
 
 

 

 
 
 
 

 020025005מיום  מרכז המועצות האזוריות פרוטוקול וועדת רווחה  
 
 
 

 השתתפו: 
 ממ"א ר ועדת רווחה", יומשגבראש מוא"ז   - דני עברי

 והשירותים החברתייםמנהל השרות לעבודה קהילתית, משרד הרווחה    -ברוך שוגרמן 
 גליל עליוןא"ז מנכ"לית מו   -עידית חמל  
 מנהלת המחלקה לשירותים חברתיים, מוא"ז מרום גליל    -מירב גבעון 

 "ז משגבאמנהלת המחלקה לשירותים חברתיים מו   -שרון סודרי 

 מנהלת המחלקה לשירותים חברתיים, מוא"ז בני שמעון   -עידית אטינגר 

 נהלת המחלקה לשירותים חברתיים, מוא"ז חבל מודיעיןמ   -רונית לב 

 יים, מוא"ז עמק חפרתמנהלת המחלקה לשירותים חבר   -גלית גרופר 

 מנהלת המחלקה לשירותים חברתיים, מוא"ז מטה יהודה   -דפנה אשתר 

 מנהלת המחלקה לשירותים חברתיים, מוא"ז עמק המעיינות   -עפרה סתת 

 תה לאזרח הותיק, מוא"ז זבולוןמנהלת העמו   -מיכל קציר 

 יועצת כלכלית, ממ"א   -הדסה אלמוג 

 ראש אגף חברה וקהילה, תק"צ   -אילת גלס  

 מנהלת תחום חברה וקהילה, ממ"א   -רינת חכים 

 
 נעדרו:

 מנהל האגף למנהל ארגון ופיתוח, משרד הרווחה והשירותים החברתיים   -ד"ר רון שביט 
 לשירותים חברתיים, מוא"ז מרחבים מנהלת המחלקה   -רחל גיל 

 
 מוזמנים מבחוץ:

 משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים: אגף בכיר לאזרחים ותיקים
  אגף המנהלת   -ציפי גליק נחשון 

 מנהלת תחום מרכזי יום   -ורד שחם 
 מנהלת תחום ניצולי שואה   איריס בז'רנו
  תומכות ם קהילותומפקחת ארצית בתח    -מיכל דלומי

 , אגף בכיר לאזרחים ותיקיםמנהלת תחום הכשרה מקצועית ופיתוח  בוזו אירית 
   ס ראשי חוק הגנה עם חוסים"עו   גל שחם

 עמותת מרחבים, מוא"ז משגב מנהלת   -מיכל חונן 
 
 
 
 

 סדר יום:
 

 אזרחים ותיקים במרחב הכפרי .1
 סיכום תקופת הקורונה .2
 עבודה ועדת רווחה ממ"א משך קידום תוכניתה .3

 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 אזרחים ותיקים במרחב הכפרי .1

 
 סוגיות שעלו:

 לאפשר, בישובים בודדים, לחבר את הוותיקים כאוכלוסיה נפרדת. 

  חירום יתותעבתן מענה גם יבשגרה, שי ותיקיםבמרכז מכלול לטיפול הקמת 

 לאפשר לנו המשך  –המגיעות עד לביתו של כל וותיק  הפעלת תוכניות מרחוק

הפעלה של תוכניות אלה גם בעת הזו. )פעילות מקוונת ל'בית החם', למידה מרחוק, 

 ביקורי בית של צוות פרא רפואי, ערכות פעילות(

 –מערכת דיגיטלית שאפשרת לחבר את מרותקי הבית לפעילויות  –מערכת יחד 

 .בקשה להרחיב את השירות

 רת מרכז יום כמפעל חיוניהגד  

 ., מרכז היום לא מוגדר כמפעל חיוניםחיוניי כעובדיםעובדי היום מוגדרים 

  תות בתוך המחלקה לשירותים חברתיים היום פועל תחת העמורכז מ –המלצה– 

 למכלול אוכלוסיה.את מרכז היום לחבר 

 .לוודא שיש מאגר נתונים מעודכן 

  יש שונות רבה בין המועצות  – וותיקים בחירוםלעקרונות פעולה להגדיר– 

 יישם לפי יכולתה.לועצה לאפשר לכל מ

  מענים לכלל ותיקי מצבי חירום ב – מחלקות רווחה –יחסי גומלין עמותות

 המועצה. 

