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עיריית רעננה
אגף לשירותים חברתיים
תכנית עבודה 2016
א .ייעוד
שיפור איכות החיים של כלל האוכלוסייה וקידום רווחת הקהילה.
מתן מענה מקצועי לרווחת הפרט ,המשפחה ,הילדים ,הנוער והקשישים מגיל .120 - 0
ב .מטרות
 .1שיפור איכות החיים של אוכלוסיה עם צרכים מיוחדים.
 .2טיפול ברווחת הקהילה.
 .3שיפור התפקוד האישי ,המשפחתי והחברתי של כלל האוכלוסיות בעיר.
 .4טיפול בילדים ובני נוער בסיכון.
 .5טיפול באוכלוסייה מבוגרת.
 .6מניעה וטיפול באלימות במשפחה.
 .7מתן שירותים תומכים לאורך מעגל החיים האישי והמשפחתי.
 .8מתן שירותים מקצועיים ככל האפשר במסגרת התקציבית המהודקת.
ג .משימות
מחלקה לעבודה קהילתית
 .1הפעלת מרכז רכיבה על אופניים לאנשים עם צרכים מיוחדים"-בכל אופן רוכבים" – בניה
של בנין
 .2שרות רגיש נגיש -להרחיב לכל הארץ.
 .3פורום נכויות.
 .4עיר מקדמת תעסוקה – הרחבת הפרויקט
 .5מרכז גישור קהילתי  -מסגרת לישוב סכסוכים אישיים וקהילתיים – מענה למכרז של
בתי המשפט.
 .6תיאטרון קהילתי לאוכלוסיה עם פיגור שכלי (תיאטרון ידידות).
.7

גן הריחות והצלילים – פתיחת קבוצה נוספת של נכים להדרכה  +שיווק
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 .8תוכנית קדימה לילדים ונוער בסיכון.
 .9תיאטרון קהילתי קריית שרת
 .10בר מצווה לילדים ממשפחות מצוקה  -ניסיון לגייס תרומה לחיסכון לילדים.
 .11חוסן קהילתי חממה עסקית – בניית חוסן לצרכים מיוחדים  +קשישים
 .12פעילות קהילתית בשכונת קריית שרת
 .13בניית מערך חירום משודרג עם הביטחון.
 .14הפנינג קהילתי ברסקו
 .15שי"ל – שירות יעוץ לאזרח – מעבר למבנה חדש .הרחבת פעילות עם עמותת אלה ואביב.

