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  2022כנית עבודה  ת

                  

 שגית פרבר        ביטחון קהילתי    מחלקה: 
 

תי
שו

קוד ר
מי

 

 מסגרת ביצוע  מיקודים רשותיים 

לו"ז   תפוקות  משימות יעד תחום ליבה 
 שותפים  אחראי  עדיפות לביצוע

מרחב  
העברת סדנאות בבתי הספר ובחינוך הבלתי פורמלי תנועות נוער, שיתוף   צמצום צואת כלבים ברחובות   ציבורי

 פעולה עם קבוצה בכיתה ו' בית הנוער נאמני צואת כלבים.
הפעלות בשנה    6לפחות 

מ. ביטחון   רגילה יולי  לשכבות גיל שונות  
 קהילתי 

שפ"ע, 
מתנ"ס,  

 חינוך 

העלאת תחושת השיכות   קהילתיות 
 והגאווה המקומית  

פרסום כתבות להעלאת תחושת הגאווה המקומית וניוזלטר על בסיס  
שבועי באמצעות מילגאי, בשיתוף המרכז הקהילתי באחריותם להעביר  

 זרקור על פעילות, מתנדב וכו' 

אחת לשבוע וכתבה אחת  
  35לחודש  )סה"כ לפחות 

 כתבות(
מ. ביטחון   עליונה  שוטף 

 י קהילת 
מתנ"ס,  
 מתנדבים 

 קרן חילוט תוכנית ליגה אחרת כיתות לב  מתן מענה לנוער בסיכון   חינוך
פתיחת תוכנית לכיתה ט' י' יא'  

  15פעיליות לכיתה  )סה"כ  5 -כ
 פעילויות(

מ. ביטחון   גבוהה יולי 
 חינוך, תיכון  קהילתי 

 

  

 מסגרת ביצוע  משימות שוטפות 

לו"ז   תפוקות  משימות יעד תחום ליבה 
 שותפים  אחראי  עדיפות לביצוע

תיאום 
פעילות  
 ישובית 

כלל אירועי התרבות ואירועים  
ישוביים יופיעו ויועדכנו בלוח  
 האירועים היישובי המשותף 

לכל חודש את כלל הפעיליות בלוח האירועים היישובי,  10 -עדכון עד ה
ביטחון  מ.  רגילה חודשי  עידכונים בשנה  12 לחודש העוקב 

 מתנ"ס  קהילתי 

מוגנות  
 מינית 

העלאת תחושת הבטחון של  
 נערות להסתובב בישוב  

,מחלקת הנוער   safeupפיתוח מיזם  שומרות סף בשיתוף עם אפליקצית 
מ. ביטחון   עליונה  אפריל  בנות יורידו את האפלקציה  400 ומחלקת חינוך , הנהגות הורים 

 קהילתי 
חינוך,  
 מנדבות 

הגברת המודעות למיניות   
בריאה ע"י הדרכות של מרכזי  

 סיוע לכל שכבות ח' ויא'   

. 3. ישיבה מקדימה עם המנהלות לתיאום. 2. הוצאת הזמנת עבודה. 1
. עריכת סקר שביעות רצון בקרב  4קביעת מועדי להעברת הסדנאות.  

 התלמידים לאחר הסדנאות.  

נערים   250יעברו את הסדנא   
מ. ביטחון   גבוהה מרץ  ונערות  

 בי"ס, הורים  קהילתי 
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העברת מידע ופעילות  
 אקטיבסטית למיניות בריאה  

משתתפים.ות בני נוער אורט אורנית, בקרה על    12שגרירים למיניות בריאה 
סקר שביעות רצון של התלמידים ליווי   התכנית פעם ראשונה באורנית 

 הקבוצה ע"י מדריכת המוגנות  

לקראת יום המאבק באלימות   
פעילויות   2נגד נשים 

 אקטיבסטיות בשנה  
מ. ביטחון   גבוהה פברואר 

 קהילתי 
בי"ס, מ.  

