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י' שבט ,תשע"ז
 6פברואר2017 ,
פרוטוקול מדיון ישיבת מליאה מס' 2
מתאריך ט' בשבט תשע"ז – 5.2.2017
משתתפים:

דוד אריאלי – ראש המועצה
אייל פרדיס
עמית בלדרמן
שחר דבי
שחר לשם
דוד חורש
חן וייסמן
חנן זיסו
שמוליק שמחון
יהודה אסור
שרה גרינצוייג

חסרים:

צביקה אקרמן
נאוה סבר

נוכחים:

יאיר אודם – מנכ"ל המועצה
זאב זימל – גזבר המועצה
אד' מריוס ראפ – מהנדס המועצה
עו"ד עודד רומנו – היועץ המשפטי
יגאל הראל – מבקר המועצה
ענת עוז – המחלקה לחינוך

על סדר היום:
.1
.2
.3
4
.5
.6
.7
.8

שאילתות.
הצעות לסדר היום.
אישור שינויים בוועדות :הנחות ,איכות הסביבה ,חינוך.
אישור תב"רים.
שינוי בעלי זכות חתימה בבי"ס קרית-עמל.
אישור חוק עזר בדבר העמדת רכב וחנייתו.
הצגת מנהלת המחלקה לשירותים חברתיים מיכל לורבר ,שהחליפה את רבקה גרפינקל עם
פרישתה לגמלאות וסקירת פעילות המחלקה.
הצגת פעילות מרכז הלמידה ע"י מנהל רשת המתנ"סים.

