
 
 המועצה המקומית כפר שמריהו

 

www.kfar- 9506699-09טל'     46910כפר שמריהו  81קרן היסוד 

 shemaryahu.muni.il  

19/09/2019 

 

 

 19.9.19התכנסה באולם רכטר  –סיכום ועדת רווחה 

 נוכחים:

 יו"ר –כרמית נופך מוזס

 חבר -סרג' קורשיא

  חברה –פרוינדליך ג'קלין 

 חבר – מאיר פרוינדליך

 דידי נחשון

 חברה –אפרת קצור 

 מנהלת מח' הרווחה - אילה ברטור 

  נעדרו:

 חברה –רותי לוכסמבורג 

 חבר –עמירם אליאסף 

 חברה -ריקי דותן

 יו"ר למען הכלל וחברה –רותי אוריאלי 

 חברה –מור גלעדי ויינראוב 

 חברה –אמירה ברוך 

 נהלת מועדון +מ –עירית ויזר 
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 סכום הישיבה:

הרווחה תורגש יותר בשטח מאחר וכרמית יו"ר הוועדה סרג' פתח את הישיבה באומרו שוועדת 

 לענייני הרווחה. ,שהינה גם יו"ר וועדת חינוך מתפנה לאחר השקעת משאבים מסיבית בתחום החינוך

 ג'קלין ביקשה להודות לסרג' על ההסכם אליו הגיעו בנושא תשלום להרצאות המועדון.

גם את דור הביניים, לצורך כך יש לחשוב על  ג'קלין הוסיפה שיש צורך להצעיר את המועדון ולהביא

י, כמקום מפגש על קפה חשובה פעילות המועדון בפן הקהילתשיווק, היא הוסיפה והדגישה עד כמה 

 , והציעה לשנות ולגוון את הכיבוד.ועוגה

מסרה שעלה בעת דידי נחשון הגיעה לדבר על הסעה למועדון, נושא שעירית מנהלת המועדון 

הציעה לפנות לחברי המועדון הזקוקים להסעה, ולאתר פנסיונר הזקוק להכנסה  דידי האחרונה,

 וכל זאת תמורת סכום סביר שישלמו החברים. פת שמתחייב להסיע להרצאות, למרכז..נוס

 לארגן מתנדבים לצורך הסעות הוא נושא שדנו בו והתגלה כבעייתי.אילה הוסיפה ש

שאטל שיסע ברחבי הכפר ויוכל לשרת את המבוגרים כרמית דברה על כך שבדעת המועצה לארגן 

 המועצה.שתנפיק והצעירים, הנסיעה תהיה עם כרטיסיה 

יחסה לנושאים מהוועדה הקודמת, לעניין תיק תושב, בקרוב נתחיל בפיתוח, בנוסף יכרמית הת

 +.75בתכנית קליטת עו"ס קשישים אשר תתחיל במיפוי התושבים מגיל 

 .במסגרת מחויבות אישית גיוס מתנדבים תיכוניסטים

 אילה חלקה את מה שנעשה בעניין המתנדבים, והעלתה את נושא הביטוח.

 תרומה לנזקקים.על תכנית להקמת חדר לבגדים ומוצרים אשר ימסרו כדיווחה כרמית 

, האירוע יתקיים בבית 4.11.19יתקיים אירוע התרמה של האגודה למלחמה בסרטן בתאריך ה

של פרופ. קאופמן על מחקרה בתחום סרטן השד, והופעה של הזמר דודו הכנסת, בתכנית הרצאה 

 פישר, הערב בשיתוף עיריית הרצליה.

מיפתה מח' ה השנ+ תתקיים כבכל שנה ע"י תלמידי בית הספר,  80חלוקת הדבש לתושבים מגיל 

 וייל. שובר להופעה או סרט על בסיס מקום פנוי בביתמשפחות , בנוסף יקבלו הקשישים  107הרווחה 
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בסיום הוועדה חלקה אילה מידע אשר הגיע אליה בעניין ניצול קשישים ע"י גנן אשר מסתובב ומבקש 

 סכומי כסף גדולים עבור עבודות גינון שביצע.

 הנושא הועבר לבדיקת משטרת גלילות.

 

 רשמה: אילה ברטור.
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