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דוד הלמן

אנחת רווחה .שירותי הרווחה בבית שמש נכנסים לעידן חדש ,כך סוכם בפגישת עבודה
שנערכה בעיריית בית שמש ,בין שר הרווחה יצחק הרצוג שהיה אורח העיר ,לבין ראש
העיר משה אבוטבול.
שירותי הרווחה בבית שמש היו בתקופה האחרונה במוקד של סערה ציבורית ,שבמהלכה
הוקמה ועדת חקירה במשרד הרווחה כדי לדון בשירותי הרווחה בעיר .עיריית בית שמש
 אולי בניגוד למקומות אחרים  -קיימה את מסקנות הדו"ח ככתבם וכלשונם ,ועל כךהובעה הערכה משר הרווחה וסגל משרדו.
מי שיזם את הסיור ואת הפגישה היה חבר מועצת העיר מסיעת "העבודה" ריצ'רד פרס
הממונה על מחלקת הרווחה בעיר .במהלך המפגש גילה פרס נתון מדהים ולפיו למרות
שבית שמש יותר מהכפילה את מספר תושביה בשנים האחרונות ,הרי שבשירותי
הרווחה הגידול נעצר ,ומזה כ 12-שנים מצבת כוח האדם בלשכת הרווחה נותרה
במתכונתה.
ראש העיר משה אבוטבול מסר סקירה על התפתחות העיר בית שמש בעשור האחרון,
וציין כי במקביל להתפתחות העיר הוקמו ארגוני חסד ומתנדבים למכביר עד כי ישנם כ-
 100ארגוני חסד בעיר" .עבודת לשכת הרווחה היא מלאכת קודש והצלת כל נפש
מישראל היא הצלת עולם מלא" ,אמר ראש העיר.
"התפתחותה של בית שמש והקמת שכונות חדשות מחייבות את כולנו לצאת לעידן חדש
בשרותי הרווחה בעיר ,להגדיל את מצבת כוח האדם ואת היקף הפעילות" .אמר ראש
העיר והוסיף כי הרצון לפרוץ קדימה הינו גם הזדמנות להוקיר את הצוות הקיים שעושה
מלאכתו בתנאים לא תנאים ,כולל עבודה וייעוץ מחוץ למסגרת שעות העבודה" .אמר.
שר הרווחה יצחק הרצוג ציין בדבריו כי לשכת הרווחה בבית שמש עברה טלטלה ,אך
הוא גאה בכך שהעירייה לא הסתירה דבר ולא טשטשה עקבות ,אלא קיבלה את הדו"ח
וקיימה אותו ככתבו וכלשונו .נכונות זו כפי שראינו בבית שמש לא רואים במקומות רבים,
וזה מלמד אותנו כי בבית שמש יש עם מי לעבוד ,ולכך נשמח לשתף פעולה עם מיזמים
שייעשו כאן בעיר .כן בישר כי מביקור זה כבר יוצאת בשורה לעיר ,כשהמשרד יקצה עוד
חמשה תקנים של עו"סים לבית שמש.
"אנחנו פה כדי להעצים את העובדה ולצאת למרחב ,עם ניהול נכון ותפעול מעולה ,שאלו
בעצם השאיפה של כולנו ,והיעד אליו אנו חותרים להגיע" ,אמר השר.
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הממונה על מחלקת הרווחה בעירייה מר ריצ'רד פרס ,שזכה לשבחים רבים הן מצד שר
הרווחה והן מצידו של ראש העיר ,אמר כי הוא נרגש לקבל משלחת מכובדת שכזו
בראשות השר וההנהלה הבכירה של משרדו עם המנכ"ל נחום איצקוביץ ,ואין לו ספק
שביקורה של המשלחת בבית שמש יעצים את היכולת של מחלקת הרווחה בעיר.
בהמשך נערכה פגישת עבודה סגורה במשרדי לשכת הרווחה ,ואחר יצאו לסיור
במועדוניות המופעלות בעיר בסיוע משרד הרווחה.
סיומו של הביקור היה בטכס מרשים לכבוד השקת התוכנית הלאומית לנוער בסיכון
)שמי"ד( בבית שמש ,תוכנית משותפת למשרד הרווחה והעירייה כדי לסייע לנוער בסיכון.
משרד הרווחה ישקיע בבית שמש כ 4-מיליון שקל ,ולמיזם זה שותפים גם מנהלי מוסדות
החינוך בעיר ,שיחד ירימו את הפרויקט ויפתחו דף חדש ורענן בחייהם של מאות נערים
המוגדרים כנוער בסיכון ,בטכס השתתפו גם מנהלי מחוז ירושלים במשרדי החינוך,
הקליטה ,והרווחה.
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