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איגוד ערים אשכול גליל מזרחי



פרוייקט רשתות חוסן - שלבי הפרוייקט  
מטרה: יצירת שיתוף פעולה אזורי לחיזוק המוכנות והחוסן הקהילתי בשגרה ובחירום

אוכלוסיות יעד: אנשים עם מוגבלויות, אזרחים ותיקים, צעירים 18-35
תהליך: סדרת מפגשים עם נציגי הרשויות ונציגים מקצועיים נוספים לטובת מיפוי

הצרכים ופיתוח רעיונות לפעילות ומיזמים אזוריים שיוכלו לפתח חוסן בשגרה ובחירום
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אשכול גליל מזרחי

הנעת
התהליך

מיפוי
צרכים

עבודה
רשותית

פיתוח
ורעיונאות

• פגישת התנעה פנימית עם צוות 
הפרוייקט לקבלת הרקע לתהליך 

והצפת סוגיות למיקוד בסדנאות
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• מפגש רשותי פנים מול פנים:
- המפגשים התקיימו במהלך אוקטובר 

- נובמבר ב 16 רשויות
��

• המטרות
- דיוק האתגרים הרשותיים
ומיפוי הצרכים והמשאבים

• תוצרים:
סיכום המפגש ותיעוד תהליך העבודה

מסמך המרכז את עבודת הצוותים 
והממצאים שעלו - האתגרים והצרכים 

ברמת הרשות/ או האוכלוסיות

• מפגש סדנאי בפורמט מקוון:
- המפגש התקיים ב 17 בספטמבר

��
• המטרות

- רתימת הרשויות למהלך
- הכנה למפגש הרשותי

• כנס רשתות חוסן אזורי:
- התקיים ב- 1.12.20

- מאה משתתפים - נציגי רשויות, נציגי 
ממשלה, אירגוני מגזר שלישי ומכללות 

אזוריות ואנשי  מקצוע נוספים
- התקיימו 10 קבוצות עבודה על הנושאים 

שעלו מהעבודה הרשותית

• המטרות
- בחירת 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



נושאים עיקריים שעלו כמחוללי חוסן ונדונו בכנס:

• חיבורים בין דוריים

• פלטפורמה דיגיטלית אזורית 
  למתן שירותים

• שירותים ניידים והסעים

• תרבות של מעורבות

• צעירים יוצרים קהילה מקומית 

• חיבור למקום ולסביבה

• נשים מובילות חוסן

• שילוב אנשים בעלי מוגבלויות

• וותיקים מובילים

אשכול גליל מזרחי
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תוצאות הסקר
שלושת הנושאים שקיבלו את הדירוג הכי גבוה:

מקום ראשון
מקום שלישי

מקום שני

29
28משיבים

משיבים

26
משיבים

פלטפורמה 
דיגיטלית אזורית: 

ריכוז ידע ושירותים בנושאים 
של שירותים ובעלי תפקידים 

בחירום, צרכים מיוחדים, 
תעסוקה ונטוורקינג, השכלה, 
פנאי, היכרויות, התנדבות, 
צרכנות, תחבורה חכמה ועוד

מרחב משותף לצעירים 
במתחמים קיימים: 

שיאפשר עבודה עצמאית 
ושיתופי פעולה בתחומים 

שונים בו יהיה גם מידע אזורי 
בתחום תעסוקה, השכלה, 

פנאי, היכרויות וכו'

חיזוק והנגשת שירותי קצה: 
שירות עד התושב, מתן 
מענים ושירות עד הבית

בכל תחומי החיים – רווחה, 
בריאות, פנאי וכו'
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סיכום הכנס 

ודיוק 
התוצאות

פרסום קו"ק 
(פברואר)

שיווק הקו"ק 
(פברואר
- מרץ)

הגשת רעיונות
שלב א

(סוף מרץ)

הגשת רעיונות
שלב ב

(אפריל)

בחירת הזוכים
(מאי)

• מפגשים רשותיים לחשיפת 
הקול קורא:

- הגברת הנגישות של הקול 
הקורא לכלל הרשויות

- דגש על שיתופי פעולה 
אזוריים

- חיבור בין הצרכים שעלו 
ברשויות לבין הצרכים בכנס 

ובקול הקורא

• בדגש על שלוש האוכלוסיות:
- אנשים עם מוגבלויות

- אזרחים ותיקים
- צעירים

• הגשת רעיונות 
והצגת שותפים

• סינון ובחירת מיזמים 
שעוברים לשלב ב

• הגשת תוכנית 
תפעולית/עסקית 

על מנת לקדם פרויקטים 
ברי קיימא וארוכי טווח

המשך פרוייקט רשתות חוסן

• המשך ליווי המיזמים 
וחשיפה

 


