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 נוכחים: 
מירב דדיה מולד, משרד הרווחה ; רמי רוזן, משרד הבינוי והשיכון ; אלישבע סבתו, המשרד לשיוויון חברתי ; שרה 
כהן, המשרד לעלייה וקליטה ; רחלי ירדן, משרד המשפטים ; אפרת בן חורין, הביטוח הלאומי ; שלו וובו, השרות 

, מגזר שלישי ; ענבל דור, מגזר שלישי ; דפנה מאור, הלאומי אזרחי ; ד"ר רונית עמית, פילנתרופיה ; ירון בראון
 משרד העבודה ; גל יעקבי, משרד העבודה ; פרופ' חיה יצחקי, יועצת אקדמית ; יואב בוקעי, ג'וינט אשלים.

 
 דיון:

 סדרי עבודה וועדה ארצית .1
 נקבעו פגישות אחת לחודש לאורך כל השנה הקרובה.

 ותם. יטופל בזמן הקרוב מול המשרדים החסרים.יש עדיין מספר מינויים שצריך להסדיר א
 

 סיכום כנס ההשקה. .2
. המשתתפים שיבחו את עבודת ההכנה לקראת הכנס, ואת הארגון 9/5/2017 -כנס השקת התוכנית התקיים ב

ביום הכנס, הן מבחינה מקצועית והן מבחינת כל הנושאים הארגוניים. היה כנס מרגש, מעורר השראה, מעמיק 
 עית וסיכום של תהליך רתימה מתמשך.מבחינה מקצו

 .בהובלת כלל השותפיםמושבים ובין ארבעת  משרד הרווחהבהובלת מליאת הפתיחה הכנס היה שילוב בין 
 מספר המשתתפים הרב, מראה על ההתעניינות הרבה בתוכנית.

 :תובנות מהכנס להמשך פיתוח התוכנית
  הכנס עורר ציפיות גבוהות מאוד בשטח. עדיין יש פער בין הציפיות ובין הביטוי בשטח, כמו גם ביכולת

 להסביר מה התוכנית כוללת ואיך היא מיושמת. 
 ו קצרים מידי ולא בטוח שהאמירה של שיתוף הציבור היא אמירה שיש לנו בשלב הזה שולחנות הדיון הי

ח מקצועיות בנושא שיתוף הציבור ולבנות מודלים שמאפשרים יכולת ליישם אותה במיטבה. צריך לפת
 זאת.

 
 עדכונים: .3

 .בסוף יוני תתקיים הכשרה מרוכזת לכל  בימים אלו נבחרו ממונות מחוזיות ומוקם מטה מקצועי לתוכנית
 הצוות. מוצע כי השותפים לתוכנית יקחו חלק בהכשרה זו.

  החלק שלו בתקציב התוכנית.עמותת לחן זכתה במכרז של ג'וינט אשלים להפעלת 
 

 כניסה לישובים .4
 הוצג מסמך )שנשלח יום קודם לגבי תהליך הכניסה לישובים(.

 114 -עפ"י קריטריונים מוגדרים, הוקצו תקני כ"א ל –מירב עידכנה לגבי הקצאת תקנים לרשויות המקומיות 
 )מצ"ב הרשימה(. רשויות מקומיות.

בד"כ הפיקוח המחוזי של המשרד שותף בבחירת  ומשלמות את שכרו. הרשויות הן אלו שקולטות את העו"ס
 העובדים.

 עובדים/ות לרשויות. 10 -על פי המידע שנמסר מהפיקוח נקלטו כ
ישנו חשש כי העובדים נקלטים לעבודה, ללא הכוונה לתפקיד, ובלי הכרות מספיק טובה עם יעדי התוכנית, 

 מטרותיה ואופן פעולתה.
 וריינטציה לתפקיד ולאחריה, להכשרת עומק.העובדים יוזמנו לא

 חברי הוועדה התייחסו לצורך לייצר מנגנוני עבודה במחוז שמאפשרים כניסה לישובים באופן טוב יותר.
סוכם כי בכל אחד מהמחוזות יתקיים יום אוריינטציה למנהלי מחלקות לשירותים חברתיים בשיתוף עם נציגי 

 השותפים במחוזות וברשויות.
 

 שונות .5
 מוצע לבדוק עם המשרד לבטחון פנים לגבי מעורבותו בתוכנית ושיתוף הפעולה עימו.