 תעריפים אחידים לכל אירוע – תו סגול 

 מחירים שהמועצות אל יוכלו לעמוד בהם – פיצול הסעות 

  רשימות מידע על אוכלוסיית הותיקים–  

הועברו רשימות חלקיות לא מעודכנות וללא הנתונים הרלוונטים. )רק מקבלי סיעוד 

 והשלמת הכנסה ללא קצבת זקנה(

לחברות כח אדם יש להם המון מידע, אבל אנחנו לא הצלחנו להגיע אליהם. אולי 

 אפשר לייצר מנגנון שבחירום המידע מועבר אלינו

 לייצר מסדר נתונים שמשיק בין כלל המשרדים.

  .פתרון לטיפול רגשי עובר ותיקים 

  לא רלוונטי למועצות האזוריות –אנשים סיעודיים  044 –סף כניסה למרכזי יום. 

 עירוב שימושים יאפשר גמישות לקדם וליישם גם עם קתדרות –רכזי אופק מ ,

 .והרחבת הפעילות

 .שמגיעים לטפל בזה גם בזמן חירום חשוב לוודא –חה אירועים של התעללות והזנ: שחם גל

 אנחנו עובדים על

 תרשים זרימה –. ועדה בין משרדית בנושא אלימות 1

 . איסוף נתונים בנושא התעללות והזנחה בתקופת הקורונה.2

 לכלית.זה לצורך היתכנות כ –: סף מינימום לכניסה שחם ורד

מופ"ת. מודל ביניים ליישובים שלא מועדון בין מרכז יום לשהוא קרוני על מודל מתקיים עכשיו דיון ע

 מגיעים לרף הזכאות.

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 יפי גליק נחשון:צ

  לשמר אותם מרחוק.איך לקיים חשיבה  –בתים חמים 

  רכזי שהשר רוצה לקדם ולפתח.מיימשך. זה נושא  –הפגת בדידות מרחוק 

 יל את הטיפול בתחום הזקנה: מחלקת רווחה צריכה להוב 

 יועצ/ת לענייני זקנה לראש הרשות. 3 מרכזי היום. 2 עו"ס זקנה. 1

  רכז מתנדבים בתחום ור זקנה יהיה לצד כל מדחשיבה עתידית  –מיצוי זכויות

 הזקנה.

 מועדון או יהיה כל יישוב דאוג לכך שבצריך להדק ולחזק את הפעילות בכל יישוב ול

 בית חם.

  צריך לדאוג לפרטיות בהעברת המידעיש פה ענין של חיסיון.  -מידע רשימות. 

  ייחודי עבור לחצני נפילה ועל הדרך גם זק"א פעלו לגיוס תקציב  2412לחצני מצוקה

 לחצני מצוקה

  עבור הסעות. –למבקר מרכז יום  ₪ 11שיפוי יומי בסך  12אתמול יצא נוהל 

 

 בעיות רציניות שעלו בתקופת המשבר: 2 :י עברידנ 

 אנחנו תמיד בחסר. –כשיש שיפוי אחיד לכל הארץ  .לא קיבלנו שיפוי בהסעות( 1

 העדר מסד נתונים רלוונטי( 2

 

 המשך תוכניות עבודה ועדת רווחה ממ"א .2

 מרכז המועצות ירצה לקדם חקיקה בנושא צח"י –צח"י 

 ( תקצוב כלל המועצות האזוריות1

 ( תקציב צח"י יהיה בבסיס התקציב2

 . בנינו תוכנית חומש 2412-12ב ברוך: 

 .(ק"מ בדרום + יהודה ושומרון 04ק"מ בצפון, עד  33עד ) צח"י(  30מתוך )מועצות  33 -ב יש היום 

 אין תקציב מדינה  2424מתחילת 

 מועצות אזוריות שממונות על ידי משרד הביטחון. 11כרגע נשארנו עם 

 

 בכל הנושאים דוןמפאת קוצר הזמן אל הספקנו ל

 

 ום:כסי

 גליק נחשון רווחה מרחב כפרי לציפי ס. להעביר תע"1

 בנושא הסעות וותיקיםלשר הרווחה מכתב להוציא . 2

 

 רשמה: רינת

 


