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 פרוטוקול ועדת גמלאים

 25/4/2018תאריך 

 

 רבקה, ציונה, נעמי, אהובה, גדי, ורדה. נוכחים:

 לילי, שמוליק, קטי, יוסי, חדוה. חסרים:

 

 נושאים לדיון:

 .20/3/2018-הפקת לקחים ב"מיזם שמחה" שהתקיים ב ❖

 פתיחת פרויקט חדש "כיתת גמלאים" בתיכון "הראל". ❖

 ונים ברבעון הקרוב.יוזמות ופעילויות במועדונים הש ❖

 חברי הפורום ליום עיון "מודעות להתעללות בקשישים".הזמנת  ❖

 

 כי האירוע "מיזם שמחה" היה הצלחה, מאורגן להפליא.על כך כולם מצביעים 

שבהחלט תרם להצלחתו של על שיתוף הפעולה חברי הפורום להדס הודתה 

 האירוע.

 משתתפים. 250-ל באירוע היו מעל

 

הטיולים לחברי המועדונים שאלות בקשר ליציאת וסבסוד  לותוע – טיולים

 .השונים

 ים בתקצוב המועצה אלא באופן פרטי.איציק כהן כבר לא מוציא טיול

 .0523668584ניתן לפנות אליו 

 למועדונים השונים בנוגע לטיולים.ורדה דווחה על התקצוב 

 

כים של ב ומטרתה למנף ולקדם את הצרופגישה עם ראש המועצה תהייה בקר

 אוכלוסיית האזרחים הוותיקים.
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חשוב להדגיש את העשייה המבורכת מחד והצורך במשאבים איתו בפגישה 

 נוספים עקב הצרכים הגדלים של הישוב מאידך.

 אזרחים ותיקים שיש לדאוג לעתידם. 4,600 -בישוב כ

 

 ראש של הנהלת מג"ש  תנעמי מסיימת את תפקידה כיושב – מג"ש

 בחר מועמד חדש. י 20/6/2018לשנה זו. בתאריך 

 תקדם את נושא החוגים במג"ש.תמשיך להיות מעורבת ונעמי 

 יש פניות רבות של תושבים בישוב להתקבל למג"ש אך אין הרשמה.

 

ימה את יס ,אביטלרבקה מדווחת כי הרכזת החברתית,  – "שכונה תומכת"

 תפקידה ויש מועמדת חדשה.

דווחה על הפעילות המבורכת והעשייה  ציונה – "חברותא" ו"צוותא"מועדוני 

 בירוקרטיים כאלו ואחרים.אם כי יש קשיים מועדונים אלו המרובה ב

 

 שני תאריכים למפגש הבא:

  16.00בשעה  20/6/2018יום רביעי 

 16.00בשעה  27/6/2018יום רביעי 

 נא לאשר את קבלת הפרוטוקול ואת תאריך המפגש הבא.

 

 בברכה ותודה 

 הדס זאב

 

 


