
  

 חזון 
 

רפורמה בשירותי הרווחה מבקשת להביא לצמצום פערים חברתיים על ידי איתור האוכלוסיה הרלוונטית, ה

 תוך מתן סל רחב של שירותים מקצועיים.

 

 יעד

 תן השירותים בסטנדרטים גבוהים הכוללים שירות איכות, זמין ורגיש ללקוחות.מ

 

 המשימות:
 ות שלו וכלה בשותפות בקבלת החלטות על בההתער לקוח יהיה שותף פעיל החל מבניית תכניתה

 פיתוח שירותים ועיצוב מדניות.

  המחלקה תבנה תכנית אסטרטגית רב שנתית לנושאי רווחה ושירותים חברתיים ברשות המקומית

 ותוביל את כל ניהול הקשר עם החברה האזרחית, עמותות וגופים וולונטריים. 

 ן תות ודרכי בקרה ופיקוח, יוקמו מנגנונים לשיתופי פעולה בייוגדרו נהלים ברורים להתקשרות עם עמו

 ארגוניים בתוך הרשות ובין הרשויות. 

 

 :עבודה והנחות משפיעים גורמים
 במחלקות קטנות לרפורמה בשירותי הרווחה. מותאם עדיין אינו מבנה הארגוני של מחלקת הרווחה ה 

 ירותים השונים .לתפקידים בהם ניתנים השבתהליכי הכשרה ס במחלקה ”העו 

 למחלקה  תקווה בתנופת בנייה מואצת מזה מספר שנים וכתוצאה מכך אנו עדים לפניות עצמיות-גני

 בבקשה לקבלת שירות ו/או לפניות באמצעות בתי משפט ומשטרה.

 אדם במחלקה לא גדל באופן התואם לקליטתם של התושבים החדשים.-כח 

  



  

  מבנה ארגוני 

 

  



  

 מטרות אגף הרווחה
 

 המשימות גורמים מקושרי מטרה המטרה מס'

 א
שירותים לאזרחים 

 הוותיקים

 אגף הרווחה, תושבי הישוב
 אזרחים וותיקים

 הקמת מרכז יום ופנאי לאזרח הוותיק .1

פיתוח המודעות ויצירת פעילויות  .2
 לרווחת האזרחים הוותיקים

 ב
פיתוח שירותים 
בתחום הטיפול 

 במשפחה

אגף הרווחה וגורמים 

מקצועיים בתחום )קופ''ח, 

חינוך ונוספים(, תושבי 

 הישוב

שילוב לקוחות שאותרו כמכורים  .1
 במרכז אזורי

גיבוש קבוצות מנהיגות ובניית תכנית  .2
עבודה לשם קידום פרויקטים 

 קהילתיים.

 .  סדנה בתנאי נופש להורים להם3
 לדים עם צרכים מיוחדיםי

 ג
הרחבת השירות 

 לנוערלילד ו

אגף הרווחה, אגף 
החינוך ונציגות מבתי 

 הספר בישוב

 -11-12קבוצת העצמה לילדים בגילאי  .1

-הפעלות מועדוניות לילדים בכיתות א' .2
 ד'

 ד
חיזוק השירות 

לנערה, צעירים 
 וצעירות

אגף הרווחה , מוסדות 
 חינוך )חטיבה ותיכון(

שילוב של מדריך מאתר  .1
לבני נוער ומתבגרים 

חרדי צעירים מהמגזר ה
 והדתי לאומי.

 

 . קבוצה להגנה עצמית לנערות.2

 ה

איתור אוכלוסיות 
עולים חדשים 

 ובניית
פעילויות 

לאוכלוסיית 
–אזרחים וותיקים 

 עולים חדשים

אגף הרווחה, משרד 
 הקליטה

 עולים חדשים–חיזוק קשרי קהילה 

 ו
חיזוק קשרי קהילה 

 קהילת מתנדבים–
אגף הרווחה , אגף החינוך, 

תנדבות ובתי ספרארגוני ה  

 הרחבת מערך מתנדבים יישובי .1
בניית תכנית התנדבותית  .2

 לשירותים השונים

 

 



  

 אזרחים הוותיקיםפיתוח שירותים להמטרה:  א.
 המשימה:

 .הקמת מרכז תרבות רב שירותי לאזרח הוותיק1

 תיקויצירת מרכז פעיל ויעיל לרווחת האזרח הוהתוצאות: 

 

 המשימה לו"ז לביצוע
 ביצועגורם אחראי ל
 המשימה

 פעולות מרכזיות למימוש המשימה

2018 
 מחלקת הנדסה

 
הקמת מרכז תרבות רב שירותי 

 לאזרח הוותיק

 קבלת היתר ותחילת בנייה מח' ההנדסה 2018חציון א' 

 2018חציון א' 

משרד הרווחה, אגף 
ארגון המפעיל הרווחה, 

את מרכז היום ונציגי 
 אזרחים וותיקים

 ותכנים למרכזכנית פעילות בניית ת

 

