
מנהלת האגף- תוכנית עבודה 

שותפיםרבעוןמדד תוצאהמשימותמטרה

ניהול מקדם עובדים ומאפשר
קיום הכשרות מקצועיות , מעקב תקציבי

ישיבות, שוטפות עם העובדים

עמידה . תקציב ממומש ומאוזן

הדרכות , בתכנית הכשרות

וישיבות עם הצוות ושותפים 

נוספים

שנתי
מנהלת האגף לשירותים 

חברתיים ותקציבאית האגף

ניהול מקדם עובדים ומאפשר
שוטפים עם הצוות ובעלי תפקידים 

מרכזיים במועצה ומחוצה לה

עמידה . תקציב ממומש ומאוזן

הדרכות , בתכנית הכשרות

וישיבות עם הצוות ושותפים 

נוספים

שנתי
מנהלת האגף לשירותים 

חברתיים ותקציבאית האגף

מתן מענים מקצועיים 

בהתאם לצרכים , ואיכותיים

ולמציאות הקיימים והמשתנים

, ס מרחבי בכל יישוב"המשך עבודת עו

ביסוס וחיזוק מענים בתחומים רוחביים 

באגף

, ס מרחבי בכל יישוב"קיום עו

, המשך הפעלת כל התחומים

והוספת משימה אחת לפחות 

בכל תחום

שנתי
מנהלת האגף לשירותים 

חברתיים וצוות האגף

מתן מענים מקצועיים 

בהתאם לצרכים , ואיכותיים

ולמציאות הקיימים והמשתנים

באגף" אלימות במשפחה"הקמת תחום 

בניה ראשונית של התחום 

ומתן מענה טיפולי לבני 

משפחות הנמצאות במעגל 

האלימות

שנתי
מנהלת האגף לשירותים 

ס אלימות"חברתיים ועו

מרכז גישור- תוכנית עבודה 

שותפיםרבעוןמדד תוצאהמשימותמטרה
מיומנויות מעולם - סדנה לצוות המוקד 

הגישור
מנהלת המוקד ותחום שירות1השתתפות כל צוות המוקד

מיחשוב טופס הסכמה לתשלום עבור 

גישור וטופס פרטי אשראי

טפסי הסכמה לתשלום על 

גישור ממוחשבים
מנהלת המוקד ותחום שירות1

הטמעת - סדנה לצוות מטה /הרצאה

שפה גישורית

, השתתפות כלל צוות מטה

פניה להוועצות של שלושה 

ממלאי תפקידים

משאבי אנוש3

הרצאה פורום מנהלי ישובים/חשיפה

השתתפות עשרה מנהלי 

פניה להוועצות של , ישובים

שלושה מנהלי ישובים

4
מנהלת מרכז חוסן ומנהל אגף 

ישובים

הטמעת ויישום שפת הגישור 

כדרך ליישוב קונפליקטים 

וסכסוכים

דוברת המועצהשנתישלושה פרסומים במהלך השנהשיווק ופרסום

מתן שירותי גישור לתושבים
 15,  פניות והוועצויות30

תהליכי גישור
שנתי

שנתישלושה תהליכיםשירות גירושין בשיתוף פעולה

הרצאות וייעוץ לוותיקי המועצה ביישובים
שישה , שתי הרצאות ביישובים

יעוצים פרטניים

רבעון 

2+4

לית "מנכ, ס שלום הוותיק"עו

עמותת ותיקי בני שמעון

הכשרה לצוות מגשרים ולצוות גירושין 

בשיתוף פעולה
שנתיהכשרה שוטפת

שנתישלושה תהליכיםתהליכי בניית הסכמות בקהילות

שנתיחמש פניותיעוץ לממלאי תפקידים בקהילות

בני משפחה מטפלים - תוכנית עבודה 

שותפיםרבעוןמדד תוצאהמשימותמטרה

חיזוק התשתית הקהילתית 

עבור בני המשפחה 

המטפלים באזרח הוותיק

מתנדבים " פעילים"יצירת קבוצת 

המוכשרים בזיהוי ואיתור בני משפחה

פ עם יחידת ההתנדבות "שת

המועצתית באיתור מועמדים 

ארבעה - מתאימים והכשרתם 

מפגשים

2+3

רכזי , רכזת יחידת ההתנדבות

, מנהלת אגף, התנדבות ביישובים

ס מרחבי"עו

ליווי ותמיכה בבני משפחה מטפלים 

בישובים

התערבות פרטנית קצרת מועד 

עד , חד פעמית או ממושכת, 

 מטופלים בשנה30

שנתי

רכזי סיעוד ורוווחה , ס מרחבי"עו

, מנהלות מועדונים, בישובים

לית עמותה"מנכ

