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  רציונל

לתכנן מדיניות אסטרטגית להיערכות העיר להזדקנות האוכלוסייה לפי  :מטרת תוכנית האב

תאם לצורכי האזרחים הוותיקים גיל ובה-עקרונות של הזדקנות במקום ועיר ידידותית

 :המתגוררים בעיר

  מנטל לנכס עירוני  -לשנות פרדיגמה �
, חברה(לכוון את פעולות יחידות העירייה סביב האזרח הוותיק בארבעת תחומי הליבה  �

  ) כלכלה ותעסוקה ומרחב ציבורי, בריאות
  לייצר שותפויות ארגוניות סביב האזרח הוותיק �
 ות לטווח הקצר והארוךלתכנן תוכניות עבודה מפורט �

  
" גיל- עיר ידידותית"  תוכנית האב תתבסס על התפיסה הרב תחומית של :רציונל ועקרונות תכנון

Age-friendly City  המתמקדת בתכנון ארוך טווח לכלל קבוצות הגיל בעיר ועל בסיס פרופיל

  .נןאוכלוסיית האזרחים הוותיקים המתגוררת בעיר תוך התייחסות למצב קיים ומתוכ

 ידע -תהליך תכנון מבוסס �

  אורח חייו ובחירותיו , כיבוד האוטונומיה של האזרח הוותיק -האדם במרכז �

  התבססות על תשתית עירונית קיימת ומתוכננת �

 שיתוף ציבור באיפיון ובהערכת צרכים  �

  :שלבי ומתודולוגית התכנון

   עיבוד נתונים ומיפוי שירותים ותוכניות: 2018ינואר  - 2017נובמבר  .1

שולחנות  10( הערכת צרכים ורצונות וכנס שיתוף ציבור: 2018מרץ  -2018פברואר  .2

  ) עגולים

את  1ראו נספח ( צוותים בינתחומיים 4-תכנון תוכניות עבודה ב: 2018יוני  -2018אפריל  .3

 )רשימת המשתתפים בצוותי תכנון

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



5 

 

  בעיר כפר סבא יםוותיק יםאזרח

לפי נתוני . 1962כמושבה והוכרה כעיר בשנת  1908בא הוקמה בשנת העיר כפר ס רקע דמוגרפי

 בתי אב 59,362-המתגוררים בכ איש 108,527 אוכלוסיית העיר מונה , 2018נכון לאפריל , ד"הממ

+ 65בני  19,742מתגוררים בעיר , 2017נכון ליוני , ד"לפי נתוני הממ. יחידות דיור 39,915-ב

+ 70הם בני  12,700מתוכם  1).11%וה מהשיעור הארצי שהינו גב(מהאוכלוסייה  18%המהווים 

 31,522מונים + 55בני הדור הבא בגילאי +. 65מסך בני  64%- מאוכלוסיית העיר ו 11.7%ומהווים 

 25,968מונים + 60איש ובני  10,784מונים  50-59בני (מאוכלוסיית העיר  29%איש המהווים 

גיל לפי מיפוי גיאוגרפי של שכונות העיר מלמדים שמרבית ההתפלגות שיעורי שלוש קבוצות ). איש

+ 75ובני  65-75ואילו מרבית בני , תקומה והראשונים, מתגוררים בשכונות אלי כהן 55-64בני 

  : מתגוררים בדרום וצפון מרכז העיר

סך אוכלוסייה   שכונה
  לפי שכונה

שיעור של גילאי 
מסך   55-64

האוכלוסייה 
בשכונה לצד 
  מספר נפשות

שיעור של גילאי 
מסך   65-75

האוכלוסייה 
בשכונה לצד 
  מספר נפשות

שיעור של גילאי 
מסך  +75

האוכלוסייה 
בשכונה לצד 
  מספר נפשות

  )403(  7%  )554( 10%  )688( %12.5 5,470  אלי כהן תקומה וראשונים

  )287(  6.9%  )457( 11%  )509( 12% 4,137  עלייה ואליעזר

  )185(  1.3%  )783(  5%  )710( 5% 13,718  שכונות ירוקות

  )125(  4.8%  )255(  9%  )271(  10% 2,577  גאולים חלוצים

  )3342(  %12  )3702( %13  )3178( 12% 27,594  דרום מרכז העיר

  )2303(  8%  )4032(  %13  )3655(  12% 29,948  צפון מרכז העיר

  )578(   11%  )611(  11%  )529(  10% 5504  ותיקים וסירקין, סביוני הכפר

  )943(   5%  )1225(  7%  )1642( 9% 17,873  שכונות מזרחיות

       106,821  כ אוכלוסיית העיר"סה

  

כרטיסי שכונה הכוללים מידע על האזרחים הוותיקים המתגוררים בשכונה ומערך  -2ראו נספח 
  לאיזור גיאוגרפי  השירותים והמבנים הרלוונטי

   .חבי העיר לפי תחומיםמיפוי מערך השירותים בר -3ראו נספח 

  פרופיל האזרח הוותיק בעיר כפר סבאסיכום 

  

                                                           
1
 .איש 108,483התושבים הפעילים בעיר נאמדים ב  סך, 2017ד מחודש יוני "נתוני הממ 

מתעניין 

ומבקש מידע

מצב כלכלי  
נמוך  

,יוספטל, קפלן

גבעת   
גאולים, אשכול

עצמאי ומעוניין  
להתגורר בביתו  

ובחיי קהילה

ימשפחת

אדם חברתי  

,  תורם

מתנדב ופעלתן



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

)חיצוני(איומים 

הידרדרות לעוני•
עליי, נטריפיקציה'ג•

ה ביוקר המחייה 
ן שעלולים "ונדל

לגרום לדחיקה של  
אוכלוסיות ותיקות  
אל מחוץ לשכונות  

דחיקה של (ולעיר 
אוכלוסיות ותיקות  
יכול להיווצר בשל  

אי התאמה של גודל 
או עלויות  /דירה ו

שכר דירה ברגע 
שמלאי הדיור אינו 
כולל למשל דירות  

קטנות המתאימות  
).    לאזרחים ותיקים

לאומית בקידום  

שינוי גלובלי סביב 

הוותיק כנכס עירוני
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  SWOTפרופיל עירוני לפי 

הזדמנויות

הטמעה של  •
טכנולוגיה לגיל 

השלישי
ארגון לומד•
שינוי והשקעה  •

לאומית בקידום  
תוכניות לגיל  

השלישי
שינוי גלובלי סביב •

תפיסת האזרח  
הוותיק כנכס עירוני

חולשות 

)פנימי(

קשיי איתור מבנה  •
לפעילות 

מידע לא נגיש•
קבוצות תרבותיות  •

ובינדוריות נפרדות
העדר תפיסה •

מתכללת של 
האימפקט הרצוי

ריכוז הפעילות בידי •
יחידות העירייה  

ועומס תפקידי
אי ודאות בעקבות  •

שינויים פוליטיים  

עיר קומפקטית  

אוכלוסיה פעילה  

פעילויות מגוונות  

 

חוזקות

עיר קומפקטית  •
ונוחה להליכה

אוכלוסיה פעילה  •
וחזקה

מעמד •
סוציואקונומי 

בינוני וגבוה
פעילויות מגוונות  •

בעיר ובאיזור
אורינטציה •

משפחתית
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   :חזון

  

  

  

  