מחלקת מרכז ושכונות
 .16הפעלת  4מועדוניות לילדים בסיכון .
 .17הפעלת מועדונית לילדים עם קשיי התנהגות (עלומים).
 .18מעברים מחינוך מיוחד לתעסוקה מפרנסת.
 .19השמות חוץ ביתיות ,פנימיות ומשפחות אומנה.
 .20קבוצת נערות בחטיבת אלון.
 .21תיאטרון "מסך עולה"  – 9מסך עולה  10הצגה מיוחדת בהבימה .
 .22מסך עולה  -הקמת להקה לבוגרי מסך עולה לדורותיהם – פציחת הלהקה
 .23ועדות תכנון טיפול (החלטה) – מעבר לוועדות ממוחשבות הגדלת הצוות.
 .24חשיפת האוכלוסייה לתחום האוטיזם
 .25הכשרת סטודנטים לעו"ס – השקעה במרכז למידה והדרכה לסטודנטים ועובדים.
 .26טיפול וליווי האדם עם פיגור ומשפחתו.
 .27ליווי והדרכת עובדי נוער בבתי ספר – הקמת צוות נוער חדש עם חזון מטרות ויעדים.
 .28דאגה למתן סיוע חומרי לכלל אוכלוסיית הנזקקים
 .29טיפול בדיור הציבורי.
 .30מטפחים לילדים.
התחנה לטיפול בזוג ובמשפחה
 .31טיפולים משפחתיים  /זוגיים
 .32הדרכה בתשלום
 .33גישור :הסדרי גירושין ,הסכמי זוגיות ,הסכמי ממון ,סכסוכי הורים ילדים ,סכסוכים
משפחתיים וסכסוכי רכוש.
 .34תיאום הורי.
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 .35טיפול ממוקד קריירה
 .36יום המשפחה – אירוע
 .37פיתוח קבוצות
חוק הנוער
 .38טיפול בסמכות קטינים שעוברים התעללות או הזנחה .
 .39טיפול עפ"י חוק הנוער טיפול והשגחה – כולל בקטינים בסיכון .
 .40הבטחת מתן טיפול רגשי לקטינים שעברו פגיעה מינית
סדרי דין
 .41טיפול בתסקירים לפי בקשת בתי המשפט
מרכז טיפול ומניעת אלימות במשפחה
 .42קליטת פניות מגופים שונים בקהילה :משטרה ,ביהמ"ש ,שירותי מבחן ,קווי חירום,
ארגוני נשים ,מערכת הבריאות ,עובדי האגף לשירותים חברתיים ועוד.
 .43מתן מידע לגבי שירותים שונים ,כגון :בט"ל ,סיוע משפטי ,סיוע בשכ"ד ,וכו'
 .44טיפול פרטני בנשים נפגעות אלימות וגברים המתנהגים באלימות ולהיפך.
 .45טיפול קבוצתי המתמקד בשליטה בכעסים – פתיחת קבוצות בבתי הספר לשליטה
בכעסים
 .46אירוע עירוני שנתי לציון היום הבינלאומי למאבק באלימות נגד נשים.
" .47אישה – אחות" ,פרויקט מתנדבות  -נשים בקהילה מלוות ותומכות בנשים נפגעות
אלימות.
 .48מועדון העשרה לבני הזוג גם יחד וליחידים כהשלמה טיפולית בנושא האלימות.
המחלקה לאוכלוסיה המבוגרת
 .49מתן שירותים בנושא חוק סיעוד הענקת שירותי טיפול אישי למבוגרים המוגבלים
בתפקודם ,המתגוררים במסגרת הבית ותלויים בעזרת הזולת בביצוע פעולות היום -יום.
 .50גיוס מתנדבים חדשים בתחומים ייחודיים ובפרויקטים לגמלאים.
 .51תוכניות לניצולי שואה :מועדון לניצולי שואה "קפה אירופה" ,הרצאות וסדנאות ע"י
עמותת אלה ,קשר בין-דורי בין ניצולי שואה ותלמידים ,מועדון צילום  ,בית לאומנים
ניצולי שואה ,סדנא לביבליותרפיה ע"י עמותת עמך – פרויקט "החיים כסרט מצחיק"
 .52מיצוי זכויות – מיצוי זכויות מורחב באמצעות מתנדבים בשיתוף שי"ל ,הרשות לזכויות
ניצולים – שיתוף עמותת "אביב"
 .53ארגון פעילויות בחודש הזקן ,ואירוע עירוני שנתי " -צעירים בלב" .
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 .54טיפול בבני זוג – קבוצות תמיכה וייעוץ בבני משפחה של קשישים סיעודיים ותשושי נפש.
 .55הפעלת מרכז יום לקשיש בשיתוף העמותה למען הקשיש.
 .56תמיכה לדור הבנים שמטפלים בהורה סיעודי.
 .57טיפול פסיכוסוציאלי ,יעוץ הכוונה והדרכה לזקן ומשפחתו התערבות בשעת משבר.
 .58מתן שירותים בחוק הסיעוד טיפול אישי לזכאים עפ"י סל שירותים.
 .59טיפול באמצעות חוקי הגנה על זקנים – חוק החוסים אפוטרופסות.
 .60קבוצת תמיכה בני בנות זוג.
 .61קבוצת תמיכה לבנים/בנות.
 .62קבוצה לעובדים זרים.
 .63קבוצה להעצמת נשים מבוגרות במרכז קס"ם (קריית שרת)
 .64קבוצות להעצמת נשים במועדונים קריית שרת .
 .65מרכז תעסוקה קריית שרת
 .66מרכז תעסוקה כושר ופנאי בשיתוף העמותה לקשיש הגדלת המרכז בשיתוף אשל  -הבניה.
 .67קהילות תומכות – בשיתוף עמותה לקשיש ומוקד אנוש.
" .68והדרת" – בנושא שירות לאומי בשיתוף המשרד לאזרחים ותיקים
 .69תעסוקת בית למוגבלים.
" .70בטוח בבית" הבטחת שלומם הפיזי של הקשישים בביתם – הרחבת הפרויקט לקשישים
שאינם נזקקים.

