
רווחה ושירותים חברתיים
למען הקהילה – מכל הלב

הקמת מרכז יעוץ לתושבת ולתושב בהפעלה ושיתוף 	 

המתנ"ס ומתנדבים, לצורך מתן מענה לתושבים במגוון 

נושאים )כלכליים, משפטיים ועוד( ומופעל על ידי 

מתנדבות ומתנדבים מהיישוב.

הקמת מוקד קהילה )קורונה( יישובי, בשיתוף עם 	 

המתנ"ס ובהפעלה של מתנדבות ומתנדבים.

מאות מתנדבות ומתנדבים פעלו במגוון פעילויות 	 

התנדבות לאורך השנה.

 הרחבת פעילות התחנה לטיפול משפחתי וזוגי-	 

כיום כ 15 משפחות מקבלות מענה טיפולי.

הפעלת 3 מרכזי הורים ילדים

 מרכז לגיל הרך )עד גיל 5(, מרכז הורים וילדים )גילאי 6 עד 12( ומרכז	 

 לגיל ההתבגרות )מגיל 13(. 

 45 תושבים, ילדים והורים, מקבלים מענה טיפולי לאורך שנה, בשיתוף

עם משרד הרווחה. 

 סיימנו הוצאת מכרז משותף למספר רשויות להמשך הפעלת המרכזים	 

בשנים הקרובות.

כ – 700 משפחות קיבלו טיפול מצוות העובדות הסוציאליות.	 

 בנות שירות לאומי - גרעין בנות השירות, פעיל לכל אורך השנה	 

 במסגרת סיוע לאזרחים ותיקים, חונכות

לילדים ופעילויות קהילתיות.

ותיקות וותיקים

 שופץ מרכז לב הזהב לאזרחיות	 

ולאזרחים ותיקים בקדימה.

45 לחצני מצוקה הותקנו בבתי תושבות 	 

ותושבים ותיקים בשיתוף משרד הרווחה.

 הפעלת מועדון חברתי לאזרחיות ואזרחים	 

ותיקים, מופת זהב

חמ"ל קורונה

הפעלת מועדון מופת זהב



ממשיך שת"פ עם מרכז יום אזורי 	 

בפרדסיה. 

ארוחות אחת לשבוע ממסעדה 	 

למשפחות בהובלת מתנדבים.

65 משפחות מקבלות חבילת מזון 	 

משכן טוב, כל חודש לאורך השנה.

31 אזרחים ותיקים משתתפים 	 

בפרויקט "אמץ קשיש/ה" בהובלת 

מתנדבים.

40 משפחות מבשלות לקראת סוף השבוע, ארוחה חמה לכמה ימים עבור 15 אזרחים 	 

ותיקים ובודדים.

גיוס תרומות של מחשבים נייחים וניידים עבור תושבים ותיקים.	 

חלוקת חנוכיות, חלות, עוגות ובניית סוכה עם תנועת הנוער הצופים, התנועה החדשה, 	 

בני עקיבא ומועצת הנוער.

פעילות גופנית שבועית )ללא עלות( בפארקים בשיתוף המתנ"ס.	 

 גיוס משאבים

קול קורא לסיוע חומרי למשפחות )שוברים וחבילות( בקורונה, לחצני מצוקה לאזרחים 

ותיקים, מיגון לעובדים בקורונה; מגן זהב-ארוחות חמות וחבילות לאזרחים ותיקים; קרן 

לידידות למשפחות ואזרחים ותיקים; סיוע למשפחות ילדי מועדוניות; מחשבים ניידים 

למחלקת הרווחה; מפעל הפיס לתוכניות רווחה לאזרחים ותיקים; סיוע מפעל הפיס והרווחה 

למחשבים לילדים המוכרים ברווחה; תרבות וזהות יהודית.

קידום נשים ושוויון מגדרי

קידום מודעות ומיזמים למען נשים במעגל האלימות - בשותפות עם יועצת מעמד 	 

האישה ועם ויצ"ו והשתתפות בהפגנות מקומיות וארציות.

פורום ה-15 של ראשות הרשויות, ובהן ראש המועצה קרן גרין, פרסמו קריאה ליישום 	 

מידי של שינוי במדיניות בכל הקשור לאלימות ופוגענות מינית כלפי נשים וגברים.

קידום נשים ושוויון חברתי



צוינו אירועים בינלאומיים: חודש המודעות לגילוי מוקדם של סרטן השד )הרצאות 	 

והארת בניין המועצה בוורוד(, החודש למניעת אלימות נגד נשים )הרצאה בנושא 

אלימות כלכלית והארת בניין המועצה באדום(.

אימונים ומשחקי ליגה בכדורסל ובליגת הכדורשת "בנות נחמה"	 

קידום אוכלוסיות מיוחדות ומגוון

חיזוק פעילות מועדון 'שווים' גם בתקופת 	 

הקורונה, במגוון אירועים ושיתופי פעולה.

המשך פעילות מועדון 'רעים' .	 

הפעלה והשמה במפעל מוגן, מע"ש אזורי, 	 

תעסוקה נתמכת, מרכז יום.

המשך חיזוק פעילות ' מיוחדים בשרון' 	 

ואירועים שנתיים; טו בשבט, פורים, קיץ.

ציון היום הבינלאומי לשוויון זכויות לאנשים 	 

עם מוגבלות – הארת בניין המועצה בסגול 

והפקת סרטון בשיתוף המתנ"ס ותושבים 

לצפייה בסרטון לחץ כאן

תרבות יהודית

לאורך השנה, קידום וקיום פעילויות לכלל 	 

המשפחה - ערכות חדר בריחה, סיור 

חנוכיות, הרצאות, מעגל מתופפים, פאנל 

תשעה באב. 

הרצאות מנהיגות בשיתוף חטיבות הביניים 	 

והתיכון.

שבת עולמית ועוד.	 

מועדון רעים

פעילות תרבות יהודית

https://fb.watch/391YFO4ezN/


יעדים ל 2021
חיזוק מערך ההתנדבות היישובי.	 

קידום תוכניות מוגנות יישוביות ובכלל זה תוכניות למניעת שימוש באלכוהול, 	 

סמים והתנהגויות סיכון.

פיתוח התחנה לטיפול באובדן ושכול.	 

המשך הטמעה ופיתוח פורום יישובי למניעת התאבדות והכשרת צוותים.	 

המשך תמיכה בהפעלת סיירת 'תיקונים' לסיוע לגמלאים.	 

המשך התקנת לחצני מצוקה לאזרחיות ואזרחים ותיקים בשיתוף משרד הרווחה.	 

חלוקת טאבלטים לאזרחים ותיקים בפרויקט בשיתוף מפעל הפיס.	 

קידום הטמעת אפליקציית Safe Up - לחיזוק מוגנות נשים במרחב הציבורי.	 

העברת סקר צרכים להורים עצמאיים )יחידניים( בשיתוף עם המרכז ליזמות 	 

עסקית ופיתוח תוכניות בהתאם לסקר.


