
עמותת וותיקי בני שמעון- תוכנית עבודה 

שותפיםרבעוןמדד תוצאהמשימותמטרה

המשך העמקת שיתופי פעולה עם בעלי 

התפקיד ביישוב על מנת לקדם מענים ישוביים 

ומועצתיים בהתאם לצרכים שעולים

קשר שוטף עם רכזות הוותיקים בכל יישובי המועצה 

וגיבוש, הכשרות, ימי עיון, הכולל קשר אישי

פגישה אישית עם כל רכזת ישובית לפחות 

יום כיף פעם , יום עיון פעם בשנה, אחת לרבעון

שלוש הכשרות קצרות במהלך השנה, בשנה

צוות העמותה, ס היישובים"עושנתי

המשך העמקת שיתופי פעולה עם בעלי 

התפקיד ביישוב על מנת לקדם מענים ישוביים 

ומועצתיים בהתאם לצרכים שעולים

מזכירים בהתאם / קשרי עבודה עם מנהלי הקהילות

לצרכי הוותיקים שעולים בקרב וותיקי היישוב
שנתיקשר שוטף

רכזות , ס היישובים"עו

מנהלות , הוותיקים ביישובים

המועדונים

במבואות ' מפגשים משותפים עם תלמידי כיתות ט

, לימוד ופעילות משותפת- הנגב וחברי מועדון גיל עד 

מפגשי מוסיקה ועוד, חגים משותפים

בין חנוכה לפסח , שבעה מפגשים בשנה/שישה

בהתאם למערכת בית הספר
שכבה ט- צוות מבואות הנגב שנתי

ותיקים סביב סיפור חיים ויצירת -מפגשי סטודנטים

פודקאסט משותף

העלאת שישה פודקאסטים לפרסום ברחבי 

המועצה על ידי הסטודנטים והוותיקים
2,3

יצירת חיבורים הדדיים משמעותיים בין דור 

העתיד לדור הוותיק

המשך הפעלת כיתת ותיקות בבית הספר עצמונה 

בשומריה והצטרפות משתתפות נוספות
1,2,4 ותיקות לפחות15פתיחת כיתה עם 

המשרד , צוות יחדיו ונבטים

לשיוויון חברתי

מיצוב מועדון הוותיקים ביחדיו כמרכז קהילתי רב 

צ "שימוש במועדון בשעות הצהריים ואחה- תכליתי 

על ידי מסגרות החינוך השונות

לפחות פעמיים בשבוע פעילות של החינוך 

פעם בחודש פעילות משותפת לגנים , במועדון

ולוותיקים ומפגשים קבועים לפני חגים 

ובחופשים

שנתי
, מנהלי החינוך, מנהל הקהילה

ועדי המושבים

הילדים והנוער  , פעילות משותפת עם ילדי הגנים 

שביל , גיל עד, נבטים- והוותיקים במועדונים השונים 

הזהב ובתים חמים

- מפגשים משותפים לפני כל חג  ובחופשים 

יום , פסח, פורים, חנוכה, ראש השנה

.וכו, העצמאות

שנתי
רכזות הוותיקים , מנהלי החינוך

ומנהלות המועדונים

חיזוק תחום העבודה היצרנית בעמותה
הגברת פעילות התעסוקון כמסגרת יצרנית 

.המבוססת על מתנדבים

הצטרפות בין שלושה לחמישה מתנדבים 

יצרניים חדשים
שנתי

רכזות , ס היישובים"עו

תחום העסקים , הוותיקים

במועצה

המשך הפעלת מועדון הצלילים בגיל עד המיועד 

חברי המועדון הוותיקים, לתשושי הנפש
רכזות הוותיקים, ס היישובים"עושנתיהשתתפות של עשרה חברים במועדון

