,000)            (176,000)            (176,000)            (225,000)            1פעולות קהילתיות לילד1843500780
(21,200)              (21,200)              (8,300)                (24,000)              1טיפול בילדים בסיכון1843500781
(3,950)                (3,950)                (11,300)              (11,900)              1מועדון חברתי לבוגרים1843600781
(658,000)            (658,000)            (664,000)            (685,000)            1אחזקת ילדים בפנימיות1843800780
   -                       (26,500)              (26,500)              (26,500)              1ילדים במעונות יום1843900780

 799,160               850,110               837,400               936,210              הכנסות
(1,115,450)         (1,178,250)         (1,157,300)         (1,305,400)         הוצאות
(316,290)            (328,140)            (319,900)            (369,190)            סה"כ

20 שירותים חברתיים | 2030 אוכלוסיות ייחודיות | 20310 מתן מענים לאוכלוסיות ייחודיות | 203130 מתן מענים לאנשים עם פיגור שכלי
מקור 2017עדכון 2017סופי 2017תקציב 2018תמחירשם כרטיסכרטיס

 38,000                 30,000                 30,000                   -                       1השתתפות הורים סדור מפג במוסדות1345100690
 1,149,000            1,097,000            1,097,000            1,125,000           1סדור מפגרים במוסדות1345100930
 3,750                   3,750                     -                          -                       1טיפול בהורים ובילדיהם-מ.הרווחה1345100931
הורים במסגרות יום מפגרים1345200690  23,800                 19,000                 17,000                 17,000                1השתת.
 85,900                 68,250                 75,000                 75,000                1מפגרים במסגרות יום1345200930
 56,250                 56,250                 45,000                 45,000                1הסעות למעון יום1345210930
 10,400                 10,400                 5,250                   5,250                  1שרותים תומכים למפגר1345300930
(1,570,000)         (1,500,000)         (1,500,000)         (1,500,000)         1סדור מפגרים במוסדות1845100780
(5,000)                (5,000)                   -                          -                       1טיפול בהורים ובילדיהם1845100781
(132,000)            (110,000)            (117,000)            (117,000)            1מפגרים במסגרות יום1845200780
(75,000)              (75,000)              (60,000)              (60,000)              1הסעות למעון יום1845210710
(13,900)              (13,900)              (7,000)                (7,000)                1שרותים תומכים למפגר1845300780

 1,367,100            1,284,650            1,269,250            1,267,250           הכנסות
(1,795,900)         (1,703,900)         (1,684,000)         (1,684,000)         הוצאות
(428,800)            (419,250)            (414,750)            (416,750)            סה"כ
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20 שירותים חברתיים | 2030 אוכלוסיות ייחודיות | 20310 מתן מענים לאוכלוסיות ייחודיות | 203140 מתן מענים לאנשים עם אוטיזם
מקור 2017עדכון 2017סופי 2017תקציב 2018תמחירשם כרטיסכרטיס

 9,000                   9,000                   15,000                 27,800                1השתתפות הורים- אוטיזם1345400690
הרווחה החזקת אוטיסטים במסגרות1345400930  458,500               458,500               450,000               441,400              1מ.
(500,000)            (500,000)            (515,600)            (530,000)            1החזקת אוטיסטים במסגרות1845400780

 467,500               467,500               465,000               469,200              הכנסות
(500,000)            (500,000)            (515,600)            (530,000)            הוצאות
(32,500)              (32,500)              (50,600)              (60,800)              סה"כ

נכויות פיזיות וחושיות) 20 שירותים חברתיים | 2030 אוכלוסיות ייחודיות | 20310 מתן מענים לאוכלוסיות ייחודיות | 203150 מתן מענים בתחום השיקום (
מקור 2017עדכון 2017סופי 2017תקציב 2018תמחירשם כרטיסכרטיס

 5,250                   7,500                   16,850                 24,750                1הדרכת עיוור ובני ביתו1346300931
   -                          -                        30,000                 45,300                1השתתפות הורים מעונות יום שיקומיים1346500690
 636,000               663,600               675,000               785,700              1החזקת נכים בפנימיות1346500930
 45,000                 45,000                 34,600                 60,500                1מעונות יום שיקומיים1346500932
 62,500                 62,500                 73,300                 135,000              1משרד הרווחה הסעות מעון יום שיקומי1346500933
 21,750                 21,750                 20,000                 63,000                1משרד הרווחה ליווי מעון יום שיקומי1346500934
 49,500                 49,500                 16,900                 16,900                1תוכנית לילד החריג1346700930
 2,000                   2,000                     -                          -                       1שיקום נכים בקהילה1346700931
(7,000)                (10,000)              (22,500)              (33,000)              1הדרכת עיוור ובני ביתו1846300781
(29,000)              (29,000)              (29,500)              (99,000)              1ליווי נכים1846500110
(83,000)              (83,000)              (78,000)              (180,000)            1הסעות למעונות יום שיקומיים1846500710
(848,000)            (884,800)            (900,000)            (1,047,600)         1החזקת נכים בפנימיות1846500780
(60,000)              (60,000)              (61,700)              (126,000)            1מעונות יום שיקומיים1846500782
(12,000)              (12,000)              (10,000)              (10,000)              1שיקום נכים בקהילה1846700780
(66,000)              (66,000)              (22,500)              (22,500)              1תכנית לילד החריג1846700782
   -                          -                       (200)                   1השתת אחרים בהוצא שכר ליווי למעון יום שקומי1846900750

 822,000               851,850               866,650               1,131,150           הכנסות
(1,105,000)         (1,144,800)         (1,124,400)         (1,518,100)         הוצאות
(283,000)            (292,950)            (257,750)            (386,950)            סה"כ
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20 שירותים חברתיים | 2040 פיתוח וחיזוק שירותים ומענים לקשישים | 20410 שוטף - תמיכת המועצה | 204110 המשך תמיכת המועצה בעמותה
מקור 2017עדכון 2017סופי 2017תקציב 2018תמחירשם כרטיסכרטיס

 11,250                 11,250                 10,000                 11,250                1שכונה תומכת יחדיו1344510930
(2,395,590)         (2,395,590)         (2,395,590)         (2,440,716)         1תמיכת המועצה בנושא רווחה1844430810
(15,000)              (15,000)              (14,000)              (15,000)              1שכונות תומכות1844510781

 11,250                 11,250                 10,000                 11,250                הכנסות
(2,410,590)         (2,410,590)         (2,409,590)         (2,455,716)         הוצאות
(2,399,340)         (2,399,340)         (2,399,590)         (2,444,466)         סה"כ

20 שירותים חברתיים | 2040 פיתוח וחיזוק שירותים ומענים לקשישים | 20460 שירותים שוטפים לקשישים | 204610 טיפול וסיוע לקשישים ביישובים עפ"י הצורך
מקור 2017עדכון 2017סופי 2017תקציב 2018תמחירשם כרטיסכרטיס

 73,000                 73,000                 84,000                 73,000                1שירותים לניצולי שואה1344300936
 271,600               271,600               251,000               271,600              1מועדון והבראה זקן יח1344400930
 39,000                 39,000                 39,000                 39,000                1טיפול בזקן בקהילה1344400932
ותיקים1344500790  7,000                   7,000                     -                          -                       1השתתפות מעברים תוכנית א.
   -                          -                          -                        14,500                1כיתת וותיקים המשרד לשיוויון חברתי1344700990
(37,000)              (37,000)              (37,000)              (38,300)              1שכר תחזוקן1741000110
(90)                     (90)                     (90)                     (90)                     1מתנות1741000514
(387,000)            (387,000)            (360,000)            (387,000)            1רווחה שונות1844400780
(110,000)            (110,000)            (110,000)            (110,000)            1טיפול בזקן בקהילה1844400782
(93,300)              (93,300)              (25,000)              (93,300)              1טיפול באזרח ותיק בסיכון1844500750
   -                          -                       (4,800)                (9,700)                1כיתת וותיקים- שע' הוראה1844700750
 20,000                 20,000                 30,000                 20,000                1מועדונים תוכנית העשרה1344300932
 15,000                 15,000                 15,000                 15,000                1עזרה ביתית1344400690
 80,000                 80,000                 80,000                 80,000                1מועדונים לזקנים1344400934
 70,000                 70,000                 70,000                 70,000                1טיפול באזרח ותיק בסיכון1344500931
תוכניות לאזרחים ותיקים1344500990  58,400                 58,400                   -                        59,900                1המשרד לשיוויון חברתי-
(97,300)              (97,300)                 -                       (99,850)              1פיתוח וביצוע תוכניות למען אזרחים וותיקים1844500780