משפחתי , פיתוח חוסן אישי

ויישובי

פיתוח וקידום קבוצות תמיכה ולמידה 

ישוביות ומועצתיות המותאמות לקהילות 

השונות

קיום שלוש קבוצות 

הרצאות /סדנאות/תמיכה

בשלושה יישובים בתחומי 

המועצה

שנתי
רכזי סיעוד ורוווחה , ס מרחבי"עו

בישובים

ימי עיון לבני משפחה מטפלים ובעלי 

תפקידים בישובים

אחד לבעלי - קיום שני ימי עיון 

ותפקידים ואחד לבני משפחה 

מטפלים

2+4
רכזת היחידה , לית עמותה"מנכ

ס מרחבי"עו, לשלום הוותיק

פנייה מחודשת אל בעלי תפקידים 

יצירת , בקהילות וגורמי טיפול מפנים

קשר תקופתית עם גורמים מפנים מחוץ 

פרסום השרות במדיה מועצתית, למועצה

 פונים 150-הגדלת המאגר ל

קבוצתי או , דרך טיפול פרטני

קהילתי

שנתי

רכזי סיעוד , סים ישובים"עו

מנהלות , ורווחה ביישובים

, לית עמותה"מנכ, מועדונים

מזכירי קהילות

הובלה והשתתפות בצוות רב מקצועי 

מחלקתי לוותיקים בסיכון

ישיבה רב מקצועית אחת 

לחודש וחצי
שנתי

, רכזת היחידה לוותיקים בסיכון

, מנהלת האגף, סיות יישוביות"עו

לית עמותה"מנכ

הגעה אל קהל יעד חדש 

והגדלת מאגר מקבלי השירות

סיות "הכשרה והתמקצעות של צוות העו

באגף לשירותים חברתיים בתחום

, הכשרה דרך יום עיון מקצועי

ישיבת צוות אגפי ויום למידה 

ממוקד עם מרצה חיצונית

2+4
רכזי רווחה , מנהלת אגף הרווחה

סיות יישוביות"עו, וסיעוד בקהילות

קבוצת תמיכה עבור בני משפחה /סדנא

מטפלים עובדי מועצה

 6-8יצירת קבוצה בת 

 6-8למשך , משתתפים לפחות

מפגשים

2+3

, מנהלת משאבי אנוש מועצתית

מנהלת אגף שירותים , ל"אגף מנכ

חברתיים

קיום הסברות בישובים שטרם נחשפו 

לתחום

הסברה בשני ישובים חדשים 

בהם טרם התקיימה פעילות 

של התחום

1+2
רכזי סיעוד ורוווחה , ס מרחבי"עו

מזכירים, בישובים

"מעגל החיים"- תוכנית עבודה 

שותפיםרבעוןמדד תוצאהמשימותמטרה

מיפוי צרכים ומענים קיימים , הכרות

בנושא צעירים בסיכון
שנתי

- העצמת צעירים בסיכון 

"מעגל החיים"הפעלת תכנית 
דיוק מאפייני אוכלוסיות היעד בתכנית

 משתתפים בו זמנית 15גיוס 

לתכנית
שנתי

, סיות האגף"עו, מרכז צעירים

יועצות , סיות נוצץ בפרט"עו

ב"שכבה י

שנתיאיתור וגיוס צעירים לתכנית

בניית תכניות אישיות לצעירים 

המתייחסות לכל מעגלי החיים
שנתי

המרכז לטיפול משפחתי- תוכנית עבודה 

שותפיםרבעוןמדד תוצאהמשימותמטרה

מימוש משאבים של מטפלי ילדים בצוות 

האגף

תשעה ילדים מטופלים על ידי 

מטפלות מהאגף
שנתי

בתי , צוות האגף לשירותים חברתיים

יישובים, ספר

" להבה"המשך הפעלת תכנית 

לצמצום ומניעת סיכון בקרב 

ילדים ובני נוער

איתור משפחות והמשך הטמעת הממשקים 

בבתי הספר
בתי ספרשנתי משפחות מטופלות להבה25

מרכז צעיריםשנתימורה טיפולית זמינהגיוס מורה טיפולי אחד

מנהלת המרכז הטיפולישנתישני ימיםשני ימי פעילות מגבשים ומלמדים

מנהלת המרכז הטיפולישנתייום צוות אחדסיות ומטפלות"יום צוות משותף עוהמשך ביסוס המרכז הטיפולי

מטפלות  ומדריכות האגףשנתישש הדרכותהדרכות בתחומי ידע של מטפלות האגף

הדרכה משותפת לכלל המדריכות באגף 

ליצירת שפה משותפת
שנתיהדרכה אחת

, מנהלת האגף לשירותים חברתיים

מדריכות האגף