הישיבה נפתחה בשעה . 18:30
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 .1שאילתות
 .1.1יהודה אסור:
שני פארקים ברחוב ויצמן ,האחד פארק "הקטר" ,השני בצידו השני של הרחוב מעט לפני מפגש
ויצמן –נחל קדומים .שני הפארקים עזובים ואינם מתוחזקים.
אבקש מראש המועצה להשיב איך בכוונת המועצה לטפל ולתחזק פארקים אילו?
האם יש תכנון לגביהם? האם מתכוונים להתקין מתקנים לילדים או לחילופין מתקני אקסטרים?
מה לוחות הזמנים לגבי שיקומם?
ראש המועצה:
אין בכוונת המועצה להתקין מתקנים חדשים בפארקים הנ"ל ,אלא לנקותם ולתחזקם בלבד.
 2.1שמוליק שמחון:
האם המועצה קיבלה כסף לטובת סייעת שלישית בגנים?
האם הכסף הועבר לשימוש הגנים? ואם לא ,מה נעשה בכסף זה?
ראש המועצה:
השנה אין בקרית-טבעון גן שעומד בקריטריונים לקבלת סייעת שניה { 30ילדים בגן צעיר}.
כחלק מהרפורמה ,העביר לנו משרד החינוך סכום של  ₪ 32לילד בגילאי  ,3-4לצורך רכישת העשרה
לגנים.
בימים אלה מוציאה המועצה הרשאות לגני הילדים ,בהתאם לסכומים שאושרו להם.
הסכום הכולל שהתקבל ממשרד החינוך הנו . ₪ 7.600
 .2הצעה לסדר
יהודה אסור:
אולם הפיס מהווה את האולם הראשי והמרכזי של הישוב לאימונים ,תחרויות ספורט ואירועי ספורט,
ככזה מארח האולם ספורטאים מכל רחבי הארץ.נראות אולם הספורט היישובי מהווה מעין כרטיס
ביקור של הישוב לבאים בשעריו.
רמתו של האולם הן מבחינת המבנה והן מבחינת האלמנטים המצויים בו חשובה בראש ובראשונה
לבני הקריה ,לשחקניה מקטן ועד גדול .רמה גבוהה של מתקן ספורט בתחומי רשות מקומית הוא
שירות חשוב מעין כמוהו לתושביו ,חשוב מאד בהיבט הבטיחותי כדי למנוע סכנה לחיי הציבור,
לשלומו ולרכושו.
בדו"ח מתקני ספורט ציבוריים ברשויות המקומיות –של מבקר המדינה משנת  2014חלק מההמלצות
העיקריות ":על הרשויות המקומיות  -שהן גם רשויות רישוי  -לאסור את הפעלתם של מתקני ספורט
המצויים בתחומי שיפוטן ללא רישיון עסק ולחייב את הרשויות המקומיות לקיים את הוראות תקן
 5515בנוגע לטיפול במתקני הספורט המצויים בתחומי שיפוטן".
מתקן ספורט המטופל ומתוחזק ע"פ הנחיות מבקר המדינה הוא בראש ובראשונה אינטרס של הרשות
המקומית לשמירת חובת הנאמנות כלפי הציבור.
אולם הפיס בקרית טבעון זקוק לשיפוץ ,שיפוץ רציני ולא קוסמטיקה קלה.
הנושאים החשובים :
 .1שיפוץ המבואה (פנים וחוץ) על כל מערכות השירותים (קומה ב) וחדרי ההלבשה.
 .2שיפוץ רצפת הפרקט.
 .3החלפת כל החלונות לחלונות מבודדים.
 .4התקנת מערכת מיזוג אוויר או לחילופין מערכת מאווררי ענק שנותנים פיתרון לחללי ענק
שקשה או יקר למזג.
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 .5הוספת בניה מהצלע הדרום-מזרחית לחדר כושר מודרני וגדול שיכול לתת מענה גם לכדורסל
וגם לכדורמים.
לגבי הסעיף הראשון ,שיפוץ המבואה ,ע"פ דברי ראש המועצה מישיבת מליאה מחודש נובמבר ,גויס