 634,000               634,000               569,000               643,000              הכנסות
(724,690)            (724,690)            (536,890)            (738,240)            הוצאות
(90,690)              (90,690)               32,110                (95,240)              סה"כ



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

27

תכנית עבודה מחוברת תקציב 2018
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 8,000                   8,000                   24,000                 8,000                  1מרכזים קהילתיים1348200930
 47,000                 47,000                 32,000                 35,000                1השתתפות ישובים בינוי קהילתי1348220691
 40,000                 40,000                   -                          -                       1בינוי קהילתי -הסוכנות1348220750
(11,000)              (11,000)              (11,000)              (5,000)                1כבוד ליווי קהילתי1848220515
בינוי קהילתי1848220750 (105,000)            (105,000)            (105,000)            (105,000)            1עבודות קבלניות-

 95,000                 95,000                 56,000                 43,000                הכנסות
(116,000)            (116,000)            (116,000)            (110,000)            הוצאות
(21,000)              (21,000)              (60,000)              (67,000)              סה"כ

מקור 2017עדכון 2017סופי 2017תקציב 2018תמחירשם כרטיסכרטיס
 100,000               100,000               85,000                 100,000              1השתתפות משפחות1343510690
 376,400               376,400               376,000               376,000              1פרוייקט מתבגרים1343510930
 90,000                 90,000                 82,500                 90,000                1השתתפות ישובים להבה חדשה1343520691
(1,700)                (1,700)                (3,000)                (3,000)                1חשמל1843510430
(3,000)                (3,000)                (100)                   (3,000)                1כבוד להבה1843510511
(1,500)                (1,500)                (600)                      -                       1מתנות1843510514
(800)                   (800)                   (800)                   (800)                   1דואר וטלפונים1843510540
(300,000)            (290,000)            (230,000)            (290,000)            1טיפול זוגי ומשפחתי1843510752
(33,400)              (33,400)              (33,400)              (33,400)              1פרוייקט מתבגרים1843510780
(11,600)              (11,600)              (5,600)                (20,000)              1השתתפות המועצה מתבגרים בסיכון1843510820
(144,400)            (144,400)            (94,000)              (141,400)            1השתתפות מועצה להבה יסודי1843530820

 566,400               566,400               543,500               566,000              הכנסות
(496,400)            (486,400)            (367,500)            (491,600)            הוצאות
 70,000                 80,000                 176,000               74,400                סה"כ

הטמעת והתאמת בינוי קהילתי ועבודה קהילתית במועצה ובישובים | 20530 עבודה בישובים  20 שירותים חברתיים | 2050 הפעלת, 
תהליכים אסטרטגיים בניית הסכמות בקהילה,  דיאלוג קהילתי,  הנחיה של תהליכי הבניה קהילתיים-  | 205310 ליווי/ שותפות/ 

ה למניעת סיכון התפתחותי בקרב ילדים ונוער  20 שירותים חברתיים | 2060 מניעה וטיפול בילדים במצבי סיכון ובמשפחותיהם | 20620 המשך הפעלת תוכנית להב"
| 206210 המשך הפעלת התוכניות ביישובים הקיימים עפ"י מעגלי העבודה השונים
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מיפוי ושיפור המערך הקיים | 207110 הגדרת תפקידי התנדבות 20 שירותים חברתיים | 2070 היחידה להתנדבות | 20710 הכרה, 
מקור 2017עדכון 2017סופי 2017תקציב 2018תמחירשם כרטיסכרטיס

 14,000                 14,000                 20,000                 22,000                1פעולות התנדבות קהילה1348300930
(67,500)              (67,500)              (39,900)              (88,200)              1שכ"ע רכזת מתנדבים1848300110
(7,000)                (7,000)                (2,000)                (7,000)                1מתנות1848300514
(13,000)              (13,000)              (13,000)              (13,000)              1הסעות מתנדבים1848300710
(20,000)              (20,000)              (9,000)                (20,000)              1עבודת מתנדבים1848300780

 14,000                 14,000                 20,000                 22,000                הכנסות
(107,500)            (107,500)            (63,900)              (128,200)            הוצאות
(93,500)              (93,500)              (43,900)              (106,200)            סה"כ

י וקורסי רענון לכלל היישובים 20 שירותים חברתיים | 2080 מוכנות לשעת חירום | 20810 בנייה וחיזוק של הצוותים היישוביים | 208110 הפעלת צוותי צח"
מקור 2017עדכון 2017סופי 2017תקציב 2018תמחירשם כרטיסכרטיס

   -                          -                          -                        108,160              1משרד הרווחה - לכידות חברתית1348300931
 7,500                   9,000                   9,000                   9,000                  1מ.הרווחה-היערכות לחירום1348310932
(40,000)              (40,000)              (40,000)              (135,200)            1צח"י- לכידות חברתית1848300750
(2,500)                (2,500)                (2,500)                (2,500)                1כיבוד1848310511
(9,500)                (9,500)                (6,000)                (5,000)                1מתנות1848310514
(10,000)              (12,000)              (12,000)              (12,000)              1היערכות לחירום1848310751

 7,500                   9,000                   9,000                   117,160              הכנסות
(62,000)              (64,000)              (60,500)              (154,700)            הוצאות
(54,500)              (55,000)              (51,500)              (37,540)              סה"כ
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 18,000                 18,000                 10,000                 18,000                1הכנסות ממשתתפים1348700690
 8,000                   8,000                   8,000                   8,000                  1משרד הרווחה-גישור1348700930
   -                          -                          -                       1מתנות1848700514
(500)                   (500)                   (550)                   (550)                   1כיבוד למפגשים1848700515
(550)                   (550)                   (80,400)              (80,400)              1עבודת מגשרים1848700750
(80,400)              (80,400)              (3,000)                (3,000)                1הדרכות למגשרים1848700753
(3,000)                (3,000)                   -                       (7,000)                1גרושין בשיתוף פעולה1848700756

 26,000                 26,000                 18,000                 26,000                הכנסות
(84,450)              (84,450)              (83,950)              (90,950)              הוצאות
(58,450)              (58,450)              (65,950)              (64,950)              סה"כ

20 שירותים חברתיים | 20100 הפעלת המרכז לטיפול משפחתי | 201010 המשך הפעלת המרכז | 2010110 מתן טיפול וייעוץ באוריינטציה משפחתית
מקור 2017עדכון 2017סופי 2017תקציב 2018תמחירשם כרטיסכרטיס

 72,000                 72,000                 40,000                 66,000                1מרכז לטיפול זוגי ומשפחתי1342610690
(71,000)              (71,000)              (39,000)              (65,000)              1מרכז לטיפול זוגי ומשפחתי1842610750
טיפול זוגי ומשפחתי1842610470 (1,000)                (1,000)                (1,000)                (1,000)                1ציוד- 

 72,000                 72,000                 40,000                 66,000                הכנסות
(72,000)              (72,000)              (40,000)              (66,000)              הוצאות
   -                          -                          -                          -                       סה"כ

20 שירותים חברתיים | 2090 הפעלת המרכז לגישור קהילתי | 20910 גיבוש והרחבת קבוצת המגשרים 
כולל שני מנחים לפחות לשיחות טעונות, חינוך וחשיפה במועצה | 209110 גיוס מנחים עם רקע גישורי, 
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20 שירותים חברתיים | 20130 תחום הבריאות| 201310 קידום תחום הבריאות| 2013110 פעילות בתחום הבריאות

מקור 2017עדכון 2017סופי 2017תקציב 2018תמחירשם כרטיסכרטיס
 28,200                 28,200                 28,000                 28,000                1השתת ישובים1338000690
פרויקט בריאות1338000790  18,400                 18,400                 29,200                 30,000                1הפדרציה היהודית של מונטריאול-
(81,200)              (81,200)              (84,550)              (84,600)              1שכ"ע רכזת בריאות1832200110
(1,600)                (1,600)                (600)                   (600)                   1מתנות1832200514
(2,400)                (2,400)                (2,400)                (2,400)                1כיבוד תחום בריאות1838000515
(5,850)                (5,850)                (5,850)                (5,850)                1אימון אישי1838000750
(84,100)              (84,100)              (84,100)              (84,100)              1פעילות תחום בריאות1838000780
הפדרציה היהודית מונטריאול1838000781 (18,400)              (18,400)              (18,000)              (18,000)              1פרויקט בריאות-
(14,850)              (14,850)              (19,100)              (19,100)              1השתתפות המועצה בתחום בריאות1838000820