  :באים אסטרטגיםהיעדים ההתוכנית הציבה את , כדי להגשים חזון זה

תוכניות ושירותים של בתכנון ופיתוח  אזרחים ותיקיםשיתוף  (Ageism): מניעת גילנות .1

בעל תלות , עצמאי( והתאמתם לצורכיהם של אזרחים ותיקים בכל מצב תפקודי בעיר

צורכי האדם הוותיק יוטמעו כעקרון רוחב בתוכניות עבודה של  .)חלקית ומרותק לבית

 .שיתופי פעולה ויחידות ארגוניות שונות ויעודד

ו חברתי וסביבתי המותאם למצב, מערך תמיכה קהילתיגיבוש : מקוםבית ובהזדקנות ב .2

המשך מגורים בבית , התפקודי והחברתי של האדם המבוגר ומאפשר לו שמירה על עצמאות

 .ותמיכה בבני המשפחה ובמטפלים עיקרים

. ובונה קהילה פיתוח חוסן חברתי המקשר בין האנשים למקום :בדידות הפגתו שייכות .3

ותפיג  וריתתחושת שייכות למקום המגורים בשכונה ובעיר תגביר אכפתיות וסולידריות בינד

     . בדידות

אזרחים מערך תוכניות ושירותים נגישים וזמינים שיעודדו פיתוח : שגרה עירונית פעילה .4

  . שגרה העירוניתולהשתתף בצורה פעילה ומשמעותית ב לתרום, וותיקים  לצאת מביתם

שהות אפשרת ומ המעודדת ניידותידידותית לכל גיל פיתוח סביבה : ביבה ידידותית גילס .5

  .נעימים מפגשים חברתיים בין דורייםוחה  ברחבי העיר במהלך היום והלילה ובט

  

, כדי להתאים את יעדי התוכנית לצורכי האזרחים הוותיקים ולמבנה העירוני הפיזי והחברתי
  : שלושה ציריםיעדים אלה נבחנו לאור 

   1ציר 
מגורים הגיאוגרפי של מקום ה

  האדם המבוגר

   2ציר 
גלות והמסוהמצב התפקודי 

  של האדם המבוגרהעצמית 

   3ציר 
תחומי החיים היומיומיים של 

  האדם המבוגר 
בציר זה נלקח בחשבון מקום 

המגורים של האדם הוותיק בשכונות 
העיר מתוך ההנחה שמקום המגורים 

רמת , ישפיע על היציאה מהבית
הניידות ברחבי העיר וצריכת 

 8-לצורך כל העיר חולקה ל. שירותים
  :שכונות

 תקומה וראשונים, י כהןאל .1

 שכונת עלייה ואליעזר .2

 שכונות ירוקות .3

 גאולים  .4

 דרום מרכז העיר .5

 צפון מרכז העיר .6

 ותיקים וסירקין, סביוני הכפר .7

  שכונות מזרחיות    .8

השינויים בציר זה נלקחו בחשבון 
הקוגניטיבי , ליאבתפקוד המנט

והפיזי של האדם המבוגר שעדין 
מתגורר בביתו ללא התייחסות רק 

בתכנון שירותים יש . רמטר של גיללפ
להתייחס לרצף השינוי התפקודי 

שלושה מצבי מופו טיבי ויוהקוגנ
   : תפקוד

 עצמאי  .1

נעזר ( בעל תלות חלקית .2
 )אמצעי עזר/במטפל

   מרותק בית .3

בציר זה נלקחו בחשבון ארבעה 
תחומי ליבה שמרכיבים את מרבית 

הפעילות היומיומית של האדם 
  : כות חייוהמבוגר ומשפיעים על אי

 כלכלה ותעסוקה .1

 אורח חיים בריא  .2

 פנאי וקהילה, חברה .3

מרחב ציבורי וסביבה  .4
  פיזית

 זוכים הוותיקים שאזרחיה ולהבטיח לקדם תפעל סבא כפר עיריית

 המעודדת עירונית בשגרה להשתתף ובוחרים טובה חיים לאיכות

 בטוחה, גיל-ידידותית בסביבהבריאה וחוסן קהילתי , פעילה הזדקנות

  .ונגישה
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הפעולה ואבני הדרך לשנים הקרובות בכל אחד מארבעת הפרקים הבאים מפרטים את כיווני 

תמונה מתגבשים יחדיו ל) 3ציר (ארבעת התחומים . תחומי החיים היומיומיים של האדם המבוגר

לאדם  מעודדת ומאפשרת הזדקנות פעילה ובריאהוכיצד שגרה זו עירונית הרה שגכוללת של ה

  . )2ציר (ובכל מצב תפקודי ) 1ציר (המבוגר במקום מגוריו 

  כיווני פעולה מחוללי שינוישלושה 

כיווני שלושה העלו , ויוצגו בהמשךתוכניות העבודה המפורטות בכל אחד מארבעת תחומי החיים 

היכולת של האזרח הוותיק המתגורר בכפר סבא היום ולזה ישפיעו על שמחוללי שינוי  פעולה

יישום כיוונים אלה . שעתיד להזדקן בעיר בעשור הקרוב להזדקן במקום ולשמור על עצמאותו

.בטווח הקצר והארוך יישום תוכנית האבלפיתוח תוכניות העבודה והכרחיים ל

  

 : מידע הנגשתהעלאת מודעות ו .1

 לערוצי התקשורת עם האזרח הוותיקצדדים של אותו מטבע ומתייחסים מודעות ומידע הם שני 

אזרח ותיק . על איכות החיים נעשהרלוונטיות של היידוע על הנעשה ומודעות ללגבי  מרגע פרישתו

פעילות חברתית ולאורח חיים בריא יחפש מידע על יציאה ל ,המודע למשל לחשיבות של התנדבות

לאסוף מידע , מודעות מעודדת את האזרח הוותיק לחפש. חוםפעילויות מותאמות ושירותים בת

לרוב אינו מודע , אזרח ותיק שרק פרש לגמלאות. על תוכניות ופעילויות שמתאימות לאורח חייו

בדרך . להזדקנות פעילה וכיצד ניתן לשמור על עצמאות ופעילות משמעותית) מתכחש לעיתיםו(

ההכנה והכוונה . שירותים המתויגים לזקנים  יכתימנעו מצרועצמאים גמלאים צעירים , כלל

 לתקופת החיים החדשה והארוכה לאחר הפרישה היא חלק מבניית מודעות ומידע נדרש

כל פעילות שנעשית עבור אזרחים , על כן. ורלוונטית לכל אזרח ותיק בכל גיל ובכל מצב תפקודי

ודעות ומידע משלב ידע מ. ותיקים בכל תחום מן הראוי שתקדם העלאת מודעות והנגשת מידע

מקצועי גרונטולוגי וגריאטרי על הזדקנות עם מערכות קיימות המפיצות ומפרסמות אירועים 

 . ושירותים

העלאת  . 1
מודעות 

והנגשת מידע

בניית  . 2
שותפויות

חיזוק  . 3
קשרים  

בינדוריים 
ורב גילאיים
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ילך ויגדל גם היקף ומגוון השירותים , ובאוכלוסיה המזדקנתעם הגידול הצפוי בתוחלת החיים 

ומיצוי זכויות ה ותעסוקה כלכל, דיור ,פנאי, בריאות, תרבות וחברהבכל תחומי החיים ובעיקר ב

 65מבני  %90, מבחינת דפוסי השימוש,  למשל .לאוכלוסייה זו ותהמידע הנדרשאיתו כמויות ו

