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 15-2019/2מס' פרוטוקול ועדת רווחה              
 

 חדר הישיבות ע"שב( 2019  דצמבר 08) ראשון י' כסלו תש"ף  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. -שרון חדד                                                נציג ציבור   -יחיאל נזרי

 ר"צ נוער וצעירים  -נציג ציבור                                                סיגל גוטמן  -אבי לוינסון 
 כז אזורי לטיפול באלימות במשפחהמנהלת מר  -ז'אנה אבייב                                                                                        

    מזכירות העירייה  -עו"ד שלי ביטון                                                             
 : חסרים

 מועצה חבר -רונן מושייב 
                                    חברת מועצה  -רותם כהן כחלון

 
  . 16:40הועדה התחילה בשעה 

 
 

 על סדר היום : 

 נשים ונערות בסכנת חיים. 

  רה"ע ויו"ר הועדה :סגן , מאור אשש מר 

 ויות של פעילמגוון במהלך פגישות עבודה שלי עם מנהל המחלקה לשירותים חברתיים, אני נחשף ל
נשים  -, בחרתי לדון בנושא בעל חשיבות רבה המחלקה. בין יתר התחומים הרבים בהם מטפלת המחלקה

 ונערות בסכנת חיים. 

 הצגת תמונת מצב ונתונים בתחום האלימות :  .1

 אייל קהלני, מנהל המחלקה לשירותים חברתיים מציג: 

 ץ(. הצגת מבנה ארגוני של היחידה שעוסקת בטיפול בנוער וצעירים ) נוצ" 
  (.2019משפחות המוכרות ברווחה ) שנת   -התפלגות האוכלוסייה 

 נערות וצעירות המוגדרות בסכנת חיים .  
 
באחריות מי התכנית הטיפולית , מתן מענה טיפולי בתחנות   -הצגת האתגרים בטיפול הנערות כמו 

 ות וכדומה. המשטרה מעורר חרדה והתנגדות, מקלט מסכן או מגן , צורך בעבודה מותאמת תרב
 
 

 הצגת שירותים קיימים וממשקים :  .2

  .טיפול פרטני וקבוצתי לנערות וצעירות 
  .בית חם לנערות 

  מתנ"ס קלור.  360תכנית   -מרכז לנערות ערביות + 

  .מיזם נור 
  .יתד 

 וץ. ניצ 

  .מרחב תעסוקה 

  עו"ס רחוב 
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 סוגיות במתן מענה לנערות ונשים בסכנת חיים  :  .3

  .ממשקים וחלוקת אחריות בעבודה  מול המשטרה  

  .העדר מדיניות ברורה של משרד הרווחה 

 קושי במציאת מסגרת מתאימה לנערות בכל שעות היממה . 

   תחלופה גבוהה, קושי בגיוס עובדים סוציאליים.  -המשאב האנושי 
 

   -דיון

ניתנים לנשים ונערות בסכנת חיים במסגרת המחלקה לשירותים חברתיים פעילות והמענים השל כל ההצגה וסקירה 
 בעירייה. 

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

הן ברמת התרבות והן ברמת השפה, ישנו חשש של נשים לקבל  יש להתאים את המענים  -ייחודיות העיר רמלה 
 שירותי תמיכה וטיפול על מנת לא להיחשף. 

  -החלטות הועדה 

 בחינת פתרונות הנגשה לאוכלוסייה רב תרבותית.  .א

 פנייה למשרד הרווחה בבקשה לבחון אפשרות פתיחת מסגרת מותאמת תרבות.  .ב

 חיזוק שיתוף הפעולה עם המשטרה.  .ג

 פיתוח מיומנויות מקצועיות ) קורסים , הכשרות וסדנאות ( לעובדי המרכז.  .ד

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

 המקצועיים משקיעים בתחום הרווחה משאבים רבים.
 

חסות אליו היא בכובד ראש. על אף כמו כן,  נושא נשים ונערות בסכנת חיים הוא בעל חשיבות רבה וההתיי
האתגרים הרבים הניצבים בפנינו, אנו פועלים לאיגום משאבים רחב במטרה לסייע לאותן נשים ונערות 

 המצויות בסכנת חיים. 
 
 
 
 
 
 

 מאור אשש     עו"ד שלי ביטון                                                                      
 ראש העירסגן מזכירות העירייה                                                                    

 ויו"ר הועדה                                                                                                         
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