המועצה המקומית כפר שמריהו
11/02/2019
ו' אדר א תשע"ט

סיכום ועדת רווחה – התכנסה באולם רכטר 6.2.19
נוכחים:
כרמית נופך מוזס– יו"ר
סרג' קורשיא -חבר
עמירם אליאסף – חבר
רותי לוכסמבורג – חברה
ריקי דותן -חברה
רותי אוריאלי – יו"ר למען הכלל וחברה
אפרת קצור – חברה
מור גלעדי ויינראוב – חברה
אמירה ברוך – חברה
עירית ויזר – מנהלת מועדון +
אילה ברטור  -מנהלת מח' הרווחה
נעדרו:
זהבה פרוינדליך – חברה
מאיר פרוינדליך
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המועצה המקומית כפר שמריהו
סכום הישיבה:
 .1אילה  -ברכה את המשתתפים הוועדה ,וערכה סקירה קצרה על עבודת המחלקה
במועצת כפר שמריהו.
 .2כרמית נופך מוזס  -חלקה עם חברי הוועדה את אופי הוועדה – הוועדה תעסוק בנושאי:


הגיל המבוגר,



מתנדבים,



בניית תיק תושב ,הכולל את כלל השירותים להם זכאים האוכלוסייה המבוגרת.



הצערת מועדון +



ארגון מערך המתנדבים ,לעת שלום ולעת משבר



מחויבות אישית בחטיבה העליונה.

 .3עמירם  -תאר את פעילות הוועדה בעבר ,לדבריו הוועדה היתה לא אפקטיבית ,מדבר על
העובדה שאנשים מזדקנים בביתם וזקוקים למידע וסיוע כיצד לנהל עצמם בגיל המבוגר,
ביקש לרכז חומר בכל הנושאים הקשורים בנושא ,בנוסף ביקש לא להעמיס על הוועדה
בשוטף.
 .4עירית וייזר – תארה את עבודת המועדון ,התכנית מתקיימת בתכנית בוקר ואחה"צ .לאור
הזדקנות האוכלוסייה ,הותאמו הטיולים והפכו לקצרים יותר ,בדגש על סיורי אומנות,
מספר החוגים הצטמצם ,חוגים שעדיין מבוקשים :ברידג' ,וחוג דוברי גרמנית ,מבחינת
הרכב המבקרים ,כשליש מהמבקרים תושבי הכפר ,ושליש תושבי חוץ.
 .5עירית העלתה את הקושי להגיע למועדון למי שאינו נוהג ,וחוסר במתנדבים המוכנים
לתת שירותי הסעות.
 .6סרג' לאור הקושי שהעלתה עירית הציע להיעזר בהסעה של המועצה בתאום מראש עם
העובדים.
 .7רותי אוריאלי – למען הכלל ,תארה את עבודת העמותה ,המצב הנוכחי שיש לחדש
ולעבות את מספר החברים בעמותה במתנדבים צעירים יותר ,ולבנות "דור המשך" כולל
יו"ר חדש.
 .8כרמית פתחה את הנושאים בהם יש צורך במעורבות החברים ונעשתה חלוקה לתחומים:


מור ואמירה – יצטרפו לעירית סביב הצערת המועדון.



ריקי דותן – תיקח את נושא בניית מערך מתנדבים ,כולל "למען הכלל".



אפרת קוצר – תצטרף לאילה ,לנושא מתנדבים לגילאי .+80

רשמה  :אילה ברטור.
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