 מוגנות 

 העשרה להורים בנושאי מוגנות  
הרצאות הרצאות להורים   2הורות בסלון במסגרת בית ספר להורים בחירת 
משפחות שרוצות לארח  2בנושא של מיניות בריאה לבני נוער, למצוא 

 פרסום ...

  2יב'  -להורי שכבות ח' 
משתתפים   20הרצאות, לפחות 

 בכל הרצאה 
מ. ביטחון   רגילה מאי 

 הורים  קהילתי 

העלאת הביטחון בקרב נערות  
 ונשים בישוב 

פעילויות , מדריך להגנה עצמית, הזמנת רכש  3קורסים להגנה עצמית 
 פרסום רישום   

לנשים בוגרות,   -הדרכות  3
, ובנות  12-14נערות בגילאיי 

  20. לפחות 18 -14נוער 
 משתתפות בכל הדרכה 

מ. ביטחון   רגילה מרץ 
 קהילתי 

ביטחון,  
 חוגים

בנושא מיניות   הכנסת תוכניות 
 תוכנית בנות ובר מצווה בשיתוף הנוער עם עמותת תודעה   בריאה בחינוך הבלתי פורמלי  

סדנא לאמהות ובנות בנות  
מצווה וסדנה לאבות ובנים בני  

 מצווה  
מ. ביטחון   גבוהה פברואר 

 נוער  קהילתי 

העלאת המודעות למניות  
מ. ביטחון   רגילה   משתתפים   50 סדנאות בשנה(  2והדרכות מיניות בריאה לנוער הדתי )הכנסת סדנאות  בריאה בקרב בני הנוער הדתיים 

 נוער  קהילתי 

מענים 
הקהילה  
 הלהטבית 

העלאת המודעות והשירותים  
 הניתנים לקהילה הלהטבית  

בישוב בשיתוף הנוער   בנית תוכנית יישובית לקידום הקהילה הלהטבית 
 החינוך ונציגי הקהילה  

תוכנית יישובית מגובה  
מ. ביטחון   עליונה  ינואר  תקציבית  

 נוער וצעירים  קהילתי 

העלאת המודעות לקהילה  
מ. ביטחון   גבוהה   קיום אירוע בשבוע הגאווה   אירוע גאווה בשבוע הגאווה בשיתוף מחלקת הנוער   הגאה  

 נוער  קהילתי 

מתן מענה להורים לילדים.ות  
מ. ביטחון   גבוהה פברואר  הורים  15קבוצה אחת, עד  קבוצת תמיכה להורים לילדים.ות גאים במסגרת בית ספר להורים   להטבים  

   קהילתי 

צמצום  
 אלימות  

הפחתת מקרי האלימות במרחב  
 הציבורי 

מצלמות במרחב הציבורי , בחינת מרחבים המהווים מוקדי פעילות של נוער  
או פעילות לא רצויה אחרת הוצאת דמ"צ אישור חברה מפעילה התקנה של  

 המצלמות ודיווח תלוי תקציב  
מ. ביטחון   גבוהה אפריל  מצלמות   10

 ביטחון, נוער  קהילתי 

ניתוח המגמות בנושאי אירועים  
 חריגים ומתן מענים ייעודיים  

דיווח שוטף על אירועים מכל הגורמים חינוך נוער משטרה ביטחון הטמעה  
 של הדוח בקרב בעלי התפקידים ווידוא שהם מדווחים  

הכנת דוח חודשי על אירועים  
ביישוב )איסוף נתונים מכל  

  100%בעלי התפקידים(, 
  מהאירועים הידועים

והמדווחים יעודכנו לא יואחר  
 לכל חודש עוקב  1 -מה

מ. ביטחון   עליונה  מרץ 
 קהילתי 

ביטחון,  
שיטור,  

 רווחה, נוער 

הסדרת נוהל חירום בטיפול  
 באירועים חריגים

כתיבת נוהל חירום ותיעוד המקרים, הטמעת הנוהל בקרב כלל גורמי 
 אירוע ואירועהחירום במועצה, מעקב אחר ביצוע הנוהל לאחר כל  