 הוותיקיםהמטרה: חיזוק פיתוח הקשר עם האזרחים  א.
 המשימה:

 . הגברת המודעות ופעילויות שירות לרווחת האזרחים הוותיקים2

 השתתפות פעילה והגדלת מספר המשתתפיםהתוצאות:  

 

 

  

 לו"ז לביצוע המשימה
גורם אחראי לביצוע 

 המשימה
 פעולות מרכזיות למימוש המשימה

 שוטף
תחום אזרחים רכזת 

 ותיקים
מיצוי זכויות לניצולי שואה 

 ושילובם בקהילה תומכת

 בהתאם לצורך
עו"ס רכזת תחום 

 אזרחים ותיקים

מתמודדות יעוץ פרטני למשפחות ה
פרסום , בטיפול עם האזרח הוותיק

 קבוע במידעון ובאתר המועצה

 שוטף
עו"ס תחום אזרחים 

 וותיקים

גיוס מתנדבים והדרכתם באמצעות 
וקת בית לאזרחים וותיקים תעס

 מרותקים לביתם 

 2018חציון א' 
עו"ס רכזת תחום 

 אזרחים וותיקים
שילובם של ניצולי שואה בתכנית 

 חברתית ב"מרכז הבמה"

 – 2017נובמבר 
 2018יוני 

המשרד לשוויון חברתי, 
עו"ס רכזת תחום 

אזרחים וותיקים ומנהלת 
 תיכון "מיתר"

כנית הפעלת כיתת וותיקים ובניית ת
 לימודים בתיכון "מיתר"



  

 המטרה: קידום הטיפול והשירות במשפחהב. 
 המשימה:

 אונו-.שילוב לקוחות שאותרו כמכורים במרכז אזורי בשירותי הרווחה בקרית1
 ובעמותת "אפשר"

 צמצום תופעת ההתמכרותהתוצאות: 

 

המשימה לו"ז לביצוע  
 גורם אחראי לביצוע

 המשימה
 המשימהפעולות מרכזיות למימוש 

 שוטף
 גורמים מקצועייםעו"ס, 

 נוספים בקהילה ופניה
 עצמית

 איתור אוכלוסיית יעד

 הפנייתם למסגרת טיפולית עו"ס התמכרויות בהתאם לצורך

 ליווי משפחות של מכורים עו"ס שוטף

 

 

 

 המטרה: קידום הטיפול והשירות במשפחה ב.
 המשימה:

 ם ילדים עם צרכים מיוחדיםגיבוש קבוצות מנהיגות למשפחות בהם גדלי .2

 זו לאוכלוסייההעלאת המודעות התוצאות: 

 

 

 המשימה לו"ז לביצוע
 גורם אחראי לביצוע

 המשימה
 פעולות מרכזיות למימוש המשימה

מרץ  -2017ספטמבר 
2018 

 עו"ס תחום צרכיםצוות -
 מיוחדים

 ארגון "קשר"-

ניית תכנית שנתית לפעילות ב
 מפגשים, 12סדנא בת  הכוללת:

מפגשי תמיכה, עזרה עצמית 
 בתחומים שונים. והרצאות

 2018חציון ב' 
תחום צרכים  עו"סצוות 

 מיוחדים
סדנה בתנאי נופש להורים בהם 
 גדלים ילדים עם צרכים מיוחדים.

 

 

 



 

 

 המטרה: הרחבת השירות לילד ולנוער ג.
 המשימה:

 12-11.קבוצת העצמה לילדים בגילאי 1

 שיפור במצבם הרגשי, חברתי ולימודי של חברי הקבוצה ת:התוצאו

 

 

מתן שירותים בקהילה במטרה לצמצם הוצאת ילדים למסגרות חוץ המטרה:  ג.

 ביתיות

 המשימה:

 ד'-בכיתות א'.הפעלת מועדוניות לילדים 2

 מתן מענים טיפוליים לילדים. התוצאות:

 

  

 לו"ז לביצוע המשימה
גורם אחראי לביצוע 

 המשימה
 פעולות מרכזיות למימוש המשימה

 2018רבעון א' 
עו"ס מרכזת תחום ילד 

 ונוער
ו' -ה'שילובם של תלמידים בכיתות 

 בקבוצת העצמה 

 2018רבעון א 
עו"ס מרכזת תחום ילד 

 ונוער
דריך/ה בעלי כישורים גיוס מ

 מתאימים.

