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 15-1/2019מס' פרוטוקול ועדת רווחה              
 

 חדר הישיבות ע"שב( 2019  ביולי 23) תשע"ט   שלישי כ' תמוז שהתקיימה ביום   רווחה ועדתמישיבת 
 ברמלה.  1אפריאט ז"ל, בבניין העירייה , רחוב ויצמן 

 
 משתתפים ה"ה:          :                                                             נוכחים 

  מנהל המח' לשירותים חברתיים  -אייל קהלני      הועדה                         סגן רה"ע ויו"ר  -מאור אשש
 מנהל מח' לשירותים חברתיים ס. -חדדשרון                                    חברת מועצה  -רותם כהן כחלון

    מזכירות העירייה  -עו"ד שלי ביטון                                                             
 : חסרים

 מועצה חבר -רונן מושייב 
 נציג ציבור   -יחיאל נזרי

 נציג ציבור  -אבי לוינסון 
 

 . 17:10הועדה התחילה בשעה 
 

 נושאים לדיון: 
 

 בירך את הנוכחים והציג את חשיבות עבודת הועדה.  רה"ע ויו"ר הועדה :סגן , מאור אשש מר 

 נתונים כלליים ואתגרים מרכזיים :  .1

 אייל קהלני, מנהל המחלקה לשירותים חברתיים מציג: 

  המחלקה פועלת לקדם את רווחת הפרט, המשפחה והקהילה ברמלה ולשיפור  -חזון המחלקה
 תפקודם. 

  .הצגת המבנה הארגוני של המחלקה 

  2019הצגת מטרות המחלקה לשנת עבודה  : 
יצירת סביבה מוגנת ומתן רשת בטחון לאזרחים ותיקים הנמצאים במצבי  :  אזרחים ותיקים  .א

 סכנה. 
 הגנה על אנשים בעלי מוגבלויות באמצעות שילוב  במסגרות.    :מוגבלויות  .ב
מתן מענה מידי  לנערות וצעירות בסכנת חיים , שיפור תפקוד נערות וצעירים  , נוער וצעירים : ילד .ג

במישורים הרגשיים חברתיים ולימודיים בצורה מותאמת תרבות באמצעות מסגרות לפעילות 
 חברתית טיפולית. 

תי באמצעות קב' פעילים, מיצוי זכויות וייעוץ משפטים לברת החוסן הקהיהג עבודה קהילתית : .ד
 לתושבים כדרך להעצמת אוכלוסיות נזקקות. 

שיפור במצב הכלכלי של משפחות המתמודדות עם מצב כלכלי קשה ומצבי חיים  פרט ומשפחה : .ה
 מורכבים. 

  משקי בית ) נכון לדצמבר  4,082במחלקה לשירותים חברתיים מטופלים  -סקירה הצגת נתונים שנתיים
 נפשות.  8,347( שהם 2018

  .סקירה והצגת פעילות המחלקה במגוון נושאים 
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 :  הצגת תחום מוגבלויות כולל תכנית " מרכז למשפחה" .2

 שרון חדד, סגנית מנהל המחלקה לשירותים חברתיים :      

מציגה את המענים הניתנים ע"י המחלקה בתחום זה : מענה פרטני, מענים קבוצתיים, פיתוח שירותים  .א
 ופרויקטים ייחודיים, התערבות ברמה קהילתית בשת"פ עם צוות קהילתי/גורם עירוני אחר. 

 

 שרון חדד מדגישה כי ישנה חשיבות רבה להעלאת המודעות בנושא נכויות בקרב כלל האוכלוסייה. 

 מוגבלות שכלית התפתחותית, שיקום , אוטיזם.   -נם שלושה תחומים בנושא המוגבלויות יש .ב
 

 : טים חדשים בתחום המוגבלויות קישנם פרוי
מענה תמיכתי לקהילת משפחות עם ילדים בעלי מוגבלות  -מרכז משלים למשפחה צרכים מיוחדים .1

 . מיצוי זכויות( )תמיכה, פנאי , הסברה,

תיק ) תמיכות וכתי בדומה לקהילות תומכות לאזרח יצירת מענה תמי  -ז קהילה תומכת לנכים מרכ .2
 בית, פעילות פנאי(

 
קה, הדיור, החברה של אנשים עם מוגבלות בתחומי התעסולהבטיח את שילובם נועדו    השיקוםשירותי 

 כדי לאפשר להגיע לעצמאות מרבית בחייהם. והקהילה, 
 

   -דיון

 הצגה וסקירה של כל הפעילות במחלקה לשירותים חברתיים. 

ם למחלקות רווחה, הדבר משליך על יבגיוס עובדים סוציאליהבא לידי ביטוי ברמה ארצית  הוצג קושי הקיים גם 
 הקושי גם ברמה מקומית.

מנהל המחלקה פעילות המיועדת לנערות בסיכון ? להיקף ותכני הבנוגע  לשאלת חברת המועצה, רותם כהן כחלון
, מרכז לנערות לשירותים חברתיים מציג את מגוון המענים הקיימים לאוכלוסייה בזו ) טיפול פרטני ," הבית החם"

 ערביות, מיזם נור(. 

  -החלטות הועדה 

 בחינת נושא קידום הקמת מעון יום שיקומי בעיר רמלה.  .א

  . פחות המתמודדות עם בעיות כלכליותבחינת נושא גיוס משאבים למש .ב

 
סגן רה"ע , מאור אשש מסכם את הדיון ומדגיש כי הנהלת העיר בראשות ראש העיר והגורמים 

 המקצועיים משקיעים בתחום הרווחה משאבים רבים.
כמו כן, אחד מהנושאים המרכזיים הוא שילובם של ילדים ובוגרים בעלי מוגבלויות בקהילה ) חינוך, 

ואירועים נוספים(.  ילויות מסגרות חוץ בית ספריות, פע  
 
 
 

 מאור אשש     עו"ד שלי ביטון                                                                      
 ראש העירסגן מזכירות העירייה                                                                    

 ויו"ר הועדה                                                                                                         
                                                                                                                                                                      

 
 

 2019רמלה, יולי  


