
ביטחון קהילתי- תוכנית עבודה 

שותפיםרבעוןמדד תוצאהמשימותמטרה

הקמה ושימור צוותי המניעה , חיזוק

היישוביים

מפגשים בתדירות של אחד 

 2, לחודשיים בכל ישוב

מפגשים מועצתיים בשנה

שנתי
, אגף שירותים חברתיים, אגף חינוך

הנהגות היישובים, שיטור מועצתי

חיזוק ויצירת פורום קבוע משותף 

יישובים ובתי הספר בנושאי סיכון, לחינוך
אגף חינוךשנתיישיבה אחת לרבעון

, נוער, ילדים- הכשרת צוותים חינוכיים 

מנהלי חינוך
מחלקת חינוך חברתישנתי נושאים בשנה4 

הקמה וחיזוק סיירות הורים הפועלות 

במועצה
שנתיקיום מפגשי העשרה יישוביים

שיטור , אגף שירותים חברתיים

מועצתי

יצירה וחיזוק של מענים קהילתיים 

בתחום הסיכון

חיזוק תשתית מועצתית עבור קהילת 

ב"הלהט

יצירת פעילות ישובית 

העלאת , ומועצתית בנושא

המודעות

שנתי
אגף , אגף חינוך, מרכז צעירים

הנהגות היישובים, שירותים חברתיים

הובלת תוכנית זהירות בדרכים מועצתית 

ביישובים ובבתי ספר
שנתיבניית תוכנית שנתית

שיטור , מנהלת מטה בטיחות בדרכים

אגף חינוך, מועצתי

הרחבת הכשרות שומרי הסף
הגדלת מעגלי שומרי הסף 

חיזוק הוותיקים, והכשרתם
שנתי

שירות , אגף שירותים חברתיים

פסיכולוגי חינוכי

הקמה וליווי צוותי מוגנות מינית ביישובים
בניית צוותי מוגנות מינית בכל 

חיזוק הקיימים, ישובי המועצה
שנתי

הנהגות , אגף שירותים חברתיים

היישובים

שנתיהרצאה אחת לכל יישובחיזוק כלים ושיח בקהילת ההורים

אגף , מרכז צעירים, אגף חינוך

, מחלקת תרבות, שירותים חברתיים

הנהגות היישובים

ציון נושא שנתי מרכזי והתייחסות 

לנקודות בשנה

העלאת מודעות ונתינת כלים 

מפגשים , להורים דרך מידע

וסדנאות

שנתי

רכזת , אגף חינוך, מחלקת תרבות

, אגף שירותים חברתיים, בריאות

מרכז צעירים

"שמעון בלילות"חיזוק ובנייה של פרויקט 
 במקרי 50%-ירידה של כ

הוונדליזם והאלימות בלילות
שנתי

, אגף חינוך, אגף שירותים חברתיים

הנהגות היישובים

שנתי ישובים3-בניית תוכנית להובלת תוכנית מועצתית למוגנות יישובית
אגף שירותים , מחלקת ביטחון

הנהגות היישובים, חברתיים

בניית תוכנית מוגנות בנושא תחנות 

אוטובוס ציבוריות מחוץ ליישובים
מחלקת ביטחון, מנהלת תחבורה4פרסום תכנית

הגברת תחושת הביטחון בקרב תושבי 

המועצה

הובלת תו בטוח בפאבים ביישובי 

המועצה

 3-הכשרה ונתינת תו ל, מיפוי

הפטריה )פאבים מועצתיים 

, המסגריה בחצרים, בדביר

(משמר הנגב

מחלקת תרבות, מרכז צעיריםשנתי

בניית מודל מועצתי לטיפול באירוע 

סיכוני חריג

בניית המודל והפעלתו פעם 

אחת לפחות
2

, אגף שירותים חברתיים, אגף חינוך

הנהגות היישובים, שיטור מועצתי

טיפול בדיווחים מהשטח בנושא אלימות 

בהסעות

 בטיפול 80%עלייה של 

משמעותי בדיווח על אלימות
מחלקת תחבורה, אגף חינוךשנתי

שיפור תחושת המוגנות בהסעות 

הילדים
הכשרת צוותי הליווי והנהגים

מפגש סימולציות וידע 

בתחילת שנה
מחלקת תחבורה, אגף חינוך1

מפגש עם רכזות ההסעות של בתי הספר
 מפגשים בשנה ותקשורת 2

ישירה
מחלקת תחבורה, אגף חינוך2

שנתי מפגשים בשנה3ב עם בתי ספר"בניית פורום זה

העשרה ויצירת קבוצה מועצתית , למידה

של מובילי וועדות קבלה ישוביות
שנתישני מפגשים בשנה

מיפוי צרכים עם כל וועדהפיתוח תחום קליטה וקבלה ביישובים
מפגשי מיפוי עם כל הוועדות 

הרלוונטיות
3

שנתיביצוע בשני ישוביםבניית מודל קליטה יישובי

בניית צוותי עבודה סביב תחום השביל 

ביישובים

 מפגשים מועצתיים לכל 3

הצוותים יחד בשנה
שנתי

, ת יזמות ותיירות.רכז, ה"מחלקת שפ

אגף , אגף תרבות חוגים וספורט

עמותת הוותיקים, אגף הנדסה, חינוך

"שביל בני שמעון"המשך פיתוח פרויקט 
ועידוד , חיזוק מסורת ישוביות על השביל

פעילויות משותפות לשני ישובים

 אירועים בשנה שיהפכו 3

למסורת
שנתי

, ת יזמות ותיירות.רכז, ה"מחלקת שפ

אגף , אגף תרבות חוגים וספורט

עמותת הוותיקים, אגף הנדסה, חינוך

שנתי2023סימון שבילים עד ינואר סימון תוואי השביל

, ת יזמות ותיירות.רכז, ה"מחלקת שפ

אגף , אגף תרבות חוגים וספורט

עמותת הוותיקים, אגף הנדסה, חינוך

"פני שדות"חיזוק ופיתוח פרויקט 
 2- מעבר בכל בית הספר ו

מפגשים בשנה
שנתי

, מחלקת קיימות וסביבה, מרכז יער

אגף חינוך