כללי
 .71בניה ציבורית :בכל אופן רוכבים ,הוספת אגף מרכז יום לקשיש ,תחנה לטיפול במשפחה
 .72תוכנית לגמילה מרווחה באמצעות העצמה ושיקום תעסוקתי – בשיתוף מתנדבים
ותקציב מחוץ לאגף.
 .73פתיחת מרכז לתעסוקה למבוגרים.
 .74הגדלת הכנסות מהרווחה.
 .75הטמעת עבודה תוצאתית באגף  -המשך
 .76הכנסת עו"סים לבתי ספר יסודיים – בקשת תקנים
 .77הערכות לחרום.
 .78ימי גיבוש הערכות ופעולות בין מחלקות.
 .79שדרוג מיזוג אויר באגף.
 .80שדרוג הריהוט באגף.
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ד .יעדים
מחלקה לעבודה קהילתית
 .1מרכז רכיבה על אופניים לאנשים עם צרכים מיוחדים"-בכל אופן רוכבים" – הרחבת
השרות לאוכלוסיות חדשות ל 150-רוכבים :בני נוער ומבוגרים – הרחבה ל.170-
 .2בניית מבנה קבע למרכז בכל אופן רוכבים
 .3מסע "בכל אופן רוכבים" במאי  2016ומתן סדנאות הכנה לבית ספר "יחדיו"
 .4הקמת מועדונים חברתיים לאוטיסטים בגלאים שונים עם הכרה החל מספטמבר – 2016
פיתוח המועדונים
 .5שרות רגיש נגיש  -הרחבת הסדנאות לקהילות יעד נוספות – בתשלום.
 .6פורום נכויות  -פיתוח תוכניות בקהילה ושת"פ בינארגוני לאוכלוסיות מיוחדות.
 .7עיר מקדמת תעסוקה-פתוח שירות :הכשרה מקצועית לאוכלוסיות מעל גיל 50
ואוכלוסיות בעבודה שוחקת .פעילים מסייעים בחיבור בין קהילה לאוכלוסיה שאינה
עובדת.
 .8יריד תעסוקה בקניון רננים
 .9מרכז לגישור קהילתי – המשך פעילות מסגרת לישוב סכסוכים אישיים וקהילתיים
 .10תיאטרון קהילתי לאוכלוסיה עם פיגור שכלי -הפקה חדשה לקהל הרחב
 .11חממה עסקית המשך מתן כלים ומיומנות לאוכלוסיות עם הכנסות נמוכות ובמצבי משבר
 .12שי"ל – שירות יעוץ לאזרח – המשך הפעלה והרחבה להתמחויות יותר ספציפיות ומיצוי
זכויות.
 .13תוכנית קדימה לילדים ונוער בסיכון  -הפעלת ועדת היגוי ,ועדת נוער -שלושה מפגשים
שנתיים לאנשי מקצוע ,פתוח פרויקט נוער סביב תחנת הדלק פורום הגיל הרך -אתור
פעוטות בסיכון  ,בדיקת בניית שירות חדש לפעוטות.
 .14בר מצווה לילדים ממשפחות מצוקה  -כ 20 -ילדים
 .15פעילות בני עקיבא בקרית שרת  -פעילות הפגתית במהלך השנה.
 .16פתוח תוכניות גיבוש והעצמה שנתיים על ידי צוות פעילי קהילה בשכונת קריית שרת
 .17תיאטרון קהילתי קריית שרת -הפקה חדשה מכוונת שכונה ופיזית תיערך בשכונה.
 .18הפנינג קהילתי בשכונת רסקו במאי
 .19מרכז מעגלי משפחה -מרכז למשפחות חד הוריות -קבוצה זוגיות פרק ב ,קבוצת הדרכת
הורים ,פעילות הורים ילדים ,המועדון החברתי למבוגרים ,טיולים ,סדנאות בתנאי נופש,
אירועי חגים ,קבוצת רכיבה לאבות ובנים במרכז "בכל אופן רוכבים"
 . 20חוסן קהילתי -פיילוט עירוני בשכונת קריית שרת -בניית קבוצת פעילים ,העברת
קורס הכשרה לפעילים ,מיפוי אוכלוסיה ופיתוח מעגלי תמיכה והפגת בדידות לאוכלוסייה
במעגל השני :אנשים עם צרכים מיוחדים וקשישים בודדים או סעודיים.
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 .21גן הריחות והצלילים-המשך פתוח פיזי של הגן ,הקמת שלוש פסלי צלילים נוספים
הרחבת מספר המדריכים ,הגדלת ההזמנות לסדנאות בתשלום.

