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 30.12.15התכנסה באולם רכטר  –סיכום ועדת רווחה  

 נוכחים:

 יו"ר –אניק זבליק 

 חבר - דרור אלוני

 חבר – סיון אבנרי

 חברה –תמר גולדשטיין 

 חברה –זהבה פרוינדליך 

 חבר -מאיר פרוינדליך 

 חברה –רותי לוכסמבורג 

 מנהלת מח' הרווחה - אילה ברטור 

 עו"ס נוער וצעירים – ליטל גבריאלי

 נעדרו:

 נהלת מועדון +מ –זר יעירית וי

 

 סיכום הישיבה:

 .52 עודימס' זכאי חוק הס .1

לאור התחזית למזג האוויר הסוער בסוף השבוע, ערכה אילה שיחות טלפון למבוגרים  .2

אותם בעניין, להציע להם לקנות מוצרי מזון בטרם התחלת מזג הבודדים במטרה ליידע 

 האוויר הסוער, ולתת מידע למי לפנות במקרה של הצפה או נפילת עצים.

תסקירי אפוטרופסות לבית משפט ותסקיר סדר ראייה  3המחלקה נתבקשה להעביר  .3

 אחד.

נקווה המחלקה משתתפת בפרויקט התנדבות עם הדור המבוגר ביזמת תנועת הצופים,  .4

 שהמיזם יצליח.

הועדה העלתה את נושא העזרה לקשישים בתיקונים קלים בבית, המחלקה נעזרת  .5

ונים קלים בבתי הקשישים קבעניין באבנר עמרני אשר מוכן בהתנדבות לערוך תי

 בהתנדבות וללא תמורה כספית.

חברה בוועדה העלתה את נושא ההספדים הנישאים ליד קברים ושאלה אם ניתן יהיה  .6

את הספדים ברחבת הכניסה לבית העלמין, דרור הסביר שנושא הקבורה הוא לש

בהתנדבות, המתנדבים מגיעים בשעות עבודה ובזמנם הפנוי ולאחר שהם עוזרים 

בקבורה הם הולכים לדרכם, מעבר לזה ישנם מקרים בהם יש ריבוי הספדים האורכים 
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הספדים ברחבת הכניסה, זמן ארוך, דבר אשר אינו מאפשר למתנדבים ללכת אם יערכו 

 על כן ההלוויות יישארו במתכונת הקיימת.

המחלקה מעורבת בעזרה למשפחה הרואה עצמה נפגעת מהחוק החדש הקשור לשילוב  .7

 מפגרים מבוגרים בקהילה.

מנהלת המחלקה הסבירה לחברי הוועדה את השנויים שחלו בחוק סביב הרפורמה  .8

 החדשה בבריאות הנפש.

א חוף השרון בנושא חובת "מעו"ס הנוער מירה הרצאה בשיתוף ליטל עו"ס הנוער העב .9

הדיווח, ההרצאה נערכה בחדר המורים לכל צוות בית הספר, היה מלמד, צוות בית 

  הספר הראה עניין.

 

 מועדון + .10

 עירית העבירה פירוט לגבי המועדון במייל:

 המועדון מתנהל כמתוכנן, השתתפות יפה בהרצאות ובמפגשים. .11

הפעילות שהחלה בשנה שעברה, הרצאות פעם בחודש באודיטוריום, השנה ממשיכה  .12

 הרצאות מתקיימות ביום ג', כעת ההרצאות בנושא ארה"ב.

 .3.1.16יש ביקוש לסיורי האומנות, התקיימו כבר שני סיורים, השלישי מתוכנן ליום א'  .13

 הטיול לבדווים בדרום בוטל בשל מיעוט נרשמים. .14

 

 רשמה : אילה ברטור.
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