
התנדבות- תוכנית עבודה 

שותפיםרבעוןמדד תוצאהמשימותמטרה

, גיוס, לווי- שלוש קבוצות מתנדבים וותיקים בצבא 

הוקרה

פעילות סדירה של כל אחת מהקבוצות 

לאורך השנה
שנתי

קית מתנדבים בבסיס שפיפון "מפקד לוגיסטיקה ומש

שלושה מובילי ההתנדבות+ 

שימור והגדלה-קבוצת נהגי אמבולנס 
הגדלה בחמישה +שימור הקיים 

מתנדבים קבועים לפחות
א"מד+ מוביל התנדבות נהגי אמבולנס שנתי

הכשרה הוקרה , לווי,גיוס- מתנדבים מיוחדים 

הגדלה

+ פעילות סדירה של ההתנדבות 

הגדלה בשלושה מתנדבים
עמותת קשר+ ס צרכים מיוחדים "עושנתי

הגדלה, הוקרה, הכשרה, לווי, גיוס- נאמני נגישות 
שיבוץ לפחות שני מתנדבים בארועי 

תרבות שהתבקשו להם
יועצת נגישות+ נאמנת נגישות המועצה שנתי

לווי וביצוע התכנית - חונכויות אישיות מכיניסטים 

השנתית

התמדה בחונכות האישית של לפחות 

 מהחונכים80%
שנתי

סיות "עו+ מכינת עמיחי + גורמים במכינת נחשון 

שירותים חברתיים

, לווי, הבניה- נאמני יער - התנדבות משפחתית 

הוקרה

ביצוע התנדבות לפחות אחת לחודשיים 

ל"על פי תכנית קק
מובילת ההתנדבות בקבוצה+ ל "קקשנתי

חיזוק ושימור קבוצות ופרוייקטים 

התנדבותיים קיימים
לווי והוקרה, גיוס- מתנדבים בעמותת הוותיקים 

שימור מספר המתנדבים המשובצים 

במועדונים או הגדלה
מנהלות מועדוני העמותה+ מנהלת עמותת הוותיקים שנתי

, לווי, הכשרה, גיוס, הבניה וחיזוק- האזינה קולי 

הוקרה

הגדלת מספר המתנדבים בחמישה 

נוספים
.סיות באגף"עו+ מוביל התנדבות שנתי

רענון ,שימור- מתנדבי מכלול אוכלוסיה בחירום 

והוקרה

שימור מספר המתנדבים הקיים וקיום 

הכשרת רענון אחת
מנהלת האגף לשירותים חברתייםשנתי

הוקרה, הכשרה, לווי, גיוס- יחידת סער 
שימור מספר המתנדבים תוך שילוב 

החדשים בהכשרת רענון
פיקוד העורף+ ט מועצה "קבשנתי

הוקרה, הכשרה, לווי- קבוצת מובילי התנדבות 
שימור + קיום מפגש אחת לרבעון 

הגדלה בשניים+ מובילים קיימים 
מנהלי קהילות+ מובילי התנדבות שנתי

לווי הכשרה והוקרה- התנדבות בתפירה אישית 
 90%תפירת התנדבות אישית ל 

מהפניות הפרטניות
שנתי

, הוקרה, גיוס- התנדבות במסגרות החינוך המיוחד 

לווי

+ שימור מספר המתנדבים הקיים 

הגדלה בחמישה נוספים
אחראית חינוך מיוחד באגף החינוךשנתי

עידוד , הגשה, גיוס, תכנון- שבוע מעשים טובים 

ביצוע

הגדלת מספר הפרוייקטים שיוגשו 

ביצוע שאושר+ בשניים נוספים 
שנתי

, מנהלי קהילות, מוביליהתנדבות, עמותת רוח טובה

מגוון יוזמי פרוייקטים

מנהלי קהילות, מובילי התנדבותשנתיארוע הוקרה מלפחות ממחצית הישוביםעידוד הוקרה ישובית

שיתופי פעולה עם רשויות שכנות ואשכול נגב מערבי
הגדלה בתכנית אחת + שימור הקיים 

[מיצוי זכויות]
רכזות התנדבות באזור, +60אפ שנתי

 פיתוח תכנית להתנדבות משפחתית
הבנייה וביצוע של תכנית אחת 

להתנדבות משפחתית
משפחות מהמועצה, מובילי התנדבותשנתי

פיתוח והרחבת מגוון אפשרויות 

ההתנדבות לתושבי המועצה
באים לטוב+ מנהלת עמותת וותיקים שנתיהגדלה בתכנית אחתהרחבת אפשרויות לוותיקים

מובילי התנדבות ישובייםשנתיהגדלה+ לווי התנדבות קיימתעידוד התנדבות יישובית

מנהל הארגון שיבחרשנתיארגון אחד/הוספת עמותה ארגונים להתנדבות/הבניית קשר עם עמותות 

מנהלת אגף כוח אדםשנתיאיתור עובדים וקיום הכשרהבניית תא התנדבות והכשרהחיזוק מערך התנדבות בחירום

גיוס מתנדבים+ הבניית תפקידים לשאר המכלולים חיזוק מערך התנדבות בחירום
+ בחינת תפקידים עם כל מנהל מכלול 

גיוס שני מתנדבים לפחות לכל מכלול
.מנהלי מכלוליםשנתי