- חוגים מתחלפים אחת לרבעון - גיל עד המתחדש 

, (חוג אמנות)ובימי שלישי  (חוג עיוני)בימי ראשון 

בשילוב חוגי התעמלות

- אחת לחצי שנה פרסום תוכנית חצי שנתית 

 משתתפים לפחות12קיום חוגים עם 
שנתי

רכזות , ס היישובים"עו

תחום העסקים , הוותיקים

במועצה

מועדוני מופת ביחדיו - המשך הפעלת מועדונים 

המועדונים . קפה אירופה, שביל הזהב, ונבטים

חוגים , סדנאות, הרצאות מגוונות, כוללים טיולים

שנתיים והסעות

, הפעלת המסגרות באופן קבוע לאורך השנה

בהתאם לאופן וכמות הפעילות
ס היישובים"עו, צוות העמותהשנתי

שיפור המענים המועצתיים והיישוביים למרב 

הוותיקים החל מפרישה ועד סוף חיים

המשך ייצוב המועדונים בכל - בתים חמים ביישובים 

יישובי המועצה  ותגבור תקציבי של המענים והחוגים 

באמצעות משרד הרווחה והמשרד לשיוויון חברתי

תקצוב בהתאם + המשך תקצוב שגרתי 

לקולות קראים של המשרד  לשיוויון חברתי
שנתי

, רכזות הוותיקים ביישובים

, מנהלי קהילות, ס היישובים"עו

המשרד לשיוויון חברתי

ראייה רחבה של כלל הוותיקים ועידוד להשתתף 

בפעילויות השונות ולהצטרף למסגרות השונות 

המועצתיות וביישובים תוך התאמת המענים לצרכים 

.שלהם

הצטרפות של לפחות חמישה ותיקים חדשים 

לכל המסגרות
שנתי

, מנהלי קהילות, ס היישובים"עו

רכזות הוותיקים , צוות העמותה

ביישובים

הכולל , תרבות וחברה- הכנסת תחום חדש לעמותה 

סדנאות לפי , (נופשים, כמו סרטים)נסיעות מיוחדות 

קידום תחום , ארועי תרבות, ימים מיוחדים, נושאים

60אפ , התנדבות

מיצוב התפקיד החדש תוך ראייה אסטרטגית 

קיום לפחות מפגש אחד לחודש , עתידית

במסגרת התפקיד

שנתי

, ס היישובים"עו, צוות העמותה

תחום , 60אפ , רכזות הוותיקים

המשרד לשיוויון , התנדבות

חברתי

- התאמות פעילות הקתדרה לצרכים המשתנים 

בחינה מחודשת של מבנה הפעילות במועדון

בניית תוכנית פעילות חדשה לקראת שנת 

ד"תשפ
2,3

רכזות , חברי הקתדרה

הוותיקים ביישובים

מתן מענה מותאם לותיקים בזמני חירום

מתן מענים , פתיחת מסגרות בהתאם להנחיות

כתחליף , בעיקר ביישובים או בזום, מותאמים למצב

לפעילות המועצתית

מתן מענה רציף לפחות פעמיים בשבוע לכל 

הוותיקים ביישובים או  בזום בחירום

בשעת 

חירום

רכזות הוותיקים , צוות עמותה

ס היישובים"עו, ביישובים

הגדלת ההכנסות העצמיות בעמותה
פתיחת פעילויות העמותה לוותיקים שאינם תושבי 

המועצה

 ותיקים שאינם 20הצטרפות של לפחות 

תושבי המועצה לפעילות  העמותה
60אפ שנתי

צוות גיל עד 1 בהכנסות20%עלייה של בגיל עד" התעסוקון"הגדלת המכירות של חנות הגדלת ההכנסות העצמיות בעמותה

הרחבת המענים הניתנים על ידי העמותה 

בבית הוותיק

הכולל חיבור למוקד " קהילה תומכת"הרחבת שירות 

אם בית ואב קהילה לתיקונים קלים לכלל , רפואי

ותיקי המועצה במסגרת חוק סיעוד ולניצולי שואה

שנתי  ותיקים לשירות15הצטרפות של לפחות 

ס "עו, רכזות ותיקים ביישובים

/ מנהלי קהילות, היישובים

מזכירים

הפגת בדידות לוותיקים

עם עורף )מתן מענה מותאם לוותיקים בודדים 

אשר אינם  (ותמיכה משפחתית וחברתית נמוכה

משתתפים בפעילויות השונות ביישוב או במועצה

 20-ל, מתן מענה לפחות בשלושה יישובים

וותיקים בסך הכל
שנתי 

רכזות , ס היישובים"עו

מנהלות ,  הוותיקים ביישובים

המועדונים

תכנון אסטרטגי בעמותת הוותיקים

, תהליך אסטרטגי לקביעת אופי התנהלות העמותה

גיוס משאבים , קידום הקמת המרכז הרב תכליתי

שיתוף ציבור לדיוק הצרכים , בשיתןף המועצה

.והדואליות בין פעילות מועצתית ליישובית

קביעת מבנה פעילות העמותה תוך ראייה 

, עתידית על הקמת המרכז הרב תכליתי

במסגרת תהליך ציבורי רחב

1,2
, אנשי מקצוע, אסיפת עמותה

צוות העמותה, רכזות הוותיקים

ימי עיון ולמידה, ליווי מקצועי לצוות העמותה, הכשרותתכנון אסטרטגי בעמותת הוותיקים

מפגש הכשרה אחת לרבעון לכל העוסקים 

הדרכה קבועה אחת לחודש לצוות , בתחום

העמותה

שנתי 
צוות , רכזות וותיקים ביישובים

ס היישובים"עו, העמותה