מחלקת מרכז ושכונות
 .20הפעלת מועדוניות לילדים – הפיכת כל המועדוניות שבטיפול האגף למועדניות לילדים
בסיכון עם תוכניות ייחודיות.
 .21הפעלת מועדונית לילדים עם קשיי התנהגות (עלומים)  -המשך הפעלה ל –  14ילדים.
 .22מעברים מחינוך מיוחד לתעסוקה מפרנסת – להקיף את כל בני הנוער של ח"מ בעיר.
 .23השמות חוץ ביתיות ,פנימיות ומשפחות אומנה ( - )41צמצום השמות ב 10%-ומעבר
לפתרונות קהילתיים.
 .24קבוצת נערות בחטיבת אלון  -העצמה  +מיומנויות חברתיות.
 .25תיאטרון "מסך עולה"  :9הפקת סרט .תיאטרון טיפולי לנוער  30תלמידי כיתות איל,
אתגר ,מבר ,חנוך מיוחד ועולים.
" .26מסך עולה"  -הקמת להקה לבוגרי מסך עולה לדורותיהם
 .27מטפחים/חונכים לילדים
 .28מועדון "גולן" –  – .P D .Dלאוכלוסייה בעלי צרכים מיוחדים
 .29ועדות תכנון טיפול – דיונים בין מקצועיים ,לפחות ב – 100ילדים ונוער  -הבאה של 100%
מהמקרים ,בהתאם לקריטריונים המוגדרים בחוק לועדות החלטה
 .30חשיפת האוכלוסייה לתחום האוטיזם – קיום בית פתוח ביום הנכה הבינ"ל :מגורים
ועסוקה של מפגרים ואוטיסטים.
 .31הכשרת סטודנטים לעו"ס  20סטודנטים ,טיפול ב –  100מטופלים.
 .32טיפול וליווי האדם עם פיגור ומשפחתו  -שרות מיטבי לשילוב בקהילה
התחנה לטיפול בזוג ובמשפחה
 .33טיפולים משפחתיים  /זוגיים – גידול ל 450 -משפחות
 .34הדרכה בתשלום – מתמחים
 .35גישור :הסדרי גירושין ,הסכמי זוגיות ,הסכמי ממון ,סכסוכי הורים ילדים ,סכסוכים
משפחתיים וסכסוכי רכוש – גידול ל 50-משפחות.
 .36תיאום הורי  -מתן שירות לתושבי העיר המתקשים בשמירה על יחסים תקינים 15-
משפחות.
חוק הנוער
 .37סידור במשפחות אומנה ופנימיות  -ע"פ חוק.
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 .38טיפול חוקי עפ"י חוק הנוער טיפול והשגחה  -תסקירים לבתי משפט ,טיפול באלימות
לסוגיה הקשורים לילד ונוער.