 46,600                 46,600                 57,200                 58,000                הכנסות
(208,400)            (208,400)            (214,600)            (214,650)            הוצאות
(161,800)            (161,800)            (157,400)            (156,650)            סה"כ

 5,895,910            5,950,760            5,803,500            6,359,020           הכנסות

(11,790,355)       (11,812,455)       (11,457,730)       (12,339,206)       הוצאות

כ שירותים חברתיים (5,894,445)         (5,861,695)         (5,654,230)         (5,980,186)         סה"
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קרן בני שמעון
2 שירותים חברתיים | 201 ניהול שוטף | 2011 התנהלות שוטפת של המחלקה | 20111 כח אדם

מקור 2017עדכון 2017סופי 2017תקציב 2018תמחירשם כרטיסכרטיס
 101,640               101,640               106,000               106,050              501השתתפות המועצה מנהלה1341100710
(100,740)            (100,740)            (105,200)            (105,250)            501שכ''ע מזכירת המחלקה1841100110
(900)                   (900)                   (800)                   (800)                   501מתנות1841100514

 101,640               101,640               106,000               106,050              הכנסות
(101,640)            (101,640)            (106,000)            (106,050)            הוצאות

2 שירותים חברתיים | 201 ניהול שוטף | 2011 התנהלות שוטפת של המחלקה | 20113 שונות
מקור 2017עדכון 2017סופי 2017תקציב 2018תמחירשם כרטיסכרטיס

 6,482                   6,482                   5,265                   1,217                  501סכומים ששוחררו מהגבלה1110000002
(6,482)                (6,482)                (5,265)                (1,217)                501הכשרת צח''י וצח''מ1841200780

מקור 2017עדכון 2017סופי 2017תקציב 2018תמחירשם כרטיסכרטיס
 1,266                   1,266                   1,266                   1,266                  501סכומים ששוחררו מהגבלה1110000001
 7,200                   7,200                     -                          -                       501השתתפות משפחות מתבגרים בסיכון1343510690
 11,600                 11,600                 5,600                   20,000                501השתתפות המועצה מתבגרים בסיכון1343510710
 144,400               144,400               94,000                 141,400              501השתתפות המועצה להבה יסודי1343530710
(18,800)              (18,800)              (5,600)                (20,000)              501שכר-מתבגרים בסיכון1843510110
(143,000)            (143,000)            (93,400)              (140,000)            501שכ''ע להבה יסודי1843530110
(1,400)                (1,400)                (600)                   (1,400)                501מתנות -להבה יסודי1843530514
(1,266)                (1,266)                (1,266)                (1,266)                501פרוייקט להב''ה-עבודת מטפלים1910000750

 164,466               164,466               100,866               162,666              הכנסות
(164,466)            (164,466)            (100,866)            (162,666)            הוצאות

2 שירותים חברתיים | 202 מניעה וטיפול בילדים במצבי סיכון ובמשפחותיהם 
ה למניעת סיכון התפתחותי בקרב בני נוער | 20211 המשך הפעלת התוכניות ביישובים הקיימים עפ"י מעגלי העבודה השונים עון| 2021 המשך הפעלת תוכנית להב"
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2 שירותים חברתיים | 204 פיתוח וחיזוק שירותים ומענים לקשישים | 2041 פרויקטים ייחודיים | 20411 גיוס תרומות וסיוע לנזקקים
מקור 2017עדכון 2017סופי 2017תקציב 2018תמחירשם כרטיסכרטיס

 20,000                 20,000                 26,100                 26,000                501תרומה למשפחות נזקקות1342000790
(20,000)              (20,000)              (26,100)              (26,000)              501תרומה למשפחות נזקקות1842000780

2 שירותים חברתיים | 205 פיתוח תחום בריאות | 2051 פרויקטים בתחום בריאות | 20511 פרויקט תזונה בגני ילדים
מקור 2017עדכון 2017סופי 2017תקציב 2018תמחירשם כרטיסכרטיס

 14,850                 14,850                 19,100                 14,850                501השתתפות המועצה תחום בריאות1338000710
ע תחום בריאות1838000110 (14,850)              (14,850)              (19,100)              (14,850)              501שכ''

2 שירותים חברתיים | 206 מתן מענים בתחום שיקום | 2061 מעונות יום שיקומיים | 20611 ליווי למעונות יום שיקומיים
מקור 2017עדכון 2017סופי 2017תקציב 2018תמחירשם כרטיסכרטיס

   -                          -                        200                        -                       501השתתפות אחרים בשכר ליווי למעון יום שקומי1346900715
ע ליווי למעון יום שיקומי1846900110    -                          -                       (200)                      -                       501שכ"

             307,438             307,438             257,531             310,783הכנסות
            (307,438)            (307,438)            (257,531)            (310,783)הוצאות

כ שירותים חברתיים    -                          -                          -                          -                       סה"
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שותפיםאחראירבעון לביצועמדד תוצאה כמותימשימותיעדיםמטרהמטרת על

מנכ"לית 04 רווח והפסדניהול תקציב העמותה
העמותה

גזבר ויו"ר העמותה

4 ישיבות ועד מנהל 
לשנה

מנכ"לית שנתי
העמותה

ועד מנהל

פגישות שוטפות אחת 
לחודשיים עם יו"ר  

העמותה
שנתי

מנכ"לית 
יו"ר העמותההעמותה

מנכ"לית 22,4 אסיפות עמותה
העמותה

יו"ר העמותה

מנכ"לית שנתיישיבות צוות אחת לחודש
העמותה

ביקורים שוטפים 
במרכזים אחת לחודש

מנכ"לית שנתי
העמותה

מנכ"לית שנתיפגישה אחת לחודשליווי פרטני של מנהלות המרכזים
העמותה

מנהלות המרכזים

מנכ"לית שנתיביצוע 90% מהמשימותניהול אדמיניסטרטיבי
העמותה

מנהלת בית שנתי3 טיולים בשנה
גיל עד

מנכ"לית העמותה, 
משרד הרווחה, צוותי 

הרווחה בישובים

7 חוגים שונים עם 
מדריכים + 3 חוגים 

בהנחיית הצוות
מנהלת בית שנתי

גיל עד

מנכ"לית העמותה, 
משרד הרווחה, צוותי 

הרווחה בישובים

פעילות משחק הפטאנק 
פעמיים בשבוע

מנהלת בית שנתי
גיל עד

מנכ"לית העמותה, 
משרד הרווחה, צוותי 

הרווחה בישובים

40 משתתפים בתעסוקון 
ו- 15 משתתפים במועדון

מנהלת בית שנתי
גיל עד

מנכ"לית העמותה, 
משרד הרווחה, צוותי 

הרווחה בישובים

פיתוח וחיזוק הקהילה 
האיזורית ומצויינות 

בשירות לתושב

פיתוח מענה מיטבי 
לגיל השלישי

קיום שירותים שוטפים 
פעילות שוטפת במועדוןהפעלת בית גיל עד מועדון ותעסוקוןלקשישים

המשך קשר רציף עם מוסדות 
העמותה

התנהלות שוטפת של העמותה

ניהול כוח אדם וליווי צוות העמותה
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שותפיםאחראירבעון לביצועמדד תוצאה כמותימשימותיעדיםמטרהמטרת על

8 מפגשים משותפים 
לתלמידי מבואות הנגב 

וותיקי בית גיל עד
1,2

מנהלת בית 
תיכון מבואות הנגבגיל עד

4 מפגשים משותפים 
עם ילדי הגן

מנהלת בית שנתי
גיל עד

מערכת החינוך 
במשמר הנגב

3 מפגשים משותפים 
עם הנוער מכפר עדנים

מנהלת בית 4
גיל עד

כפר עדנים

מנהלת שנתי28 משתתפים במועדון
המועדון

מנהלת שנתי3 טיולים בשנה
המועדון

רכזת קהילה תומכת

מנהלת 1 טיול ליומיים
המועדון

רכזת קהילה תומכת

8 חוגים שונים עם 
מדריכים + 2 חוגים 

בהנחיית הצוות
שנתי

מנהלת 
אם הביתהמועדון

בכל יום ארוחת בוקר 
וארוחת צהרים 

למשתתפים
שנתי

מנהלת 
אם הביתהמועדון

מפגשים עם נוער  15
ממסע ישראל

מנהלת 1,2
המועדון

עמותת מסע ישראל

3 מפגשים משותפים 
עם ילדי הגן

מנהלת שנתי
המועדון

מערכת החינוך לגיל 
הרך במושבי יחדיו

מפגש עם תלמידי 
מבואות הנגב

מנהלת 
המועדון

מבואות הנגב

מפגש עם תלמידי אשל 
הנשיא

מנהלת 
המועדון

אשל הנשיא

2 מפגשים משותפים 
עם נוער מכפר עדנים

מנהלת 1,2
המועדון

כפר עדנים

פעילות משותפת ביום 
המעשים הטובים עם 

חיילי צה"ל
1

מנהלת 
צה"להמועדון

פיתוח וחיזוק הקהילה 
האיזורית ומצויינות 

בשירות לתושב

קיום שירותים שוטפים 
לקשישים

המשך חיזוק הקשר הבינדוריהפעלת בית גיל עד מועדון ותעסוקון

הפעלת מועדון מופ"ת יחדיו

פעילות שוטפת במועדון

המשך חיזוק הקשר הבינדורי
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שותפיםאחראירבעון לביצועמדד תוצאה כמותימשימותיעדיםמטרהמטרת על