סכום של מליון שקלים לטובת העניין וכבר עובד אדריכל על התכנון ,אבקש התייחסות ראש המועצה
ועדכון לגבי התקדמות תכנית השיפוץ? מה בשיפוץ? זמנים לביצוע? פירוט על מליון השקלים?
סעיפים ( )2-4לא מדובר בסכומי עתק ,הערכה של כ.₪ 300,000-
סעיף  5מתייחס להמשכו הדרום-מזרחי של אולם הפיס,ניתן לנצל את השטח ולבנות קומה ב על
עמודים לטובת חדר כושר גדול מודרני ומתקדם כך שיהיה המשך ישיר לאולם באותו המפלס ,חדר
הכושר ישרת את ספורטאי הכדורמים והכדורסל ויחליף את המבנה העלוב שנמצא במגרש החניה והן
את חדר הכושר המאולתר הנמצא מתחת לטריבונה באולם.
שיפוץ אולם הפיס על כל הסעיפים ובתוספת תקינת המתקנים שבו צריכה להיעשות ע"פ תכנית רב-
שנתית ,תכנית בשילוב והדגש הוא על שילוב של המועצה המקומית שתוביל ,המתנ"ס ואגודות
הספורט הרלוונטיות.
המימון ממשרד התרבות והספורט (תכנית  ,)2020מועצה לאומית לספורט ,משרד הפנים,
הפיס,מועצה מקומית קרית טבעון ומתורמים.
אחזקה
להקים או לשפץ אולם לא די בכך ,ללא תחזוקה ברמה גבוהה ועמידה בתקנים אפשר שכל כמה שנים
בודדות ניאלץ למצוא עצמינו עם מתקן לא ראוי.
השיטה הנהוגה כיום ,שכל תקופה ,מצטברת ערימה של ליקויים במתקנים ,מנגנון סל שלא עולה ולא
יורד וכיוצא בזה ,ואז יוצאים למכרז פוגע בספורטאים ,בשיטה זו מרגע קרות תקלה עד לרגע
שהתקלה מטופלת חולף זמן רב ,לעיתים חודשים .דוגמא קשה ואופיינית לרב האולמות שממחישה
מציאות עגומה זו זה נושא התאורה.
הצוות שיכין את תכנית השיפוץ עליו תוטל המשימה להכנת תכנית ושיטת האחזקה לאולמות.
התכנית שתבוסס על שיטה שתיתן מענה מידי לכל תקלה באולם הפיס יעבוד כפיילוט במשך תקופה
שעליו יחליט צוות העבודה .אם הפיילוט יצליח לדעת כל הגורמים המעורבים ,תוכרז התכנית
כמחייבת וכתכנית היחידה לכלל האולמות ומגרשי הספורט ביישוב.
בטוח אני ששיתוף פעולה פורה בין הגופים שציינתי יוביל להעמדת אולם ראוי שיעמוד בסטנדרטים
גבוהים לרשות הספורטאים והאורחים כאחד.
ראש המועצה:
לגבי החלק הראשון ,זה יובא לאישור ההנהלה ולאחר מכן למליאה .לגבי החלק השני ,רמת התחזוקה
טובה ביותר .השקענו מיליונים בכל האולמות.
 .3אישור שינויים בוועדות :הנחות ,איכות הסביבה ,חינוך.
ראש המועצה:
אנו מתבקשים לאשר את השינויים הבאים:
 .1צביקה אקרמן – יו"ר ועדת החינוך.
מתקיימת הצבעה:
אושר פה אחד.
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 .2צביקה אקרמן – יו"ר איכות הסביבה.
מתקיימת הצבעה:
 8בעד { -ראש המועצה ,עמית בלדרמן ,איל פרדיס ,שחר דבי ,שחר לשם ,דוד חורש ,שמוליק שמחון,
חן וייסמן}
 1נגד – { חנן זיסו}
 2נמנעים  { -שרה גרינצוייג ,יהודה אסור}
 .3אייל פרדיס -יו"ר ועדת הנחות.
מתקיימת הצבעה:
 8בעד { -ראש המועצה ,עמית בלדרמן ,איל פרדיס ,שחר דבי ,שחר לשם ,דוד חורש ,חנן זיסו ,חן
וייסמן ,שמוליק שמחון}.
 2נמנעים  { -שרה גרינצוייג ,יהודה אסור}
 .4תב"רים
 4.1תב"רים לסגירה:
 4.1.1תב"ר :859

