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 24.6.2020התכנסה באולם רכטר  –סיכום ועדת רווחה 

 נוכחים:

 יו"ר –כרמית נופך מוזס

 חבר -סרג' קורשיא

  חברה –פרוינדליך ג'קלין 

 חבר – מאיר פרוינדליך

 מנהלת מח' הרווחה - אילה ברטור 

 מנהלת מועדון + –עירית וייזר 

 עו"ס קשישים –דנה בוקשפן 

 נוךימנהלת מח' הח  -אדוה חלפון 

 מנהלנית גני הילדים –אודליה 

 המועצה טקב" -יגאל רדה

 נעדרו

 , התנצלהחברה –אפרת קצור 

 חברה –רותי לוכסמבורג 

 חבר –עמירם אליאסף 

 חברה -ריקי דותן

 חברה –ויינראוב מור גלעדי 

 חברה –אמירה ברוך 

 סכום הישיבה:

 ערכה סכום קצר לגבי פעילות הזמן קורונה. - אילה

צורך לקהילתיות,  ה, עלבזמן קורונה ששמעה בשיחות הטלפון שניהלה על דברים  פרהיס – דנה

 לחזור לימים בהם כולם הכירו את כולם.
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 11.00נשים אשר החלו להגיע מידי יום א' בשעה  11דנה דרך שיחות הטלפון קיבצה קבוצה של 

לבית וייל, מדובר בנשים צעירות יחסית אשר טרם הגיעו לבית וייל, יש שביעות רצון רבה מהקבוצה 

ת להשתתף גם בפעילויות של לק מהנשים מתחילועולים תכנים מאוד מעניינים ומרגשים, חוהתמדה, 

 .המועדון

וכן פניות פרטניות  ,בנוסף החלו להגיע לדנה בקשות לעזרה מבני משפחה מטפלים בהורה קשיש

 לשיחה ותמיכה.

עדון חזר לפעילות בתחילת יוני, סרג' צרף את עירית לצוות הרווחה, הגדרה ודיווחה שהמ – עירית

ועדון אולם כל פעם שמאוד עוזרת לה, עירית מתארת שבשלב זה מגיעה קבוצה קטנה לפעילות במ

 מגיעים יותר.

בזמן שהמועדון לא פעל, עירית היתה בקשר עם המשתתפים דרך קבוצת וואטצאפ שפתחה, באופן 

 כללי הרגישה חוסן מצד האנשים, מיעוט חש בדידות.

 מתוכנן סיור בבית בן גוריון.

בזמן הקורונה, ומביעה תמיכה במאבקם לשכר הוגן  מצינת את חשיבות עבודת העו"סים– כרמית 

 ומוגנות, מספרת על התארגנות של מחזיקי תיק רווחה ברשויות לתמיכה בעו"סים.

, ערכות יצירה לילדי בית הספר עשתה פעילות לחיזוק חוסן הקהילה, חולקו פרחיםבעת קרונה נ

 ונרות זכרון,היסודי  

סלי מזון לחיילים בעלי עורף כלכלי קשה, העבירו ציוד הקהילה תמכה גם כלפי חוץ  דרך חלוקת 

לחיילים שנעדרו מהבית תקופה ארוכה,, הועברו משחקי קופסא וספרים למחלקות רווחה באזורים 

 נצרכים.

 השתתפות של תושבים מתנדבים בחלוקת מזון בפסח.

 חולקו מחשבים לילדי בית הספר להם לא היה מחשב נייד

 מחקלאים ברחבי הארץ,  נשות הקהילה ערכו קניות

 נוער

 בוועדת החינוך עלה קול שיש לעשות יותר למען פעילות לבני הנוער

 .סיונות העבר, יערך סיעור מוחות עם הורים בענייןינ רלאועלה הקושי בנגישות לבני הנוער 
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 פעילויות לבני הנוערמטרות ה

 לשירות משמעותי.הכנה לצבא, לאור אחוז המתגייסים הנמוך, ומיעוט המתגייסים 

הפעילות להתחיל עוד בגיל הגן או המסקנה שעל חוסר גיבוש חברתי, ופיזור בבתי ספר שונים, 

 בכיתות הנמוכות.

 הילדים בצופים.ל מעט מידי פעילות אחה"צ, עיקר הפעילות בצופים, אחוז נמוך ש

 מסקנות

 עד ובהמשך תכנית לעשור.בשני שלבים, תכנית קצרת מו יכינו תכניתוכרמית אודליה , אדוה סרג'

 לעניין הגיבוש החברתי נרתמו אדווה ודלית מנהלת בית הספר, ויושם דגש על גיבוש חברתי 

 נכון להיום כמעט כל הילדים עוברים לחוף השרון החטיבה.

 פחות מעבר של ילדים ל"אדם וסביבה".

כדאי לחשוב על המשך הביקורים גם  –ז'קלין מצינת שהיה מאוד נחמד שהגיעו תלמידים למועדון 

 החופש הגדול.

 מופע סטנד אפ. וכנןמת

 לאחר הקורונה יתחיל תהליך בנושא. –מועצת נוער 

 יש לעשות תכנית להתנדבות במסגרת המחויבות האישית. –שעות התנדבות 

 ממושמעים, שמרו מרחק, עטו מסכה. מתאר שנושא הקורונה עבר בצורה טובה, האנשים –סרג' 

 האוכלוסייה. תכון ע"מ לא להכניס ללחץ אעצה העבירה מסרים רגועים במינון נהמו

 סרג' עצר כניסת הצבא לכפר.

 חלוקת הפרחים טופלה כמודל להתנהגות בזמן מלחמה, חלוקה לבתים לפי חתכים שונים.

 כל הצוות הגיע לעבודה.

 מה עושים לטווח הארוך., בנוסף לחשוב מבחינת הנוער לעניין תקופת הקיץ , חשוב להיערך

מתוכננת פעילות במרכז וייל: סרט לילדים בדשא, קבלת שבת  16-17-18/7 –אירועים מתוכננים 

 מוסיקלית, ושבת תרבות.
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 אילה מזכירה שחשוב לתת הוקרה למתנדבים.

 שנחזור לפעילות דוגמת טקס ט"ו בשבט / שבועות, לגיבוש הקהילה.מציעה כרמית 

 

 רים.בריאות טובה לכל החב

 

 

 

 רשמה: אילה ברטור.
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