יום פעילות אחת לשבוע הפעלת מועדון  קפה אירופה
לניצולי שואה

מנהלת קפה שנתי
אירופה

משרד הרווחה

2טקס ביום הזיכרוןטקס יום הזיכרון לשואה ולגבורה
מנהלת קפה 

אירופה

מנכ"לית העמותה, 
צוותי גיל שלישי 

בישובים

פרויקט זיכרון בסלון
חיבור 5 ניצולי שואה 
למשפחות בקהילה 

בפרויקט זיכרון
2

מנהלת קפה 
אירופה

פרויקט זיכרון בסלון, 
צוותי גיל שלישי 
בישובים, מנהלי 
קהילות, האגף 

לשירותים חברתיים

יום מרוכז לקבלת מידע יום קבלת מידע לזכויות לניצולי שואה
על זכויות לניצולי שואה

מנהלת קפה 2
אירופה

עמותת אלה 
ועמותת ש"י לזכויות 

ניצולי השואה

שנתיגינה מתוחזקתתחזוקת הגינה הקהילתית
מנהלת 
המועדון

החינוך במושבי 
יחדיו, משתתפי 

המועדון

פעילות שוטפת במועדון
8 חוגים שונים עם 
מדריכים + 2 חוגים 

בהנחיית הצוות
שנתי

מנהלת 
המועדון

סגנית מנהלת 
המועדון

הפעלת משחק הפטאנק 
לותיקים הצעירים אחת 

לשבוע
שנתי

מנהלת 
המועדון

סגנית מנהלת 
המועדון

מנהלת שנתי3 טיולים בשנה
המועדון

מנכ"לית העמותה, 
משרד הרווחה

מנהלת שנתיטיול 1 ליומיים
המועדון

מנכ"לית העמותה,

כל יום ארוחת בוקר 
וארוחת צהרים 

למשתתפים
שנתי

מנהלת 
המועדון

מנכ"לית העמותה, 
משרד הרווחה

המשך תחזוקה של גינון קהילתי
החממה

מנהלת שנתי
המועדון

ותיקים מתנדבים, 
החינוך בנבטים

4 פעיליות  ומשותפות המשך חיזוק הקשר הבינדורי
לותיקים ולנוער

מנהלת שנתי
המועדון

מערכת החינוך 
בנבטים

שירותים לניצולי שואה

פעילות שוטפת
הפעלת מועדון מופ"ת נבטים

קיום שירותים שוטפים 
לקשישים

פיתוח וחיזוק הקהילה 
האיזורית ומצויינות 

בשירות לתושב
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שותפיםאחראירבעון לביצועמדד תוצאה כמותימשימותיעדיםמטרהמטרת על

מנהלת שנתי3 מפגשים עם ילדי הגןמפגשים עם ילדי הגן בנבטים
המועדון

מערכת החינוך לגיל 
הרך בנבטים

המשך העלאת המודעות בנושא 
בריאות

10 פעיליות בתחומי 
הבריאות הקונבציונלית 

וההוליסטית
שנתי

מנהלת 
המועדון

לית עמותת  מנכ"
ותיקי בני שמעון, 
מתנדבים בוגרי 
תכנית לימודים 
בריאות, קופ"ח

מנהלת שנתי130 משתתפים במועדון
המועדון

לית עמותת  מנכ"
ותיקי בני שמעון

120 הרצאות בנושאים 
שונים

מנהלת שנתי
המועדון

לית עמותת  מנכ"
ותיקי בני שמעון

מנהלת 12 טיול לחו"ל
המועדון

לית עמותת  מנכ"
ותיקי בני שמעון

מנהלת שנתי9 טיולים
המועדון

לית עמותת  מנכ"
ותיקי בני שמעון

מנהלת 12 טיול ליומיים
המועדון

לית עמותת  מנכ"
ותיקי בני שמעון

8 הרצאות במהלך פגרת 
הקיץ

מנהלת 3
המועדון

לית עמותת  מנכ"
ותיקי בני שמעון

3 ביקורים סדירים לכל 
שנתיותיק

רכזת קהילה 
תומכת

משרד הרווחה, 
האגף לשירותים 

חברתיים
תיקוני בית שוטפים 
בתדירות של אחת 
לחודשיים ל- 50% 

מהותיקים

 תיקוני בית 2
 ל- 50%

מהקשישים

רכזת קהילה 
תומכת

אב הבית

המשך קשר ישיר עם 
השר"פ

בהתאם לצורך 
בשטח

רכזת קהילה 
תומכת

שר"פ

ביקורי בית סדירים לכל ותיק אחת 
לחודש

פעילות שוטפת

הפעלת קהילה תומכת במושבים

קיום שירותים שוטפים 
לקשישים

פיתוח וחיזוק הקהילה 
האיזורית ומצויינות 

בשירות לתושב

הפעלת מועדון מופ"ת נבטים

הפעלת מועדון ותיקים (דביר)
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שותפיםאחראירבעון לביצועמדד תוצאה כמותימשימותיעדיםמטרהמטרת על

המשך שיווק והגדלת מס' 
המשתתפים

40 משתתפים בקהילה 
תומכת נבטים ו- 70 
משתתפים בקהילה 

תומכת יחדיו

רכזת קהילה שנתי
תומכת

האגף לשירותים 
חברתיים- עו"סיות 

במושבים

4 אירועים משותפים 
בחגים

רכזת קהילה שנתי
תומכת

מנהלת המועדון

רכזת קהילה 1 טיול משותף
תומכת

מנהלת המועדון

מנכ"לית שנתיתקציב מאוזןניהול תקציב המועדון
העמותה

שנתי70 משתתפים במועדון
מנכ"לית 
העמותה 

ורכזת המועדון

צוותי הגיל השלישי 
בישובים, האגף 

לשירותים חברתיים

 כל יום פעילות 7-8 
שנתיחוגים

מנכ"לית 
העמותה 

ורכזת המועדון

שנתי5 טיולים
מנכ"לית 
העמותה 

ורכזת המועדון

שנתי2-3 ימי שיא
מנכ"לית 
העמותה 

ורכזת המועדון

שנתי ארוחות בוקר בכל מפגש
מנכ"לית 
העמותה 

ורכזת המועדון

קפיטריה בביה"ס 
מבואות הנגב

המשך שיתוף פעולה עם ועדת היגוי
3-4 ישיבות עם ועדת 

שנתיהיגוי נציגי חברי המועדון
מנכ"לית 
העמותה 

ורכזת המועדון

3יום חשיפת חוגיםשיווק ופירסום
מנכ"לית 
העמותה 

ורכזת המועדון

פירסום הפעילות לכלל הותיקים 
הצעירים

פרסום הפעילות במדיות 
המועצה לפחות אחת 

לרבעון
שנתי

מנכ"לית 
העמותה 

ורכזת המועדון

פעילות שוטפת

קיום שירותים שוטפים 
לקשישים

פיתוח וחיזוק הקהילה 
האיזורית ומצויינות 

בשירות לתושב

הפעלת קהילה תומכת במושבים

פעילות חברתית משותפת עם 
המועדון

הפעלת מועדון שביל הזהב
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שותפיםאחראירבעון לביצועמדד תוצאה כמותימשימותיעדיםמטרהמטרת על

הפעלת בתים חמים בישובים: להב, 
דביר, בית קמה, שובל, משמר הנגב 

וחצרים

6 בתים חמים פועלים 
עד פעמיים בשבוע כל 

השנה
שנתי

מנכ"לית 
העמותה ורכזי 
הבתים החמים

3 ישיבות ועדות היגוי 
משותפות

מנכ"לית שנתי
העמותה

האגף לשירותים 
חברתיים, משרד 

הרווחה, אשל, , רכזי 
הבתים החמים

2-3 מפגשים צוות רכזי 
הבתים החמים

מנכ"לית שנתי
העמותה

קשר שוטף פרטני אחת 
לחודשיים עם רכזי 

הבתים החמים
שנתי

מנכ"לית 
העמותה

פגישות שוטפות בין מנהלת האגף 
לית העמותה אחת לחודש ומנכ"