אינטרנט ב מהגולשים 82% ,לצורך חיפוש מידע עושים זאת, אינטרנטב הגולשיםומעלה 

 לביצוע 24%-אט ו'לקבוצות דיון וצ גולשים באינטרנט 41%, דואר אלקטרונימשתמשים ב

מנתונים אלה עולה כי אזרחים ותיקים המשתמשים במחשב עושים בו את  2.תשלומים וקניות

  . מגוון השימושים הנפוצים

שתאפשר העלאת מודעות והנגשת מידע בתחומים מערכת מידע ממוחשבת  לפתחההמלצה הינה 

מסרון , וןטלפ, מודעה, עלון מודפס, אתר אינטרנט(הנגשת המידע יכולה להיות רב ערוצית . שונים

בני , הותיקים האזרחים, העירשל תושבי אך כלל המידע ירוכז במערכת ממוחשבת לשימוש ) דועו

   .משפחותיהם ובעלי תפקידים

. כיום שעתידים להזדקן בעיר+ 55השימוש במערכת ממוחשבת ובאינטרנט ניכר בעיקר בקרב בני 

, ות חדשות לתקשורתהמחשב והאינטרנט מעניקים לאזרחים ותיקים אפשרוי, יתרה מזו

הנגישות למדיה החברתית . לתקשורת בינאישית ולשמירת הקשרים הבין דוריים, לפנאי, לצרכנות

ובפרט האפשרויות הטכנולוגיות לתקשר עם אנשים חשובה לאזרחים ותיקים שבהכללה יש להם 

  .אחריםאו מנותקים מבני משפחה או מאזרחים ותיקים /יותר זמן פנוי ולעיתים חשים בודדים ו

ניתן לראות באיור למטה כי בין השנים , 2010שנת בח מרכז המידע של הכנסת שיצא "לפי דו

הגידול המשמעותי ביותר . חלה עלייה בשיעורי השימוש במחשב בכל קבוצות הגיל 2009 -2002

בקרב גילאי   2.5יותר מפי   –באחוזי השימוש במחשב חל בקרב אוכלוסיית האזרחים הוותיקים 

   .יזדקנו 44-64ניתן לראות כי שיעור המשתמשים ילך ויגדל כאשר בני . עלהומ 65

   

ממשקי הבית  83%- כי בכפר סבא ל 2008מגמה זו מתחזקת לאור נתוני מפקד האוכלוסין לשנת 

מערכת מידע מעודכנת תנגיש מידע ותעלה מודעות . מנויים לאינטרנט 97.6%-יש גישה למחשב ו

מיצוי זכויות , בני משפחותיהם ובעלי מקצוע באיתור שירותים, בקרב האזרחים הוותיקים

  .והתאמה  לצרכים ספציפיים

  

  

  

                                                           
2
, "באוקטובר 1-לאומי החל ב-נתונים לרגל יום הקשיש הבין : "הודעה לעיתונות, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה 

  .2010באוקטובר  18: כניסה, /229b.pdfhttp://www.cbs.gov.il/hodaot2010n_10_11. 2010בספטמבר   21
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 :שותפויותבנייה של  .2

שותפויות הינה אבן יסוד לקידום פעילות ופיתוח שירותים חדשניים ובינתחומיים ומטרתה 

. יקלהגדיל את יכולת ההשפעה והאימפקט של העוסקים בקידום איכות החיים של האזרח הוות

, מחוץ לעירייה, הוספת יותר ויותר בעלי עניין ושותפים מיחידות ארגוניות שונות בעירייה, למשל

איגום משאבים , ארצית ועולמית, כמו גם שותפים ברמה איזורית חברתי וציבורי, ממגזר עסקי

מו כל אלו יתר. שילוב של אזרחים ותיקים עצמם בהערכת צרכים ותכנון אירועים ושירותים, וידע

  .מנהיגות וחדשנות, ידע ומשאבים ברחבי העיר ויניעו יוזמה, אנשיםלתנועה רחבה של 

  :היבטיםשלושה לשותפויות יש 

ותפות במבנים קיימים ופיזור פעילויות במהלך ש: היבטים פונקציונלים ושימושים מעורבים .1

 . שעות היום ושותפות במימון פרויקטים

ארגון טות לשותפויות היא רשת הבינלאומית של אחת הדוגמאות הבול: היבטים ארגוניים .2

החלו ערים המדריך על בסיס . )Age-Friendly City(" עיר ידידותית גיל"להבריאות העולמי 

, ערים מאירופה 500-הרשת שכיום מונה למעלה מ .יערכות להזדקנות האוכלוסייההרבות ב

דע על תוכניות מבוססות ב ועוד הצליחה לבסס שותפויות ברמת איגום מידע וי"ארה, קנדה

 .מחקר בתחומי חיים שונים לאזרחים ותיקים ולעודד שיתופי פעולה כלכליים והחלפת מידע

השיתוף הינו חלק בלתי נפרד מהתנהגות , בעידן הדיגיטלי הנוכחי והעתידי: היבטים כלכליים .3

ופית ועל בסיסה התפתחו מודלים ופלטפורמות של כלכלה שית. והתנהלות של אנשים וחברות

מודלים אלה מבוססים על שינוי שהולך . carpool -מערך הסעות משותף, AIRBNBכמו 

כל בעל דירה יכול להפוך להיות , למשל(טלי בו צרכנים הופכים ליצרנים יוגובר בעידן הדיג

 56%מצא כי  , AIRBNB ב ב"מחקר שנערך בארה)  AIRBNBתיירים באמצעות  חמאר

הכנסה נוספת לצד קצבת הזיקנה ויש לכך השפעות הם גמלאים שנהנים מ מהמארחים

הכלכלה השיתופית יכולה לבוא לידי ביטוי בהקמת קבוצות רכישה של אזרחים . חברתיות

תחום נוסף . ספורט והסעות, פעילות תרבות, ותיקים לסבסוד ורכישה משותפת של מנויים

יחדיו בבניין משותף  במסגרתו אזרחים ותיקים מתגוררים co-housingהינו הדיור השיתופי 

עצמי ששונה ממגורים בבתי דיור -זו אפשרות לדיור מוגן בניהול. ומנהלים בעצמם את החיים

  .מוגן

בנייה של שותפויות תלויה בהעלאת המודעות לצרכים של אזרחים ותיקים ולמידע על מה קיים 

   .משותפת ועשייהחדשנית ממגזרים שונים לחשיבה  בתחום ולאפשרויות של חיבור שותפים 

החיים החברתיים והקהילתיים בכפר סבא יכולים לשמש כר פורה לפיתוח אפשרויות לכלכלה 

     . שיתופית באמצעות אזרחים ותיקים ככוח מניע

  

 רב גילאיםוחיזוק קשרים בינדורים  .3

פער בשל  הםישקיים בינקשרים בינדורים ורב גילאים מתייחסים לחיבור בין קבוצות ואנשים 

הפער נחווה כהבדל תרבותי בין אנשים שמיוחס לגיל . או לקבוצת גיל שונה/ר אחר ושיוכם לדו

מחקרים מצאו כי בקרב הורים זקנים חיי  . שלהם ולכן להקשר התרבותי ולתקופה בה גדלו

המשפחה והקשר עם הילדים משפיעים באופן ישיר ומיידי על הרווחה האישית והרגשית של 
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ההנחה בדבר סולידריות בינדורית למסגרת מקובלת של דאגה עם השנים הפכה . האדם המבוגר

