
 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:  

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

1 

 

 
 פרוטוקול ועדת גמלאים

 20/6/2018בתאריך 
 
 

 .עדינה, אייל, עליזה, אהובה נוכחים: ורדה, גדי, שמוליק, רבקה, לילי, יוסי,

 חסרים: ציונה, קטי, נעמי.

 

 הנושאים:

 פרסום ושיווק פעילויות המשרד לשוויון חברתי. .1

 רן מלמד. –עמותת "ידיד"  .2

 לכלל אוכלוסיית אזרחים ותיקים תרבות  מופע, פיתוח תוכניות חדשות "קתדרה" .3

 המשך הפעלת "כיתת גמלאים".ו

 ראשית, יש להכיר את החברים החדשים שהצטרפו לפורום. הדס: 

 גרנטולוגית חברת "מטב". –עדינה פרידמן 

 אחראי על התוכנית "קהילה תומכת". –אייל מרק 

 תוכנית "קהילה תומכת" של רכזת חברתית  –עליזה פשטן 

 

 את י כהן מנכ"ל המשרד לשוויון חברתי, כשבועיים ורדה ואני הצגנו בפני אבהדס:   לפני 

 התוכניות והפעילויות שאנו מפעילים בשיתוף עם המשרד לשוויון חברתי.  

את המשאבים והתקציבים שניתן לקבל מהמשרד מספיק יחד עם זאת, איננו מנצלים 

 לשוויון חברתי למען האזרחים הוותיקים.

בעצם גם ראש המועצה יורם שמעון ומנכ"ל המועצה תמיר פרץ ש בפגישה זו נכחו

 מאתנו להפעיל את התוכניות הללו.דרשו 

 

 ורדה:   המשרד לשוויון חברתי ממנף ומתקצב שירותים ואנו צריכים לפתח ולהשתמש 

 לו.הלתקציבים הות מובעצם להנבפרויקטים ובתוכניות  

 נאמר לנו שמחובתנו להשתמש בפרויקטים הללו. 
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 ברצוני לפרוש בפניכם את הפרויקטים והתוכניות ונבדוק יחדיו איך מפעילים את הדס:

 הפרויקטים בשנה הקרובה. 

 

  פטאנק: .1

 זו. לממן ציוד והכשרה של תוכנית המשרד יכול 

 המועצה הכשירה מגרש ראוי לכך.

 פעילות זו כחלק מפעילות של המועדונים השונים. שתמשחשוב וניתן לה 

 .0502176483מיטל הוברט טל:  –קשר במשרד איש ה 

 .לראות איך ניתן לקדם זאת במועדונים שלנואבדוק עם ציונה  לילי:

 מחכה לתשובה מכן.עבר גיליתם עניין ורצון לפתח זאת אכן ב הדס:

  סיורים לאזרחים הוותיקים .2

₪  30/40מלית של בין ורים בעלות סולים וסיסוגים שונים של טי 4מקיים המשרד 

אדם. כל מועדון רשאי לצאת לארבעת הסוגים השונים של הטיולים )מוזיאונים, ל

 .טבע, גנים לאומיים, ירושלים והגליל(סיורי 

כל מועדון רשאי לבחור מה שמתאים לו אך רצוי וחשוב שזה יכנס לתוכנית העבודה 

 שלכם לשנה הקרובה.

 . 0528201601 –איש קשר שני מנדל 

  וותיקיםהרצאות וכנסים לאזרחים ה .3

 הכנה לפרישה, הרצאות למיצוי זכויות הניתנות בחינם ע"י המשרד לשוויון חברתי.

 .0506205901עירית גוטמן  –איש הקשר 

 " "שלישי בשלייקס .4

 ות מהטבות צרכניות רבות.אזרח ותיק יכול להשתמש ולהנקיים אתר שבו כל 

ונים איך להשתמש ניתן להזמין נציג מהמשרד לשוויון חברתי שיסביר לחברי המועד

 באתר

 .0528201601 –שני מנדל איש הקשר 
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  מלגות לסטודנטים .5

התאחדות הסטודנטים הארצית בשיתוף עם המשרד לשוויון חברתי מעניקה מלגות 

 לסטודנטים שיעבירו פעילויות בתחומים שונים במועדונים השונים ₪ (  5600)בסך 

 שעות בשנה אקדמית(. 120)סה"כ 

 קים לאן ולמי ניתן לפנות.בים אתן לכם את הפרטים המדויהקרובשבועות 

עזר ייזה תחומי עניין היה רוצה להאיחד עם זאת אבקש מכל מועדון לשלוח לי ב

 בסטודנט/סטודנטית.

 

 :נוספיםנושאים 

 מופעל זה פרויקט שיש בה חדר בריאות וחדר זכויות  מפעילה ניידת - עמותת "ידיד" ❖

כן תנת הרצאות בנושא בריאות וום הניידת מגיעה לישוב וני הארץ ובעצבשנים ברח 10-כ

 בדיקות בחינם ע"י אחות.