שנתי12 פגישות לפחות

מנכ"לית 
העמותה 

ומנהלת האגף 
לשירותים 
חברתיים

השתתפות של מנהלת האגף 
בישיבות הועד המנהל ואסיפות 

העמותה

השתתפות של מנהלת 
האגף בכל ישיבות הועד 

המנהל ואסיפות העמותה
שנתי

מנכ"לית 
העמותה 

ומנהלת האגף 
לשירותים 
חברתיים

אחת לשבוע קבוצה של 
20 ותיקות מנבטים 
תלמד בכיתה בתוך 

ביה"ס עצמונה בשומריה

שנתי
מנהלת 
המועדון 
בנבטים

מנהלת ביה"ס 
עצמונה בשומריה, 

המשרד לשיוויון 
חברתי, משרד 

החינוך, מנכ"לית 
העמותה

הפעלת תכנית הקשר 
הרב דורי- תיעוד סיפורי 

הותיקות ע"י התלמידות- 
התיעוד יעלה בבית 

התפוצות

שנתי
מנהלת ביה"ס 

עצמונה 
בשומריה

משרד החנוך, בית 
התפוצות, המשרד 

לשיוויון חברתי, 
מנהלת המועדון 

בנבטים, מנכ"לית 
העמותה

פיתוח וחיזוק הקהילה 
האיזורית ומצויינות 

בשירות לתושב

מתן מענה לותיקים 
הפעלת תכנית כיתת ותיקיםחיזוק הקשר הבינדוריהצעירים במועצה

פיתוח וחיזוק הקהילה 
האיזורית ומצויינות 

בשירות לתושב

מתן מענה לכלל 
הותיקים במועצה

הפעלת בתים חמים בישובים

ליווי וקשר רציף עם רכזי הגיל 
השלישי בישובים והבתים החמים

המשך עבודה משלימה וחיזוק 
שיתוף הפעולה בין האגף לשירותים 

חברתיים לבין העמותה לקידום 
פרויקטים משותפים

קיום מענה משותף 
ומשלים לאוכ' הותיקים 

במועצה

20
17
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שותפיםאחראירבעון לביצועמדד תוצאה כמותימשימותיעדיםמטרהמטרת על

חוברת סיכום תיעוד 
הסיפורים האישיים של 

הותיקות
4

מנהלת ביה"ס 
עצמונה 
בשומריה

משרד החנוך, בית 
התפוצות, המשרד 

לשיוויון חברתי, 
מנהלת המועדון 

בנבטים, מנכ"לית 
העמותה

טיול משותף לבית 
התפוצות

4

מנהלת 
המועדון 
בנבטים 
ומנהלת 

ביה"ס עצמונה 
בשומריה

משרד החנוך, בית 
התפוצות, המשרד 

לשיוויון חברתי, 
מנכ"לית העמותה

פיתוח מענה מיטבי 
בחינת המשך יעוד בית גילעדלגיל השלישי

 (חדש) קבוצת מיקוד - שיתוף
 תושבים ותיקים בבחינת המשך

הפעילות בתעסוקון בהתאם לצורך

תכנית כתובה להמשך 
פעילות בית גילעד

מנכ"לית 
העמותה

מנהלת בית גיל עד, 
מנהלת האגף 

לשירותים חברתיים
אירגון קבוצה של 10 

ניצולים דור ראשון ושני - 
ו 15 תלמידים כיתה ח' 

מבואות הנגב

מנהלת קפה 1,2
אירופה

ביה"ס מבואות הנגב,

מפגשים משותפים 
בהנחיית מנחים 

מקצועיים לתיאטרון 
עדות אחת לשבוע

1,2
מנחים תיאטרון 

עדות, ביהס מבואות 
הנגב

העלאת 4 הצגות 
תיאטרון עדות בסוף 

השנה
2

מנהלת קפה 
אירופה

תיאטרון עדות, 
משרד הרווחה, 

ביה"ס מבואות הנגב, 
מנכ"לית העמותת 

ותיקי בני שמעון

 בית חם פועל עד 
פעמיים בשבוע כל השנה

שנתי

מנכ"לית 
העמותה ורכז 

הבית החם 
בגבעות בר

150 משתתפים ב 7 
שנתיבתים חמים

מנכ"לית 
העמותה ורכזי 
הבתים החמים

פיתוח וחיזוק הקהילה 
האיזורית ומצויינות 

בשירות לתושב

הרחבת השירותים 
לוותיקים

הקמת בית חם חדש גבעות ברהרחבת השירותים לוותיקים

מתן מענה לותיקים 
הפעלת תכנית כיתת ותיקיםחיזוק הקשר הבינדוריהצעירים במועצה

פיתוח מענה משלים 
לוותיקי המועצה

   תיאטרון עדותשירותים לניצולי שואה

ם
שי

חד
ם 

די
ע

 י
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 פגישה עם האחראי על 
הגיל השלישי ומש"א 

בכל הישובים
1

רכזי הגיל השלישי, 
מש"א בישובים

פירסום בפייסבוק ובעלון 
המועצה

עורכת העלון ומדיה 1
דיגיטלית

אירגון קבוצה של לפחות 12 
121 משתתפים לפחותמשתתפים שנה לפני גיל הפרישה

1קיום הסדנאקיום הסדנא
אשל, המשרד 

לשיוויון חברתי, 
עמותת פעמונים

מתן מענה משלים 
לוותיקים

מתן מענה לבני משפחות 
המטפלים בחולי דמנציה

מפגשים לבני משפחות- סדנא / 
הרצאה להתמודדות עם החולה

שנתי לאורך השנה  4 מפגשים

מנכ"לית 
העמותה 

ועו"ס רכזת 
היחידה 

לשלום הותיק 
, האגף 

לשירותים 
חברתיים

עמותת עמדא, 
האגף לשירותים 

חברתיים, רכזי הגיל 
השלישי בישובים

מיפוי וגיוס משתתפים לפרויקט
מיפוי וגיוס משתתפים 

לפרויקט
 קשישים 10
ו20 תלמידים

מנכ"לית 
העמותה 

ורכזת החינוך 
החברתי 

מבואות הנגב

רכזי הגיל השלישי 
בישובים, האגף 

לשירותים חברתיים, 
המשרד לשיוויון 
חברתי, משרד 
החינוך, בית 

התפוצות

קיום המפגשים
15 מפגשים פרטניים 
של 20 תלמידים ב 10 

בתי קשישים
שנתי

טיול משותף של 
התלמידים והקשישים 

לבית התפוצות
3

תיעוד סיפור החיים של הקשישים
תיעוד 10 סיפורי חיים 

והעלאת התיעוד למאגר 
בית התפוצות

3

מנכ"לית 
העמותה 

ורכזת החינוך 
החברתי 

מבואות הנגב

פיתוח וחיזוק הקהילה 
האיזורית ומצויינות 

בשירות לתושב

פירסום ושיווק הסדנא בישובים

מתן מענה לגיל 
השלישי לקראת פרישה

סדנת הכנה לפרישה בת 4 מפגשים

מנכ"לית 
העמותה 
ועו"קית 
מעברים

מנכ"לית 
העמותה 
ועו"קית 
מעברים

 מפגשים של תלמידי חטיבה 
עליונה ממבואות הנגב בבתי 

קשישים

תכנית הקשר הרב דורי 
(חדש)

ם
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ע
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עידוד הפעילות הגופנית בגיל 
השלישי

סדנא לעידוד הפעילות הגופנית  
לותיקים בכל ישוב

קיום הסדנא ב8 ישובים: 
להב, דביר, בית קמה, 
שובל, משמר הנגב, 
חצרים, מושבי יחדיו 

ונבטים. כל סדנא בת 6 
מפגשים

2,3,4
מנכ"לית 
העמותה, 

רכזת הבריאות

המשרד לשיווויון 
חברתי, רכזי הגיל 
השלישי בישובים, 

מנהלות המועדונים

 סרטים בהקרנה מיוחדת + הרצאה מועדון הסרט הטוב
של יוצרי הסרטים

מנכ"לית שנתי3-4 סרטים לאורך השנה
העמותה

המשרד לשיוויון 
חברתי, רכזי הגיל 
השלישי במועצה, 

מנהלות המועדונים

תערוכת אומנים ותיקים
תערוכה של האומנים הותיקים 

במועצה בתחומי האמנות, פיסול 
וצילום

תצוגת התערוכה פתוחה 
לקהל

מנכ"לית 
העמותה

צוות ועדת היגוי - 
נציגים מרכזי הגיל 
השלישי ומנהלות 
העמותה, המשרד 

לשיוויון חברתי

תכנית בריאות
המשך העלאת המודעות בנושא 

בריאות

10 פעיליות בתחומי 
הבריאות הקונבציונלית 

וההוליסטית
שנתי

מנהלת 
המועדון

לית עמותת  מנכ"
ותיקי בני שמעון, 
מתנדבים בוגרי 
תכנית לימודים 
בריאות, קופ"ח

שיתופי פעולה עם 
האגף לשירותים 
חברתיים לשיפור 

השירות

המשך קשר ישיר בין העו"סים 
למנכ"לית העמותה ועובדות 

העמותה בהתאם לצרכים העולים 
מהשטח- ברמה היישובית.