     .   ויחסי גומלין ולהבנת היחסים במשפחה לעת זיקנה

המשפחה המורחבת בישראל שכוללת את הסבא והסבתא מהווה אחד מעמודי התווך המרכזיים 

ל על בשל הגידול בתוחלת החיים עיקר הנטל בגידול נכדים וילדים מוט.  של החברה הישראלית

, 90הוריהם בני ה: כתפי הסבא והסבתא הצעירים שרק פרשו ועתידים לטפל בשלוש דורות

עליה משמעותית במספר האזרחים הוותיקים בכפר סבא קשור למעבר , בנוסף .ילדיהם ונכדיהם

  . של הורים להתגורר לצד ילדיהם ובעיקר בשכונות הירוקות החדשות

חלוקת , הסכמה, חיבה, היבטים של קשר ומחויבותעומק הקשר הבינדורי יכול להימדד לפי 

  .משאבים ועזרה ומתן סיוע

משאב שיכול . חברתי לאדם כמו גם לקהילה ולעיריכול לשמש כמשאב  תבינדוריוסולידריות קשר 

קשרים בינדורים בכפר . להעלות מודעות ולחזק חוסן קהילתי, לבסס שותפויות שונות ומגוונות

בני  לעומת 0-17בני של גיל ההתפלגות קבוצת  בייחוד כאשר קהילה סבא יכולים לחולל ולבנות

מלמדת על  )2017(  ד העירוני"מתוך נתוני הממ. הלכה ונעשתה דומהואילך  2000משנת + 60

    :איש 1,800שההפרש בין שתי הקבוצות עומד על  2017עד לשנת + 60עלייה הדרגתית בבני 
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  :וכיווני הפעולה מחוללי שינוי ארבעת תחומי הליבה לפיסיכום ההמלצות 

מרחב ציבורי וסביבה   קידום אורח חיים בריא  תחום כלכלה ותעסוקה
   פיזית

  פנאי וקהילה, חברה

לבני " אמצע הדרך"תוכנית  �
תהווה כתובת  45-75

, מתכללת של הפעילויות
התוכניות  והשירותים 

הניתנים בתחום התעסוקה 
 לאזרחים ותיקים

  
 

o הכשרה , הכנה, גיוס
והכוונה של אזרחים 

  ותיקים
o גיוס מעסיקים  
o השמה 

  
  

 

פיתוח מנהיגות של אזרחים  �
ותיקים לעידוד צרכנות 

נבונה ומניעת ניצול כלכלי 
 של מבוגרים

o  מתן יעוץ כלכלי וסדנא
  למיצוי זכויות

o  פיתוח תוכניות למנהיגות
ותיקה שמעודדת צרכנות 

  נבונה

o  הרחבת פעילות של בנק
  כסף-כמשאב שווה הזמן

בניית מערך הסברה לתחום  �
 בריאות מונעת 

o  עריכת סדרת הרצאות בקהילה
מידי חודשיים בשיתוף עם בית 
חולים מאיר בנושאים מגוונים 

  לגיל השלישי
  

 
o  עריכת ימי הסברה ומידע

 למטפלים עיקרים 
o  המשך תוכנית חוסן לקשישים

 להתמודדות במצבי משבר
  

 

 

 

ת פיתוח והרחבת אפשרויו �
לפעילות גופנית מותאמת 

גיל ופעילות לשימור ושיפור 
  תיכולות קוגניטיביו

o  מינוי רכז ספורט ברשות
הספורט העירונית לקידום 

 פעולות ספורט לגיל השלישי
o  קידום פעילויות גופניות

וקוגניטיביות לאזרחים ותיקים 
ברמה שכונתית ועירונית בשטח 

 פתוח ובמבנים
o ות עריכת קמפיין בינדורי לפעיל

 גופנית וקוגנטיבית
  

 

 
o  מינוי מדריך כושר לגיל השלישי

במתקני כושר בטבע אחת 
 לתקופה קבועה 

  
  

יבור מיפוי של מבני צ �
ומקומות במרחב 
הציבורי שאינם 

להרחבת  בניינים
 מועדונים ותלפעי

  

 

 

לעודד דיווח על  �
מפגעים במרחב 

הציבורי להגברת 
הבטיחות ומניעת 

 נפילות 

 
  

 

 םידידותי יםלבחון ציר �
  עם ריהוט מותאםגיל 

  
  
  

הרחבת אפשרויות  �
 העירלמרכז הניידות 

 

לגבש מדיניות עירונית  �
לדיור לגיל השלישי 

מגורים , כולל דיור מוגן
, בבית ודיור שיתופי

דיור רב , דיור להשכרה
 גילאי בדיורים מוגנים

 

 
  
  
  

 פיתוח מועדון חברתי לומד �

את היקף  להגביר �
ל פעילותם והשתתפותם ש

אזרחים ותיקים 
בפעילויות פנאי וחברה  

במועדונים קיימים 
 וחדשים

  
o הרחבת מבנים, שיפוץ ,

הרחבת , הוספת מבנים
שעות פעילות של  
 מועדונים קיימים

o  הרחבת תכני הפעילות
במועדונים קיימים 

 וחדשים
o  הגדלת תקן משרה

לעובדות המועדונים 
והגדרת תפקיד 

גיוס חברים : מחודשת
קהילה נוספים ובניית 

שכונתית והנגשת והפצת 
 מידע

o  פיתוח מועדונים חדשים
במקום  - בסגנון חדשני

בתים חמים , פתוח בטבע
וחוגי בית והשמשה של 

מבני ציבור שכיום אינם 
 ייעודיים לגימלאים

o  פיתוח קהילה
וירטואלית באמצעות 

 uniper-careפלטפורמת 

להנגיש מידע אודות  �
אירועים ושירותים לגיל 

  השלישי

 

ם מעורבות ושיתוף לקד �
ציבור האזרחים הותיקים 
בתכנון ויישום אירועים 

 ותוכניות
  
  
 

להצמיח מנהיגות אישית  �
ויוזמה קהילתית של 

 אזרחים ותיקים
o פיתוח מועצת גמלאים 

  

  

  

  

  

  

 מודעות ומידע

 מודעות ומידע

 קשר בינדורי

 קשר בינדורי

 מודעות ומידע

 קשר בינדורי

  בניית שותפויות

 בניית שותפויות

 בניית שותפויות

 מודעות ומידע

 בניית שותפויות

 בניית שותפויות

 קשר בינדורי
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  :מנגנונים ארגונים תומכיםהמלצות ל

 : דרישות התפקיד. מתכלל מקצועישל מינוי תפקיד  .1

o ה בתחום ליחידות שונות ויישום של תוכנית האבסיוע בהטמעת תוכניות עבוד 

o למידה ופיתוח כיווני פעולה לעיר ידידותית גיל  

o פנאי , קהילה, חברה( איתור מיפוי צרכים ורצונות והעדפות בתחומים שונים
  ) כלכלה ותעסוקה, מרחב ציבורי, בריאות, ותרבות

o גיוס משאבים ,לובינגיעוץ מקצועי ו  

o מצעות פלטפורמת ריכוז קהילה וירטואלית באuniper-care 

o ניהול מערכת המידע 

o ריכוז והנחייה של פורום בעלי מקצוע ומועצת הגמלאים 

בעל התפקיד יהיה כפוף מומלץ כי . בעל ידע וניסיון בעבודה עם האוכלוסייה המבוגרת
  ל"למנכ

