
מרכז חוסן- תוכנית עבודה 

שותפיםרבעוןמדד תוצאהמשימותמטרה

השתתפות בפגישות שוטפות במרכז החוסן 

האזורי

קידום של לפחות ארבעה נושאים וסוגיות 

במרכז החוסן של בני שמעון
צוות מרכז חוסן אזורי, מנהלת תחום טיפולישנתי

פיתוח מרכז החוסן המועצתי
קיום פעילות ופרוייקטים לפיתוח וחיזוק משאבי 

ההתמודדות בקהילה בעת חירום

פרוייקטים מועצתיים /קיום של ארבע פעילויות

פרויקטים בכל ישוב במועצה/ושתי פעילויות
שנתי

מנהלת , מקדמת בריאות במועצה, סיות"עו

מנהלת החינוך , עמותת ותיקי בני שמעון

מנהלת מרכז חוסן אזורי, החברתי

מתן טיפול ממוקד במסגרת חוסן לאוכלוסיות 

שנחשפו לאירוע טראומתי ומעורר חרדה
שנתי סדרות טיפוליות במהלך השנה30

מנהלת אגף לשירותים , צוות מרכז חוסן אזורי

מנהלת מרכז חוסן, חברתיים

סיכום ויישום מודל העבודה מול מרכז החוסן 

האזורי
1קיום הסכם משותף

מנהלת אגף לשירותים , מנהלת מרכז חוסן אזורי

מנהלת מרכז חוסן, חברתיים

חיזוק הכלים ומשאבי ההתמודדות של עובדי 

האגף ולמכלול אוכלוסייה בחירום

כלים למענה - סים ואנשי הטיפול"הכשרות לעו

בחירום
שנתיקיום של שתי הכשרות במהלך השנה

מנהלת תחום , מנהלת האגף לשירותים חברתיים

מנהלת מרכז חוסן אזורי, טיפולי מרכז חוסן

חיזוק הכלים ומוכנות מכלולי המועצה למצב 

חירום במסגרת הגדרות מרכז חוסן אזורי

מיפוי רשותי וחידוד הנהלים בחירום ברשות 

במסגרת הכרה רשמית כשלוחת מרכז חוסן 

אזורי

1תיק נהלים רשותי מעודכן ורלוונטי
מנהלת מרכז חוסן , מכלולי מועצה, ט מועצה"קב

אזורי

חיזוק הכלים ומוכנות מכלולי המועצה למצב 

חירום במסגרת הגדרות מרכז חוסן אזורי
שנתיהכשרה מרוכזת אחת לשנה/קיום תרגילחיזוק מכלולי המועצה

מנהלת מרכז חוסן , מכלולי מועצה, ט מועצה"קב

אזורי

שנתיקיום לפחות הכשרה אחת בכל יישובי ביישובים"קיום הכשרת צח
סיות "עו, ט מועצה"קב, מנהלת מרכז החוסן

י ביישובי המועצה"ראשי צח, יישובים

שנתיפורמט תיק סופי מוטמע בכל היישוביםי"בניית פורמט מועצתי חדש לתיק צח
מנהלי , ט מועצה"קב, מנהלת מרכז חוסן

י"ראשי צח, מכלולים

, י"חיזוק ממשקי העבודה ובין ראש הצח

הנהלת היישוב והמועצה
1קיום פגישה פעם בשנה

מנהל /מזכיר, י ביישובים"ראשי צח, ט מועצה"קב

קהילה רלוונטי

חיזוק התשתיות היישוביות בעת מצבי חירום 

והגברת תחושת הבטחון ביישובי המועצה
י"קיום כנס הכשרה רוחבי והוקרה לצח

י " מסך כל חברי הצח70%השתתפות 

במועצה בכנס
מנהלת מרכז חוסן, מנהלי מכלולי מועצה4

י למכלולי המועצה"חיזוק הקשר בין צח
מפגש הכשרה אחד בשנה לכל מכלול 

י"משותף למועצה וצח, בחירום
מנהלת מרכז חוסן, מנהלי מכלולי מועצה4

לפי אבני הדרך - י"מימוש תקציב שימור צח

ממשרד הרווחה
שנתי מתקציב השימור80%מימוש 

פיקוח , תקציבאית האגף, מנהלת מרכז חוסן

משרד הרווחה

שנתיעדכון רשימות אחת לחצי שנהם"עדכון רשימות אוכלוסיית תל

פתיחת קבוצת צעירים מבני שמעון ורהטחיים משותפים- יצירת שיתופי פעולה אזוריים 
קיום . השתתפות של עשרה צעירים מהמועצה

