אגף בכיר ומפקחי שרות קהילה ,מינהל מוגבלויות ,משרד הרווחה
והשירותים החברתיים ,מנהלי מחלקות לשירותים חברתיים
במועצות האזוריות

כנס עבודה מקצועי

פנאי ללא קירות במרחב הכפרי
שיערך ב |15.01.20 -יום ד' | יח' בטבת תש"פ | בין השעות 09:30-13:00
הכנס יערך באולם המועצה האזורית דרום השרון ,נווה ירק
להלן סדר היום :
 09:30-10:00התכנסות וכיבוד קל
 10:00-10:15ברכות :
מר שי חג'ג'  -יו"ר מרכז המועצות האזוריות ,ראש מועצה אזורית מרחבים
גב' אושרת גני גונן  -ראש מועצה אזורית דרום השרון
עו"ס ויויאן אזרן  -מנהלת אגף בכיר קהילה ,משרד העו"ר והש"ח
גב' ריבה מוסקל  -מנכ"לית קרן שלם
 10:15-10:30אתגר הפנאי עבור אוכלוסיות עם צרכים מיוחדים במרחב הכפרי
מר דני עברי  -ראש מ.א .משגב ,יו"ר ועדת רווחה מרכז המועצות האזוריות
גב' רינת חכים  -מנהלת תחום חברה וקהילה ,מרכז המועצות האזוריות
 10:30-11:00תפיסת הפנאי לקראת בניית מודלים שונים ובהתייחס למועצות האזוריות
עו"ס דני כץ  -מנהל שרות בוגרים ומזדקנים ,אגף בכיר קהילה ,מינהל מוגבלויות
עו"ס מתי כהן  -מנהל תחום להשכלה פנאי ומועדונים בקהילה ,אגף בכיר
קהילה ,מינהל מוגבלויות
 11:00-11:15הפסקה
 11:15-12:00קול קורא לפרוייקטים בנושא פנאי במועצות האזוריות – הצגת מודלים
עו"ס מיקי כהן ,סמנכ"ל פרוייקטים ,קרן שלם –
 הצגת קול קורא לפנאי במועצות האזוריות
עו"ס עפרה סתת ,מנהלת אגף רווחה ,מ.א .עמק המעיינות -
 פרוייקט עמק נגיש
עו"ס דורית לוביש ,מנהלת מחלקת רווחה מ.א .הערבה התיכונה –
 פרוייקט רעיית כבשים באמצעות כלבים
עו"ס אשרת אודסר ,עו"ס קהילתית מ.א .שומרון –
 פרוייקט ליבי שומרון
 12:00-12:30הצגת ממצאי הערכת פרוייקטי המועצות האזוריות
ד"ר עדי לוי ורד ,מרכזת מכלול – יח' הערכה ומדידה של קרן שלם
 12:30-13:00דיון ,שאלות וסיום חלק א'
בהנחיית עו"ס דני כץ ועו"ס מתי כהן ,שרות בוגרים ומזדקנים ,אגף קהילה ,מינהל
מוגבלויות
 13:00-15:00חלק ב'  :מפגש מנהלי מחלקות רווחה במועצות אזוריות בלבד
גב' רינת חכים  -מנהלת תחום חברה וקהילה ,מרכז המועצות האזוריות

מצפים לראותכם!

דני כץ
מנהל שירות בוגרים ומזדקנים
מינהל מוגבלויות ,אגף קהילה
משרד הרווחה והשירותים החברתיים

רינת חכים
מנהלת תחום חברה וקהילה
מרכז המועצות האזוריות

מיקי כהן
סמנכ"לית פרוייקטים
קרן שלם