מפגש קבוע של צוות סיכון רב מקצועי 
כל חודשיים לגיל השלישי, 

שנתי

מנכ"לית 
העמותה 

ומנהלת האגף 
לשירותים 
חברתיים,

האגף 
לשירותים 
חברתיים , 

עובדות 
העמותה

פיתוח וחיזוק הקהילה 
האיזורית ומצויינות 

בשירות לתושב

העברת תפקיד בצורה 
מיטבית על מנת 

לשמור על תפקוד 
העמותה

מנכ"לית 1תכנית כתובהבניית תיק חפיפה למנהלת העמותההכנסת מנהלת עמותה חדשה
העמותה

הרחבת השירותים 
לוותיקים

פיתוח וחיזוק הקהילה 
האיזורית ומצויינות 

בשירות לתושב
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מפגשים עם אנשי המקצוע 
הטכנולוגיים לפיתוח המיזם

מפגשים עם אנשי 
המקצוע הטכנולוגיים 

לפיתוח המיזם

בהתאם 
לתשובת קול 

קורא

מנכ"לית 
העמותה

הארגונים במיזם 
my5, רכזי הגיל 

השלישי בכל 
הישובים, מנהלות 
המועדונים, מוקד 

המועצה

מציאת רפרנט על בסיס התנדבותי 
בכל ישוב שיהיה איש הקשר לותיקים

רפרנט על בסיס 
התנדבותי בכל ישוב 
שיהיה איש הקשר 

לותיקים

בהתאם 
לתשובת קול 

קורא

מנהלת האגף 
לשירותים 
חברתיים

הארגונים במיזם 
my5, רכזי הגיל 

השלישי בכל 
הישובים, מנהלות 
המועדונים, מוקד 

המועצה

הגברת תחושת 
הביטחון של תושבי 

המועצה

העלאת המוכנות 
לחרום בגיל השלישי

מערכת טכנולוגית המורכבת בבתי 
הקשישים מעל גיל 80 להעברת 

מסרים בליוו רפרנט מכל ישוב במצב 
שיגרה ובחירום
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2 שירותים חברתיים | 201 ניהול שוטף | 2011 התנהלות שוטפת של העמותה | 20111 כח אדם
מקור 2017סופי 2017תקציב 2018תמחירשם כרטיסכרטיס

(1,100)                (2,700)                (1,100)                601פלאפון1613000541
(148,600)            (150,292)            (212,031)            601שכ"ע מנכ"ל העמותה1841000110
(700)                   (1,000)                (700)                   601מתנות1841000514
(5,000)                (5,000)                (3,000)                601השתלמויות1841000521
(50,000)              (50,000)              (50,000)              601החזקת מכוניות וביטוח1841000530

(205,400)            (208,992)            (266,831)            סה"כ

תקציב
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2 שירותים חברתיים | 201 ניהול שוטף | 2011 התנהלות שוטפת של העמותה | 20112 הנהלה וכלליות
מקור 2017סופי 2017תקציב 2018תמחירשם כרטיסכרטיס

   -                        12,202                   -                       601מכירות לוח עד1341000691
   -                       (344)                      -                       601הוצאות עודפות1613000980
(9,000)                (9,000)                (9,000)                601ביטוח נושאי משרה1613000441
(3,000)                (8,500)                (3,000)                601צרכי משרד והדפסות1613000470
(2,500)                (1,200)                (2,000)                601מתנות1613000514
(2,500)                (2,200)                (2,000)                601הסעות הנהלה1613000710
601עמלות גביה מגע"ר1613000751
(24,000)              (18,300)              (18,300)              601תוכנה פיננסית וגבייה1613000752
(1,200)                (1,200)                (1,200)                601דמי שמוש בציוד1613000780
(2,000)                (450)                   (1,500)                601כיבודים1613000781
(1,610)                (1,590)                (1,600)                601אגרות1613000782
(65,000)              (65,000)              (65,000)              601שכ"ט רו"ח1621300750
(9,000)                (9,000)                (9,000)                601עמלות והוצ.בנק1631000610
   -                       (13,142)                 -                       601הוצאות לוח עד1841000781

   -                        12,202                   -                       הכנסות
(119,810)            (129,926)            (112,600)            הוצאות
(119,810)            (117,724)            (112,600)            סה"כ

2 שירותים חברתיים | 201 ניהול שוטף | 2011 התנהלות שוטפת של העמותה | 20113 שונות
מקור 2017סופי 2017תקציב 2018תמחירשם כרטיסכרטיס

 58,670                 42,179                 150,000              601עודפים משנים קודמות1341000510
 281,040               312,038               255,402              601תמיכת המועצה כללי1341000712
(12,000)              (13,500)              (12,000)              601אירוע חודש הקשיש1841000780
(2,500)                (2,530)                (2,500)                601יום צוות1841100521

 339,710               354,217               405,402              הכנסות
(14,500)              (16,030)              (14,500)              הוצאות
 325,210               338,187               390,902              סה"כ
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2 שירותים חברתיים | 202 שירותים שוטפים לקשישים | 2021 הפעלת תעסוקון במשמר הנגב | 202121 פעילות שוטפת
מקור 2017סופי 2017תקציב 2018תמחירשם כרטיסכרטיס

 55,000                 57,000                 57,000                601מכירות מוצרים1344500620
 50,000                 55,000                 55,000                601השתת. קיבוצים1344500690
 284,700               278,217               283,491              601תמיכת המועצה1344500712
(16,000)              (14,000)              (14,000)              601חשמל גז ומים1844500430
(1,600)                (1,580)                (1,600)                601מתנות1844500514
(1,000)                (1,000)                (1,000)                601השתלמויות תעסוקון1844500521
לקדום מקצועי וחברתי1844500524 (800)                   (780)                   (800)                   601דמ"ח ע.
(2,300)                (2,300)                (2,300)                601טלפון1844500540
(2,000)                (2,000)                (2,000)                601פרסום1844500550
(3,000)                (4,000)                (4,000)                601פעילות1844500750
(30,000)              (21,000)              (30,000)              601חומר גלם1844500753
(12,000)              (20,000)              (14,000)              601הוצאות שוטפות1844500780
(14,000)              (14,000)              (14,000)              601אחזקה שוטפת1844500781
(3,000)                (4,770)                (3,000)                601רכישת ציוד1844500930

 389,700               390,217               395,491              הכנסות
(85,700)              (85,430)              (86,700)              הוצאות
 304,000               304,787               308,791              סה"כ

2 שירותים חברתיים | 202 שירותים שוטפים לקשישים | 2021 הפעלת תעסוקון במשמר הנגב | 20213 הסעת מעלון
מקור 2017סופי 2017תקציב 2018תמחירשם כרטיסכרטיס

(50,000)              (47,000)              (50,000)              601הסעות1844500710

2 שירותים חברתיים | 202 שירותים שוטפים לקשישים | 2022 הפעלת שכונות תומכות במושבים | 20221 כח אדם
מקור 2017סופי 2017תקציב 2018תמחירשם כרטיסכרטיס

 19,600                 19,600                 19,600                601השתת.אחרים בהוצ' שכר1332200715
(19,600)              (17,828)              (18,005)              601שכר מרפאת יחדיו1832200110
שכונה תומכת י1844510110 (121,000)            (125,896)            (128,740)            601משכורת-
(1,000)                (1,000)                (1,000)                601מתנות1844510514
(700)                   (600)                   (600)                   601פלאפון1844510541
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2 שירותים חברתיים | 202 שירותים שוטפים לקשישים | 2022 הפעלת שכונות תומכות במושבים | 20221 כח אדם (המשך)
מקור 2017סופי 2017תקציב 2018תמחירשם כרטיסכרטיס

