
תוצאה מצופהביצועסיוםהתחלה

118000073256
מועצה לכלל 

תושביה

מועצה המבטיחה 

אחריות חברתית 

קהילתית מעורבות 

חברתית ערבות הדדית 

התנדבות

ביסוס היחידה 

להתנדבות

ריכוז ומיפוי ההתנדבות 

במועצה מתנדבים ומקומות 

חיזוק המודעות . התנדבות

להתנדבות בקרב תושבי 

גורם מקשר בין . המועצה

שיתוף . מקומות ההתנדבות

פעולה עם גורמים ארציים 

תחזוק . בתחום ההתנדבות

התנדבות נוער ,המתנדבים 

.שגרה וחרום

רכזת 

מתנדבים

ת "עוסיו

. היישובים

מנהלי 

. מסגרות

ארגוני 

. התנדבות

מנהיגות 

ביישובים

15-דצמ15-ינו

, משרד רווחה

, ל"אש, מועצה

ארגוני מתנדבים

50,000

מסמך מרכז של כלל 

המתנדבים ומקומות 

הגדלת . ההתנדבות

כמות המתנדבים 

. ומקומות ההתנדבות

בניית שיתופי פעולה 

עם גורמי התנדבות 

ארציים

הגדלת כמות 

. המתנדבים

שיתוף פעולה 

עם שני גורמים 

. ארציים לפחות

 2לפחות 

מבצעי 

התנדבות 

גדולים 

ערב .בשנה

.הוקרה

בביצוע

2

פיתוח והעשרת 

. ההון האנושי 

אימוץ תרבות 

ארגונית של 

חדשנות איכות 

, ומצויינות בניהול

בעשייה היום יומית 

ובשרות

מועצה השואפת להיות 

בחזית הידע והחידושים 

מועצה מובילה . 

, האנושית והפיזית

מועצה המטפחת את 

המשאב האנושי 

כתפישה וכמנוף לשרות 

מועצה . איכותי לתושבים

המאפשרת התפתחות 

וצמיחה אישית העשרת 

.תפקידים והרחבתם

פיתוח ההון 

האנושי 

במחלקה

 60)כל עובד יצא להשתלמות 

לפחות או לימודים  (שעות

מתקדמים פעם אחת בשנה 

שלוש פעמים בשנה . לפחות

יום הכשרה בנושאים 

.רלוונטיים לעבודה 

מנהל 

המחלקה

מזכירות 

המועצה 

ר "יו

. המועצה

אוניברסיטאו

ת

15-דצמ15-ינו

משרד רווחה 

קואליציות 

הטראומה מועצה

10,000 ₪

כל עובד יצא 

להשתלמות אחת 

נקיים לפחות . לפחות

יום השתלמות אחד 

.3-מתוך ה

עובדים 

שמוסיפים כלים 

חדשניים 

לפחות אחד 

בטיפול 

באוכלוסייה 

פיתוח יוזמה 

חדשה אחת 

לפחות על 

בסיס הידע 

,שנרכש

בביצוע
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פעילות מגוונת 

בתחום החינוך 

הבלתי פורמאלי 

העשרה ופנאי

מועצה הלוקחת אחריות 

על כל הילדים ובני 

הנוער בתחומה

איתור וטיפול 

בנערים ונערות 

מאתגרים

מתן מענה טיפולי ומניעתו 

: באמצעות רצף שרותים

קבוצות טיפוליות 

טיפול ,נערות ולהורים/לנערים

תוכנית ,פרטני לנערים ונערות

בית חם ,סיירת הורים,מילה

,לנערות

ס נוער " עו

"עו,וצעירים

ס 

ר.היישובים

כזת 

התנדבות 

מנהלת ,

.מרכז חוסן

מנהל 

מחלקת 

רכזי ,נוער

שוטר , נוער

ועדי ,קהלתי

, ישובים

מתנדבים 

ויועצות 

.ס"בי

15-דצמ15-ינו
משרד , מועצה

הרווחה
150,000 ₪

שלוש עד חמש 

 10-15קבוצות בהם 

שתי , נערות/נערים

קבוצות 

נערים 10,הורים

 10-15,בטיפול פרטני

, נערות בבית חם

סיירת הורים פעם 

בשבוע

יקחו חלק 

בפעילות 

התנדבותיתאח

. ת לפחות

יבקרו באופן 

. ס"סדיר בבי

 50%לפחות 

יקחו חלק 

בפעילות 

לשכבת הגיל 

שלהם

בביצוע

2015תכנון תכנית עבודה שנתית מחלקתית דגשים לשנת 

רווחה

סעיף תקציבימס
מתוך )מטרה 

(מטרות הלבה
משאבים

מדדים
סטאטוס שם המשימה

תקציב 

בתאום עם )