המורכב מגמלאים תושבי העיר שיבחרו ותפקידם לקדם את  הקמת מועצת גמלאים .2
 ליזום תוכניות פעולה ושותפויות , רחים ותיקיםהצרכים של אז

 מיחידות העירייה ומחוץ לעירייה בתחום הגיל השלישיעמיתים מקצועי בניית פורום  .3
 ת שותפויותייתכנון תוכניות משותפות ובנ, ייפגש מידי רבעון לעדכון והזנת מידעאשר 

. לגיל השלישי מתעדכנת במידע על שירותים ואירועיםבניית מערכת מידע דיגיטלית  .4
המערכת תיבנה . עלי מקצועבני משפחותיהם וב, המידע יונגש לתושבי העיר הותיקים

 .zone" איזורים"כחלק מהאפליקציה העירונית שנמצאת בבנייה ומבוססת על 

 :הטמעת הנושא בתוכניות עבודה כנושא רוחב של יחידות עירייה שונות .5

o תוכניות פיתוח והכשרת מנהלים סביב מהפכת הגיל ופיתוח 

o היבטיםשלושה לפי  הגדרת מדדי הצלחה ובחינת תוכניות עבודה:  

 קשר בינדורי �

 העלאת מודעות ומידע  �

 בניית שותפויות   �

  
  

  

  
  
  
  
  
  
  

  מתכללמינוי 
מקצועי

בניית

מערכת מידע

הקמת מועצת 
גמלאים

הקמת פורום  
עמיתים מקצועי

הטמעה ומדידה  
בתוכניות 

עבודה של כלל  
יחידות העירייה
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  :תשתיות ארגוניות נדרשות
  

  הערכה תקציבית  פירוט תחום  סוגי המלצות

   מינוי מתכלל מקצועי .1  תשתיות כוח אדם

  אמהות בית 3- ים ומנהלות מועדונ 3-הגדלת משרה ל .2

  אלפשח 170-200

   שיפוץ והרחבה מועדונים .1  תשתיות פיזיות

  גיל-ידידותיציר  -לוטיפי .2

  )מוגן ודיור שיתופי דיור(מדיניות דיור  .3

  דורש הערכה

תשתיות 
  קהילתיות

  מועצת גמלאים .1

  תשתית בנק הזמן .2

  מועדונים חברתיים .3

  אלפשח 100-120

תשתיות 
  טכנולוגיה

   UNIPER CAREפלטפורמה  .1

מערכת מידע דיגיטלית באפליקציה שנמצאת  .2
  בפיתוח

  דורש הערכה
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  :הבארבעת תחומי ליב ושירותים וכניות עבודההמלצות לת

  

  תחום תעסוקה וכלכלה לאזרחים ותיקים בכפר סבאבושירותים תוכניות עבודה 

מצב זה יוצר פרדוקס , לכאורה. ות בתחום התעסוקה והכלכלה לאזרחים הוותיקיםהעלייה בתוחלת החיים והגידול באוכלוסייה המזדקנת דורשת היערכ רציונל

הגידול בתוחלת החיים מייצר מציאות כלכלית וחברתית שונה עבור אזרחים , אולם. שכן אזרחים ותיקים כבר פרשו לפנסיה ולכן אין צורך בהמשך תעסוקתם

אשר תוחלת חייו  , מגיל הפרישה מצפות לעובד הפורש. 67ולגברים  62יל הפרישה בישראל לנשים ג. אשר מחייבת אותם בתעסוקה מחודשת, ותיקים לאחר פרישה

, בנוסף. הירידה בהכנסות שנחווית עם הפרישה והגידול בהוצאות משפיעים על איכות החיים של האזרח הוותיק. שנות חיים בממוצע 17-עוד כ, שנה בממוצע 83היא 

מונתה וועדה שעניינה , תוכנית אב לאזרחים ותיקיםלאור זאת ובמסגרת  . אים ופעלתנים ומסוגלים לתרום רבות לשוק העבודהאזרחים ותיקים פורשים כשהם ברי

 לאזרחים וכלכלה תעסוקה אפשרויות בפיתוחוועדה מיקדה את המלצותיה ה. )לרשימת חברי הוועדה 1ראו נספח ( תחום כלכלה ותעסוקה לאזרחים ותיקים

 ונשים גברים הינו היעד קהלכש שונים ובהיקפים בצורותהוועדה הגדירה טווח אפשרי של קבוצות יעד בקרב שכבת גיל זו המאפשרת העסקה  .כפר סבאב ותיקים

  : +60 בני

  .)בעבר שעבדו כפי לא( חלקיים משרה בהיקפי כשכירים בתעסוקה המעוניינים, חלקית פנסיה בעלי ותיקים אזרחים .1

 .העבודה לשוק לחזרה והכנה הכשרה לתהליך וזקוקים לעבוד ומוכנים לעבודה שזקוקיםקבלי השלמת הכנסה ומ פנסיה ללא ותיקים אזרחים .2

  .או כשכירים בהיקפי משרה משתנים/וחברתית  ו עסקית יזמות בסיס על כעצמאים בתעסוקה מעונייניםה מקצועי וניסיון השכלה בעלי ותיקים אזרחים .3

העלאת מודעות לנושא והרחבת אפשרויות , צמצום חסמים קיימים בקרב מעסיקים ובקרב אוכלוסיית הוותיקים עצמהקידום יזמות של אזרחים ותיקים תאפשר 

  . בהתאם לרמה ומסוגלות תעסוקתית, ייעוץ ועדכון טכנולוגי הפתוח עבור שלושת הקבוצות המצוינות לעיל, יפתחו תכניות הכשרה, במקביל. תעסוקה

התוכניות  והשירותים הניתנים בתחום התעסוקה לאזרחים ותיקים יחד עם שותפיה , תהווה כתובת מתכללת של הפעילויות 45-75לבני  "אמצע הדרך"תוכנית 

וינט ותמשיך במתכונתה הנוכחית 'תוכנית זו פועלת בכפר סבא מזה שנתיים כתוכנית פיילוט של הג. החברה לתרבות ופנאי ואגף הרווחה, בעירייה בחברה הכלכלית

מצאו , מאז פתיחת התכנית. לאחר תקופה זו תעדכן מנהלת התוכנית את עיריית כפר סבא על דרכי ההטמעה של התוכנית או המשך פעילותה, 2019 עד סוף שנת

. הינם משתתפים בגיל שישים פלוס) 38%(מתוכם  77(, משתתפים 175עבודה 
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  יביתוהערכה תקצ אבני דרך לטווח הקצר   שותפים  אחריות   תוכנית פעולה  מטרות
  )2020עד לשנת (

אבני דרך לטווח הארוך 
  והערכה תקציבית

  )2020מעבר לשנת (

  מדדי הצלחה

אמצע "תוכנית 
 45-75לבני " הדרך

תהווה כתובת 
מתכללת של 

התוכניות  , הפעילויות
והשירותים הניתנים 

בתחום התעסוקה 
  לאזרחים ותיקים 

  

הכשרה והכוונה של , הכנה, גיוס
  אזרחים ותיקים

זרחים ותיקים גיוס א •
 לתוכנית

פיתוח תוכניות הכנה  •
והכשרה של אזרחים 

 ותיקים

הכוונה של אזרחים ותיקים  •
בשוק העבודה ולקראת 

 השמה

  
  

  : אחריות
מנהלת 
תוכנית 

אמצע "
  "הדרך

  
  

