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 פרוטוקול ועדת גמלאים

 /2018/37תאריך 

 

 

 , יוסי., ורדה, ציונה, תמר, נעמי, הדס, אהובהיגד נוכחים:

 חדוה, אפרת, קטי, מירב, שמוליק. חסרים:

 

 יוסי קמחי, חבר חדש בפורום. -ת הצג ,: הודעות ועדכונים, "מיזם שמחה"נושאים לדיון

 הודעות:

נחות( בשלל תחומים, הצטרפות בחינם )הטבות, ה - מועדון הנחות "שלייקס פלוס" .1

 באמצעות אתר השקה של המשרד לשוויון חברתי.

מרכז השלטון המקומי ונציבות הכבאות  – פרויקט "חורף בטוח בקרב אזרחים ותיקים" .2

 התקנת גלאי עשן בבתי קשישים. –משתפים פעולה ומקדמים פרויקט יחודי 

 ים ויתקינו אותם.הרשות תממן ותרכוש ולוחמי אש יעברו בבתי הקשיש

 . את רשותו להתקנהקש לביש לחשוב מי זקוק ו

 מבקשת לקבל רשימות של קשישים בשבועות הקרובים במידת הצורך.

 מקדם הבריאות ארז הודיע כי שכרו את שירותי תזונאית/דיאטנית,  – בריאות"" .3

 .0522637470 –שרון פיקר שמעוניינת לתת הרצאות בתחום התזונה 

בהתנדבות בשעות ות וסדנאות מעוניינת לתת הרצא -ה הר שושניםפנינ –מתנדבת  .4

 .מורה בדימוס פנינה מתגוררת ב"פרוטיאה בהר" הבוקר

עברה הכשרות והשתלמויות רבות בפסיכולוגיה, הנחיית קבוצות,  במהלך השנים 

העצמה אישית, תקשורת בינאישית, סדנא לשיפור הזיכרון, סדנא בדרכים לשיפור שעות 

 ילה ועוד.שינה בלה

 0544757441אני ממליצה בחום ליצור איתה קשר בטלפון: 

 

 יש עדכונים מהשטח?האם הדס:    

 רוצה להודות על שותפות של המועדונים השונים במסיבה הגדולה שהיתה :   ציונה

 בפורים.      

ורדה:   אני רוצה לפתוח בפורום את השאלה איך מביאים קהלים חדשים לשירותים    

 מרכז יום לקשיש?להשונים ובעיקר       
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 אהובה: סוכם כי יהיה לנו דף בעיתון עם מקום לפרסום.

 צעות ודרך תמיר מנכ"ל ועוזר מהכל עובר באפרסם באופן עצמאי, לכיום, לא ניתן  ורדה:  

 המועצה.ראש            

 דרך להגיע למיפוי האוכלוסיה הקשישה בישוב? ,גדי ,הדס:    האם יש לך

 לא.     גדי: 

 ?" בדידות"הפגת עזר בשאלון יורדה:   האם נכון ואפשרי לה

 לה כוללנית לשאלון "הפגת בדידות".תמר:    ניתן להכניס שא

ואז יהיה ניתן לפנות  ? לשמוע על השירותים השוניםמעוניינים או האם רוצים 

 . אליהם

 הדס:   זה רעיון שניתן ליישם.

 מפגש בין דורי       ביום שני הקרוב "ביום המעשים הטובים"יתקיים רוע נוסף יציונה:  א     

 תלמידי חטיבת הביניים וחברות המועדונים.          

 

 "מיזם שמחה"

 שמחה להודיע ולבשר כי אנחנו בישורת האחרונה לקראת האירוע.הדס : 

     אירוע שמטרתו למנף את מקום , מעמד ונראות צורכי אוכלוסיית האזרחים          

 מעמד אזרחים ותיקים.להיועץ לעבודתו של את מקום ונראות וכן הותיקים          

 ורדה ואני בתהליך של מינוף מטרות אלו ופועלות בדרכים שונות.        

 אחת החוליות בשרשרת.האירוע הינו של כולנו ומהוה         

 שיווק 

 פליירים, טלפונים, מודעה בעיתון. -

 ישובים מסביב. -

 ות "נופי מוצא" פרוטיאה בכפר".בתי אב -

 ליונס, קמץ , איכות הסביבה.-אזרחים ותיקים גופים בקהילה שחברים בהם -

 

 שהוא שאתם חושבים שניתן לפנות אליו? האם יש עוד גורם קהילתי כל

  חים ותיקים בעיקר בישובים מסביב יוסי:   אני היתי בקשר עם רכזים של אוכלוסיה אזר

 זית, מוצא, הר אדר ואפנה לעוד ישובים.צובה, בית כגון:     

 יש נכונות והתעניינות אך לדעתי לא נוכל לאמוד את כמות האנשים שיגיעו.    

 ורדה: כאשר הכניסה חופשית לא ניתן לדעת מי וכמה יבואו.
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 הדס:  משתפת אתכם בתוכנית שבערב.

 

 .16.00משעה  ביום האירוע עצמוובנוכחותכם יש צורך בעזרתכם 

 

 ציונה. -ם מיחמי -

 חברת מט"ב. –הוזמן כיבוד אך יש צורך בעזרה ובסידור השולחנות  –כיבוד     -

באחריות של  הכנת קיט עם פליירים של שירותים השונים וחוברות של אזרח ותיק -

 גדי "מרכז יום" ותמר "קהילה תומכת".

 צוות של מרכז יום וקהילה תומכת. –דוכן לחלוקה של הקיט  -

 לילי, קטי.  –פים דוכן לרישום המשתת -

 

השתתפות רים לאוכלוסית האזרחים ותיקים, לעודד יוהכי חשוב זה לשלוח את הפלי

 .60בני +ובנות הזוג וילדיהם בני של 

אשמח גם להתעדכן מכם בשבוע הבא במידת האפשר על מספר האנשים שאכן יגיעו 

 לערב זה.

 

 תודה רבה על שיתוף הפעולה

 ה ושאלות בדבר ההערכות לערב זה.השג ואני פה לכל עניין, הארה,

 

 הצלחת הערב הוא הצלחת כולנו!

 

       כתבה: הדס זאב      

         

 


