פרוטוקול וועדת רווחה מיום 30.5.2018

השתתפו:
אשר אברג'ל -
חנה פרידמן -
ברוך שוגרמן -
יורם אזולאי -
אילת גלס -
רינת חכים -

ראש מוא"ז שפיר ,יור ועדת רווחה
סגנית ראש מוא"ז עמק יזרעאל
מנהל השרות לעבודה קהילתית ,משרד הרווחה והשירותים החברתיים
מנהל מחוז ירושלים ,משרד העבודה ,הרווחה והשירותים החברתיים
ראש אגף חברה וקהילה ,תק"צ
מנהלת תחום חברה וקהילה ,ממ"א

נעדרו:
דני עברי -
רונית לב -
ישראל נדיבי –
אבי רואה -
מירב גבעון -
שמשי כהנא -
דיצה מורלי -
רחל גיל -
עידית אטינגר -
הדסה אלמוג -
גלית גרופר -

סגן ראש מוא"ז משגב
מנהלת המחלקה לשירותים חברתיים ,מוא"ז חבל מודיעין
מנכ"ל ממ"א
ראש מוא"ז מטה בנימין
מנהלת המחלקה לשירותים חברתיים ,מוא"ז מרום גליל
מנהל המחלקה לשירותים חברתיים ,מוא"ז מנשה
מנהלת תחום בכיר ארגון ומינהל ברשו"מ ,משרד הרווחה
מנהלת המחלקה לשירותים חברתיים ,מוא"ז מרחבים
מנהלת המחלקה לשירותים חברתיים ,מוא"ז בני שמעון
יועצת כלכלית ,ממ"א
מנהלת המחלקה לשירותים חבתריים ,מוא"ז עמק חפר

סדר יום:
 .1צח"י  -ברוך שוגרמן
 .2מעברים  -ברוך שוגרמן
 .3דו"ח תוכנית יתד במועצות האזוריות  -רינת
 .4זקנה במרחב הכפרי  -עדכונים
 .5שונות

 .1צח"י – ברוך שוגרמן
א .סקירה :נכון להיום ב  34 -מועצות פועלים צח"י מתוקצבים במודלים שונים.
ב  2019יהיה שינוי תקצובי ב  8מועצות בהם פועלים מרכזי חוסן (יו"ש ועוטף עזה) .הצורך
בא מכיוון רח"ל ליישר קו בנושא תקצוב צח"י במועצות האזוריות שאינו תלוי במרכז חוסן.
(מרכז חוסן מתוקצב מועצתי בלי קשר למספר היישובים במועצה .עד עכשיו במקום בו
פועלים מרכזי חוסן לא תוקצבו צח"י).
במקביל נערכים שינויים ארגוניים בקשר שבין רח"ל ופקע"ר בדרך להיות מפקדה אחודה.
עדיין קיימות בעיות בהעברת התקציב בין רח"ל למשרד הרווחה – ואנחנו צריכים להמשיך
ולהיאבק על הכנסת תקציב צח"י לבסיס התקציב של משרד הרווחה.
סוכם:
ברוך יעביר לאשר את כל ההתכתבויות וסיכומי הפגישות הנוגעים לצח"י
אשר אברג'ל ידבר עם מורנו ויוציא מכתב למנכ"ל משרד הרווחה על מנת לזרז קבלת
תשובות ברורות בנושא.
ב .הצטיידות צח"י:
ההצטיידות לצח"י נעשית כיום דרך  2גופים :רח"ל ופקע"ר
סוכם:
כרגע יש מספיק תקציב להצטיידות ולהקמת חדרי צח"י
בקרוב תתקיים פגישה בה יידון המפרט המסוכם והסופי להצטיידות.
ג .תיק צח"י עודכן והונגש נמצא באתר משרד הרווחה.
השינויים שהוכנסו :הנגשה ,מפרט הצטיידות ,ממשק קב"ט רווחה ,נוהל פינוי.
סוכם:
קישור לתיק צח"י יושם באתר ממ"א
קישור לתיק צח"י ישלח למנהלי רווחה ולחברי הועדה.
ד .יום עיון לאנשי מקצוע הנמצאים בקשר עם צוותי צח"י יתקיים ב  15/10/18בכפר
המכביה.
צוות משותף של רח"ל ,משרד הרווחה ,פיקוד העורף וממ"א עובד על התכנים בימים אלה.

