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  סדר יום:
 
 קהילות הילדים בסיכוי/סיכון והשירותים עבורם בעיר כפר סבא. .הכרת1
 .דיון בסוגיות הנושאים שיטופלו בוועדה.2
 
 
 

  עיקרי דברי המשתתפים:
כי הוועדה הינה וועדת רשות שמועצת העיר פותחת ומבהירה ד"ר אוסנת ספורטה הוועדה  יו"ר 

 החליטה על הקמתה.
 .19.11.19, 20.8.19, 21.5.19הינם: הקרובות הוועדה תתכנס ארבע פעמים בשנה. מועדי הוועדות 

 מצגת הוועדה עם נתונים  וסקירת שירותים בכפ"ס. קובץ מצ"ב
 ואת הגורמים המטפלים בהם. בסיכוי/סיכון ונוער היו"ר סוקרת את המושג ילדים 
 נתונים ואת מגוון השירותים ציגה מנתי בלכר מנהלת המחלקה  המחלקה לילדים בסיכוי

של הכלה  . נקודות שעולות בזמן ההצגה: השנה נכנס תיקון החוקמחלקה מפעילההש
סיון להקטין את כמות וועדות ההשמה אך יהערכות אחרת. היה נ והשתלבות מה שמחייב

 ללא הצלחה.
 מציגה נתונים ואת מגוון השירותים. נקודות נתי בלכר מוסיפה ו. היחידה לביקור סדיר

 הם קב"סים בעיר. קיים קשר הדוק עם יועצות ביה"ס והמנהלים. 3נוספות: כיום 
יש עבודה ביחד עם  במצגת לא צוינה מועדונית "עציון". מקבלים הדרכה מהשפ"ח.

 מנהיגות הורים מיוחדת. עיריית כפ"ס נותנת הרבה מקום להורים.
   

 מציג את פעילות ומגוון השירותים הניתנים בעיר.  ור מנהל השפ"חשלמה ג. השפ"ח
 ממעונות היום. 3-נקודות נוספות: השפ"ח קשור לכל מסגרות החינוך בעיר, ונכנס גם ל

ילדים הגיעו להערכת אובדנות,  100-כ היחידה ההתפתחותית.יש איתור מוקדם ע"י 
 קבוצות למיומנויות חברתיות. 8התקיימו 

 1 ישיבה: מס'  :ילדים ונוער בסיכוי ישיבת ועדתפרוטוקול  נושא: 

   אסמכתא :    21.5.2019 נערך ביום:

 נרי מנור נרשם ע"י : יו"ר ד"ר אסנת ספורטה נוהל ע"י:

חברי שמות 
 הוועדה

 הנוכחים:

 ד"ר אוסנת ספורטה, נרי מנור, אורית ישכיל, קורנה שרייבמן, רויטל לן כהן, סימה שבת בכר,

 אתי כץ, שלומי ריעני, קובי מועלם, רוני סקה.

שמות חברי 
שלא  הוועדה

 :נכחו

 שפיר שמש,כהן, לירית  שי פלבר, שרון דרורי, ליאת שרעבי קרט, מלי ארז, הדר לביא, מישל פליישר

 דמיאן האס, סמי ריכטר, נאוה משולם, ,רוני מילוא.

 וזמניםמ ותשמ
 :שנכחו

 רוזי נוימן, שלמה גור, מירב הלפמן, סילביה בקר, נתי בלכר, טלי עוז יהלום, אלי שבו.

 

 

 

 העיריה,  סגן מבקר העירייה ועדות /תרכזמשתתפים,  תפוצה:



 

 
 
 
 

  סילביה בקר הציגו את מגוון השירותים מנהלת האגף ונרי מנור ו. רוזי נוימן שח"קאגף
במחלקות לשירותים חברתיים וביחידה  18והנתונים לגבי הטיפול בילדים מגיל לידה ועד 
 לשירותים קהילתיים ולאנשים עם מוגבלויות.

 מטפלת בבני  מנהלת המחלקה שירה חכמון מציגה נתונים. היחידה. מחלקת קידום נוער
שהיו  18נוער שנשרו או במגמת נשירה ממוסדות החינוך הפורמאלים ובצעירים מעל גיל 

 מטופלים קודם.
 :מודה לכל מי שהשתתף בוועדה ולמי שהציג. ניכר עושר עשייה  יו"ר הוועדה מסכמת

 מרשימים בין היחידות השונות. קיימים שיתופי פעולה בכפר סבא, בכל קנה מידה.
ש הבא נרצה לסמן אוכלוסיות ויעדים שנרצה לעסוק בהם במסגרת פעילות לקראת המפג

 הוועדה.
 
 
 
 
 

 לא התקיימה הצבעה. :/ותתוצאות ההצבעה
 

 לא התקבלו החלטות. החלטות:
 
 
 

 חתימת מזכיר הועדה חתימת יו"ר הועדה
 

 
 
 


