
חיזוק הקהילתיות ברמת 

הרשות המקומית

בשיתוף עם משרד הביטחון

29.01.17



סדר יום

רקע על השולחן העגול והמהלך, הכרות, פתיחה 09:00-09:30

קהילתיחוסןעלהרצאה09:30-10:00

המרכזיותהדרךואבניהעבודהצוותמטרות10:00-10:15

.הצוותעבודתנושאלגבישנאספוההזדמנויותהצגת10:15-10:30

'ההזדמנויותמסמך'להתייחסויות10:30-10:50

והתייחסויותלבחירההקריטריוניםהצגת10:50-11:00

הצוותעבודתלמיקודהנושאבחירת11:00-11:45

?להתקדםכדיצריכיםאנחנומה11:45-12:00



מטרות ולוחות זמנים

פער בתחום בו עוסקת /להגדיר ולפתח מענה אחד לצורך

מגזרי-תוך דגש על מענה דו או בין, הקבוצה

 2017הגעה לתוצר עד סוף חודש יוני

חמשה שבועות/אחת לארבעה: תדירות מפגשים



יציאה לדרך
מיפוי  צרכים

ומענים

גיבוש  

מענים

שיתוף ציבור  
רחב

תיקוף תוצרים  
והמלצות  

סופיות

מסמך  
המלצות  

מסכם

תהליך העבודה

2017יולי -2016יוני 

(.12-צוות ה)י צוות השולחן וצוות היגוי מבין חברי השולחן "המהלך מלווה ע* 

'17יולי '17יוני '17מאי -16' נוב'16' נוב-'ספט'16יוני  '17יולי –יוני 

הכנה 

למהלך

'16' מאי-'ינואר



תוצר מצופה

שיכול לעשות שינוי משמעותי  , ישים, פיתוח תוצר קונקרטי אחד

.  בחיזוק הקהילתיות ברמת הרשות המקומית( פרטו)

מנגנון, תהליך, פלטפורמה, התוצר יבנה כמתווה לשירות.

  הקבוצה תגדיר ביחס לתוצר מה המעטפת הנדרשת על מנת

(. 'הכשרות וכו, תקציבים, משאבים)להביא ליישומו 



:קריטריונים מוצעים לבחירת התוצר

1
2
3

.  מענה לצרכים מרכזיים

היתכנות לעשיה קהילתית  

הזדמנות לשינוי

(  פרקטיות)ישימות  4



צירי רוחב שחשוב להתייחס

 מתן מענה ראשוני בשעת , הערכות לחירום–ציר כרונולוגי

.  חירום ושגרת חיים בחירום

 שיתוף –תיאום –העברת מידע –ציר היחסים הבין מגזריים

.פעולה

הנגשת המודלים והכלים לאוכלוסיות עם  –אוכלוסיות מיוחדות

צרכים מיוחדים  



הזדמנויות לפעולה

(.  ס"בי/ועדי גנים, ועדי בתים-כגון )רכזיהן /מיפוי קהילות קיימות ומנהיגיהן•

.  יצירת רישות בין קהילות ובתוכן•

.  מי לא שייך לקהילה וחיבורו לקהילה או הכנסתו לרשימה ייעודית–זיהוי •

.  הקמת מנהלות שכונתיות לחיזוק וריכוז המענים בידיהן•

.  חלוקת תפקידים בין ובתוך קהילות•

.סים כגוף מרכז קהילה"גיוס החברה למתנ•

: רישות קהילתי



הזדמנויות לפעולה

:  מיפוי

צרכים•

מענים•

פערים •

משאבי קהילה  •

:העברת וסנכרון מידע



הזדמנויות לפעולה

.  יצירת תשתיות ומערכים מתואמים להתנדבות בשגרה ובחירום•

.  תפקיד בחירום לכל אדם המסוגל לכך•

(.  תנועות נוער–כגון )רתימת אנשים מגופים בלתי פורמליים •

לאומי  -שילוב מתנדבי השירות האזרחי•

תכלול המתנדבים על ידי הרשות המקומית  •

:חיזוק התנדבות ותפקיד לכל אדם המסוגל לכך



?מה אנחנו צריכים כדי להתקדם

דוגמאות  )? איזה מידע אנחנו צריכים לקראת המפגש הבא. 1

(. ב"וכיו, מומחים, למודלים

,  ניסיון ייחודי, מומחיות, ידע? מה אני יכול להביא לצוות. 2

.  משאבים אחרים



תודה על השתתפותכם  