 גיוס מדריכי חוגים לפעילות פנאי מרכזת תחום ילדים ונוער 2018רבעון א 

 אחת לרבעון
מרכזת תחום ילד  עו"ס
 ונוער

 שיתוף הורים 

 לו"ז לביצוע המשימה
גורם אחראי לביצוע 

 המשימה
 פעולות מרכזיות למימוש המשימה

 שוטף
 עו"ס מרכזת תחום ילד
 ונוער  ועו"ס מועדוניות

 ד'-כנון וניהול מועדוניות לילדים א'ת

 רכזת תחום ילד ונוער שוטף
ים: יוגה, מתן חוגי העשרה בתחומ

 בישול, קפוארה, דרמה

 עו"ס מועדוניות שוטף

הקמת קבוצות הורים ילדים , חיזוק 
ילד באמצעות חוויות -קשר הורה

משותפות, דרך אמצעים לא 
 וורבליים

 עו"ס מועדוניות שוטף
כל הורה  -מעורבות פעילה יזומה 

יפעיל ו/או יציג נושא בו הוא עוסק 
 ו/או יספר סיפור על חייו 

 עו"ס מועדוניות ףשוט

טיפוח והעצמה של ילדי המועדוניות 
באמצעות: גינון טיפולי ופעילויות 

בשיתוף בעלי חיים )האכלה, ליטוף 
 ועוד(



 

 

 וצעירותצעירים  המטרה: שימור וחיזוק השירות לנערה, ד.
 המשימה:

 .מדריך מאתר למגזר החרדי1

ומבוגרים צעירים  חינוכית נוער חרדי חסר מסגרתשל צמצום תופעת השוטטות התוצאות: 

 ללא תעסוקה.

 

 

 וצעירותצעירים  : שימור וחיזוק השירות לנערה,המטרה ד.
 המשימה:

 .קבוצה להגנה עצמית לנערות2

 פעילה ויעילהקרב נערות ומתן כלים להתמודדות ב הביטחוןחיזוק תחושת התוצאות: 

 

 המשימהלביצוע   לו"ז
 גורם אחראי לביצוע

 המשימה
 פעולות מרכזיות למימוש המשימה

המשלבת אימון קבוצת נערות  נוצ"ץ עו"ס שוטף
 פיזי ושיח להעלאת המודעות

  

 לו"ז לביצוע המשימה
גורם אחראי לביצוע 

 המשימה
 פעולות מרכזיות למימוש המשימה

 נוצ"ץ מדריך ועו"ס שוטף
קשר עם בני נוער וצעירים 

מנותקים במגזר החרדי והדתי 
 לאומי ובניית תכנית התערבות

 הפעלת מועדון חברתי מדריך   שוטף 



 

 

 עולים חדשים –המטרה: חיזוק קשרי קהילה  ה.

 המשימה:

 פעילות חברתית העשרתית לאוכלוסיית עולים חדשים.1

 מעורבות אוכלוסיית העולים החדשים בשירותי הישובהתוצאות: 

 

 משימהה לו"ז לביצוע
 גורם אחראי לביצוע

 המשימה
ות למימוש פעולות מרכזי

 המשימה

 שוטף
עובדת קהילתית 

 עולים חדשים
בניית פעילויות ותוכניות 

 לעולים החדשים

2018 
עובדת קהילתית 

 עולים חדשים
ביקור  –יציאה לטיולים 

 במקומות בארץ בלווי הדרכה

2018 
עובדת קהילתית עולים 

 חדשים
הרצאות בנושאי היסטוריה 

 וציונות

 

  

  קהילת מתנדבים –ילה המטרה: חיזוק קשרי קה ו.

 המשימה:

 נדבים יישובי.הרחבת מערך מת1

 הגברת המעורבות הקהילתיתהתוצאות: 
  

 לו"ז לביצוע המשימה
גורם אחראי לביצוע 

 המשימה
פעולות מרכזיות למימוש 

 המשימה

 2018רבעון א' 
רכזת התנדבות 

ובעלי עניין 
 ברשות המקומית

מיפוי והערכה עדכנית של 
 מערך הצרכים היישובי

 2018רבעון א' 
רכזת התנדבות 

 -וצוות טיפולי
 מכלול אוכלוסייה

שימוש בפלטפורמה 
דיגיטאלית ארצית להפעלת 

 מתנדבים בשעת חרום

 רכזת מתנדבים שוטף

העצמה ותמיכה של מערך 
המתנדבים באמצעות 
טיולים, מפגשים, ערב 

 הוקרה

 שוטף
רכזת התנדבות 
 ודוברות מועצה 

פרסום שוטף באמצעות 
ערוצי תקשורת מגוונים עמ' 

 להגיע למקסימום קהלים



 

 

 

  קהילת מתנדבים –המטרה: חיזוק קשרי קהילה   ו.
 

 המשימה:

 .בניית תכנית התנדבותית לשירותים השונים.2

 עיבוי השירותים כחיזוק למשפחות, בודדים ומסגרותהתוצאות: 

 

 
 

 לו"ז לביצוע המשימה
גורם אחראי לביצוע 

 המשימה
כזיות למימוש פעולות מר

 המשימה

 שוטף
רכזת התנדבות ומנהלי 

 בתי הספר

הפעלת אזרחים וותיקים 
במערכת החינוך בשיתוף עם 
 עמותה ארצית "ידיד לחינוך"

 עו"ס ורכזת מתנדבים שוטף
עידוד והנגשה לילדים ובני 

 נוער בהתנדבות בקהילה
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