
 ן ו י צ     ת  ר ש ב מ   ת  י מ ו ק מ    ה צ ע ו מ�

THE LOCAL COUNCIL OF MEVASSERT ZION 

 המחלקה לשירותים חברתיים

 02 – 5349773, טלפון: 90805מבשרת ציון  3556ת.ד. 

 02 –5349783פקס:  

 "על הר גבה עלי לך מבשרת ציון" )ישעיהו מ' ט'(

 

 12.12.2018ועדת גמלאים מתאריך סיכום 

נוכחים: דובי כדורי, ציונה אושרי, מירב כהן, ורד דיה, עליזה פשטן וויטפילד, אהובה לסקוב, אורלי חסון ציצואשוילי, 

 יורדה בן חורין, יוסי קמחי, מדלן אביבי, גדי כלטוב, שמואל ששון, קטי בן יאיר, לילי חן, נריה יזרעאל

 

 ותחומי פעילותם: הצגת המשתתפים 

פעיל ציבור במבשרת מזה שנים רבות. בבחירות האחרונות נבחר כחבר מועצה. מחזיק תיק הרווחה,  – דובי כדורי

 . והגיל הרךהגיל השלישי אחראי נגישות, 

. מט"ב מפעילה את מועדוני הבוקר לנשים וגברים. המועדונים והסביבהמנהלת סניף מט"ב בית שמש  – מירב כהן

 –ימי שני ורביעי, מועדון גברים קסטל  –ימי ראשון ושלישי, מועדון נשים קסטל  –ם הם: מועדון נשים מבשרת הפועלי

 ימי חמישי. המטרה היא לאחד את פעילות כל המועדונים על מנת לעבות ולאפשר פעילות יותר מגוונת וענפה. 

 הוא רע מאוד, בייחוד המבנה של הקסטל.רכזת מועדוני הבוקר. מבקשת להבהיר כי מצב המבנים  –ציונה אושרי 

 בפברואר. מתוכננת להתחיל קורסים. הפעילות  5 –רכזת הקתדרה. פיילוט מוכן ל  – ורד דיה

מועדון חברתי במסגרת הקהילה התומכת מופעל רכזת חברתית של קהילה תומכת.  – עליזה פשטן וויטפילד

 איש/ה. 25שמשתתפים בו 

 פעילת ציבור – אהובה לסקוב

 .  עו"ס אזרחים ותיקים, מ"מ של הדס  – אורלי חסון ציצואשוילי

 מנהלת הלשכה לשירותים חברתיים.  – ורדה בן חורין

מתנדב. ליווה את הדס בשנה האחרונה בחשיבה על פרויקטים מותאמים לגיל השלישי. מפיץ במייל  – יוסי קמחי

 ניוזלטר על אירועי תרבות המתקיימים במבשרת וסביבתה. 

איש.ה. כל יום מבוקר עד ערב יש פעילות עשירה. רשומים כעמותה  900יו"ר מג"ש. רשומים אצלם  – ן אביבימדל

 מזה חודש ימים. 

מנהל מרכז יום לקשיש. טיפול בתשושים פיזית שיש להם קושי להגיע למועדוני הבוקר וצריכים מסגרת  – גדי כלטוב

תשושי נפש יתחיל לפעול בקרוב, בתקווה שעוד חודש. המועדון חוק סיעוד. מועדון לזכאים יותר תומכת ומכילה, 

 משתתפים. 10-15יתקיים באולם. מיועד ל 

 יו"ר עמותת מרכז יום לקשיש. – עו"ד שמואל ששון

 משווקת קהילה תומכת – רבקה איינהורן

 רכזת מועדוני נשים ומעגלי נשים במבשרת – קטי בן יאיר

 נשים בקסטל. בנוסף משווקת מרכז יום לקשיש רכזת מועדוני נשים ומעגלי – ליל חן
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 הפגת בדידות

דובי הציג את נושא הבדידות בקרב גמלאים ואת רצונו לעסוק ולקדם פתרונות ופרויקטים להפגת בדידות. בדידות 

 היא אחת המחלות הקשות בעולם המערבי כיום.

לפני כשנה נערך משאל טלפוני בנושא זה על מנת להבין ולמפות את המצב בקרב האזרחים הוותיקים בישוב. 

השאלון הועבר טלפונית ע"י תלמידים מבי"ס הראל במסגרת פרויקט מחויבות אישית. הם עברו הכשרה מתאימה 

שבים ויש כוונה להמשיך לערוך אותו תו 300-לצורך שיפור יכולתם לערוך את השאלונים באופן מיטבי. לשאלון ענו כ

עם תום המיפוי נערכה פעילות משותפת של משפחות מתנדבות שנפגשו עם התושבים הותיקים שבקשו בקרוב. 

 שיהיו איתם בקשר. הפעילות המבורכת היתה חד פעמית ולא גובשה פעילות המשך.

ממצאים והבולטים שבהם הם: אחוז נריה ששימשה בעבר כרכזת מתנדבים והובילה את הפרויקט,  הציגה את ה

ציינו שהיו מעוניינים  70%מכירים חלקית.  26%  -לא מכירים את השירותים הקיימים בישוב, ו  43.7% -גבוה, 

 ציינו שהיו מעוניינים שיהיו איתם בקשר טלפוני אחת לשבוע ועוד... 26%להתנדב, 

 

 נושאים נוספים שעלו ובהם ביקשו את מעורבותו של דובי:

בקשה להבהיר את אופן השימוש בהם, מי יכול לפרסם בהם ואילו  –בוצות ווטסאפ של אזרחים ותיקים ק •

 נושאים. 

 הכשרת אזרחים ותיקים לשימוש בווטסאפ ומחשבים •

 האם יש דרך להפריד מהמועצה?  –פרסום ושיווק  •

 השיפוץ המתנ"ס והתאמתו לצרכי האוכלוסיי •

 הקמת בית גיל זהב •

 

 החלטות:

שיקדמו את האזרחים בינם לבין עצמם עדה מוזמנים להציע הצעות וליצור שיתופי פעולה משתתפי הו ✓

 תופץ רשימת קשר של המשתתפים.הותיקים בישוב. 

אורלי תכין תוכנית פעולה לנושא הפגת הבדידות. בפגישת הועידה הבאה נדון בתוכנית ולאחר מכן נביאה  ✓

 לאישור מליאת המועצה. 

מתבקש/ת להעביר מסמך המתאר את הארגון ואת הפעילות  המשתתף/ת בוועדלמען העמקת ההכרות, כל  ✓

 zion.org.il-orlyh@mשהוא מקיים. ניתן להעביר לאורלי למייל 

 

 16.00בשעה  30.1.2019המפגש הבא נקבע ליום רביעי, 

 (30.1.19 -הועברה ל 29.1.19-)שימו לב שהפגישה של ה

mailto:orlyh@m-zion.org.il

