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 י ברחוב יקינטון בהוד השרון ."התקיימה וועדת רווחה בעמותת עמיח 29.5.2019 -ב

תחילה מאיר חלוואני, סגן ראש העירייה ומחזיק תיק הרווחה והשירותים החברתיים בירך את המשתתפים והודיע 
שישיבות הוועדה תתקיימנה כל פעם במוסד אחר הקשור לרווחה בהוד השרון וכל זאת ע"מ ללמוד ולהכיר את מוסדות 

 בעיר. הרווחה
פתוחה מעבר לחברי הוועדה ובראשם ראש העירייה וסגניו  מפגשים בשנה ותהיה 4  -כתקיים כמו כן, וועדה זו 

 הרשומים לציבור הרחב. 
 

 :על פרק היום
 מותת עמיח"י וסיור במבנההצגת פעילות ע  .1
 ברת מעיין לוי, "עיר מוטת עתיד" י הגהרצאה ע" .2
 . דיון חופשי על פעילות הוועדה ונושאים שהועלו ספונטנית בפגישה .3

 
, מאיר ביקש מחברת המועצה הגברת לאחר ההרצאה של הגברת מעיין לוי התקיים שיח פתוח על אזרחים וותיקים 

 שעשתה בעניין האזרחים הוותיקים. יפעילותה והמיפו עלרינה שבתאי לספר ולפרט 
 

 י"גברת קרן שושן מנכ"לית עמותת עמיח
 ובחשיפת המקום לתושבים .סיפרה באופן נרחב על הפעילות ועל הצורך בשיתוף הציבור 

 הזמינה לשיתוף פעולה מתנדבים. 
 אשר פוקדת את המקום . הסיור בתוך הבית ,הוסבר לנו על הפעילות והשיטות ועל האוכלוסיי התקייםלאחר מכן 

 
 גברת אביטל בר והגברת הדס אפרתי

האב שנכתבה ע"י אגף הרווחה בעניין התושבים הוותיקים ועל רצונן לקיים בוקר חשיפה לתוכנית  תיארו את תוכנית
 ולהמשך הדרך.

 
 פרילינג אנקורי ומ"מ יו"ר הוועדהחברת המועצה הגברת עדי 

מספר גורמים בעיר שאינם קשורים ע"י  םנושא סלי המזון המחולקי תולהציף א הביקשה להעצים את פעילות הוועד 
 .םבר ביניהולח

 
 מר נדב דואניחבר המועצה 

 י."להוזיל את עלויות החשמל והמים של עמותת עמיח ןבניסיוהציע לנסות לסייע  
 

  גברת כינרת כהן אלישעעו"ד  חברת המועצה
 סיפרה על פעילותה כמחזיקת התיק והיו"ר הוועדה היוצאת על פעילותה ועל פעילות האגף למען אזרחים וותיקים.

 
  דליה גאוןגברת 

 .להצטרף לפעילות בתחום הוותיקים תיארה את ניסיונה כגמלאית בעיריית פתח תקווה והבעיה רצון
 

  גברת אתי כהן
ה להצטרף לפעילות בתחום גמלאית עיריית הוד השרון סיפרה על ניסיונה בפעילות עם אזרחים וותיקים וביקש

 .הוותיקים
  

 הכרת פעילות אגף הרווחה בעיר.לסיכום מפגש הוועדה היה מזמין ומעצים, 
 המפגש הבא ייערך בעוד כשלושה חודשים ויפורסם לקהל הרחב.

 
 מאיר הודה למשתתפים בוועדה ולעמותת עמיח"י על האכסניה והאירוח.
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 משתתפים:
 ומחזיק תיק הרווחה  ייהסגן ראש העירמאיר חלוואני מר 

 מנהלת אגף הרווחה -אביטל בר הגברת 
 חברת המועצה אנקורי פרילינג יהגברת עד

 חברת המועצה רינה שבתאיהגברת 
 חבר המועצה ידב דואננ מר

 מנהלת המחלקה להתנדבות ומשאבי קהילה-אסנת סטוצ'ינרהגברת 
 ראש צוותעו"ס  -רחל בר הגברת
 ראש צוותעו"ס  -הדס אפרתי הגברת
 ראש צוותעו"ס  -אתי הרפז הגברת
 י "מנכל"ית עמותת עמיח -קרן שושןהגברת 
 עוזרת סגן  -ליאור סביליההגברת 
 מנהלת לשכה -לאה ליברמןהגברת 
 נציגת ציבור -אתי כהןהגברת 
 נציגת ציבור -דליה גאוןהגברת 
 נציגת ציבור -נעמה ברביהגברת 

 
 רצ"ב הזמנה לוועדה.

 
 
 
 
 
 

 בברכה,
 מאיר חלוואני , סגן ראש העירייה


