
מרכז חוסן קהילתי גולן

מרכז החוסן הוא גוף מקצועי - ארגוני אשר מתכלל את ההיערכות הכוללת 
המועצה  עשייה:  מעגלי  בארבעה  חירום  לשעת  והיישובים  המועצה  של 
ומכלולי מטה ההפעלה, מערכות החינוך האזוריות, מערך הצח"י וכוחות 

הלחימה ביישובים ומעגל הפרט והמשפחה. 
המרכז נערך ליצירת מענים מתאימים בשלושה מצבים עיקריים: 

מצבי שגרה 
והיערכות  הקהילתי  החוסן  חיזוק 

לשעת חירום.

מצבי חירום  
של  התפקודית  הרציפות  שמירת 

הפרט והקהילה.

שיקום
הפרט,  ברמת  חירום,  מצב  לאחר 

המשפחה והקהילה וחזרה לאיזון.

באגף  פועל  קהילתי  חוסן  מרכז 
תחת  במועצה,  וקהילה  פרט 
נפתח  המרכז  מיט"ר.  מחלקת 

בסיוע ובתמיכת משרד הרווחה. 

מודל 
עבודה 
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מועצה
הכנת מכלולי המועצה לעבודה בשעת חירום.

יעדים:
• תיקי חירום לכל מכלול עם נהלי עבודה מסודרים. 

• אימון לכל מכלול בנפרד.
• תרגול של ממשקי עבודה בין המכלולים.

• תרגול הפעלת מודל עבודה חירום משותף ליישובים ולמועצה.

מערכות החינוך
הכנת מערכות חינוך בגולן להתמודדות עם מצבי לחץ ומשבר. 

יעדים:
• הפעלת תכניות חוסן חינוכיות בבתי הספר היסודיים.  

• מיפוי מוכנות לחירום לכל בתי הספר.
• תכנית עבודה מותאמת לכל בית ספר הכוללת: 

הכשרות, תרגולים, הצטיידות. 
• הכשרת סייעות הגנים.

יישובים
קידום חוסן ומוכנות לחירום ביישובי הגולן.

יעדים:
• הכשרות מקצועיות לתושבי היישובים:

קורסים: עזרה ראשונה נפשית/רפואית, כיבוי אש וחילוץ. 
השתלמויות: דוברות, חינוך, לוגיסטיקה, רפואה וניהול.

• צח"י- הקמה, הכשרה ותרגול של צוותי החירום היישוביים.
• חיבור הנהגות אזוריות למרכז חוסן: 

מנהלי קהילה, ועדי הנהלה, רבנים.

פרט ומשפחה
חיזוק החוסן של הפרט ומשפחה.

יעדים:
• סדנאות והכשרות להורים.

• הדרכות לאוכלוסיות ע"פ מאפיינים ייחודיים. 

מרכז חוסן קהילתי גולן פועל בשיתוף הגורמים:  
מרכז משאבים, צה"ל, מד"א, יחידת חילוץ גולן, 

מרכז חוסן ע"ש האריס כהן, מכללת תל חי.



מהו חוסן קהילתי?

היכולת של קהילה לנקוט פעולה 
מכוונת לשיפור היכולות האישיות 

והקולקטיביות של תושביה ומוסדותיה.
פיתוח יכולות הקהילה להגיב ביעילות 

על שינוי ביטחוני, חברתי או כלכלי 
ולהשפיע על מהלך החוסן והשלכותיו 

העתידיות על הקהילה. 
פלד, סנדר )2003( מרכז חוסן קהילתי,ירושלים: 

משרד  העבודה והרווחה, האגף לשירותים חברתיים ואישיים, 
השרות לעבודה קהילתית.

מרכז חוסן קהילתי גולן
מועצה אזורית גולן, קצרין, ת.ד.13 12900

מנהלת: ליאת יורב 04-6969759
liaty@megolan.org.il

 