סדרי דין
 .39כתיבת תסקירים על פי דרישת בית משפט
מרכז טיפול ומניעת אלימות במשפחה
 .40קליטת פניות מגופים שונים בקהילה :משטרה ,ביהמ"ש ,שירותי מבחן ,קווי חירום,
ארגוני נשים ,מערכת הבריאות ,עובדי האגף לשירותים חברתיים ועוד – מענה ל100%-
מהפניות.
 .41מתן מידע לגבי שירותים שונים ,כגון :בט"ל ,סיוע משפטי ,סיוע בשכ"ד ,וכו'  -ייעוץ
ומידע מקצועי – מענה ל 100%-מהפניות.
 .42טיפול פרטני בנשים נפגעות אלימות וגברים המתנהגים באלימות ולהיפך  -טיפול פרטני –
זוגי (כולל הארכת מסוכנות ומקרי חירום) – מענה ל 100%-מהפניות.
 .43טיפול קבוצתי המתמקד בשליטה בכעסים  3 -קבוצות.
 .44אירוע עירוני שנתי לציון היום הבינלאומי למאבק באלימות נגד נשים  -כ 200 -משתתפים.
" .45אישה – אחות" ,פרויקט מתנדבות  -נשים בקהילה מלוות ותומכות בנשים נפגעות
אלימות – גידול ל 7-מתנדבות.
 .46מועדון העשרה לבני הזוג גם יחד וליחידים כהשלמה טיפולית בנושא האלימות – גידול ל-
 30משתתפים במועדון.
 .47קבוצות למניעת אלימות ושליטה בכעסים בבתי ספר "חיזור גורלי"
המחלקה לאוכלוסיה המבוגרת
 .48מתן שירותים בנושא חוק סיעוד הענקת שירותי טיפול אישי למבוגרים המוגבלים
בתפקודם ,המתגוררים במסגרת הבית ותלויים בעזרת הזולת בביצוע פעולות היום -יום -
טיפול ,שירותי ייעוץ ,הכוונה והדרכה מעקב ובקרה  – -מענה ל 100%-מהפניות.
 .49גיוס מתנדבים חדשים בתחומים יחודיים ובפרויקטים לגמלאים  -הגדלת מס' המתנדבים
ב –  10%נוספים.
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 .50מועדון לניצולי שואה "קפה אירופה" – שימור מספר המשתתפים.
 .51הדרכה ועזרה במילוי טפסים ומעקב  -מיצוי זכויות של קשישים ועולים ניצולי שואה.
 .52ארגון פעילות בחודש הזקן ,אירוע עירוני שנתי  -תכנון ויישום תוכניות תרבות ורווחה.
 .53טיפול קבוצתי לנשים במועדון בנושא העצמה אישית  -פתיחת קבוצת העשרה לחברות
במועדון קריית שרת כ 20-משתתפות.
 .54פרויקט קהילה תומכת  -איתור והוספת אנשים חדשים – כ 10%-תוספת.
 .55טיפול בבני זוג – המשך הפעלת קבוצות תמיכה וייעוץ בבני משפחה של קשישים סיעודיים
ותשושי נפש  -פתיחה קבוצה נוספת.
 .56הפעלת מרכז יום לקשיש בשיתוף העמותה למען הקשיש – גידול ל 200-משתתפים.

 .57תמיכה לדור הבנים שמטפלים בהורה סיעודי – מענה ל 100%-מהפניות.

כללי
 .58תוכנית לגמילה מרווחה באמצעות העצמה ושיקום תעסוקתי – הגברת פרוייקטים
תעסוקתיים.
 .59הקמת מודל עירוני לשירותים לקשישים.
 .60תכנון מבנה חדש למע"ש.
 .61קולנוע מסייע -יצירת סרט בשיתוף נוער בסיכון המושתת על תכנים מחייהם האישיים.
 .62הגדלת הכנסות מהרווחה – שינוי תעריפים ,הכנסות מפרויקטים –הגדלת הכנסות
במיליון ש"ח.
 .63דאגה בפועל למצב הפיזי של האגף.
 .64השלמת בניה ציבורית.
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עיריית רעננה
תכנית עבודה 2015
האגף לשירותים חברתיים
מחלקה/
מטרה
תחום

שיפור איכות
החיים של
אוכלוסיות
מיוחדות

עבודה
קהילתית

משימה

יעד מתוכנן

אחראי
לביצוע

תקציב כללי

עמידה ביעדי התקציב

מנהלת
האגף
מחלקה
לעבודה
קהילתית

מרכז רכיבה על אופניים
לאנשים עם צרכים מיוחדים-
"בכל אופן רוכבים"

הרחבת השרות לאוכלוסיות
חדשות ל 150-רוכבים:בני נוער
ומבוגרים
התחלת בנית מבנה קבע

שרות רגיש נגיש

הרחבת הסדנאות לקהילות יעד
נוספות – בתשלום

פורום נכויות

פיתוח תוכניות בקהילה ושת"פ
בין ארגוני לאוכלוסיות מיוחדות
המשך פעילות  -מסגרת לישוב
סכסוכים אישיים וקהילתיים

מרכז לגישור קהילתי

תיאטרון קהילתי לאוכלוסיה
עם פיגור שכלי-

לפחות הפקה אחת שתועלה
בקרב הקהילה ברעננה

גן הריחות והצלילים

המשך פיתוח פיזי של הגן
ושיווק סדנאות חוויה
בתשלום

תארי
ך
התחל
ה

תאריך
סיום

סדר
עדיפות

תקציב
מתוכנן-
2015

תב"ר /הערות

52,667,000
1,150,000

ב"ל ,קרן שלם עיריית
רעננה

קרן שלם קרן שלושים
עיריית רעננה
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מטרה

