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רשתות חוסן אזוריות

הצעדים שבוצעו עד כה:
הושלם מיפוי ראשוני

 במטרה לקבל תמונת מצב אזורית ולהבין את השונות בין הצרכים והמענים הקיימים
ברשויות השונות

 
מינוי מובילת פרויקט על ידי מליאת האשכול - מנכ"לית מוא"ז הגליל העליון, עידית חמל

התקיימו מספר פגישות לבחינת התהליך
 גובש  צוות מוביל בהובלת עידית חמל לדיוק התהליך

 התקיימה חשיפה ראשונית בפני פורום מנהלי ומנהלות רווחה של מחוז צפון

מטרה: יצירת שיתוף פעולה אזורי לחיזוק המוכנות והחוסן הקהילתי בשגרה ובחירום
אוכלוסיות יעד: אנשים עם מוגבלויות, אזרחים ותיקים, צעירים 18-35

פרויקט שהוא שיתוף פעולה עם משרד העבודה והרווחה, המשרד לשוויון חברתי והסוכנות היהודית. בוצע בעבר בדרום 
ונקרא MY5, אנחנו עושים את ההתאמות לאזור שלנו ויוצאים לדרך.



פרוייקט רשתות חוסן - שלבי הפרוייקט
תהליך: סדרת מפגשים עם נציגי הרשויות ונציגים מקצועיים נוספים לטובת מיפוי 

הצרכים ופיתוח רעיונות לפעילות ומיזמים אזוריים שיוכלו לפתח חוסן בשגרה ובחירום

• פגישת התנעה פנימית עם צוות 
הפרוייקט לקבלת הרקע לתהליך 
והצפת סוגיות למיקוד בסדנאות.

• תיקוף שלבי עבודה, תיחום 
הפרוייקט והגדרות שגרות ניהול.

• מפגש סדנאי בפורמט מקוון:
- המפגש יתקיים במהלך ספטמבר

- משך המפגש שעתיים
- 18 משתתפים - מנהלים/ות 

  שירותים חברתייים מהרשויות
- חלוקה לקבוצות עבודה, 

  עם יועץ/ת מלווה לכל קבוצה

• המטרות:
- רתימת הרשויות למהלך

- הכנה למפגש הרשותי

• תוצרים:
סיכום המפגש ותיעוד תהליך העבודה

מסמך המרכז את עבודת הצוותים והממצאים 
שעלו - האתגרים והצרכים ברמת הרשות/או 

האוכלוסיות (בהתאם למה שיוגדר)

• מפגש סדנאי בפורמט מקוון:
- המפגש יתקיים לקראת תחילת נובמבר

- משך המפגש 3 שעות (ברוטו)
- 50 משתתפים - נציגי הרשויות, 

   נציגי ממשלה, אירגוני מגזר שלישי 
   ומכללות אזוריות ואנשי מקצוע נוספים

- במהלך היום יתקיימו קבוצות עבודה 
   עם ליווי מקצועי

• המטרות:
- בחירת 2-3 נושאים להתמקדות

- תהליך רעיונאות לפעילויות ומיזמים
   אזוריים שיוכלו לתרום לחוסן

   בשגרה ובחירום

• תוצרים:
סיכום המפגש ותיעוד תהליך העבודה

מסמך המרכז את עבודת הצוותים מהסדנה - 
העמקת האתגרים והצרכים והצעות למיזמים 

ופעילויות לחיזוק החוסן בשגרה ובחירום

• פגישת סיכום ועיבוד תובנות ותוצרים

• תוצרים:
מסמך מסכם

תיעוד תהליך העבודה, עיבוד ממצאים 
ותובנות שעלו בתהליך, תיאור הנושאים 

שנבחרו להמשך פעולות, ריכוז ההמלצות 
והוצאת קול קורא
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· מפגש רשותי פנים מול פנים:
- המפגש יתקיים במהלך אוקטובר

- משך המפגש שעה וחצי
- משתתפים: צוות מוביל רשותי

· המטרות:
- דיוק האתגרים הרשותיים 
 ומיפוי הצרכים והמשאבים
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