פרוטוקול וועדת רווחה מיום 14.3.2017
השתתפו:
אשר אברג'ל -
דני עברי -
רונית לב -
רחל גיל -
עידית אטינגר -
הדסה אלמוג -
חנה פרידמן -
גלית גרופר -
רינת חכים -

ראש מוא"ז שפיר ,יור ועדת רווחה
סגן ראש מוא"ז משגב
מנהלת המחלקה לשירותים חברתיים ,מוא"ז חבל מודיעין
מנהלת המחלקה לשירותים חברתיים ,מוא"ז מרחבים
מנהלת המחלקה לשירותים חברתיים ,מוא"ז בני שמעון
יועצת כלכלית ,ממ"א
סגנית ראש מוא"ז עמק יזרעאל
מנהלת המחלקה לשירותים חבתריים ,מוא"ז עמק חפר
מנהלת תחום חברה וקהילה ,ממ"א

אורחים:
דודו קוכמן – מזכ"ל האיחוד החקלאי
פאני יוז – סגנית מנהלת השירות לזקן ,משרד הרווחה
שירה זילברמן – מפקחת מחוז מרכז תוכנית יתד
נעדרו:
אילת גלס -
ישראל נדיבי –
אבי רואה -
מירב גבעון -
שמשי כהנא -
ברוך שוגרמן -
דיצה מורלי -
יורם אזולאי -
שולה בן אהרון –

ראש אגף חברה וקהילה ,תק"צ
מנכ"ל ממ"א
ראש מוא"ז מטה בנימין
מנהלת המחלקה לשירותים חברתיים ,מוא"ז מרום גליל
מנהל המחלקה לשירותים חברתיים ,מוא"ז מנשה
מנהל השרות לעבודה קהילתית ,משרד הרווחה והשירותים החברתיים
מנהלת תחום בכיר ארגון ומינהל ברשו"מ ,משרד הרווחה
מנהל מחוז ירושלים ,משרד העבודה ,הרווחה והשירותים החברתיים
מנהלת פרוייקטים ,משרד הרווחה

סדר יום:
 .1פרוייקט בן ממשיך – פאני יוז  /מרב גבעון
 .2דודו קוכמן – לימודים אקדמיים מכווני מרחב כפרי במכללות בארץ
 .3פרוייקט יתד ( -צעירים בסיכון)  -שירה זילברמן
 .4סיכום שנת עבודה 2017
 .5תכניות ל 2018
 .6כנס מנהלי רווחה 2018

 .1לימודים אקדמיים מכווני מרחב כפרי במכללות בארץ
דודו קוכמן הציג את צוות ההיגוי של המרחב הכפרי המורכב מבעלי תפקידים במשרד ממשלה וגופים
שונים (חקלאות ,חטיבה להתיישבות ,משרד הפנים – מפעם ,מתנ"סים ,ממ"א ,תק"צ ,ועוד)

רצ"ב מסמך המתאר את התוכנית והרציונאל.
התייחסויות:
עידית אטינגר – מברכת על התוכנית .בפועל יש פער בין הצהרת הכוונות לבין היישום .מגיעים
סטודנטים להתמחות במועצות האזוריות שאינם בקיאים בנושא קהילות קטנות ועבודה במרחב
הכפרי .כדאי לשים לב לזה
חנה פרידמן – מרגישה שאנחנו מתחרים בעצמנו .במכללת עמק יזרעאל לא היה ביקוש לקורסים
שנפתחו בנושא המרחב הכפרי ,בפועל המפעם נותן קורסים ייעודים למועצות האזוריות במגוון
תחומים שאליו הולכים בעלי התפקידים שרוצים להתמחות בנושא.
מציעה להתמקד בקורס שמתקיים בטכניות (תכנון במרחב הכפרי) ,לחבר אותו לתואר שני בטכניון
ולהפוך אתו למרכז מחקר בתחום.
השינוי בשטח כל כך מהיר שלא בטוח שהמחקר ידביק את הקצב.
אשר אברג'ל – התחלה מבורכת ,שווה לשמוע את ההערות מהשטח ולהפיק לקחים.
מציע לקחת בחשבון  2סוגיות מרכזיות:
 )1המליץ בעבר על הכשרות פנים מועצתיות
 )2בתחילת נובמבר (אחרי הבחירות לרשויות המקומיות) נהיה עם הרבה נבחרי ציבור חדשים
שכדאי להתכונן לזה כבר מעכשיו .יש לנו הזדמנות להיערך לכך מראש (חברי ועדים ,בעלי תפקידים
במועצות)
ב  20/3/2018 -יתקיים במכללת ספיר כנס השקת התוכנית ללימודי המרחב הכפרי במעמד
הרמטכ"ל לשעבר בני גנץ.
כולם מוזמנים!
 . .2דור המשך/העברה בן דורית (פרוייקט בן ממשיך)
הפרויקט היה בתחילת הדרך של  3משרדים .נכון להיום נשאר בפרויקט רק השירות לאזרחים
ותיקים.
התוכנית פועלת היום ב  19מועצות אזוריות.
רקע :משרד הרווחה עסק שנים בנושא אלימות אבל לא עסק באלימות והזנחת קשישים.
לפני  15שנה נעשה מחקר ארצי באוניברסיטת חיפה בו עלו הממצאים שכל זקן חמישי חשוף
לאלימות והזנחה על ידי המטפל העיקרי.
הוחלט להתחיל ולטפל בנושא בצורה ממוקדת.
במרחב הכפרי נתקלנו בבורות גדולה בכל הקשור לתחום זה ובעקבות זה התחלנו לפתח את
התוכנית.
בהתחלה היום שותפים לתוכנית  3גופים שונים – אבל היום התוכנית פועלת ב  19מועצות אזוריות
ורק מתקציבי השירות לאזרחים וותיקים.
נבנה סל תעריף למגזר הכפרי ולמגזר העירוני.
תוכנית 'כתף אל כתף' קלטה את כל העובדים של התוכנית בתקן (יצר גם קשיים)
פותחו הכשרות ,קורסים ,כולל למנהלי היחידות ,חלקם ייחודים למרחב הכפרי.
נוצרה מציאות חדשה בה מדברים בשפה משותפת ואחידה.