שיפור איכות
החיים של
אוכלוסיות
מיוחדות

מחלקה/
תחום
עבודה
קהילתית

משימה

חממה עסקית

יעד מתוכנן

אחראי
לביצוע

המשך מתן מיומנות עסקית
ותמיכה לאוכלוסיות עם הכנסות
נמוכות .מפגשי מליאה

מחלקה
לעבודה
קהילתית

תארי
ך
התחל
ה

תאריך
סיום

סדר
עדיפות

תקציב
מתוכנן-
2015

תב"ר  /הערות

להעשרה.
תיאטרון קהילתי קרית שרת

העלאת הפקה שתוצג במרחב
הפיזי בשכונה

שי"ל – שירות יעוץ לאזרח

הרחבת השירותים הקיימים
להתמחויות יותר ספציפיות
ומיצוי זכויות
הפעלת ועדת היגוי ,שני צוותי
עבודה שולחנות עגולים לנוער
ופורום הגיל הרך תוך התמקדות
על בניית רצף שירותים לגיל הרך
כולל שירותים חדשים (איתור
ילדים בסיכון).
הפעלת מערך סדנאות תמיכה
והעשרה
בניית רשת חברתית תומכת
חיזוק הקשר הורים וילדים
קיום אירועים קהילתיים על ציר
הזמן השנתי .בניית מסגרת של
שיתופי פעולה בין הגופים
מנהיגות
בניית
השונים.
קהילתית.

תוכנית קדימה לילדים ונוער
בסיכון

מרכז מעגלי משפחה למשפחות
חד הוריות

עבודה קהילתית בשכונת
קריית שרת

המשך
פרויקטים
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חוסן קהילתי

הקמת וועדת היגוי
הקמת צוות רובע
תפעול צוות רובע -הכשרה
ופתוח תוכנית התערבות.

פרויקט עיר מקדמת תעסוקה

הקמת תוכנית הכשרה מקצועית
לגלאי  50פלוס ועבודות שוחקות.
לווי אוכלוסיות בתהליך העצמה
לעבודה.
אירוע שיא של שכונת רסקו
במאי
יעד מתוכנן

בר מצווה לילדים ממשפחות
מצוקה

סדנת הכנה לבני הנוער
יום בר מצווה בירושלים
אירוע בר מצווה בישוב ברעננה

פעילות בני עקיבא בקרית שרת

פעילות הפגתית לאוכלוסיות
מצוקה במהלך השנה

הפעלת מועדוניות לילדים.

הפיכת כל המועדוניות שבטיפול
האגף למועדוניות לילדים בסיכון
עם תוכניות ייחודיות
המשך הפעלה ל –  14ילדים.

הפנינג קהילתי בשכונת רסקו
מטרה

מחלקה/
תחום

בניית תוכניות
טיפול לילדים
ונוער בסיכון

עבודה
קהילתית

שיפור
התפקוד
האישי

מרכז
ושכונות

והמשפחתי

משימה

הפעלת מועדונית לילדים עם
קשיי התנהגות (עלומים)

אחראי
לביצוע

תאריך
התחלה

תאריך
סיום

סדר
עדיפות

תב"ר  /הערות

תקציב
מתוכנן-
2015

ליונס ,קרן רועי לא
אחסר ,הבית היהודי
ותרומה

מחלקת
מרכז
ושכונות

38,187,300

עם פנים בקהילה
עם פנים בקהילה

מעברים מחינוך מיוחד
לתעסוקה מפרנסת
השמות חוץ ביתיות ,פנימיות
ומשפחות אומנה ()41
קבוצת נערות בחטיבת אלון

להקיף את כל בני הנוער של ח"מ
בעיר
צמצום השמות לפחות ב10%-
ומעבר לפתרונות קהילתיים
העצמה  +מיומנויות חברתיות

חדש
נערות במצוקה
משרד רווחה
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מטרה

שיפור
התפקוד
האישי

מחלקה/
תחום

מרכז
ושכונות

יעד מתוכנן

משימה
מסך עולה – הקמת להקה

הקמת להקה לבוגרי מסך עולה
לדורותיהם
הפקת סרט .תיאטרון טיפולי
לנוער 30 .תלמידי כיתות איל,
אתגר ,מבר ,חנוך מיוחד ועולים.

