
 
 

 

 
 
 
 

 20.208.25מיום  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 

 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 
 חברתיים, מוא"ז מרחביםמנהלת המחלקה לשירותים    -רחל גיל 

 יים, מוא"ז עמק חפרתמנהלת המחלקה לשירותים חבר   -גלית גרופר 
 מנהלת המחלקה לשירותים חברתיים, מוא"ז מטה יהודה   -דפנה אשתר 

 מנהלת העמותה לאזרח הותיק, מוא"ז זבולון   -מיכל קציר 
 יועצת כלכלית, ממ"א   -הדסה אלמוג 

 
 מוזמנים מבחוץ:

 ופיתוח הכפר מנכ"ל, משרד החקלאות   -ביץ' נחום איצקו
  ופיתוח הכפר מנהלת רשות התכנון, משרד החקלאות  -רותי פרום אריכא 

 , השירות לעבודה קהילתית, מנהלת תחום פיתוח כלכלי קהילתי  -יעל מלכה  
 משרד הרווחה                    

 עמותת בעצמימעברים,  מנהל ארצי תוכנית   -דרור נצר 
 מנהלת מעברים נגב צפוני   -טלי לוין 

 מנהלת מעברים אצבע הגליל   -שמרית עשור 
 מנהלת מעברים נגב מערבי   -דורון אשטן 

 
 
 
 

 סדר יום:
 

 ברוך שוגרמן  –בהשתתפות מנכ"ל משרד החקלאות דיון  –דיון בנושא מעברים  .1
 רינת חכים –צח"י ארצי  מפגש למידהעדכון בנושא  .2
 שונות .3

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 תוכנית מעברים  .1

 
 ברוך שוגרמן והצוות נתנו סקירה על תוכנית מעברים )רצ"ב מצגת(

השתתפות  25%משרד הרווחה ו  75%בתקצוב של התוכנית פועלת היום בצפון ובדרום, 
 המועצות.

 מרכזי מעברים. 7מועצות שותפות ב  17  -נכון להיום 
 

 :דיון

  על פלח אוכלוסיית הצעירים שמשתחררים מהצבא ולא נוסעים לחו"למחשבה. 

 בשלוש שנים האחרונות הרגשנו שאנחנו מתפזרים בנושא  - אריכא רותי פרום

 ומתקשים לראות את התועלת. ופורומים תמיכה בקורסים 

מי שזכתה בהפעלת  –באמצעות מכללות בביצוע המשרד יזמנו קורסים  לכן

 יר. הקורסים היא מכללת ספ

 מעברים.לחשוב על עבודה עם בהחלט . אבל ניתן 2020לשנת כרגע אין תקציב 

  קשה להביא חקלאים לקורסים מתמשכים. –קורסים בנושא חקלאות 

 המרחב הכפרי מגוון, יש לנו קיבוצים, מושבים, יישובים ערביים, ישובים  - דני

 קהילתיים, ככלל כל החברה האנושית מתמודדת עם משבר תעסוקה.

אנחנו רוצים ו מתבסס על שיתופי פעולהשיש לנו פה כלי שיכול להיות גמיש, 

 שלאורך זמן כל המשרדים שמטפלים במרחב הכפרי ישתמשו בכלי הזה.

הרחיב את התוכנית עניין רב שמשרד החקלאות יהיה שותף בתוכנית, ול יש לנו

 מועצות נוספות.ל

 סקירה מעניינית, לא הכרתי את העשייה הרחבה של מעברים. - אריכא רותי פרום 

 למועצות להתחבר נשמח ואנחנומבינים שצריך לשנות אצלנו את הגישה  אנחנו

 .האזוריות

וזה בהחלט יכול  –עוסקים עכשיו באסטרטגיה וחדשנות המרחב הכפרי  אנחנו

 .לשיתופי פעולה להיות כיוון

בפתח, והחיבור עם מעברים  השינוי. השינוי בחקלאות מחייב מענים מותאמים. 1

 .האנושיות לפעולות הפיזיות הפעולות בין לחבר בכדיהוא אינטגרלי 

, קטנים לעסקים הרשות, מיישבות ותתנוע: גורמים לעוד חבירה לייצר צריך. 2

 .מובילים חקלאים ארגונים

 .ללימודים/הכוונה מלגות. אפשר גם לחשוב על 3

  מכיר היטב את  – 'איצקוביץ נחוםמנכ"ל משרד החקלאות ופיתוח הכפר, ד"ר

מעברים, היה בין מקימי התוכנית. רואה חשיבות גדולה בתוכנית הזאת. כרגע אין 

 עדיין תקציב מאושר, אבל לכשיהיה הוא מבטיח שמשרד החקלאות יהיה שותף.

 מברך על הבעת הרצון של נחום ורותי לשותפות. אעבוד עם רותי  - ברוך שוגרמן

 .משרד החקלאות לתכנית להכין את האפשרויות לחיבור

 

 עדכונים –צח"י ארצי מפגש למידה  .2

 קמה ועדת היגוי לכנס צח"י ארצי בהשתתפות, משרד הרווחה, רח"ל וממ"א

 וסק באופן ישיר בטיפול בקורונה במועצות האזוריותמיועד לכל מי שע

 מתוכנן לתחילת נובמבר.

 במצב של משבר מתמשך /הנהגת היישובעד המקומיויחסי הגומלין בין צח"י לוהנושא: 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 סדר יום מוצע:

 :בברכות
 גן ראש רח"לס

 יו"ר ממ"א
 יו"ר ועדת רווחה ממ"א 

העבודה הרווחה והשירותים מנהלת אגף משאבי קהילה ועבודה קהילתית, משרד 
 החברתיים

 :  מליאה
 . היבטים משפטיים 1
 . היבטים קהילתיים2
 . בניית הסכמות  3
  . תפקוד בקהילה בעת משבר מתמשך 4

  –בחדרים  קבוצות דיון
 אפשרויות:

 לפי אזורים גיאוגרפיים .1
 לפי תחומי עניין .2
 הצגת דרכי התמודדות מהתנסות במועצות האזוריות  .3

 סיכוםמליאת  
 

 
 :תוכנית המפגשל התייחסויות

  להביא את התוצרים למליאה –קבוצות דיון  –לשים דגש על למידת עמיתים 
 קשר עם משרד הממשלה 
 איך מביאים את קול התושבים 
 ממשקים בין גורמי דת )מסגדים, בתי כנסת( להנהגות היישוב בעת משבר מתמשך 
 להציף דילמות, כולל דוגמאות מהשטח 
  לפי תחומי ענייןלקבוצות מציעים להתחלק מראש –  

 בכל קבוצה תוצג דילמה או שתים
 

 שונות .3
  דיור
בנושא הדיור קצת התעכבנו בשל המצב, אבל אני ממשיך ללמוד את הנושא ונמשיך  –דני 

 לעסוק בו בזמן הקרוב.
 מתנדבים

 הפעלת אפליקציית טריביו לניהול מתנדבים במועצות האזוריות –רינת 
 מועצות. 10בקשר  כרגע נמצאות איתנו

 מהן כבר אחרי הדרכה 5
 מועצה נוספת מקבלת הדרכה בשבוע זה

 שלוש מועצות נוספות מקבלות הדרכה בספטמבר 
 ומועצה אחת עדיין לא תואם.

הבהרנו למפתחי האפליקציה שנושא התאמת האפליקציה להפעלת צח"י הוא קריטי עבורנו. 
 בהפעלת צח"י. ןלוט עם גליל עליואנשי התוכנה עובדים על זה ויכנסו בקרוב לפיי

 
 
 

 רשמה: רינת חכים

 

 


