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  סל השירותים  -משגב . א.מ, האגף לשירותים חברתיים 
 
 

 :פרט ומשפחה

 מענה על רצף פרט משפחה קהילה, ס מרחבית לכל יישוב"עו 

  ד מגשר"עו, מטפלים איכותיים בתחומים שונים -תחנה לטיפול משפחתי 

 קבוצות הורים 

 ס לחוק הנוער"עו 

 ס לסדרי דין"עו 

 טיפול באלימות במשפחה 

 טיפול בפגיעות מיניות 

 מסגרות לפעוטות ולילדים בסיכון 

  (ס"מת) לנהלי משרד הרווחהבהתאם סיוע כלכלי 
 

 :צרכים מיוחדים

  מחייב תהליך הכרה בשרות -אוטיזם / מגבלה שכלית התפתחותית / שרות לשיקום. 

 מיוחדיםס רכזת צרכים "עו. 

 מעונות שיקומיים לפעוטות 

 (מגבלה שכלית התפתחותית)ה "הפנייה לאבחונים בשרות מש 

 ס חוק לעניין מוגבלות שכלית התפתחותית"עו 

 פורום צרכים מיוחדים לקידום תכניות בקהילה 

  במרכז משגבמועדונית ניצנים 

 מועדוניות בערב אל נעים וסלאמה 

 השמות חוץ ביתיות 

 נופשונים 
 

 :השלשיהגיל 

 יס מרכזת טיפול בגיל השליש"עו 

 ס לחוק חסרי ישע"עו 
 ס היישוב"י עו"לווי קשישים זכאי חוק סיעוד ע. 

 אלצהיימר/ קבוצה לבני משפחה מטפלים בחולי דמנציה 

 תמיכה ושותפות עם עמותת מרחבים 
 

 :נוער וצעירים

 סדנאות ביישובים, רכזת תוכנית מצילהמס "עו 

 נוער בסלאמה ןמועדו 

  חם לנערות בכמאנהבית 

 וערב אל נעים מדריכה מלווה בכמאנה 

 וועדות הנוער ביישוביםרכזים ולייעוץ ל 
 

 :עבודה קהילתית

 פרט/ ה וליווי של ועדות קהילההקמ 

 פיתוח צוותי חירום יישובייםבו שותפות עם מחלקת פיתוח יישובים בליווי יישובים בתהליך של יישוב לדורות 

  אזוריות או יישוביות קהילתיות פיתוח תכניות 

 הכשרת נערות; מרכזי למידה ;ן"תכנית מעג; ותשחקי -יישובים בדואים , שיקום שכונות 
 

 :התנדבות
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 קהילתיות פיתוח וליווי תכניות התנדבות 

 של ארגונים ומתנדביםוהוקרה הדרכה , ליווי 

  פורום מקצועי אזורי למובילי ההתנדבות 

 משברסיוע בסלי מזון בתקופת  -דרך המלך 
 למשפחות ליווי כלכלי     
 קידום תעסוקתי     

 מתנדבות לליווי אמהות לאחר לידה -בקהילה  אם לאם 

  לאמהות עם תינוקות -הבית הפתוח 

 מתנדבים לליווי ותמיכה בחולים במחלות מאיימות חיים ובבני משפחותיהם -ב "מר 

  ובמגזר הבדואימתנדבים למען ילדים ומשפחות עם צרכים מיוחדים במגזר היהודי 

  פיתוח תכניות עם ולמען ותיקי משגב -הגיל השלישי 

 מערך התנדבות אזורי לשעת חירום 

 ליווי ועדת חיילים אזורית 
 

 ס"ס רפרנט לכל בי"עו
 
 .נהלי משרד הרווחה ובאישור פיקוח משרד הרווחה, מתן סיוע תלוי באפשרות התקציבית של האגף*

 

 

 

 

 

 

 

 