מס'
תב"ר
859

שם
התב"ר
רכישת רכבים חדשים

היקף
תב"ר הגדלה
נוכחי מבוקשת
1
330

היקף
תב"ר
לאחר
הגדלה
331

השתתפות
משרדי
השתתפות
ממשלה
מועצה
331

הערות
התב"ר מאוזן

מתקיימת הצבעה:
אושר פה אחד.
 4.1.2תב"ר : 951

מס'
תב"ר
951

שם
התב"ר
שיפוץ מועדונית
ניצנים

היקף
תב"ר הגדלה
נוכחי מבוקשת
210

36

היקף
תב"ר
לאחר
הגדלה
246

השתתפות
משרדי
השתתפות
ממשלה
מועצה
246

הערות
התב"ר מאוזן

מתקיימת הצבעה:
אושר פה אחד.

4

לשכת מנכ"ל

GENERAL MANAGER OFFICE

_______________________________________________

טלפון TEL : 04-9539206 :

___________________ _____________________________________

פקס FAX: 04-9533856 :

 4.1.3תב"ר :974

מס'
תב"ר
974

שם
התב"ר
שיפוץ מבנה מרכז
למידה

היקף
תב"ר הגדלה
נוכחי מבוקשת
300

33

היקף
תב"ר
לאחר
הגדלה
333

השתתפות
משרדי
השתתפות
ממשלה
מועצה

הערות
התב"ר מאוזן

333

מתקיימת הצבעה:
 10בעד – {ראש המועצה ,עמית בלדרמן ,איל פרדיס ,שחר דבי ,שחר לשם ,דוד חורש ,שמוליק שמחון,
חנן זיסו ,חן וייסמן ,יהודה אסור}
 1נמנעת {שרה גרינצוייג}
 4.1.4תב"ר :981

מס'
תב"ר
981

שם
התב"ר
בניית חדר למידענית
במנהל

היקף
תב"ר הגדלה
נוכחי מבוקשת
15

היקף
תב"ר
לאחר
הגדלה

0

השתתפות
משרדי
השתתפות
ממשלה
מועצה
15

15

הערות
התב"ר מאוזן

מתקיימת הצבעה:
 10בעד – {ראש המועצה ,עמית בלדרמן ,איל פרדיס ,שחר דבי ,שחר לשם ,דוד חורש ,שמוליק שמחון,
חנן זיסו ,חן וייסמן ,שרה גרינצוייג}
 1נמנע {יהודה אסור}
 4.2תב"רים לפתיחה:
 4.2.1תב"ר :994

מס'
תב"ר

שם
התב"ר

994

הנגשת תחנת אוטובוס

היקף
תב"ר הגדלה
נוכחי מבוקשת

היקף
תב"ר
לאחר
הגדלה
162

השתתפות
משרדי
השתתפות
ממשלה
מועצה
0

162

הערות
הרשאה
תקציבית

מתקיימת הצבעה:
אושר פה אחד.
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 4.2.2תב"ר :995

