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1/2020-15מס' פרוטוקול ועדת רווחה              

באמצעות) 2020 ספטמבר 22שלישי ד' תשרי תשפ"א   (    שהתקיימה ביום ועדת רווחהמישיבת  
 ZOOM אפליקציית 

משתתפים::                                                                    נוכחים 
רונן עזריה - מנכ"ל העירייה      - סגן רה"ע ויו"ר  הועדה                    מאור אשש

אייל קהלני - מנהל האגף  לשירותים חברתיים           אברהם אילוז -  סגן רה"ע                               
מירב אורנשטיין -  ר"צ עבודה קהילתית ומרכז עוצמה                                רותם כהן כחלון - חברת מועצה 

                                                                                   עו"ד שלי ביטון - מזכירות העירייה 
                                                                                                                                                         

: חסרים
רונן מושייב - חבר מועצה

יחיאל נזרי - נציג ציבור 
אבי לוינסון - נציג ציבור 

דודו אבו - נציג ציבור 

על סדר היום : 
סקירה - הצגת פעילות האגף לשירותים חברתיים.נגיף הקורונה  - 

 רה"ע ויו"ר הועדה :סגן , מאור אשש מר 

מברך את  המשתתפים בברכת שנה טובה , בריאה ומוצלחת. 

 מנות ביום. 60בית אסיה קוגן,  חלוקה של כ- ,  30מעדכן כי נפתח בית תמחוי ברחוב הצנחנים 

ם חברתיים: מנהל האגף לשירותי , אייל קהלני מר 

 הצגת מצגת 

מדגיש כי עבודת האגף מחודש מרץ מתמקדת בחלוקת חבילות מזון וסיוע לקשישים. 

קו " חם"   לפניות התושבים ( הצגת מספר פניות חלוקה לתושבים ותושבים ותיקים) .1

  באילו נושאים היו הפניות ? מנהל אגף הרווחה משיב לשאלת חברת הועדה רותם כהן כחלון -

שהפניות

 היו בנושא מזון, שינוע של תרופות, ערכות יצירה לילדים. 

רב הפניות של האזרחים הוותיקים התמקדו בסיוע במזון. 

 בפתיחת 180% תיקים באגף הרווחה, ביחס לאשתקד עלייה של 170 נפתחו כ- פתיחת תיקים -.2

תיקים על רקע קושי כלכלי. 

. 2019 בשנת 494 פניות לעומת 570) התקבלו 2020  עד היום ( ספטמבר אלימות במשפחה -.3

מענה בתקופת הקורונה .  המקלטים לנשים מוכות התמלאו, נפתח מקלט ייעודי הנותן
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 המתנות 0 מציין לטובה את התגייסות הנהלת העיר ומדגיש כי לפני תקופת הקורונה  היו - תסקירים .4

 תסקירים. 30לתסקירים וכעת רשימת ההמתנה עומדת על 
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נושא זה נדון  בהרחבה בוועדת נגע הסמים האחרונה. התמכרויות -  .5

בתקופת הקורונה עלתה צריכת האלכוהול והסמים במיוחד בקרב בני נוער וצעירים. 

 פניות חדשות של משפחות עם מוגבלויות ( הגידול המשמעותי 100גידול של כ- צרכים מיוחדים -  .6

במשפחות עם ילדים אוטיסטים ). 

 חלוקת מנות מזון מצוננות, חלוקת חבילות סיוע, שינוע תרופות, פעילות הפגה אזרחים ותיקים -.7

בסגר, הפעלת מסגרות בהתאם לתקנות התו הסגול. 

 עבודה קהילתית והתנדבות  -.8

 .בניית מערך מתנדבים ייעודי לצרכי התושבים

 .מיזם " שכנות טובה " -  חלוקת ערכות יצירה, חלוקת ערכות פנאי ושי לחג לאזרחים ותיקים

קידום פורטל עסקים מקומיים. 

 פתיחה מחודשת של מרכז ההסעדה

 אשתקד). 60 פניות למרכז גישור ( לעומת 160התקבלו 

  -חלוקת חבילות מזון.9

 מנות מצוננות בתקופת הסגר הראשון 48,718חלוקת  .

 -סלי מזון. 2,150קמחא דיפסחא - חולקו כ 

 -סלי מזון. 1,650בנוסף, לקראת חגי תשרי חולקו כ 

מציין כי יש חלוקת מזון גם ע"י עמותות פרטיות ויוזמות פרטיות. 

ל העירייה :רונן עזריה , מנכ"

מציג בפני חברי הועדה כי עיריית רמלה בשיתוף משרד הרווחה ופיקוד העורף מחלקים חבילות מזון לתושבים 
, מציין לטובה את עובדי העירייה שנרתמו לטובת מבצעי החלוקה. 

כי ישנם הרבה ילדים שזקוקים למחשב לצרכים לימודיים, מנכ"ל חברת הועדה רותם כהן כחלון   להערת
 מלש"ח לרכישת מחשבים טאבלטים 1.5העירייה משיב כי יש תכנית חלוקת מחשב לכל ילד ( קול קורא של 

ותשתיות תקשורת בבתי הספר ) וניתן להגיש בקשות לאגף החינוך והנוער. 
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( ** דיון קצר על פרויקט מחשב לכל ילד ). 

 מר מאור אשש , סגן רה"ע ויו"ר הועדה :

מודה לאייל ועובדי אגף הרווחה , למנכ"ל העירייה ולרה"ע על הזמינות ועל העבודה המאומצת בתקופה 
המורכבת

הזו, על סיוע ומתן פתרונות יצירתיים לטובת התושבים. 

  מאור אשש                              עו"ד שלי ביטון                                           
                         מזכירות העירייה                                           סגן ראש העיר

                                      ויו"ר הועדה                                                                                                        