 מה דעתכם? הייתם רוצים להשתמש בשירות זה?

 האם כל מועדון בפני עצמו או פעילות קהילתית לכלל הישוב?

 בירושלים הפעילו תוכנית זו, והרופאים הביעו התנגדות שכן הבדיקות שטחיות ולא  רבקה:

 מתאימות לקשישים . 

 את התמונה הכוללת של האדם עם ני חושבת שזה לא ממש מתאים, אין להם גם א לילי:

 בעיותיו הרפואיות. 

מאחר ואין בידי את כל הפרטים ואתם מועלים נקודות חשובות ברשותכם, אני אעביר  הדס:

 מספרי הטלפון שלכם למר רן מלמד שיצור אתכם קשר ויענה לשאלותיכם.את  

 

החודשים האחרונים תוכנית זו בהצלחה  3-כידוע לכם הופעלה ב -פרויקט "כיתת גמלאים" 

 רבה.

 .10/2018-ץ ונתחיל מחזור חדש ביוצאים לפגרת הקיאנו 

 ה על חידוש הפרויקט.יבקיץ יצא פרסום לכלל האוכלוסי

 ם חיוביים ביותר על התוכנית.ישמעתי הד לילי: 

  .מועמדים חדשים 40-המתנה כאכן הצלחה רבה ויש ברשימת  הדס:

נוכל לפתוח   9/2019 -ים לפתוח כיתה נוספת אך מקווה שבבחוזה הקיים איננו יכול

 כיתות.שתי 
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מכללה  –ברצוני לבשר כי בחודשים הקרובים אנו עתידים לפתוח "קתדרה"  - ":קתדרה"

דים רבים מועמ ויש ת התוכנית/רכז של יש תקציב ואף פורסמה מודעה להעסקהלמבוגרים 

 לתפקיד.

 

 "מופע תרבותי"

 הוותיק" נקיים מופע "אנסמבל לטיני"  חודש האזרחבחודש אוקטובר במסגרת "

 אירוע שצפיתי בו ואני ממליצה בחום.

 לקיים את האירוע?ות? ואיפה בכמה לג? ך"ימה דעתכם? תאר

 

ם אני מבינה מדבריכם שלמרות המגבלות הטכניות יש לקיים את האירוע באול הדס:

 ₪. 20-30בביה"ס "הראל" ולגבי הגבייה בין 

 ברצוני לשאול לגבי השתתפות הכספית של אזרחים ותיקים במופעים שהמועצה  יוסי:

 מקיימת. 

ה של ראש המועצה היא לתת הנחה לאזרחים ותיקים במופעים לכלל ההנחי ורדה:

 ה בישוב וזאת כאשר אין תפוסה מלאה של האולם.יאוכלוסי

בקיבוץ  "להציע על סיורים מומלצים נוספים שאני בעצמי השתתפתי "הסליקברצוני  יוסי:

ויות שונות ומעניינות שנמצאים וגור" וכפר חסידים "שטאטל" שני המקומות ח"י

 בקרבה גאוגרפית זה לזה וניתן לקיים את שניהם באותו יום.

 באזור מבשרת והקסטל.לטיול בנוסף יש אתרים  

 תאם מועדים לסיורים.לי האתרים וניתן לקבוע פגישה עם מנהל 

דע או פרסום פוצה רחבה, מקיפה ויעילה לקבלת מיברצוני לציין שליוסי יש רשימת ת הדס:

לאנשים רבים ויש  והפרסום מגיעזו פלטפורמה נהדרת פעילויות שלכם העל 

 להשתמש בה.
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 לסיכום:

 ./ קטי תשובה מלילי / ציונה –פטאנק  ❖

רתי סיורים של המשרד לשוויון חבהניות וכאת התו 9/2018להעביר אלי עד בבקשה  ❖

 ת שלכם.שכללתם בתוכנית העבודה השנתי

 תמיר פרץ. –עלי להעביר זאת למנכ"ל המועצה 

עזר ע"י ירשימה מכל מועדון אילו תחומי עניין הייתם מעוניינים לה –ים טמלגות סטודנ ❖

 סטודנט / סטודנטית.

 

קיימים במשרד לשוויון חברתי הוא לרווחת האזרחים תכנון עבודה תוך ניצול המשאבים ה

 הוותיקים, משרת את צרכיהם ובהחלט מייעל את עבודתנו.

 

 

 תודה על שיתוף הפעולה

 

 12/9/2018 ביום ד'  או  5/9/2018הפגישה הבאה תתקיים ביום ד' בתאריך 

 

 נא לאשר את קבלת המייל ואת הפגישה הבאה

 

 

 

 בברכה 

 הדס זאב/עו"ס

 ור לאזרחים ותיקיםמנהלת מד

  

 