 .2מעברים -
משרד הרווחה בתהליך של רה -ארגון בדרך למשרד העבודה והרווחה – זרוע רווחה וזרוע
עבודה.
יש תוכנית להעביר את מעברים לזרוע העבודה.
מעברים היא לא תוכנית תעסוקתית אלא תוכנית ספציפית ,ייחודית וגמישה למרחב הכפרי.
אנחנו רואים את היישוב כיחידה כלכלית ,חברתית וקהילתית שתוכנית מעברים מטפלת
בחוסן הכלכלי קהילתי ובפיתוח קהילתי.
מחר מתקיים סיור של משרד הרווחה בצפון שיכלול גם הכרות עם תוכנית מעברים (עמק
יזרעאל).
סוכם:
אחרי הסיור יתאמו אשר אברג'ל ואייל בצר דרכי פעולה מול משרד הרווחה.
מעברים חדש – קם למועצות האזוריות עמק הירדן וגלבוע.

 .3תוכנית יתד
תוכנית יתד הינה תוכנית לאומית לצעירים וצעירות במצבי מצוקה וסיכון של משרד הרווחה
שיצאה לדרך בתחילת שנה זו.
במסגרת התוכנית ,קיבלו רשויות מקומיות ומועצות אזוריות  ,תקציב פעולה לתוכנית רווחה
בתחום הצעירים ,וחלקן גם קיבלו תקן של עו"ס מלווה צעירים ( עו"ס יתד).
בוועדת רווחה שהתקיימה ב  28/1החלטנו לקדם שיתוף פעולה עם תחום הצעירים בממ"א
לקידום התוכנית במרחב הכפרי ,והתמודדות משותפת עם האתגריים הייחודיים לנו.
ב  19/7/2018אנחנו מקיימים יום למידה המיועד ליצירת שיתופי פעולה במרחב הכפרי,
בהקשר של עבודת תוכנית יתד ודיוק מודל עבודת יתד בתוכו.
אנחנו רואים חשיבות גדולה להשתתפות מנהלי/ות מחלקות הרווחה ,מנהלי/ות מרכזי
הצעירים ומנהלי/ות מעברים.

 .4זקנה במרחב הכפרי
חנה פרידמן מסרה דו"ח מהפגישה האחרונה של משרד הרווחה וצוות ממ"א בעקבות כנס
מנהלי רווחה שהתקיים ב .19/2/2018
צוין שגלית מבורך וצוותה באים בראש פתוח לדיונים עם המועצות האזוריות ויש התקדמות
גדולה.
סוכם:
לקיים עוד  2-3פגישות בהקדם של הצוות המורחב על מנת להגיע לסוף השנה עם מודל
מגוון וגמיש שניתן להגיש לראשי המועצות מודל מגוון.

 .5שונות
 )1דר' רונית צור מנהלת השירות לחקירות ילדים וחקירות מיוחדות ועוסקת במסגרת
תפקידה גם בנושא התמודדות עם פגיעות מיניות ואלימות ברמה הארצית ובקהילות קטנות.
הקשר עם רונית נוצר במסגרת העבודה.
רינת הציגה את האפשרות להפגיש את רונית עם מנהלי הרווחה בתחום חשוב זה ופחות
מוכר למנהלים.
חברי הועדה הציעו אפשרות לקיים מפגש משותף למנהלי מחלקות חינוך ורווחה ולמקד את
הכנס לנושא ההתמודדות בקהילות קטנות.
 )2נורית ויסברג נקאש  -עו"ס בכירה  ,מפקחת ארצי (עו"ס משפחה) ,השירות לרווחת הפרט
והמשפחה ,משרד העבודה ,הרווחה והשירותים החברתיים – מובילה תכניות התערבות חדשניות

למשפחות שחיות בעוני ובהדרה ,אחת התוכניות זו תוכנית מפ"ה  -משפחות פוגשות הזדמנות.
יורם אזולאי – מנהל מחוז ירושלים של משרד הרווחה ,וחבר ועדת רווחה ממ"א יזם את
הקשר עם נורית.
ב  7/6תתקיים פגישה של נורית וייסברג נקש ,יורם אזולאי ורינת חכים במטרה לבדוק איך
ניתן להתאים את השירות למועצות האזוריות
רשמה :רינת