החברה  .1
 הכלכלית

 אגף תרבות .2

המחלקה  .3
רווחה וטיפול ל

באוכלוסיה 
 המבוגרת 

המחלקה  .4
עבודה ל

 קהילתית

רשות  .5
 התעסוקה 

י ארגונ .6
  מתנדבים

  גיוס והכנה

כהכנה לפרישה + 60עריכת כנס לבני  .1
 באחריות אגף תרבותאחת לשנה 

+ 60עריכת סדנאות לפרישה לבני  .2
בשיתוף עמותת פעמונים לפחות פעמיים 

 באחריות אגף תרבותבשנה 

פרסום התוכנית אמצע הדרך  .3
במועדונים החברתיים ובקרב עמותת 

ש "ארגוני גמלאים של תע, סביון
ות מרחב השרון וארגוני והסתדר

מתנדבים בהתאם לתוכנית עבודה 
 שנתית 

  הכשרה

ובמגוון חזרה לעבודה בניית תכניות  .1
 תחומים לפי תוכנית עבודה שנתית 

בניית הכשרה ייעודית לאזרחים  .2
ותיקים עצמאים ויזמים לפי תוכנית 

במידה ותהיה כמות עבודה שנתית 
 משתתפים מספקת

  הכוונה

הכוונה לכל  ליווי ובניית תוכנית .1
משתתף לפנייה למעסיקים לפי תוכנית 

 עבודה שנתית 

 הכוונה לעצמאי ויזם .2
  הטמעת התוכנית 

מנהלת תכנית אמצע  2019בדצמבר  .1
הדרך תעדכן את עיריית כפר סבא 

בדרכי ההטמעה האפשרויות או המשך 
 .פעילות התכנית

  
  

  

תקיים ' אמצע הדרך' .1
קהילה עסקית לגילאי 

בה ישתתפו + 45
תושבי העיר כפר סבא 

טרם . בכך םהמעונייני
הוחלט על מיקום 

   .המענה

תוספת רישום של  •
אזרחים  20%

בני ותיקים חדשים 
 מידי שנה+ 60

מכלל משתתפי 
   45-75התוכנית בני 

  
  

נבחר השיעור : הערה(
כשיעור בני  20%של 
ון באוכלוסייה נכ+ 65

  )2017לשנת 
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 פעולות מול מעסיקים  

גיוס מעסיקים ומיפוי צרכים  •
  של מעסיקים בעיר

איתור ומיתוג משרות  •
 מותאמות לאזרחים ותיקים 

נושא קשרי [ גיוס מעסיקים •
מעסיקים נמצא בדיוני מטה 

ת 'בהנהלת התכנית בתב
 )] וינט'ג

  
  

  : אחריות
מנהלת 
תוכנית 

אמצע "
   "הדרך

  
  

החברה  .1
 הכלכלית

 -קה לזקןהמחל .2
עבודה 

 קהילתית

רשות  .3
 התעסוקה 

ארגוני  .4
 מתנדבים

הסתדרות  .5
  מרחב השרון

, למשלפנייה יזומה לאגפי משאבי אנוש  .1
, חברות עתירות ידע, ח מאיר"בביה

ר הסתדרות מרחב "יו, עיריית כפר סבא
השרון לאיתור משרות רלוונטיות  

 לאזרחים ותיקים 

פנייה ביחד עם רשות התעסוקה למגוון  .2
. עסק בעיר לגיוס מעסיקיםבתי ה

המידע על כלל בתי העסק יתקבל 
מהחברה הכלכלית לפי תוכנית עבודה 

 שנתית 

בקרב  נדרשים בחינה תפקידים  .3
 מעסיקים מקומיים

יש , הנדרשים התפקידיםלאור סקר  .4
 לבחון פיתוח נישות תעסוקה לאזרחים 

, מלווי הסעות, נהגים :למשל, ותיקים
ווי משפחות לי, חונכים ומורים פרטיים

ליווי עמותות ואוכלוסיות עם , והדרכה
רכזי פעילות , צרכים ייחודיים

  .ומתאמים
  

מדד הצלחה ייבנה   
לטווח הארוך על בסיס 

מספר (היבט כמותני 
הפניות בפועל של 

והיבט ) מעסיקים
מידת (איכותני 

המחויבות של המעסיק 
להעסיק אזרחים 

  ) ותיקים

  השמה •  
  

  : אחריות
מנהלת 
תוכנית 

אמצע "
  "הדרך

  
  

החברה  .1
 הכלכלית

 -המחלקה לזקן .2
עבודה 

 קהילתית

רשות  .3
 התעסוקה 

ארגוני  .4
 מתנדבים

5.  
  
  
  
  
  
  

  

ליווי המשתתפים לפניה למעסיקים  .1
  והשמה במקומות העבודה

 50%השמה של   
ממשתתפי התוכנית בני 

  במשרות עבודה+ 60
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פיתוח מנהיגות של 
אזרחים ותיקים 

, לעידוד צרכנות נבונה
 פיתכלכלה שיתו

ומניעת ניצול כלכלי 
 של מבוגרים

  

הכשרה והעלאת מודעות תוכנית 
של אזרחים למניעת ניצול כלכלי 

  ותיקים 

מחלקה 
לטיפול 

באוכלוסיה 
המבוגרת 

עבודה +
קהילתית 
במחלקת 

  רווחה
  

  

עיר ללא  .1
 אלימות

תוכנית  .2
אמצע "

 "הדרך

אגף לייעוץ  .3
לקשיש ביטוח 

 לאומי

ארגוני  .4
 מתנדבים

החברה  .5
הכלכלית 

 סבא בכפר

רשות  .6
 התעסוקה

  

פרסום תוכנית ההכשרה וגיוס אזרחים  .1
ותיקים במועדונים חברתיים ובמרכזים 

 קהילתיים 

 תוכנית אחת לשנהעריכת  .2

הסמכת משתתפי התוכנית לפעילים  .3
 ומתנדבים המקדמים את התחום 

 

 
  

 20%גידול של לפחות   
במשתתפי התוכנית 

  משנה לשנה

הרחבת פעילות של בנק הזמן   
 כסף-שווהכמשאב 

  

המחלקה 
לעבודה 

קהילתית 
  והתנדבות

  
  

בעל תפקיד  .1
של מתכלל 

-מקצועי
  חדש

תוכנית  .2
אמצע "

  "הדרך

ארגוני  .3
 מתנדבים

החברה  .4
הכלכלית 
 בכפר סבא

רשות  .5
 התעסוקה

  

פרסום התוכנית במועדונים  .1
החברתיים וגיוס משתתפים 

 חדשים 

מיפוי צרכים כלכליים של זקנים  .2
  החיים בעוני

כיום חברים בבנק הזמן   פעילות בינדורית
המהווים + 60בני  117

מסך כל החברים  62%
  . בבנק

מדד הצלחה יהווה 
 +60בני  20%תוספת של 

  מידי שנה
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  קהילה ופנאי לאזרחים ותיקים, בתחום חברה תוכניות עבודה ושירותים 

בדידות בגיל .  פנאי וקהילה לשיפור איכות החיים והפגת בדידות, בתחום חברההעלייה בתוחלת החיים והגידול באוכלוסייה המזדקנת דורשת היערכות  רציונל

ההזדקנות כרוכה . בריאותיים ונפשיים, זיקנה הולכת ומתגברת בשל התהליכים האופייניים לעת זיקנה הכרוכים באובדנים שונים המאיצים מצבי סיכון פיזיים