מס'
תב"ר
995

שם
התב"ר
בניית מקווה קריית
חרושת

היקף
תב"ר הגדלה
נוכחי מבוקשת

היקף
תב"ר
לאחר
הגדלה
985

השתתפות
משרדי
השתתפות
ממשלה
מועצה
0

985

הערות
הרשאה
תקציבית

מתקיימת הצבעה:
אושר פה אחד.
 4.3תב"ר להגדלה
תב"ר :989

מס'
תב"ר
989

שם
התב"ר
מתקני ספורט ברחבי
טבעון

היקף
תב"ר הגדלה
נוכחי מבוקשת
120

130

היקף
תב"ר
לאחר
הגדלה
250

השתתפות
משרדי
השתתפות
ממשלה
מועצה
250

הערות
הגדלת היקף
העבודות

מתקיימת הצבעה:
 10בעד { -ראש המועצה ,עמית בלדרמן ,איל פרדיס ,שחר דבי ,שחר לשם ,דוד חורש ,שרה גרינצוייג,
חנן זיסו ,חן וייסמן ,יהודה אסור}
 1נמנע { -שמוליק שמחון}
 .5שינוי בעלי זכות חתימה בבי"ס ק .עמל
גזבר המועצה:
מזכירת בי"ס ק .עמל – חנה הנדל ת.ז ,051768026 .פורשת לגמלאות ומחליפה אותה רויטל לוי ,ת.ז.
.029258803
מתקיימת הצבעה:
אושר פה אחד.
 .6אישור חוק עזר בדבר העמדת רכב וחנייתו.
שמוליק שמחון:
שלוש הערות .1 :קיבלנו פה בזמנו החלטה לגבי שעות החנייה ובעקבות דו"ח המבקר זה שונה.
 .2למה הוכנס בתוספת ,ההבדל בין חוק לתקנה?  .3בעיה עם הורדת המדחנים .לאור כל זאת ,אני
מציע את השיטה של פנגו לתושבי טבעון.
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ראש המועצה:
לגבי המדחנים – החברה הפסיקה עקב היעדר כלכליות .נבדוק את דבריך וזה יובא להנהלה ולכן כרגע
אמשוך את ההצעה ולא נצביע עבורה.
 .7הצגת מנהלת המחלקה לשירותים חברתיים ,מיכל לורבר ,שהחליפה את רבקה גורפינקל עם
פרישתה לגמלאות וסקירת פעילות המחלקה.
חזון :מתן הזדמנות לשיפור איכות חיים והעצמת החוסן האישי ,המשפחתי והקהילתי.
המחלקה לשירותים חברתיים מחזקת ומעצימה את הפרט והמשפחה והקהילה ,ונותנת הזדמנות
לשיפור איכות חיים והעצמת החוסן האישי ,המשפחתי והקהילתי.
תחומי הטיפול :ילד ונוער ,פרט ומשפחה ,חד הוריות ,זקנה ,שיקום ,ואוכלוסיות עם צרכים מיוחדים,
עיוורים ,חרשים ,פיגור ,אוטיזם .כמו כן ,תחום הקהילה וההתנדבות.
המחלקה משתמשת ומפעילה חוקים הבאים לסייע לפרט ומשפחה :חוק הנוער ,סדרי דין ,מניעת
אלימות במשפחה ,חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופוס ,חוק הגנה על חוסים וחוק הסיעוד.
במחלקה ניתן ייעוץ וטיפול במצבי משבר כמו :גירושין ,אבדן ,חולי וכו'.
במחלקה ניתן שירות מקצועי ,מכבד ,מגוון ורגיש לכלל התושבים ובהתאמה לאוכלוסיות השונות ע"י
 11עובדים סוציאליים – אקדמאיים ,עוסקים בטיפול בפרט ,במשפחה ,בקבוצה ובקהילה.
המחלקה עובדת בשיתוף פעולה מלא עם מגוון עמותות ,וכן עם צוות מתנדבים גדול על מנת לתת
מענה הולם לצרכים הייחודיים של האוכלוסייה בישוב.
המחלקה מטפלת בתחומים הבאים:
תכנית רפורמה
המחלקה נכנסה לתכנית רפורמה המהווה תשתית המכוונת לשדרוג וייעול עבודת המחלקה בתחומים
רבים ומגוונים ,והבאתם לעבודה בקדמת הטכנולוגיה ובשיטות התערבות מתקדמות ,מתוך ראייה
מכוונת לשיתוף ,לטובת הלקוחות של המחלקה.
להלן עיקרי הפעילות בשנת :2016
"מרכז לטיפול בילד ובמשפחה"
מערך שירותים טיפוליים ליחידים (טיפול בילדים מהגיל הרך עד  18ומבוגרים) ,טיפול משפחתי,
הדרכת הורים ,טיפול זוגי ,טיפול פסיכולוגי רגשי ,טיפול באומנות ,טיפול דיאדי ,ייעוץ להורים ,ייעוץ
והדרכה במעונות יום ,בתחנות טיפת חלב ולאנשי מקצוע.
נעזרו בו כ 150-משפחות במהלך השנה.
סייענו ל 55-ילדים ממשפחות מעוטות יכולת – במימון חוגים ,טיולים .רכישת ציוד לימודי וטיפולים
שונים.
התחנה לבדיקות שד – המרפאה בקרית טבעון ,אותה יזמה והקימה אסתר גרינברג בשיתוף עם ד"ר
היחידה
אבישי ענבר ,מספקת לנשים החל מגיל  20שירות VIPבחינם ,אחת לחודש בימי רביעי.
לקהילה והתנדבות
היחידה לקהילה והתנדבות – היח' נותנת ייעוץ ,הדרכה וסיוע לארגונים בקהילה בנושא גיוס
מתנדבים ,העצמתם והכשרתם .הקמת שירותים חדשים ,וכן מפעילה פרויקטים מגוונים .בשנת 2016
