
                
                                                                                       

 
 

לפיתוח אזורי מרכז   
 בשלטון המינהל

 המקומי
והנגב הדרום מחוז  

 משרד הפנים
 האגף למינהל מוניציפאלי

 
 שילוב אוכלוסיות, ווחהר, קהילה

 
 המחלקה לשירותים חברתיים

המחלקה לשירותים חברתיים עוסקת באיתור ומתן סיוע לתושבים במצבי משבר ומצוקה 
 .המשפחה והקהילה, ובטיפול ברווחת הפרט

פעילות במודל משולב של עבודה סוציאלית מרחבית  :עבודה סוציאלית מרחבית
, ילדים ונוער בסיכון, גישור גירושין, אלימות במשפחה: ותביישובים ובהתמחויות שונ
 .עבודה קהילתית וקבוצתית, שיקום נכים, קשישים, ילדים עם צרכים מיוחדים

יעוץ והדרכה לאנשי מקצוע , טיפול בילדים בסיכון, הגנה על הקטין: ס לחוק הנוער"עו
 .  ועובדי חינוך

עריכת תסקירים לבית המשפט , גירושין ליווי ייעוץ וטיפול בהליכי :ס לסדרי דין"עו
 . ועוד

 .מעקב אחר ביצוע, קשר עם ביטוח לאומי, ליווי, שירות סיעודי לקשיש :חוק סיעוד
יישוב , הקמה והנחיית קבוצות תמיכה והעצמה :פעילות קהילתית ומערכתית

ובים ייעוץ וליווי לממלאי תפקידים בייש, הקמת ועדות רווחה ביישובים, סכסוכים וגישור
 .ליווי והנחייה של הליכים קהילתיים בתחומי הבינוי והחוסן הקהילתי, ייעוץ. וברשות

 

 מרכז יחדיו, העמותה למען הקשיש בשער הנגב

מרכז יחדיו מפעיל ומקדם שירותים ייחודיים ומותאמים לכלל ותיקי המועצה האזורית 
 .שער הנגב

 .וחברהקיום מפגשי העשרה תרבות  :פעילות חברתית ותרבותית
מרצים מהמכללה האקדמית ספיר  :קתדרה עממית לוותיקי שער הנגב -ותיקדמי

במקביל מתקיימים לימודים פרטניים בתחום . מלמדים קורסים מגוונים ברמה אקדמית
 .אנגלית ותחומים נוספים, מוזיקה, הכרת המחשב

 . פימסלולי פעילות גופנית בשיתוף עם המרכז ההידרותר :פעילות גופנית מותאמת
, צילום, ציור, קרמיקה: מגוון רחב של פעילויות בתחום האמנות והיצירה :אמנות ויצירה

 תפירה ועוד
במתן מענה לצרכי , ך מרכזי במערך השירותים לוותיקי המועצהנדב: קהילה תומכת

 .הרווחה של הזקן בקהילה
 

 מרכז החוסן

רים הביטחוניים המרכז הוא עוגן מרכזי בבניית פתרונות והתמודדויות עם האתג
 .בהעלאת החוסן הקהילתי והאישי, הניצבים בפני התושבים

. הכשרה ותרגול של צוותי החירום היישוביים והאזוריים :מוכנות והיערכות לחירום
הכשרה ותרגול של ממלאי תפקידים ומתנדבים בכל תחומי ההיערכות לאתגרים 

 .הביטחוניים ולמצבי אסון וחירום אחרים
טיפול בחרדה ובמצוקות נפשיות . מתן מענה ראשוני לנפגעי חרדה :טיפול ושיקום

(. הידרותרפי)רפואי  -קבוצתי ופרא, משפחתי, פרטני: לילדים ומבוגרים במגוון שיטות
הכשרת אנשי מקצוע ומתנדבים למתן טיפול . סדנאות להתמודדות  לכל האוכלוסייה

 .וסיוע
והאזור באמצעות פרויקטים חברתיים חיזוק החוסן של קהילות הישובים  :חוסן קהילתי

 .ושיתופי פעולה עם גופים ומחלקות במועצה( צוותי חוסן ובינוי קהילתי, "הדולפינים)"
 
 
 



                
                                                                                       

 
 

לפיתוח אזורי מרכז   
 בשלטון המינהל

 המקומי
והנגב הדרום מחוז  

 משרד הפנים
 האגף למינהל מוניציפאלי

 
 

 בינוי קהילתי, צמיחה דמוגרפית
התחום מובל בשיתוף פעולה בין המטה האסטרטגי והמחלקה לשירותים 

 .מרכז החוסן/חברתיים
 

, ליווי מקצועי, ע בהגדרת הרכב הצוות והמנדט שלוסיו :ליווי צוותי צמיחה דמוגרפית
 .השתתפות פעילה, סיוע באיתור ומימון יועצים

. קיום מפגשי הכשרה אזוריים וסיורים לימודיים למובילי צמיחה דמוגרפית :הכשרה
 . הדרכות מקצועיות לוועדות קבלה וקליטה

 .חבות בישוביםניהול של ועדת הקבלה האזורית לנקלטים בהר :ועדת קבלה אזורית
 .אספקת מידע עדכני בכל הנוגע לקליטה וצמיחה באזור :ריכוז מידע

המטה האסטרטגי מוביל ומלווה את תהליכי הקליטה בישובים  :סיוע בתחומי הקליטה
ייעוץ וסיוע לממלאי   ".בינוי קהילתי"וביחד עם מרכז החוסן מלווה תהליכים של 

 .נקלטים ומתעניינים, תושבים, תפקידים
ייזום וקידום של פרויקטים ייחודיים לקליטה והרחבת האוכלוסייה בשיתוף  :רויקטיםפ

" כפר היוצרים", ביכיני" איילים"כפר הסטודנטים : בין הפרויקטים. עם גורמים נוספים
 .בברור חיל ועוד

 
 
 