הועדה הבין משרדית החליטה על תקצוב שנתי לתוכנית – אבל כרגע בגלל שאין עדיין מחליף
לתפקיד של פאני עצרו הכל.
גלית – נעשה שינוי מתפישה קהילתית לתפיסה שמאד דומה לעיר ומתמקדת האלימות .מחייב
להוסיף תצהירים שעולים כסף.
פאני – בהמלצות שלנו לתוכנית יש לעבות ועדות קימות (רופא גיראטרי ,במרחב הכפרי להכניס את
נושא המרחקים והגישור.
רונית – חבל מודיעין התה בין מועצות הפיילוט .התחלנו ולא היה לנו מושג לאן נגיע .מה שעמד לנגד
עינינו זה איך ממתגים את הנושא כך שלא יהיה רק תיקי רווחה אלא שכולם יוכלו לפנות.
קשה להאמין מה התוכנית הזאת עשתה במועצה גם לאנשים הפונים וגם השיפור וההעמקת הקשר
בין המחלקות המטפלות בנושא.
דני – השמוש במושג בן ממשיך מטעה וצריך לשנות אותו
עידית – גם בני שמעון פועלת התוכנית מזה כשנה וחצי בעיקר בזכות האנרגיות שהבאתם איתכם
וסחפתם אותנו לתוך זה ..לפעמים זה קם ונופל על האדם המתאים.
אצלנו תוך שנה וחצי זה הפך למוסד התחום הזה.
הקמנו צוות פנים מועצתי ,רב מקצועי לטיפול בקשישים בסיכון.
אני רוצה להודות לכם מאד.
אשר – נשמח לקבל את רשימת הועצות בהם מתקיימת התוכנית
אשר מודה לפאני בשם כולנו במרחב הכפרי על הקמת התוכנית והובלתה בנחישות ובמקצועיות
ומביע תקווה שהזרעים שזנרעו ינבטו ויביאו תוצרים נוספים בעתיד.
כל המשתתפים הביעו את תודתם העמוקה לפאני יוז על פריצת הדרך בתחום ואיחלו לה הצלחה
בהמשך דרכה..
 .3פרוייקט יתד
שירה זילברמן ,מפקחת מחוז מרכז בתוכנית יתד -
תוכנית יתד זו תוכנית לאומית לצעירים וצעירות ( )18-25בהובלת  11משרדי ממשלה שמטרתה
לקדם צעירים וצעירות בתחומי החיים השונים.
בחלק מהמועצות זה תפקיד בתקן ובחלק מתקציבי פעולה.
יש סל מענים גמיש שנבנה ממש עכשיו לפי הוראות התע"ס
עושים התאמות :איזה שירותים יש ,איזה אפשר להרחיב ,איזה אפשר ליצור מתוך שיתופי פעולה
ועוד.
סוגיות שקשורות למועצות האזוריות בתוכנית:
 .1לא ניתן להסתכל על עו"ס יתד במרחב הכפרי כמו במרחב העירוני
 .2נדרשות התאמות לתכונית בגלל המרחקים ,ההסעות והנגשת השירותים
 .3מול מי אתה עובד? יש מועצות שיש בהן מס' תחנות משטרה ,ועדים מקומיים ,ועוד – מי הם
השותפים שלך לתוכנית?
ההנחייה היא לעבוד מול הגורם שנחשב גורם עיקרי במועצה.
 .4מי הפונקציה ברשות שמלווה את העו"ס?
בתוכנית יתד מתכוונים להזמין נציגי ממ"א לאחת הישיבות של הועדות המחוזיות לדום בסוגיות אלה
ולשמוע על הצרכים הייחדוים במרחב הכפרי.
רונית – התוכנית מטפלת גם בכאלה שלא מתגייסים וכאלה שיש להם בעיות המבלך הגיוס –
אוכלוסיה שעד כה לא היה לה מענה
שירה – תדאגו שהתקן ישרת את האוכלוסיה אליה הוא מיועד
אשר – ציין את חשיבות הפרוייקט ומבקש שנדרוש להגיע לועדות המחוזיות

לינק  -תוכנית יתד  -משרד הרווחה

 .4סיכום שנת עבודה  2017תוכנית 2018
רינת הציגה את תוכנית העבודה  20176תוכנית מול ביצוע (רצ"ב מצגת)
בגלל שאנחנו נמצאים בשנת בחירות ונותרו לנו למעשה כ  7חודשי עבודה (אוגוסט חופש ספטמבר
חגים  +המועצות כבר בסוף מערכת הבחירות) הוחלט שהשנה נמשיך לקדם את הנושאים בהם
אנחנו התחלנו לעסוק ב 2017
וכן להמשיך ולקדם את
 .1תוכנית המעבר הבין דורי
 .2תוכנית יתד (בשיתוף עם מחלקת צעירים של ממ"א
 .5כנס מנהלי רווחה ממ"א
רינת וחנה הציגו את סדר היום לכנס (מצ"ב)
נבחרו מנהלי מעגלי שיח מבין מנהלות הרווחה

רשמה :רינת