.של חמישה מפגשים
שנתי

רכזת מעורבות חברתית , מנהלת מרכז צעירים

ס "עו, צוות מרכז צעירים רהט, מרכז הצעירים

קהילתית רהט

לתוכנית למנהיגות צעירה' פתיחת מחזור געידוד ופיתוח מנהיגות צעירה במועצה
השתתפות של לפחות נציג אחד מכל יישוב 

במועצה
1

רכזת מעורבות חברתית , מנהלת מרכז צעירים

מרכז צעירים

שנתיקיום שני מפגשים בשנההקמה וליווי של קבוצת בוגרי התוכניתעידוד ופיתוח מנהיגות צעירה במועצה
רכזת מעורבות חברתית , מנהלת מרכז צעירים

מרכז צעירים

קיום תהליכים קהילתיים ביישובים
ביצוע תהליכים של בינוי קהילתי בשלושה 

.יישובים וביצוע של שני תהליכים קצרי מועד
שנתי

סיות "עו, מלווי יישובים, מנהל אגף יישובים

, ממלאי תפקידים רלוונטיים ביישובים, יישובים

מנהלת מרכז גישור

שנתיקיום של שבעה מפגשים במהלך השנהפורום מזכירים ומנהלי קהילות
מנהל אגף , מנהלת האגף לשירותים חברתיים

מנהלי קהילות ומזכירים ביישובי המועצה, יישובים

שנתיקיום של ארבעה מפגשים בשנההקמת פורום מנהלי רווחה ובריאות יישוביים
מנהלי רווחה ובריאות , מקדמת בריאות במועצה

ביישובים

קידום תהליכים ועבודה קהילתית ככלי 

משמעותי ורלוונטי בפתרון סוגיות קהילתיות 

ביישובים

סים "ליווי וייעוץ לעו, קיום פגישות שוטפות

היישוביים בנושאים קהילתיים ביישובים

ס אחת לחודש "קיום פגישה שוטפת עם כל עו

וחצי
סיות האגף"עושנתי

אגף - השתתפות בפורום מלווי יישובים 

יישובים ושולחן קהילתי
אגף יישוביםשנתי מהמפגשים90%השתתפות ב

קיום יום למידה משותף לצוותי החינוך והרווחה
 של קהל 80%תכנון משותף והשתתפות של 

היעד
4

רכזת , ח"מנהלת השפ, מנהלת חינוך חברתי

בטחון קהילתי

פגישות שוטפות עם מנהלת חינוך חברתי 

במועצה
מנהלת חינוך חברתישנתיפגישות בשנה 10

צוותי , סיות יישוביות"עו, רכזת בטחון קהילתי

מניעה ביישובים
שנתיהשתתפות במפגשי פורום מניעה מועצתי

ס "עו, מנהלת חינוך חברתי, רכזת בטחון קהילתי

ח"מנהלת השפ, לחוק הנוער

צוותי , סיות יישוביות"עו, רכזת בטחון קהילתי

מניעה ביישובים

- פגישות שוטפות עם רכזת בטחון קהילתי 

אחת לשבועיים
שנתי

צוותי , סיות יישוביות"עו, רכזת בטחון קהילתי

מניעה ביישובים

מערכתיים - מניעה וטיפול במצבי סיכון 

וקהילתיים
ייעוץ ותמיכה בצוותי המניעה היישוביים, ליווי

קיום ערב למידה והעשרה מועצתי לצוותי 

המניעה היישוביים
3

צוותי , סיות יישוביות"עו, רכזת בטחון קהילתי

מניעה ביישובים

צוות מוגנות מינית פעיל בכל אחד מיישובי 

המועצה
שנתי

סיות "עו, ס לחוק הנוער"עו, רכזת בטחון קהילתי

צוותי מוגנות ביישובים, יישוביות

שנתיקיום הכשרה אחת בשנה לצוותהקמה וליווי צוותי מוגנות מינית ביישובים
סיות "עו, ס לחוק הנוער"עו, רכזת בטחון קהילתי

צוותי מוגנות ביישובים, יישוביות

קיום ערב למידה משותף לצוותי המוגנות 

היישוביים
3

סיות "עו, ס לחוק הנוער"עו, רכזת בטחון קהילתי

צוותי מוגנות ביישובים, יישוביות