נוהל כתוב, כלל גורמי החירום  
מ. ביטחון   עליונה  ינואר  יפעלו בהתאם לנוהל 

   קהילתי 

צמצום האלימות בבית ספר  
 היסודיים, ומתן מענה לתופעה 

מדריכי מוגנות בשלושת בתי הספר ) גוונים שחקים ואורט (, כרגע פועלת  
מדריכה אחת בבית ספר גוונים, הפעלת המילגאים ביובלים ובגוונים גיוס  
מדריכה נוספת בחצי משרכה לאורט הדרכה ליווי בקרה כעל המדריכים  

 והמלגאים  

משרה   1/4משרה גוונים, ו  1/4
  2משרה אורט,   1/2שחקים, ו 

גאיים הפעילים בבי"ס  מל
 )גוונים ושחקים(

מ. ביטחון   עליונה  ינואר 
 קהילתי 

בי"ס, חינוך,  
 נוער 
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העלאת המודעות לסכנות  
 ברשת בקרב ילדים והורים

  שבוע גלישה בטוחה )בפברואר( ברמה היישובית בשיתוף מדריכי מחוגנות
וצוות הנוער העברת תכנים בנושא בכל בתי הספר לילדים ולהורים ריכוז  
הנושא כיום שיא ישובי בחינוך הפורמלי והבלתי פורמלי ישיבות סדורות  

 מול בתי הספר בניית תכנית בית ספרית  

אירועים בתוך בתי הספר,  
הפעלה של מועצת תלמידים  

ונבחרת מצמחים תעביר מצגות  
אירוע שיא  , וקיום 105על מוקד 

 )הצגה( בתרבותא  

מ. ביטחון   גבוהה פברואר 
 קהילתי 

בי"ס, חינוך,  
 נוער 

העלאת המוגנות ושיח מכבד  
בשיתוף המגשרים   - ברשת 

במרכז גישור, הנהגות הורים  
ומועצות תלמידים גיבוש אמנה  
ישובית לשיח מכבד ברשתות  

 החבריות 

נשים שמאוד חזק בישוב  פעילות העצמה לנשים ויצירת חיבור עם פורום 
נושאים שמעניינים אותם ויצירת פעילות נשים מעצימה פרסום   2בחירת 

 רישום ...

אמנה יישובית לשיח ברשתות  
החברתיות פעילות עם מנחה  

 מקצועי   
מ. ביטחון   עליונה  פברואר 

 מגשרות  קהילתי 

הגברת הביטחון במרחב  
הציבורי ע"י נוכחות מבוגרים  

 אחראים 

תפעול סיירת הורים גיוס סיירים חדשים בקרה על הסיורים קבלת דיווח  
 אחריות שכל שבוע ביום שישי יוצא סיור  

הכשרות בשנה, שימור על כ   2
מתנדבים, סיורים כל יום   16

סיורים בשנה(,   50 -שישי )כ
קבלת עדכון על כל סיור, טיפול  

 בהערות של הסיירים 

מ. ביטחון   רגילה שוטף  
 קהילתי 

ירת  סי
 הורים, נוער 

הפחתת מקרי האלימות  
בהסעות הציבוריות מבתי  

 הספר הייסודים 

חידוש ההתנדבות של נאמני הסעות גיוס נאמני הסעות מקרב בני הנוער  
כיתות ח' שחקים מבוגרים שילוו את הפעילות וליווי הפעילות לאורך השנה  

 ביחד עם הרכזת  

נאמני    6גיוס והפעלה של 
מ. ביטחון   רגילה ינואר  הסעות  

 קהילתי 
מתנדבים,  

 בי"ס 

העלאת המודעות על האחריות  
הפלילית שימוש בסמים  

 ואלכוהול   
 הרצאות בחינוך הפורמלי והבלתי פורמלי 

מפגשים עם מנחה    3סדנא של 
  35בני עקיבא וצופים )לפחות 
 משתתפים בכל הרצאה(

מ. ביטחון   עליונה  מרץ 
 בי"ס, חינוך  קהילתי 

העלאת המודעות על האחריות  
הפלילית שימוש בסמים  

 ואלכוהול   

הרצאות הרצאות להורים   2הורות בסלון במסגרת בית ספר להורים בחירת 
משפחות   2בנושא של מיניות אחריות פלילית אלכוהול וסמים , למצוא 

