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 פרוטוקול ועדת גמלאים
 12/9/201בתאריך שהתקיים 

 
 נוכחים: ורדה, נעמי, אופירה, עליזה, ציונה, יוסי, רננה, לילי, מירב, גדי, מדלן, ורד, הדס.

 
 חסרים: קטי, שמוליק, אהובה.

 
 נושאים: 

 .הכרות בין המשתתפים ❖

 ברכות: למדלן אביב. ❖

 פרידה מנעמי כהן. ❖

 רכזת קתדרה. –הצגת ורד דיה  ❖

 לוקת האולם באמפיתאטרון לשימוש המועדונים.ח ❖

, 11/10/2018-, כיתת גמלאים ב 8/10/2018 -יום בריאות ב –אירועי חודש אוקטובר  ❖

 .17/10/2018-מופע לאזרחים ותיקים ב

 "מיזם שמחה" . ❖

 צוין בחודש נובמבר .י –מניעת אלימות" ל"יום  ❖

 מנהלת עיר ללא אלימות. -שיתופי פעולה עם מורן

 ורד דיה. -רה קתדרכזת ה .1

)קורסים וחוגים  אוכלוסיית האזרחים ותיקים בישוב תפתח קתדרה לכלל 2019בינואר 

 קורסים. 4-בתחילה יהיו כלימודיים( 

בחודשים הקרובים, ורד תערוך מיפוי של צרכים, תכיר את אוכלוסיית האזרחים ותיקים 

 ימה לישוב.עם נציגי ומנהלי המועדונים ותבנה תוכנית מתאבישוב, תיפגש 

מדלן אביבי נבחרה ליו"ר ועד המנהל של מועדון מג"ש ותהה חברה בפורום  –מג"ש  .2

 היישובי במקומה של נעמי כהן.

 ואחראית על בניית קורסים וחוגים לימודיים במג"ש.של מג"ש המנהל  דבווענעמי, חברה 

 חודשה הרשמה למג"ש אם כי ההרשמה למספר קורסים וחוגים נסגרה.

 " אזרחים ותיקים"שימוש באולם האמפיתאטרון נועד למועדונים בשלב זה ה .3

 צריכים עודכנת על מועדים, ימים ושעות שאתםש להעביר לורדה רשימה מי 

 להשתמש באולם. 

 ורדה תעביר את הרשימה לתמיר.

 השימוש באולם. התנהלותבהמשך, יורם ששון ירכז את 
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 חודש האזרחים הוותיקים. –אירועי חודש אוקטובר  .4

 נפתחת "כיתת גמלאים" בבית ספר "הראל". – 11/10/2018

 "יום מודעות לבריאות" במתנ"ס מעוז ציון בשעות הבוקר. –  8/10/2018

 בבית התרבות "הראל" בשעות הערב." תאמריקאי ת"חגיגה לטיני – 17/10/2018

 והרשמה דרך אתר המועצה( ₪  25בסך כניסה בתשלום ה)

  .10/10/2018לישוב עד  אומן"מיזם שמחה" יש לבחור  .5

אומנים שהינם לטעמכם והינם מתאימים לאוכלוסיית אזרחים  5-אי לכך אנא בחרו כ

 הוותיקים בישוב.

 יר למשרד לשווין חברתי.על מנת שאוכל להעב 5/10/2018נא לשלוח לי עד 

 .2019ומאי  /אפריל את המופע עצמו נוכל לקיים ב

 ובמבר.יצוין בחודש נ –"יום למניעת אלימות"  .6

מנהלת עיר ללא אלימות מציעה שיתופי פעולה עם מועדוני אזרחים  –מורן בן חמו 

 ותיקים לגבי מופע והרצאה או פעילות כלשהיא בנושא להעלאת מודעות.

 נציגי המועדונים יצרו קשר עם רננה/מורן בעניין זה.

 

 המפגש הבא יתקיים ביום ג' )באופן חד פעמי(

 . 17.30 – 16.00בשעה  30/10/2018או  23/10/2018

 נא אשרו את התאריך המתאים לכם

 

 

 בברכת גמר חתימה טובה 

 הדס זאב

 