(84,000)              (81,048)              (85,850)              601משכורת-ש.ת נבטים1844520110
(1,100)                (800)                   (1,000)                601מתנות1844520514

 19,600                 19,600                 19,600                הכנסות
(227,400)            (227,172)            (235,195)            הוצאות
(207,800)            (207,572)            (215,595)            סה"כ

2 שירותים חברתיים | 202 שירותים שוטפים לקשישים | 2022 הפעלת שכונות תומכות במושבים | 20222 פעילות שוטפת
מקור 2017סופי 2017תקציב 2018תמחירשם כרטיסכרטיס

 25,000                 25,000                 25,000                601השתת.עצמית יחדיו1344510690
 172,650               172,352               180,445              601תמיכת מועצה יחדיו+נבטים1344510710
 15,000                 15,000                 15,000                601משרד הרווחה1344510930
 13,000                 13,000                 13,000                601השתת.עצמית נבטים1344520690
601תומכים קהילתיים- הכנסות מאש"ל1344540790
לקדום מקצועי וחברתי1844510524 (850)                   (780)                   (850)                   601דמח עמ.
(8,500)                (8,500)                (8,500)                601שירות רפואי יחדיו1844510751
(8,500)                (8,500)                (8,500)                601שירות רפואי נבטים1844520751

 225,650               225,352               233,445              הכנסות
(17,850)              (17,780)              (17,850)              הוצאות
 207,800               207,572               215,595              סה"כ

2 שירותים חברתיים | 202 שירותים שוטפים לקשישים | 2023 הפעלת מרכז יום במשמר הנגב | 20231 כח אדם
מקור 2017סופי 2017תקציב 2018תמחירשם כרטיסכרטיס

(190,000)            (192,730)            (196,754)            601משכורות-מרכז יום לקש1844600110
(1,000)                (1,000)                (1,000)                601מתנות1844600514

(191,000)            (193,730)            (197,754)            סה"כ
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2 שירותים חברתיים | 202 שירותים שוטפים לקשישים | 2023 הפעלת מרכז יום במשמר הנגב | 20232 פעילות שוטפת
מקור 2017סופי 2017תקציב 2018תמחירשם כרטיסכרטיס

 35,000                 31,000                 35,000                601השתתפות הקיבוצים1344600690
 1,500                   1,500                   1,500                  601מכירת עציצים1344600691
 7,000                   11,000                 10,000                601הכנסות מחוגים וטיולים1344600694
 276,050               276,118               282,654              601תמיכת המועצה1344600710
   -                        1,000                     -                       601תרומות1344600790
(9,000)                (6,000)                (7,000)                601חשמל מים גז1844600430
(1,000)                (1,000)                (1,000)                601השתלמויות1844600521
לקידום מקצועי וחברתי1844600524 (800)                   (775)                   (800)                   601דמח ע.
(2,600)                (2,600)                (2,600)                601טלפון ודואר1844600540
(2,500)                (1,000)                (2,000)                601חומרים לחוגים1844600720
(59,300)              (63,000)              (67,000)              601חוגים1844600751
(4,350)                   -                          -                       601פעילויות-הרצאות מסיב1844600752
(7,000)                (8,000)                (7,000)                601הוצאות שוטפות1844600780
   -                       (513)                      -                       601פעילות תרומות1844600783
(1,000)                (1,000)                (1,000)                601רכישת ציוד1844600930
(6,000)                (8,000)                (8,000)                601אחזקה1844700781

 319,550               320,618               329,154              הכנסות
(93,550)              (91,888)              (96,400)              הוצאות
 226,000               228,730               232,754              סה"כ

2 שירותים חברתיים | 202 שירותים שוטפים לקשישים | 2023 הפעלת מרכז יום במשמר הנגב | 20233 הסעת מעלון
מקור 2017סופי 2017תקציב 2018תמחירשם כרטיסכרטיס

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

2 שירותים חברתיים | 202 שירותים שוטפים לקשישים | 2024 מועדון מופ"ת יחדיו | 20241 כח אדם
מקור 2017סופי 2017תקציב 2018תמחירשם כרטיסכרטיס

(321,000)            (330,695)            (332,511)            601שכר מועדון קשישים יחדיו1844400110
(2,000)                (1,500)                (2,000)                601 מתנות1844400514

(323,000)            (332,195)            (334,511)            סה"כ
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2 שירותים חברתיים | 202 שירותים שוטפים לקשישים | 2024 מועדון מופ"ת יחדיו | 20242 פעילות שוטפת
מקור 2017סופי 2017תקציב 2018תמחירשם כרטיסכרטיס

 80,000                 60,000                 60,000                601השתתפות במועדון קשישים1344400691
 355,750               348,921               365,261              601תמיכת המועצה1344400710
 23,500                   -                       601תרומות1344400799
 219,000               237,000               238,000              601השתת. משרד הרווחה במועדונים1344400930
(18,000)              (18,000)              (18,000)              601חשמל1844400430
(3,500)                (1,810)                (1,500)                601השתלמויות מ.יום יחדיו1844400521
לקידום מקצועי וחברתי1844400524 (1,450)                (1,410)                (1,450)                601דמ"ח עמ.
(5,800)                (5,800)                (5,800)                601 טלפון1844400540
(140,000)            (128,000)            (128,000)            601מזון והסעדה מועדון יחדיו1844400721
(58,000)              (69,000)              (69,000)              601חוגים מועדון יחדיו1844400722
(25,000)              (30,000)              (25,000)              601אחזקה ושונות מועדון יחדיו1844400723
   -                       (3,206)                   -                       601הוצאות בגין תרומה1844400783

 654,750               669,421               663,261              הכנסות
(251,750)            (257,226)            (248,750)            הוצאות
 403,000               412,195               414,511              סה"כ

2 שירותים חברתיים | 202 שירותים שוטפים לקשישים | 2024 מועדון מופ"ת יחדיו | 20243 הסעות מעלון
מקור 2017סופי 2017תקציב 2018תמחירשם כרטיסכרטיס

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

2 שירותים חברתיים | 202 שירותים שוטפים לקשישים | 2025 מועדון מופ"ת נבטים | 20251 כח אדם
מקור 2017סופי 2017תקציב 2018תמחירשם כרטיסכרטיס

(217,000)            (225,741)            (225,772)            601שכר מ.י.נבטים1844410110
(1,000)                (810)                   (1,000)                601מתנות1844410514

(218,000)            (226,551)            (226,772)            סה"כ
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2 שירותים חברתיים | 202 שירותים שוטפים לקשישים | 2025 מועדון מופ"ת נבטים | 20252 פעילות שוטפת
מקור 2017סופי 2017תקציב 2018תמחירשם כרטיסכרטיס

 86,000                 71,500                 72,000                601השתתפות במועדון1344400693
 8,000                   10,000                 9,000                  601השתתפות ותיקים בחוגים1344410690
   -                        100                        -                       601השתתפות ותיקים צעירים במועדון1344410691
 313,300               337,641               319,872              601תמיכת המועצה מ.נבטים1344410710
   -                        700                        -                       601תרומות מרכז יום נבטים1344410790
 170,000               160,000               165,000              601משרד הרווחה1344410930
(20,000)              (20,000)              (20,000)              601חשמל1844410430
(3,500)                (2,810)                (1,000)                601השתלמויות מ.יום נבטים1844410521
לקידום מקצועי וחברתי1844410524 (600)                   (580)                   (600)                   601דמ"ח ע.
(3,200)                (1,500)                (1,500)                601בזק1844410540
(85,000)              (87,000)              (87,000)              601הסעות מועדון נבטים1844410710
(105,000)            (135,000)            (125,000)            601מזון והסעדה מ.קשישים נבטים1844410721
(122,000)            (91,500)              (90,000)              601חוגים מ.קשישים נבטים1844410722
(20,000)              (15,000)              (14,000)              601אחזקה ושונות מ.קשישים נבטים1844410723

 577,300               579,941               565,872              הכנסות
(359,300)            (353,390)            (339,100)            הוצאות
 218,000               226,551               226,772              סה"כ

2 שירותים חברתיים | 202 שירותים שוטפים לקשישים | 2026 הפעלת מועדון ותיקים | 20261 כח אדם
מקור 2017סופי 2017תקציב 2018תמחירשם כרטיסכרטיס

(117,000)            (115,036)            (115,947)            601שכר מועדון ותיקים1844420110
(1,000)                (970)                   (1,000)                601מתנות1844420514