(הגזבר

מתוך פירוט )יעד 

(היעדים
תיאור המשימה

גורם 

אחראי
בתיאום עם

ז"לו
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2015תכנון תכנית עבודה שנתית מחלקתית דגשים לשנת 

רווחה

סעיף תקציבימס
מתוך )מטרה 

(מטרות הלבה
משאבים

מדדים
סטאטוס שם המשימה

תקציב 

בתאום עם )

(הגזבר

מתוך פירוט )יעד 

(היעדים
תיאור המשימה

גורם 

אחראי
בתיאום עם

ז"לו
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רמת שרות גבוהה 

. התושב כלקוח

מועצה לכל תושביה

מועצה המוקירה 

ומכבדת אוכלוסיות 

מועצה נגישה , נזקקות

מועצה . לכלל תושביה

המבטיחה אחריות 

. חברתית קהילתית

מעורבות חברתית 

.ערבות הדדית התנדבות

הרחבת 

המענים 

לאוכלוסיית 

הנכים

הרחבה וביסוס פעילות 

הקמת , המועדון הנכים 

קהילה תומכת לנכים

ס "עו

קהילתית 

ס "ועו

המחלקה

 משרד 

רווחה 

, גוינט,

מועצה

15-דצמ15-ינו
משרד ,וינט 'ג

מועצה, רווחה
200,000

הפעלת המועדון 

החברתי שלוש 

פעמים בשבוע 

הפעלת . למשך

הקהילה תומכת 

.לנכים

הגדלת מספר 

החברים 

-במועדון ב

 הרחבת 20%

התכנים 

במועדון 

פעילות חברים 

לטובת 

-30. הקהילה

 נכים 20

חברים בקהילה 

.התומכת

, מועדון נכים בביצוע 

קהילה תומכת ממתינים 

.לאישור משרד הרווחה
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רמת שרות גבוהה 

. התושב כלקוח

מועצה לכל תושביה

מועצה המוקירה 

ומכבדת אוכלוסיות 

מועצה נגישה , נזקקות

מועצה . לכלל תושביה

המקפידה על חזות 

אסטטית ועל איכות 

הסביבה

הנגשת 

השירותים 

הקיימים 

לאוכלוסיית 

הקשישים מרכז 

ן קהילה "חוש

תומך , תומכת

, קהילתי

, והדרתה

מועדונים 

.עמך, חברתיים

 העשרת הפעילות של 

שיווק . המסגרות השונות

ופרסום באמצעות עובדי 

המחלקה עיתון המועצה 

.ומנהיגות ישובים

ס "עו

ישובים

נותני 

, שירותים

רכזי 

, מועדונים

דוברת 

, תושבים

מחלקות 

במועצה

15-דצמ15-ינו
, מועצה, ל,אש

רווחה
40,000 ₪

תוכנית עבודה 

למסגרות השונות

' הגדלת מס

משתתפים בכל 

. שירות

העשרת 

הפעולות בכל 

שירות בפעילות 

אחת נוספת 

לפחות

בביצוע
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רמת שרות גבוהה 

. התושב כלקוח

מועצה לכל תושביה

מועצה המבטיחה 

אחריות חברתית 

קהילתית מעורבות 

חברתית ערבות הדדית 

אורח חיים של ,התנדבות

שיתוף והשתתפות 

.תושבים

בנוי קהלתי 

בישובים

, העצמת מנהיגות מקומית

חוסן ,פיתוח מנגנוני עבודה

קהלתיולכידות

ס "עו

ישובים

, ר מועצה"יו

מנהלי 

מחלקות 

מנה,במועצה

יגות ישובים

15-דצמ15-ינו

משרד ,מועצה 

חטיבה ,רווחה 

ישובי,להתישבות

ם

250,000

עבודה 

בשלושה 

ישובים לפחות

בביצוע