גויסו  60מתנדבים ,פרטניים ובקבוצות ,לפרויקטים ותיקים וחדשים .אנו קשובים לפניות וליוזמות
מקומיות.
היחידה לקהילה והתנדבות – היח' נותנת ייעוץ ,הדרכה וסיוע לארגונים בקהילה בנושא גיוס
מתנדבים ,העצמתם והכשרתם .הקמת שירותים חדשים ,וכן מפעילה פרויקטים מגוונים .בשנת 2016
גויסו  60מתנדבים ,פרטניים ובקבוצות ,לפרויקטים ותיקים וחדשים .אנו קשובים לפניות וליוזמות
מקומיות.
העצמת המתנדב – היחידה לקחה חלק בהוקרת מתנדבים בפרויקטים השונים .בנוסף ,היחידה
קיימה פורום הדרכה למתנדבים של פרויקט "הקן" ופעילים נוספים בהנחיה חיצונית.
בשנת  2016נחגג עשור למרפאת השד הקהילתית.
נערך טיול מתנדבים לכלל מתנדבי הקריה.
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היחידה פעלה יחד עם "האגודה למען החייל" להמשך מיזם חלוקת חבילות שי לחיילים מהישוב על
ידי תלמידי בתי ספר.
נפתח פרויקט התנדבות משפחות – אשר מאפשר למשפחות להתנדב בקהילה .השנה אומצו 9
קשישים לאירוח מידי שבוע או שבועיים בבתי משפחות בקריה.
פרוייקט זה מתרחב לתחומים נוספים.
הפרויקט פונה למשפחות אשר מעוניינות להתנדב יחד ,לתרום ולהיתרם ,בתוך הקהילה המקומית.
שיפוץ בתי קשישים נזקקים "מדור לדור" -יוזמה של שני תושבים מלווים בעשרות מתנדבים ובני
נוער ,במטרה לשפץ בתי קשישים נזקקים .היוזמה נתמכת על ידי הלשכה לשירותים חברתיים ועל
ידי עמותת "שלהב"ת" ובה שופצו  3בתי קשישים.
אוניברסיטה בעם – לימודי תעודה באוניברסיטת חיפה 16 .נשים סיימו לימודי מבוא לפסיכולוגיה
והשנה החלו בלימודים  19תלמידים בתחום מבוא למשפטים.
תאטרון עדות – נפתחה קבוצה למפגשים לאורך כל השנה בין ניצולי שואה לתלמידי תיכון לסיפור
עדויות והפיכתם לתאטרון קהילתי.
זכרון בסלון – מפגשים משמעותיים ביום השואה עם ניצולי שואה .לשמיעת סיפורי עדות ב 20-בתים
ברחבי הקריה.
פרויקט תעסוקה – ממשיך לסייע לתושבים הזקוקים לעבודה וגם יוצר קשרי מעסיקים ,בשיתוף
עמותת "מעומק הלב" .ביטחון תזונתי ל 80-משפחות ובודדים מעוטי יכולת – מחסן המזון מנוהל
על ידי מתנדבי עמותת "מעומק הלב".
ביטחון תזונתי ל 80-משפחות ובודדים מעוטי יכולת – מחסן המזון מנוהל על ידי מתנדבי עמותת
"מעומק הלב".
מכינה קדם צבאית "רבין" ממכללת אורנים – השנה השתלבו  7מכינאים בהתנדבות פרטנית עם 14
ילדים ,בנוסף לשילוב מכינאים במועדונית הילדים .מכינאים נוספים שולבו גם בהתנדבות פרטנית
בבתי קשישים .המכינאים מודרכים ומלווים על ידי היחידה לקהילה והתנדבות.
פרויקט "הקן" – אימהות בעלות ניסיון מלוות אימהות ,משפחות ,נשים וגברים בתחומים שונים
בחייהם.
אחים בוגרים מלווים ילדים עם קשיים שונים.
בית קפה קהילתי – בית קפה שכונתי בסמטת פיש לתושבי היישוב כולל פעילויות חברתיות ,טיולים,
פיקניקים וסדנאות המתקיימות במועדון המפגש בימי שני ב 17:30-אחה"צ.
העשרה במועדון אנו"ש –  30חברים נהנו גם השנה מהרצאות ,חוגים ופעילות יוצרת במועדון חברתי
המסייע להשתלבותם של נפגעי נפש – מופעל ע"י עמותת אנו"ש.
מלגות –  40מלגות חולקו לסטודנטים בני הקריה על ידי "סורופטמיסטיות"" ,מעומק הלב" ו"שיק
בוטיק" ,ו"-רוטרי".
מועדונית לילדים ונוער ו"בית חם לנערות –  20ילדים ממשיכים לבקר במסגרות אלה.
גם בשנת  2016זכו הילדים להעשרה לימודית ,חברתית ותרבותית .כמו כן ,הועברו תכניות בנושא
כישורי חיים ,יחסים במשפחה ,תקשורת ועוד.
"מועדונית על הגבעה" –ילדים אוטיסטים ביקרו במועדונית המופעלת על ידי רשת המתנ"סים ,על
מנת להעשיר את עולמם ולהקל על העומס הטיפולי המונח על כתפי המשפחה.
 8ילדים אוטיסטים שהיו בנופשונים במשך השנה.
קשישים ביקרו ב"מרכז יום לקשיש" – המקום מופעל על ידי עמותת שלהב"ת ,וקולט קשישים
הזקוקים לחברה ,לפעילות ,העשרה וסיוע.
המרכז מספק :ארוחות ,חוגים ,פעילות ספורט ,רכישת מיומנויות מחשב ועוד.