חונכים/חונכים

טיפוח וחונכות לילדים עם
קשיים לימודיים
הבאה של  100%מהמקרים,
בהתאם לקריטריונים המוגדרים
בחוק לועדות החלטה
טיפול ב –  100מטופלים

תיאטרון "מסך עולה" 9

והמשפחתי

אחראי
לביצוע

תאריך
התחלה

תאריך
סיום

סדר
עדיפות

תקציב
מתוכנן-
2015

תב"ר  /הערות

מחלקת
מרכז
ושכונות
קרן רועי
משרד הרווחה (צריך
להיכנס לסל תרבות)

ועדות תכנון טיפול – דיונים בין
מקצועיים ,לפחות ב – 100
ילדים ונוער
הכשרת סטודנטים לעו"ס – 20
סטודנטים
טיפול וליווי האדם עם פיגור
ומשפחתו
ערב חשיפה לתחום האוטיזם

מועדון גולן
טיפול וסיוע
בחיי הנישואין
והמשפחה לכל

טיפול
בזוג
ובמשפחה

קיים
שרות מיטבי לשילוב בקהילה
קיים
קיום בית פתוח ביום הנכה
הבינ"ל :מגורים ועסוקה של
מפגרים ואוטיסטים.

טיפולים משפחתיים  /זוגיים

מועדון חברתי לאוכלוסיית פי די
די
 450משפחות

הדרכה בתשלום

מתמחים

התחנה
לטיפול
בזוג

גבוה
גבוה

1,371,600

הכנסות מתקבולים
ומתקני ם

15

תושבי העיר
רעננה

מטרה

ובמשפחה
גישור :הסדרי גירושין ,הסכמי
זוגיות ,הסכמי ממון ,סכסוכי
הורים ילדים ,סכסוכים
משפחתיים וסכסוכי רכוש
תיאום הורי

מחלקה/
תחום

טיפול בילדים
ובני נוער
במצבי סיכון

חוק
הנוער

תוכניות ליווי
ותמיכה
למשפחות
הסובלות
מאלימות

טיפול
ומניעת
אלימות
במשפחה

 50משפחות

גבוה

מתן שירות לתושבי העיר
המתקשים בשמירה על
יחסים תקינים –  15משפחות

גבוה

משימה

טיפול חוקי עפ"י חוק הנוער
טיפול והשגחה
קליטת פניות מגופים שונים
בקהילה :משטרה ,ביהמ"ש,
שירותי מבחן ,קווי חירום,
ארגוני נשים ,מערכת הבריאות,
עובדי האגף לשירותים
חברתיים ועוד
מתן מידע לגבי שירותים
שונים ,כגון :בט"ל ,סיוע
משפטי ,סיוע בשכ"ד ,וכו'
טיפול פרטני בנשים נפגעות
אלימות וגברים המתנהגים
באלימות ולהיפך
טיפול קבוצתי המתמקד
בשליטה בכעסים
אירוע עירוני שנתי לציון היום

יעד מתוכנן

תסקירים לבתי משפט ,טיפול
באלימות לסוגיה הקשורים לילד
ונוער
מענה ל 100%-מהפניות

אחראי
לביצוע

תאריך
התחלה

תאריך
סיום

סדר
עדיפות

תקציב
מתוכנן-
2015

תב"ר  /הערות

1,250,000
מרכז
לטיפול
ומניעת
אלימות
במשפחה

מאוהדות משרד
הרווחה,לכל מרכז
האלימות

מענה ל 100%-מהפניות
מענה ל 100%-מהפניות
 3קבוצות
כ 200 -משתתפים

קיים
מתקציב המרכז
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מטרה

מחלקה/
תחום
אוכלוסיה

טיפול
לשיפור
איכות החיים
ורווחת
האוכלוסייה
המבוגרת

מבוגרת

הבינלאומי למאבק באלימות
נגד נשים
"אישה – אחות" ,פרויקט
מתנדבות .נשים בקהילה מלוות
ותומכות בנשים נפגעות
אלימות.
מועדון העשרה לבני הזוג גם
יחד וליחידים כהשלמה
טיפולית בנושא האלימות
משימה

יוגדל ל 7-מתנדבות

קיים
יוגדל ל 30-משתתפים במועדון
יעד מתוכנן

מתן שירותים בנושא חוק
סיעוד הענקת שירותי טיפול
אישי למבוגרים המוגבלים
בתפקודם ,המתגוררים
במסגרת הבית ותלויים בעזרת
הזולת בביצוע פעולות היום-
יום