הנתונים על היקף הבדידות .  תנים לשיקום ולכן מזינים תחושה סוביקטייבית של בדידותבאירועים המצמצמים את מערך הקשרים החברתיים הנתפסים כבלתי ני

כלומר מדובר בתופעה בעלת ניראות אך ). 2010ס "נתוני סקר חברתי של הלמ( 36.5%לבין )  (SHAREמנתוני מחקר ( 47%אינם אחידים ונעים בין + 65בקרב בני 

הזדקנות . אנשים ימשיכו להתגורר בביתם ובקהילה ויצרכו שירותים ופעילויות בסביבה העירונית הקרובה, ת החייםעם העלייה בתוחל. היקפה תלוי בכלי המדידה

  . אדם שמרגיש שייך תחושת הבדידות תלך ותפתחת. פעילה דורשת היצע פעילויות חברה פנאי ותרבות כמצע לבניה וגיבוש של קהילה והגברת תחושת השייכות

את תחושת שייכותם למקום ולעיר ומסייעת בבניית מנהיגות מקומית , ונית פעילה ומגבירה את החוסן הקהילתי של אזרחים ותיקיםלקיים שגרה עיר: חזון

  .ותיקה ופעילה

  :דילמות הבאים/הוועדה דנה בשיקולים

ה המפתחות אירועים ושירותים לאזרחים הרווחה תהווה כתובת מקצועית מנחה של כלל יחידות העירייהוסכם כי מחלקת : שיקולים ארגוניים ומקצועיים .1
 . ותיקים

 . כבסיס לקהילתיות מקומית) לפי החלוקה לשמונה שכונות(בכל שכונה חברתית וקהילתית  בתחום חברה וקהילה יש לקדם פעילות: שיקולים גיאוגרפיים .2

 .יכולים להוות כתובת להפצת והנגשת מידעגם דונים המוע. עוגן בסיסי להקמת קהילה הינם המועדונים החברתיים -המועדון החברתי כמועדון לומד �
  .להפיץ מידע ולעלות מודעות, הכשרה של מנהלות המועדון לגייס ולאתר חברים חדשים

 עירוב השימוש ייקח בחשבון חלוקת . או פיתוח מועדונים במרחב הפתוח/ו עירוב שימושים של מועדונים חדשיםבהמשך למיפוי מבנים שייעשה ניתן לבחון  �
 . הפעילות במהלך היום בין היחידות השונות המשתמשות באותו מבנה המבנה וארגוןמימון תחזוקת 

 .ישנה פעילות ענפה ועשירה במסגרת מוסדות התרבות ויש להשתמש בתשתית זו להפצת מידע, בית רייזל ועוד, כמו היכל התרבות פעילות במוסדות תרבות �

היבט זה לוקח בחשבון את חופש הבחירה של . ענים לפי תכנים חדשים שמתקבלים מהתייעצות ושיתוף הציבוריש לבחון הרחבת המ: שיקולי תוכן פעילות .3
 .  האדם המבוגר להשתתף ולהציע פעילות
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  אבני דרך לטווח הקצר והערכה תקציבית  שותפים  אחריות   תוכנית הפעולה  מטרות
  )2020עד לשנת (

אבני דרך לטווח הארוך והערכה 
  )2020בר לשנת מע( תקציבית

  מדדי הצלחה

להגביר את 
היקף 

פעילותם 
והשתתפותם 
של אזרחים 

ותיקים 
בפעילויות 

פנאי וחברה  
במועדונים 

קיימים 
  וחדשים

, הרחבת מבנים, שיפוץ
הרחבת , הוספת מבנים

שעות פעילות של  מועדונים 
  קיימים

  
  
  

ק "אגף שח
מחלקת  
לטיפול 

באוכלוסיה 
  המבוגרת

 אגף תרבות  .1

 האגף הנדס .2

  אגף קהילה .3

אגף נוער  .4
 וצעירים

 אגף החינוך .5

  משרד הרווחה .6

, שיפוץ והרחבה של מועדון יוספטל 1
קיימת תוכנית לשיפוץ (ומועדון עליה 

  )2018של מועדון עליה לשנת 

ייבחן (הוספת קומה במועדון סירקין  2
 )לאור בחינת הביקוש במועדון נחשון

בחינת הרחבה של מועדון אלי כהן  3
 ) לבנייה ולהרחבה שאינו ניתן כרגע(

איתור מבנה למועדון בשכונת גאולים  4
במידה ולא יימצא פיתרון למועדון באלי 

 כהן

   בניית מועדון בשכונות הירוקות 5

בנייה של הקומה השלישית  .1
בסירקין על בסיס ההכנה 

 במקום 

בחינה של פתיחת המועדונים  .2
 בשעות ערב 

בחינה של פתיחת המועדונים  .3
 בימי שבת וחג 

  
  

 40%בהגדלה 
של  חברי 
מועדון 

רשומים מידי 
  שנה

הרחבת שעות פעילות של 
  הקתדרה

  

  אגף תרבות
  יאיר משיח

בעל תפקיד  .1
של מתכלל 

  חדש-מקצועי

- הרחבת שעות פעילות של הקתדרה .1
 מכללה לגימלאים

 כיתות להשכלת מבוגרים 2הרחבת  .2

הוספת פעילות לגמלאים צעירים בבית  .3
 )'חוג ברידג(לזרוס ובמרכז גלר 

במסגרת  place makingנה של בחי .4
  אירועי חוץ ובשכונות מסוימות

 40%הגדלה ב  שיפוץ בית רייזל .1
של  חברי 
מועדון 

רשומים מידי 
  שנה

הרחבת תכני הפעילות 
  במועדונים קיימים וחדשים

  

ק "אגף שח
מחלקת  
לטיפול 

באוכלוסיה 
  המבוגרת

בעל תפקיד  .1
של מתכלל 

  חדש-מקצועי

ים פיתוח פעילות ייחודית לגמלא .1
 במועדונים השונים + 60צעירים בני 

מועדון , הוספת חוגי ופעילות תיאטרון .2
מועדון זמר  למועדון , הסרט הטוב

 נחשון לאחר פתיחתו המחודשת 

הקמת מקהלה ולהקת מחול לגמלאים  .3
צעירים כתוספת לפעילויות מועדון 

 נחשון 

הוספת כיתות ללימוד מחשב ואוריינות  .4
יקר בקרב ובע+ 65דיגיטלית החל מגיל 

השנה תיפתח כיתת לימוד + (75בני 

 40%הגדלה ב  
של  חברי 
מועדון 

רשומים מידי 
  שנה
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מחשבים במועדון כיסופים ויפתח 
במרכז גלר עם אוכלוסיית גמלאים 

מחבר העמים וכיתה לגמלאים דוברי 
 ) ספרדית

  
הגדלת תקן משרה לעובדות 
המועדונים והגדרת תפקיד 

גיוס חברים : מחודשת
ם ובניית קהילה נוספי

שכונתית והנגשת והפצת 
  מידע

  

ק "אגף שח
מחלקת  
לטיפול 

באוכלוסיה 
  המבוגרת

 משרד הרווחה .1

בעל תפקיד  .2
של מתכלל 

  חדש-מקצועי

למנהלות  100%הגדלת משרה ל .3
כיום (עליה וכיסופים , מועדונים יוספטל

 )משרה 65%שלושתן מועסקות ב
 לשנה  ₪ 150,000 -עלות תקציבית

של אמהות הבית  20%-הגדלת משרה ב .4
עליה וכיסופים , במועדונים יוספטל

 )משרה 80%-כיום שלושתן מועסקות ב(
 בשנה ₪ 20,000 -עלות תקציבית

בנייה של תוכנית הכשרה למנהלות  .5
המועדונים לתפקיד של איתור וגיוס 

הנגשה , בניית קהילה, חברים מהשכונה
   והעסקת מתנדבים בנושאוהפצת מידע 

ניהול הוספת חצי משרה ל .1
מועדון סירקין ואם בית 

 בחצי משרה 

הוספת חצי משרה למועדון  .2
 שיפתח בגאולים 

  
  

