
 
 

 

 
 
 
 

 42.6.42מיום  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 
 מנכ"ל מרכז המועצות   -איציק אשכנזי 

 גליל עליוןא"ז מנכ"לית מו   -עידית חמל  
 מנהלת המחלקה לשירותים חברתיים, מוא"ז בני שמעון   -עידית אטינגר 

 מנהלת המחלקה לשירותים חברתיים, מוא"ז חבל מודיעין   -רונית לב 

 יים, מוא"ז עמק חפרתם חברמנהלת המחלקה לשירותי   -גלית גרופר 

 מנהלת העמותה לאזרח הותיק, מוא"ז זבולון   -מיכל קציר 

 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 
 מנהלת המחלקה לשירותים חברתיים, מוא"ז מרחבים   -רחל גיל 

 מנהלת המחלקה לשירותים חברתיים, מוא"ז מרום גליל    -מירב גבעון 
 "ז משגבאמנהלת המחלקה לשירותים חברתיים מו   -שרון סודרי 

 מנהלת המחלקה לשירותים חברתיים, מוא"ז מטה יהודה   -דפנה אשתר 
 מחלקה לשירותים חברתיים, מוא"ז עמק המעיינותמנהלת ה   -עפרה סתת 

 יועצת כלכלית, ממ"א   -הדסה אלמוג 
 

 מוזמנים מבחוץ:
 פיתוח תשתיות התנדבות וקהילה   - רמי סתויצקי

 
 
 

 סדר יום:
 

 מעקב חצי שנתי על תוכנית העבודה .1
 עדכונים ברוך שוגרמן –צח"י  .2

 הפעלת צח"י לתקופות ממושכות          

 רמי סתויצקי )מצ"ב מצגת חומר רקע( -  06+ תשתיות התנדבות וקהילהפיתוח  .3
 שונות .2

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 מעקב חצי שנתי על תוכנית עבודה .1
 רינת נתנה סקירה על תוכנית העבודה ומה שנעשה עד כה.

 )מצ"ב מסמך(
 יש לנו את תוכנית העבודה ויש דברים שעלו בעקבות המשבר: –דני עברי 

 הקורונה למרחב הכפרי( התאמת הנחיות 1
 ( צח"י בזמן הקורונה והתפקוד לאורך זמן2
 בדגש על ליווי יזמים ועסקים קטנים. –( מעברים 3

  צח"י .2
 ברוך: המצב נכון להיום:

 מועצות אזוריות מתוקצבות מלא 11
 הופסק המימון  2626ומתחילת  2612מועצות אזוריות תוקצבו על סוף  26

 )החלק של משרד הרווחה(
 עצות אזוריות לא נכנסו עד כה לתוכנית.מו 10

 הוא קבע את האזורים שיתוקצבו. –בגלל שבעבר משרד הבטחון היה זה שתקצב את צח"י 
 מש"ח ממשרד הבטחון. 2.2באמצע יולי אמור להגיע תקציב נוסף של 

המנכ"ל מבין את החשיבות של הנושא אבל כרגע יש  –השבוע התקיים דיון במשרד הרווחה 
 ת גדולה לגבי התקציבים בכלל במשרד.אי בהירו

 עלה הצורך בהתאמת צח"י לתפקוד באירוע חירום מתמשך .
  -ברוך: הפקת לקחים 

 ( הסדרת נושא התקצוב באופן דחוף1
 ( הפקת מסמך המגדיר את עקרונות עבודת הצח"י מול ועד היישוב.2

 62+ פיתוח תשתיות התנדבות וקהילה .3
פיתוח תשתיות התנדבות בקהילה, הציג לפנינו תפיסה בנושא פיתוח  –רמי סתויצקי 

 .06תשתיות התנדבות לבני +
 )רצ"ב מצגת(

נושא פיתוח תשתיות התנדבות בקהילה לא נמצא, נכון להיום, בתוכנית העבודה של ועדת 
 רווחה ממ"א. יחד עם זאת המשבר האחרון הציף צרכים ואתגרים שנידרש להם בעתיד.

  לו:נושאים שע
 ברוך: 

קשור לתפיסת  –פעילים קהילתיים, רכזי/חברי ועדות ביישובים לא נספרים כמתנדבים 
 המושג התנדבות. 

 ראש תחום התנדבות במשרד הרווחה –מציע לצרף לדיון את יונתן שוורצמן 
 התחום המדובר נושק גם להתנדבות, גם לאזרחים ותיקים וגם לעבודה קהילתית.

דון בגיבוש תפיסה וחיזוק תחום ההתנדבות של וותיקים צעירים ן שיהוחלט להקים צוות קט
במועצות, במטרה: להעלות למודעות את התפיסה שקבוצת גיל זו יכולה להפוך להיות 

 שותפה למעגל הנתינה בקהילת המועצה.
 שונות .2

 זמן טוב לעלות צרכים –השר החדש קשוב לשטח ולרשויות  –ברוך 
 קהילתיות בעקבות המשבר –תקנון עו"ס קהילתי במועצות 

 צביעת תקנים לעובדים קהילתיים במועצות האזוריות
 

 סוכם: 
 יוכנס תחום מעברים –. תוכנית עבודה ועדת רווחה ממ"א תעודכן 1
 להפקת לקחים, למידת עמיתים והכנה לגל הבא. -של ממ"א ומשרד הרווחה יופק כנס צח"י ארצי . 2
 אילת רמי סתויצקי, עידית חמל, מיכל קציר,ת ותיקים צעירים . צוות לגיבוש תפיסה בתחום התנדבו3

 , יונתן שוורצמןרינת חכיםגלס,     
 . יצא מכתב פניה לשר הרווחה בדגש קהילתי ובבקשה להגמיש תקנים לצורך חיזוק הקהילתיות4
 בקהילה במרחב הכפרי ויותאנשים עם מוגבלהגוי לבדיקת אפשרויות דיור לבעלי . הוקם צוות 2
 . מעקב אחר מכתבים שיצאו ממרכז המועצות האזוריות לשר הרווחה עד כה2
 

 
 רשמה: רינת

 