 שרוצות לארח, פרסום

הרצאות להורים ולסיירת   2
משתתפים בכל   40)סה"כ 

 הרצאה( 
מ. ביטחון   גבוהה מאי  

 סיירת הורים  קהילתי 

קידום  
מעמד  

 האישה  

קידום והרחבת פעילות של  
 פורום הנשים ביישוב 

פעילות העצמה לנשים ויצירת חיבור עם פורום נשים שמאוד חזק בישוב  
נושאים שמעניינים אותם ויצירת פעילות נשים מעצימה, פרסום,   2בחירת 

 רישום

פעילויות בשיתוף פורום   2 
משתתפים בכל   20נשים, לפחות 

 פעילות 
מ. ביטחון   רגילה מרץ  

 פורום נשים  קהילתי 

העלאת המודעות לאלימות נגד  
 נשים  

אירועים ברחבי הישוב כינוס   3מיצב אומנתי עם אחד ממגמות בתי הספר , 
וועדה לשיוויון מגדרי והחלטה על הנושאים הפעילויות מציאת תקציב  

 לנושא 
מ. ביטחון   גבוהה נובמבר   אירועים ברחבי הישוב   4

 בי"ס, תיכון  קהילתי 

פעילויות ייעודיות עבור נשים  
 יום שיא עבור נשים   לציון יום האישה הבינלאומי  

  100אירוע עם פעילות נשים עד 
משתתפות, בתים פתוחים נשים  

 יוצרות )יריד נשים( 
מ. ביטחון   גבוהה מרץ  

 קהילתי 

ועדה  
לשיוויון  

 מגדרי 

פרויקט בנושא מגדר , בחירת נושא בועדה לשיויון  מגדרי הכנת תוכנית   העלאת נושא המגדר בישוב  
מ. ביטחון   עליונה  יוני  פרויקט אחד ישובי בנושא מגדר   מסודרת  

 קהילתי 

ועדה  
לשיוויון  

 מגדרי 



  ביטחון קהילתי  - 2022תכניות עבודה  -מועצת אורנית  
 

שיתוף תושבים והקהילה  
בפעילות לקידום מעמד האישה  

 ביישוב 
מ. ביטחון   רגילה שוטף  מפגשים בשנה   6 מגדרי , זימון הועדה בחירת נושאים   הוועדה לשיוויון 

 קהילתי 

ועדה  
לשיוויון  

 מגדרי 

מ. ביטחון   רגילה אוקטובר  קמפיין שלטי חוצות, פייסבוק   חודש אוקטובר   העלאת המודעות לסרטן השד  
   קהילתי 

קשר עם  
 התושב 

פרסום לתושבים על פעילות  
 והפעילויות ביישוב המועצה 

הכנת ניוזלטר שבועי בילחד עם מילגאי דיגיטל ויצירת סרטון על הפעילות  
 השבועי שיתלווה לפרסום  

ניוזלטרים    45פרסום לפחות 
מ. ביטחון   רגילה שוטף  לתושבים 

   קהילתי 

 הורות 
של   העלאת הממשתתפים

הורים בהרצאות סדנאות  
 ביישוב  

הקמת פורום הקובע איזה הרצאות יועברו במהלך השנה ובאיזה נושאים  
 )חינוך, רווחה, נוער, מתנ"ס(  

ישיבה והכנת תוכנית שנתית  
מ. ביטחון   עליונה  פברואר  של הרצאות  

 קהילתי 

חינוך,  
רווחה, נוער,  

 מתנ"ס 

מ. ביטחון   עליונה  ינואר  2022עד ינואר  שנתי ותיאום בין הגורמיטם שונים והמרצים   בניית גאנט
   קהילתי 

מ. ביטחון   עליונה  ינואר  לאורך כל השנה   מיתוג ושיווק בית הספר לקהילה  
 קהילתי 

חינוך, שפ"ח, 
 מתנ"ס 

 

  

