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 השתתפו חברי מליאה
 

 ראש המועצה -דרור שור

 סגן ראש המועצה -שלמה שמאי

 אהרון אדרת

 אלכס גולדפרב

 בנצי ימר

 דני בוקובזה

 זהבי בן צבי

 חזי בכר

 יוסי ברוך

 נס-בר יזהר

 מימי קושמרו

 מני מעודי

 מרדכי פיינברג

 משה כהן

 עדי נאמן

 שלמה כהן

 תומר זולר

 
 נוכחים

 מזכיר המועצה -קובי אביבי
 גזבר המועצה -צופי צור

 יועץ משפטי למועצה -הדר מימון, עו"ד
 מח' החינוך ויועצת ראש המועצה למעמד האישה 'מנ -רות קרטר

 מנ' המחלקה לשירותים חברתיים -אורלי אהרון
 ואלכוהולעו"ס מרכזת תחום הורות ומתאמת מניעה במאבק סמים  -איילת שחר דייטש

 עו"ס נוער, צעירים והתמכרויות -טובים רן

 על סדר היום
 סקירת מנהלת המחלקה לשירותים חברתיים

 להלן עיקרי הדברים
מנהלת בהצגת פתח את ישיבת ועדת חינוך ורווחה  ,דרור שור ראש המועצה ויו"ר הוועדה

לשירותים חברתיים הגב' אורלי אהרון והצוות שנכח איתה בישיבה והזמין אותה להציג המחלקה 
 בפני הוועדה את פעילות המחלקה לשירותים חברתיים.

 
הציגה את מבנה המחלקה בהתאם לנושאי הטיפול, כמו כן הציגה  אורלי אהרון מנהלת המחלקה

 את חזון המחלקה המקבל ביטוי ב:
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נזקקות ע"י מתן כלים ומיטב השירותים להם זקוקים, כדי לחזור לתפקוד  חיזוק והעצמת אוכלוסיות

 נורמטיבי.

 גישה מערכתית בהסתכלות על בעיות הפרט, המשפחה, הקבוצה והקהילה.

 
 הציגה את מטרות ויעדי המחלקה הכוללים:

מועצה הכרות מעמיקה עם האוכלוסייה, הכנת תכניות מתאימות, יצירת שותפויות עם מחלקות ה

 ועמותות שונות, איגום משאבים כספיים וידע מקצועי לקידום הטיפול בבעיות העולות.

 ד:קובטיפול ממו המחלקה פועלת מול התושבים כבודדים, כמשפחות, כילדים וכקשישים

 הגנה על ילדים במצבי פגיעה וסיכון

 נערה במצוקה

 נוער וצעירים

 שיקום נכים ומפגרים

 מצוקה כלכלית

 קשישים

 

להכיר מקרוב את היישוב  ת/ודווח כי לכל יישוב במועצה מוצמד/ת עו"ס מרחבי/ת, אשר תפקיד

 ובהתאם לתת מענה לכל הקהילה. ואפיונו

 

 נמסרה סקירה במסגרת השירות לטיפול במשפחה על:

 פרויקט 'יחדיו'

 התחנה לטיפול משפחתי וזוגי

 סדנאות בתנאי נופש

 סדרי דין

 תכנית 'הקן לאם'במסגרת 'הקן המשפחתי' על 

 מתנדבים אצל משפחות

 מרכז הורים

 מועדון הורים
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 סדנאות לנוער ביישובים וסדנאות להורים ביישובים

 הנחייה משפחתית

 העשרה לאנשי מקצוע

 

 כמו כן מסרה פרטים על הפרויקטים:

 ילד ונוער

 השירות לזקן

 שיקום ונכויות

 עבודה קהילתית

 שי"ל

 התנדבות הקהילה

 ופרויקטים.

הציגה  ,עו"ס המרכזת תחום הורות ומתאמת מניעה במאבק סמים  ואלכוהול, איילת שחר דייטש 

את פרויקט מועדון הורים החל מהגיל הרך עד גיל ההתבגרות, כאשר ההתמקדות בפרויקט 

מדריכי נוער וסייעות לגני הילדים, ביצוע סדנאות פעילות מול הורים, העשרה לאנשי מקצוע כגון 

 היסודיים, ומועדון הורים בשיתוף המחלקה לחינוך.בבתי הספר 

 

הציג את תחום פעילותו ועיסוקו מול הוועדים המקומיים  עו"ס נוער, צעירים והתמכרויות, רן טובים

ביה"ס התיכון, בשעות הלימודים, ודיווח במסגרת הפעילות  מול מנהלי בתי הספר כולל ביישובים,

 על תכניות מעגל בנות, מעגל בנים, רכיבה טיפולית, והכל בשת"פ מלא עם צוותי החינוך.

 

י' ואופן הזכאות להיכלל בו רק לאחר -נמסר דיווח על פרויקט 'מחשב לכל ילד' לתלמידי כיתות ב'

 סיום קורס.

 ית מלאכי ולמועצה.מרפאת נעורים המשותפת לקרי

 ."יום של תכלת"

 .מרכז לטיפול בילדים והוריהם

 'עיר ללא אלימות' בתחום החינוך והרווחה, הפנאי ועוד.
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בסיכום ציינה את שיתוף הפעולה של ראש המועצה עם המחלקה, המסייע רבות  אהרוןאורלי 

מחלקות המועצה בתקציבים ותמיכה לקידום הפעילות במחלקה ואת שיתוף הפעולה הטוב עם 

 השונות, בדגש על מחלקת החינוך.

 

 סיכום ראש המועצה
ראש המועצה דיווח על מדיניותו מתחילת כהונתו לעשות הכל כדי לקבל את מירב המידע על כל 

משפחה במצוקה, ילד חריג וכו', ועל הטיפול המסור והאינטנסיבי בהחזרת המשפחה במצוקה 

 חריגה וכו' למעגל העבודה.

 זו דורשת השקעות אדירות שאותן הוא מקצה במסגרת תקציב המועצה.מדיניות 

 
הודה למנהלת המחלקה וצוותה על העשייה הרבה כפי שהשתקפה בסקירה שהוצגה בפני 

  הוועדה.

 

  רשם:

 המועצהמזכיר  - קובי אביבי

  ראש המועצה - דרור שור

 ויו"ר ועדת חינוך ורווחה

 