טיפול ,שירותי ייעוץ ,הכוונה
והדרכה מעקב ובקרה .מענה ל-
 100%מהפניות

"קול קורא" מניעת והפגת
בדידות אצל קשישים בקהילה

 150קשישים בקריית שרת ורסקו
מותנה בקבלת תקציב

מיצוי זכויות פרויקט מיצוי
זכויות מורחב
"והדרת" בנות שרות לאומי
בשיתוף המשרד לאזרחים
ותיקים

כניסה ל 100%-מהפניות
והרשימות באמצעות מתנדבים
הגדלה ב 10%-את מספר
הקשישים הנהנים

תעסוקת בית

הגדלה ל 12-משתתפים

אחראי
לביצוע
מנהלת
המחלקה
לאוכולוסיה

המבוגרת

תאריך
התחלה

תאריך
סיום

סדר
עדיפות

תקציב
מתוכנן-
2015
9,921,100

תב"ר  /הערות
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"בטוח בבית" – הבטחת
שלומם הפיזי של הקשישים
בביתם

כניסה ל 220-בתי קשישים בשלב
א'

טיפול באמצעות חוקי הגנה על
זקנים חוק החוסים,
אפוטרופסות

מענה ל 100%-פניות

טיפול פסיכוסוציאלי יעוץ
הכוונה והדרכה לזקן ומשפחתו
– התערבות בשעת משבר

טיפול ל 100%-מהפניות

העצמת נשים מבוגרות (קס"ם)

להפוך לקבוצה לעזרה עצמית ל-
 12מפגשים ע"י מתנדבים -

קבוצות להעצמת נשים
במועדונים מגדל וקריית שרת

כנ"ל

מרכז תעסוקה לקשיש

שימור הקיים

טיפול באמצעות קבוצות:
בני/בנות זוג ,תמיכה
לבנים/בנות ,קבוצה לעובדים
זרים
גיוס מתנדבים חדשים
בתחומים ייחודיים
ובפרויקטים לגמלאים
תוכניות לניצולי שואה :מועדון
לניצולי שואה "קפה אירופה",
הרצאות סדנאות ,בקשר בין-
דורי ,מועדון צילום ,בית
לאומנים ,סדנא לביבליותרפיה

בשיתוף עמותת עמדא

הגדלת מס' המתנדבים ב – 10%
נוספים
שימור מספר המשתתפים
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הדרכה ועזרה במילוי טפסים
ומעקב

מיצוי זכויות של קשישים ועולים
ניצולי שואה

מרכז תעסוקה כושר ופנאי

הגדלת מספר המשתתפים ל-
 1000וכן הוספת פעילות
לתעסוקה

ארגון פעילות בחודש הזקן,
אירוע עירוני שנתי

תכנון ויישום תוכניות תרבות
ורווחה למטרהת העצמה

האוניברסלית
פרויקט קהילה תומכת

איתור והוספת אנשים חדשים –
כ 10%-תוספת וכן הגדלת

הקבוצה השלישית ל200-
תמיכה לדור הבנים שמטפלים
בהורה סיעודי
הפעלת מרכז יום לקשיש
בשיתוף העמותה למען הקשיש

טיפול בבני זוג – קבוצות
תמיכה וייעוץ בבני משפחה של
קשישים סיעודיים ותשושי נפש

מענה ל 100%-מהפניות
העלאה ל 200-משתתפים

המשך הפעלת הקבוצה

ממשיך
חסויות
כרטיסים
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מטרה
התייעלות
ושינוי ארגוני

מחלקה/
תחום

משימה

יעד מתוכנן

כללי

אחראי
לביצוע
מנהלת
האגף

תוכנית לגמילה מרווחה ע"י
העצמה ושיקום תעסוקתי
שיפוץ מבנה פיזי של האגף
קולנוע מסייע
הקמת מודל עירוני לשירותים
לקשישים.
השלמת בנייה ציבורית
תכנון מבנה חדש למע"ש.
שינוי תעריפים ,הכנסות
הגדלת הכנסות מהרווחה
מפרויקטים – הגדלת הכנסות
במיליון ש"ח.

תאריך
התחלה

תאריך
סיום

סדר
עדיפות

תקציב
מתוכנן-
2015
787,000

תב"ר  /הערות
משרד הרווחה ,ביטוח
לאומי ,עמותה

פתיחת והרחבת פרוייקטים
תעסוקתיים
דאגה לרווחת העובד
יצירת סרט בשיתוף נוער בסיכון

,