 מסגרת ביצוע  פרוייקטים 

לו"ז   תפוקות  משימות יעד תחום ליבה 
 שותפים  אחראי  עדיפות לביצוע

 תעסוקהילה   
יצירת פלטפורמה קהילתית  

לחיפוש עבודה והגברת החוסן  
 הקהילתי  

מ. ביטחון   רגילה מאי  סדנאות   2 סדנאות למחפשי תעסוקה ועצמאים שת"פ מול אתי  
 קהילתי 

חוגים  
 ועסקים 

 תפעול קבוצת הפייסבוק  
הוספת משרות לקבוצה, אישור  

חברים בקבוצה ופרסומים  
 בנושא סדנאות  

מ. ביטחון   רגילה שוטף 
   קהילתי 

קשר שוטף עם מתנדבים ופעלים )מנהלות משאבי אנוש, מנטורים, וענת  
גורן(, לצורך סיוע לתושבים בתחום התעסוקה )חיפוש עבודה, בדיקת קו"ח  

 וכו'(. 

תושבים    10עזרה לפחות ל 
בשנה באמצעות מנטרוים  

 ומנהלות משאבי אנוש  
מ. ביטחון   רגילה שוטף 

 מתנדבות  קהילתי 

שבת  
unplugged   

העלאת תחושת השייכות  
לקהילת אורנית, וחיזוק ערך  

 השבת  

 לערב את העסקים באורנית בפיעילות  
בכל פעילות של שבת  

UNPLUGGED   לפחות שלושה
 עסקיים מקומיים יקחו חלק 

מ. ביטחון   גבוהה שוטף 
 מתנדבות  קהילתי 

קביעת מועדי חלוקה, קביעת קהל יעד לחלוקה,   -. הפעלת חלוקת העוגות 1
 ניהול החלוקה ביחד עם הרכזות 

חמש פעמים בשנה, קהלי יעד  
מ. ביטחון   גבוהה שוטף  משתתפים בכל פעם  40שונים, 

 מתנדבות  קהילתי 

 אירועים בכל בתי הספר קבלות שבת  
  100קבלות שבת קהילתיות עד 

  4איש בכל אחד, סה"כ 
 אירועים

מ. ביטחון   גבוהה שוטף 
 מתנדבות  קהילתי 

  100פיקניק קהילתי, לפחות  ארבע קבלות שבת יישוביות 
מ. ביטחון   גבוהה שוטף  משתתפים בכל קבלת שבת 

 מתנדבות  קהילתי 
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וועדת  
 הנצחה  

מ. ביטחון   עליונה  מרץ   הנצחות עבר  11הסדרת  יצירת מסד נתונים לכל ההנצחות עבר בישוב ואישורן  מיסוד נושא ההנצחה בישוב  
 ועדת הנצחה  קהילתי 

מ. ביטחון   עליונה  שוטף  הנצחות   2 אישור ההנצחות נוספות בוועדה ובמליאה וביצוע   מתן מענה להנצחות חדשות  
 ועדת הנצחה  קהילתי 

וועדה  
לקידום 

 בעלי החיים 

הורדת צואת כלבים במרחב  
סדנאות בבתי הספר   6 סדנאות בתוך בתי הספר צואת כלבים     20%הציבורי ב 

מ. ביטחון   רגילה יוני  היסודיים  
 שפ"ע  קהילתי 

צימצום אוכלוסית חתולי  
 קהילת החתולים עיקור וסירוס ופינות האכלה   הרחוב 

בקרה על פינות האכלה ומתן  
מענה לאוכלוסית חתולי  

הקהילה עיקור וסירוס חתולים  
 במרחב עפ"י הקצאות  

מ. ביטחון   רגילה שוטף 
 קהילתי 

שפ"ע, 
מנכ"ל,  
 וטרינר 

הבנת הצרכים של בעלי החיים  
והתושבים שמחזיקים בעלי  

 חיים  
כינוס וועדה לקידום בעלי חיים   בשנה    2כינוס וועדה לקידום בעלי חיים 

מ. ביטחון   רגילה שוטף  בשנה   2
 ועדת בע"ח  קהילתי 

 