(118,000)            (116,006)            (116,947)            סה"כ



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

49

תכנית עבודה מחוברת תקציב 2018

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 | 202 שירותים שוטפים לקשישים | 2026 הפעלת מועדון ותיקים | 20262 פעילות שוטפת
מקור 2017סופי 2017תקציב 2018תמחירשם כרטיסכרטיס

 60,000                 60,000                 60,000                601הכנסות חוגים מועדון ותיקים1344420690
 60,000                 60,000                 60,000                601הכנסות טיולים מועדון ותיקים1344420691
 388,500               380,876               387,447              601תמיכת המועצה-מועדון ותיקים1344420710
(2,500)                (2,500)                (2,500)                601טלפון1844420540
(180,000)            (170,000)            (175,000)            601הסעות מועדון ותיקים1844420710
(45,000)              (45,000)              (45,000)              601טיולים1844420750
(123,000)            (136,000)            (133,000)            601הרצאות1844420784
(20,000)              (13,000)              (15,000)              601אחזקה שוטפת1844420786
(12,000)              (12,000)              (12,000)              601כיבוד ושונות1844420788
(3,000)                (3,200)                (3,000)                601ציוד1844420930

 508,500               500,876               507,447              הכנסות
(385,500)            (381,700)            (385,500)            הוצאות
 123,000               119,176               121,947              סה"כ

2 שירותים חברתיים | 204 סיוע לישובים בהפעלת תוכניות | 2026 הפעלת מועדון ותיקים | 20263 הרחבת פעילות מועדון ותיקים לחודשי הפגרה
מקור 2017סופי 2017תקציב 2018תמחירשם כרטיסכרטיס

(5,000)                (3,170)                (5,000)                601פעילות פגרה1844420785
2 שירותים חברתיים | 204 סיוע לישובים בהפעלת תוכניות | 2041 סיוע לישובים בהפעלת תכניות | 20412 סיוע לישובים בהפעלת תכניות

מקור 2017סופי 2017תקציב 2018תמחירשם כרטיסכרטיס
   -                        2,000                   5,000                  601השתתפות כיתת ותיקים1344800690
 12,500                 12,500                 12,500                601תמיכת המועצה מועדון דביר1344800711
 20,000                 1,700                   14,500                601תמיכת המועצה תוכניות חדשות1344800712
 1,300                     -                       601תרומת תלושי שי לחג לקשישים1344800792
   -                          -                       (14,000)              601הסעות כיתת ותיקים1844800710
(20,000)              (3,000)                (3,500)                601תוכניות חדשות1844800751
(12,500)              (12,500)              (12,500)              601מועדון דביר1844800783
(1,200)                   -                       601הוצאות בגין תרומת תלושי שי1844800784
   -                       (800)                   (2,000)                601שונות כיתת ותיקים1844800785

 32,500                 17,500                 32,000                הכנסות
(32,500)              (17,500)              (32,000)              הוצאות
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 2,700                   2,700                   2,000                  601הכנסת אשל בית חם משמר הנגב1344920796
(12,500)              (4,700)                (12,500)              601פעילות בית חם משמר הנגב1844920788

(9,800)                (2,000)                (10,500)              סה"כ

מקור 2017סופי 2017תקציב 2018תמחירשם כרטיסכרטיס
(12,500)              (12,500)              (12,500)              601בית חם בית קמה1844920781

מקור 2017סופי 2017תקציב 2018תמחירשם כרטיסכרטיס
(12,500)              (12,500)              (12,500)              601פעילות בית חם להב1844920787

מקור 2017סופי 2017תקציב 2018תמחירשם כרטיסכרטיס
(12,500)              (12,500)              (12,500)              601בית חם חצרים1844920784

מקור 2017סופי 2017תקציב 2018תמחירשם כרטיסכרטיס
(12,500)              (12,500)              (12,500)              601בית חם דביר1844920785

מקור 2017סופי 2017תקציב 2018תמחירשם כרטיסכרטיס
 68,800                 57,400                 85,500                601תמיכת המועצה בתים חמים בישובים1344920717

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

2 שירותים חברתיים | 204 סיוע לישובים בהפעלת תוכניות 
בקיבוצים במסגרת קהילה תומכת של הקיבוץ | 20421 פעילות שוטפת "בית חם" משמר הנגב | 2042 פיילוט לתכנית "בתים חמים" 

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

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

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

2 שירותים חברתיים | 204 שסיוע לישובים בהפעלת תוכניות | 
בקיבוצים במסגרת קהילה תומכת של הקיבוץ | 20426 פעילות שוטפת "בית חם" דביר 2042 פיילוט לתכנית "בתים חמים" 
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שי מקור 2017סופי 2017תקציב 2018תמחירשם כרטיסכרטיס
   -                          -                       (12,500)              601בית חם כפרי נבטים1844920750

מקור 2017סופי 2017תקציב 2018תמחירשם כרטיסכרטיס
 5,400                   9,000                     -                       601תמיכת אשל בית חם כפרי שובל1344920798
(14,400)              (14,400)              (12,500)              601בית חם כפרי שובל1844920751

(9,000)                (5,400)                (12,500)              סה"כ

2 שירותים חברתיים | 204 סיוע לישובים בהפעלת תוכניות | 2043 שירותים לניצולי שואה | 20431 מועדון קפה אירופה
מקור 2017סופי 2017תקציב 2018תמחירשם כרטיסכרטיס

 82,000                 86,527                 86,344                601תמיכת המועצה1344900712
(20,000)              (21,427)              (19,344)              601שכר מועדון קפה אירופה1844900110
(30,000)              (28,000)              (30,000)              601הסעות1844900710
(1,000)                (1,100)                (1,000)                601טיולים1844900750
(25,000)              (30,000)              (30,000)              601קפה אירופה1844900783
(6,000)                (6,000)                (6,000)                601אחזקה שוטפת ושונות1844900785

 82,000                 86,527                 86,344                הכנסות
(82,000)              (86,527)              (86,344)              הוצאות

2 שירותים חברתיים | 204 סיוע לישובים בהפעלת תוכניות | 2043 שירותים לניצולי שואה | 20433 תיאטרון עדות
מקור 2017סופי 2017תקציב 2018תמחירשם כרטיסכרטיס

   -                        4,000                   21,500                601תמיכת המועצה תיאטרון עדות1344900714
   -                       (4,000)                (9,000)                601הסעות תיאטרון עדות1844900711
   -                          -                       (12,500)              601פעילות תיאטרון עדות1844900784

   -                        4,000                   21,500                הכנסות
   -                       (4,000)                (21,500)              הוצאות

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

2 שירותים חברתיים | 204 סיוע לישובים בהפעלת תוכניות
בקיבוצים במסגרת קהילה תומכת של הקיבוץ | 20429 פעילות שוטפת בית חם כפרי שובל  | 2042 פיילוט לתכנית "בתים חמים" 
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 | כבוד לאחר | מצוינות | מעורבות | חוסן קהילתי  |
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2 שירותים חברתיים | 207 שיתוף פעולה עם היחידה להתנדבות במחלקה לשירותים חברתיים | 2070 כח אדם | 20721 כח אדם
מקור 2017סופי 2017תקציב 2018תמחירשם כרטיסכרטיס

 5,000                   5,040                     -                       601השתת. בשכר רכזת מתנדבים1341100690
(5,000)                (5,040)                   -                       601רכזת מתנדבים1841100110

2 שירותים חברתיים | 209 מענים לפנסיונרים הצעירים | 2091 מועדון שביל הזהב | 20911 מועדון שביל הזהב
מקור 2017סופי 2017תקציב 2018תמחירשם כרטיסכרטיס

 90,000                 90,000                 120,000              601הכנסות משתתפים1344940691
 140,300               127,300               145,800              601תמיכת המועצה1344940712
 11,740                   -                       601השתתפות טיול שביל שביל הזהב1344920692
   -                       (1,600)                (12,500)              601שכר מועדון שביל הזהב1844940110
(12,500)              (28,000)              (12,500)              601צרכי משרד והדפסות1844940470
(800)                   (440)                   (800)                   601מתנות מועדון שביל הזהב1844940514
(45,000)              (54,000)              (50,000)              601הסעות1844940710
(42,000)              (36,000)              (65,000)              601מזון1844940721
(130,000)            (109,000)            (125,000)            601חוגים וסדנאות1844940722

 230,300               229,040               265,800              הכנסות
(230,300)            (229,040)            (265,800)            הוצאות

 3,518,701            3,538,969            3,668,134           הכנסות
(3,518,701)         (3,538,969)         (3,668,134)         הוצאות

   -                          -                          -                       סה"כ העמותה למען הקשיש


