המועצה המקומית כפר שמריהו
22/12/2019

סיכום ועדת רווחה – התכנסה באולם רכטר11.12.19
נוכחים:
כרמית נופך מוזס– יו"ר
סרג' קורשיא -חבר
מור גלעדי ויינראוב – חברה
ריקי דותן – חברה
אילה ברטור  -מנהלת מח' הרווחה
אדווה חלפון – מנהלת מח' חינוך
עירית ויזר – מנהלת מועדון +

נעדרו:
ג'קלין פרוינדליך – חברה
מאיר פרוינדליך – חבר
אפרת קצור – חברה
רותי לוכסמבורג – חברה
עמירם אליאסף – חבר
רותי אוריאלי – יו"ר למען הכלל וחברה
אמירה ברוך – חברה
אניק זבליק  -חברה
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סכום הישיבה:
אילה פתחה את הישיבה והסבירה את סיבת הגעת מיעוט החברים וזאת לאור קושי להגיע בשעות
הבוקר ,לאור העובדה שהשנה מסתימת הוחלט לערוך את הישיבה בפורום קטן ,בקרוב תכין אילה
את המועדים לשנת  2020והמועדים יופצו מבעוד מועד לחברי הוועדה.
 .1תיק תושב – בוועדה מחודש ספטמבר עלה הנושא מצד עמירם אליאסף ,הנושא נבדק ע"י
אילה ,קיים כיום פורטל אינטרנטי המעניק את כל השירותים המוניציפליים לתושב ,בו יש
מידע אישי מקוון המאפשר קשר עם הרשות ומחובר למערכות המידע ,המידע המגיע לתושב
עוסק בגבייה ,רישוי ופיקוח ,הנדסה ,חניה ,חינוך ,בתיק התושב המוניציפלי אין מידע בנושאי
רווחה לאור צנעת הפרט ,לפיכך אילה עדכנה את המידע הנמצא באתר המועצה ,ותחת מח'
הרווחה נמצא מידע רב העוסק בתחומים רבים ,בנוסף אילה העלתה רעיון של יצירת אייקון
באתר המועצה אשר בלחיצת יעביר בקשה למידע ,להתייעצות ..לדואר האלקטרוני של כל
אחת מהעו"סיות בהתאם לנושא.
 .2התנדבות – נושא ההתנדבות נמצא כמורכב ודרוש חשיבה ,אילה קבלה פניות של
תיכוניסטים במטרה לעשות מחויבות אישית בכפר ,הדבר לא עלה בקנה אחד עם הוראות
התיכונים ,עלו סוגיות כמו ביטוח ,הדבר נבדק ע"י אדווה מנהלת מח' החינוך ,נקבעו פגישות
עם הגורמים הרלבנטיים בתיכונים.
 .3תשובת וותיקה מבקשת לתעד את מאורעות תרפ"ט בהן נכחה שהית הפעוטה ,מור לקחה
על עצמה לבדוק את הנושא.
 .4אילה מדווחת על פניות בנושא מיצוי זכויות ,בקשה מתן מעמד מטעמים הומניטריים ,תסקירי
גירושים ועוד ,שבשגרת עבודת הרווחה ברשות.
 .5בהמשך לדברים שעלו בנושא ההתנדבות מתארת ריקי דותן שקיימות מתנדבות להסעת
מבוגרים ,שלא על בסיס קבוע ,יש לחשוב על מתנדבים בזוגות או קבוצות ולערוך מיפוי מה
כל אחד רוצה ומוכן לתת
 .6כרמית מדווחת על פרויקט ביזמת דליה פרנס ,מיזם איסוף נעלי בית למבוגרים בבתי חולים
ומוסדות ,בית הספר והצופים נרתמו לעניין ,החלוקה תעשה ע"י הנשים המבוגרות
 .7אדווה מספרת על מיזם של בית הספר ,מידי חודש מתנדבים עם מבוגרים בלקט ישראל.
 .8יש הענות להתנדבות מבוגרים בתוך בית הספר ,בסיוע ועזרה לימודית.
 .9כרמית מדווחת על יוזמה לקיים מערך היסעים לילדים ומבוגרים – העניין עדיין בבדיקה
 .10כרמית מדווחת שהחדר בו יאספו חפצים לנתינה קורם עור וגידים ,ניתן יהיה לשלב אותו
במסגרת מחויבות אישית.
 .11כרמית משבחת את עירית על ניהול המועדון והתגובות הטובות ושביעות רצון הקהל
מהתכנים והניהול.
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 .12מדברים על הצורך "להצעיר" את המועדון ,עירית מדברת על "מחסום פסיכולוגי" של
תושבים להגיע למועדון,
 .13עירית מספרת על יוזמות התנדבות של תושבים ,בידרמן הזמין לסיור בגלריה שלו ,גילה
שטיין הפסלת הציעה לקיים שיח גלריה על פעילותה האומנותית ,תושב הציע לערוך סדנאות
בהתנדבות בנושא :איך פותרים מכשולים ובעיות ,תושב נוסף הציע את שרותיו בטיפוח
הצמחייה בכניסה למועדון ,כל יושמה מתקבלת בברכה.
רשמה :אילה ברטור
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