מועדון המפגש  -מועשר – בסמטת פיש תוגבר מועדון שכונתי לאוכלוסייה המבוגרת .המועדון מספק
מענים בסיסיים כמו :הסעות ,מזון ,פעילות חברתית ותרבותית .מבקרים בו כ 40-חברים – בהפעלת
עמותת שלהב"ת.
מועדון המפגש  -מועשר – בסמטת פיש תוגבר מועדון שכונתי לאוכלוסייה המבוגרת .המועדון מספק
מענים בסיסיים כמו :הסעות ,מזון ,פעילות חברתית ותרבותית .מבקרים בו כ 40-חברים – בהפעלת
עמותת שלהב"ת.
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קהילה תומכת – בניהול עמותת שלהב"ת.
סיפקה השגחה ל 300-קשישים  24שעות ביממה .התכנית מאפשרת ביטחון אישי ומבטיחה סיוע
רפואי בשעת מצוקה ,סיוע טכני ומספקת קשר אישי.
עבודה קבוצתית – התקיימו קבוצות תמיכה לבני זוג וילדיהם המטפלים בחולים סיעודיים בדגש
אלצהיימר ופרקינסון ,וכן קבוצת תמיכה לניצולי שואה בשיתוף עם עמותת "שלהב"ת" ו"עמך".
אירועי גיל הזהב – התקיימו פעילויות לטובת גמלאי הקריה שכללו :סרט ,סיור בבית שערים ,יום
בקאנטרי טבעון ,טיול מתנדבים.
בשיתוף :שלהב"ת ורשת המתנ"סים.
מרפאת שיניים קהילתית – מטפלת במשפחות,
ילדים וקשישים במחיר מוזל.
תוכנית סלב – תכנית המסייעת לקשישים מרותקי בית בקבלת שירותים בביתם ע"י אנשי מקצוע:
התעמלות שיקומית ,עו"ס לשיחות ,סיוע יומי-תרופות ,קניות קלות ,מורה ליוגה.
טיפול בניצולי שואה
סיבסוד סל שירותי קהילה תומכת.
השנה ק .טבעון הצטרפה לפרוייקט איתור ומיצוי זכויות לניצולי שואה שלא הוכרו בעבר.
(פרוייקט רשויות).
עו"ס קשישים ,מתנדבות קיבלו רשימה של כ 300-ניצולים פוטנציאלים מהמשרד לשיוויון חברתי,
בשיתוף עם מחלקת הגבייה.
 .8הצגת פעילות מרכז הלמידה ע"י מנהל רשת המתנ"סים.
לירון רון:
מרכז ענפים הוקם מחדש במבנה מרכז הלמידה הישן ,חולק את המבנה עם המרכז לטיפול בילד
ובמשפחה בניהולה של טל אלפנדרי.
המרכז מבקש לתת מענה הוליסטי נרחב לצרכי למידה של תושבי טבעון והסביבה מינקות ועד 120
מתוך הקהילה למען הקהילה.
אני מאמין:
*תפיסת העולם של החברה למתנ"סים מאמינה שקהילה לומדת היא קהילה חסונה יותר.
*שיתוף פעולה עם מערכת החינוך למתן שירותים תומכים לתלמידים והוריהם.
*פלטפורמה ליוזמות הצומחות מתוך הקהילה.
*סיוע בהורדת יוקר המחיה במתן מענה לקהילה.
*צמצום פערים בקהילת טבעון
פעילויות קיימות:
*הוראה מתקנת ושיעורים פרטיים – שלושה מורים טובים התחילו ללמד
מטרות :לייצר קבוצות למידה של  2-3ילדים במטרה להוזיל עלויות להורים
גיוס משאבים לתמיכה בילדים ממשפחות נזקקות כדי לסייע בצמצום פערים.
*סדנאות" :בוחרים להצליח" – התמודדות עם חרדת בחינות ,למתבגרים
" תאבון בריא" – מודעות לדרך בה אפשר להכניס אוכל בריא הביתה,
להורים לילדי בה"ס היסודי.
בקרוב :סדנה לילדים עם קשיים חברתיים.
*קליניקה קהילתית – יוזמה של מטפלות משלימות תושבות טבעון המעניקות טיפולים
משלימים לנשים בעלות מוזלת.
המטרה :להנגיש טיפולים אלטרנטיביים לפלחי אוכלוסייה רחבים יותר.
כרגע מתקיים פיילוט של שלושה חודשים ,אם יצלח הכוונה להרחיב
*השכרת המקום לפעילויות חד פעמיות ,סדנאות ,חוגים פרטיים ולימודים
תכניות לעתיד:
*הכנסת ביה"ס לפסיכומטרי ,ללימודי אנגלית מדוברת ועיסקית.
*תחומי העשרה לילדים מצוינים.
*פעילות לאנשי הגיל השלישי.
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*שיתוף פעולה עם סטודנטים מאורנים במסגרת פרח לתמיכה לימודית בילדים.
בעדיפות ראשונה ילדים ממשפחות קשות יום.
*שיתוף פעולה עם מתנ"ס בוסמת טבעון למתן לימודי עברית לתיכוניסטים.
*איתור וגיוס משאבים לתמיכה בצמצום פערים חברתיים – לימודיים.
*העמקת שיתוף הפעולה עם בתי הספר.

הישיבה ננעלה ב20:30 -

דוד אריאלי ________________
ראש המועצה

יאיר אודם_______________
מנכ"ל המועצה
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