 20%הגדלה ב
של  חברי 
מועדון 
  רשומים

פיתוח מועדונים חדשים 
במקום  -בסגנון חדשני

בתים חמים , פתוח בטבע
וחוגי בית והשמשה של 
מבני ציבור שכיום אינם 

  ייעודיים לגימלאים
  

ק "אגף שח
מחלקת  

יפול לט
באוכלוסיה 
  המבוגרת 

בעל תפקיד  .1
של מתכלל 

 חדש-מקצועי

 אגף ההנדסה .2

מחלקת  .3
 קיימות 

  אגף תרבות .4

ות יש לבחון הקמה של מועדונים בשכונ .5
 :הבאות

מועדון משותף לתושבי שכונת  �
הדרים החדשה , האוניברסיטה

  והישנה 
  שכונת ותיקים �
מועדון לתושבי שכונת אליעזר  �

 3במידה ולא תיפתח קומה (
  )עדון סירקיןבמו

מועדון לתושבי שכונת ראשונים  �
רק אם אין מועדון שיפתח (

 )בגאולים

הבחינה תכלול סקר צרכים בכל שכונה  .6
 כדי להתאים את סוג המועדון 

  :ישנם שלושה סוגי מועדונים .7

ון פעילות יש לבח .1
משותפת עם גני הילדים 

 )מועדון משותף(
  

 20%הגדלה ב
של  חברי 
מועדון 
  רשומים
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  :מועדון במבנה פיזי קיים  .א

מיפוי ואיתור מבנים קיימים  .1
כולל מבני (והנגשתם לפעילות 

, טודנטלמשל בית הס). רפאים
בית , אשכול פיס, קונסרבטוריון

 לילי ועוד

בחינה של  -היבט מימוני וארגוני .2
  הוספת כוח אדם , תחזוקת המבנה

  :במקום פתוח ןמועדו  .ב

הנגשה ומיפוי מקומות , איתור .1
גינות , פארקים(שאינם בניינים 

, קניונים, גינות כיס, קהילתיות
 )מסלולי הליכה

הקמת מועדון בגינה קהילתית  .2
 העיר במרכז

מתאים לשכונת ( י ביתנמועדו  .ג
  :)אליעזר

קול קורא לקבוצות שיתאגדו  .1
להקמת מועדוני בית בבתים 

נושאים שונים כמו פרטיים וסביב 
 מועדון צרכנות

בחינה של  - בית חם/חוגי בית .2
פעולות בבתים של אנשים ברחבי 
השכונות לבנייה של חוסן קהילתי 

 והיכרות בין האוכלוסייה הוותיקה
  

פיתוח קהילה וירטואלית   
באמצעות פלטפורמת 

uniper-care 
  

החברה 
  הכלכלית 

בעל תפקיד  .1
של מתכלל 

 חדש-מקצועי

מחלקת  .2
 הרווחה 

  עמותת סביון .3

בדיקה של איכות השימוש והגדלת     .1
  .היקף המשתמשים

  

שתתפות של ה  
מרותקי  20%

  בית  
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לקדם 

מעורבות 

ושיתוף ציבור 

האזרחים 

הותיקים 

בתכנון 

ויישום 

אירועים 

 ותוכניות

  

הגדרת התנדבות אזרחים 

ותיקים כאתגר עירוני 

וכנושא בעל עדיפות גבוהה 

 בעיר

  

מחלקה 
לעבודה 

קהילתית 
 -והתנדבות

  ק"אגף שח
  

בעל תפקיד  .1
של מתכלל 

 חדש-מקצועי

 מועצת ארגוני .2
 המתנדבים

 עמותת סביון .3

  ג"פל .4

בניית תוכנית עירונית להתנדבות  .1
שלוקחת בחשבון את רצונות ופוטנציאל 
ההתנדבות של אזרחים ותיקים כיזמים 

 .וביחד עם קבוצות גילים נוספות

גיוס קבוצות מתנדבים של אזרחים  .2
ותיקים שיעשו מיפוי שכונתי ויגבשו 

יש להתחיל . תוכניות שכונתיות
 לוט בשכונות המזרחיותבפרויקט פיי

בחירת תושב  -תוכנית סיפור חיים .3
 שכונה אחת לחודש ופרסום סיפור חיים

תוכנית אזרחים ותיקים מתנדבים למען  .4
 אזרחים ותיקים מרותקי בית 

ארגון יריד הזדמנויות חברתיות עירוני  .5
לאזרחים ותיקים אחת לשנה בה ניתן 

 .לבחור איפה להתנדב ולהפיץ מידע

 תנדבים בשכונותת מ/גיוס רכז .6

תא למען /פיתוח מועדוניות של סבא .7
שמירה על ילדים  -משפחות צעירות

 . למשך מספר שעות במהלך היום

אמץ את הגמלאי "תוכנית פיילוט  .8
לחניכת גמלאים חדשים שפרשו " החדש

  וגמלאים שעברו להתגורר בעיר
  

בחינת היבטים של כלכלה  .1
שיתופית כמו קבוצות 

, נאירכישה למנוי ולפעילות פ
מוניות (למערך היסעים 

 ) ושאטאלים

קורס הכשרה  בחינת  .2
אלף  20(נאמני בריאות 

 )שקל לקורס
  

 20%הגדלה ב
של  מתנדבים 

  +60בגילאי 

להצמיח 
מנהיגות 

אישית 
ויוזמה 

קהילתית של 
אזרחים 
  ותיקים 

 פיתוח מועצת גמלאים
כמנהיגות מקומית נבחרת 

של אזרחים ותיקים 
  הפועלים לקידום מענים

  

בעל תפקיד 
של מתכלל 

-מקצועי
  חדש 
  

מחלקה  .1
לעבודה 

 קהילתית

מחלקה  .2
לטיפול 

באוכלוסיה 
 המבוגרת

ארגוני גמלאי  .3
  עירה

מועצת גמלאים נבחרת /הקמת מנהלת. 1 
 שנציגיה יהיו גמלאים תושבי העיר 

  

   
  

  עריכת בחירות  
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שיפוץ והרחבה  -יוספטל

 הגדלת משרה+

הקמת מועדון 

 גאולים

הרחבת מועדון 

 אלי כהן

בנית מועדון 

שכונות ירוקות

שיפוץ והרחבה  -כיסופים

 הגדלת משרה+ 

שיפוץ והרחבה  - עליה

 משרה הגדלת+

ספת קומה הו

 במועדון סירקין 

 בית רייזלשיפוץ 

הקמה של מועדון 
 שוניםשכונת רא

הקמה של מועדונים בשכונת 
הדרים , הדרים החדשה

, שכונת האוניברסיטה, ישנה
 שכונת ותיקים

הקמה של מועדון 

 שכונת אליעזר



26 

 

  יםלקידום אורח חיים בריא לאזרחים ותיק תוכניות עבודה ושירותים

בריאות האוכלוסייה המזדקנת מהווה מאפיין מרכזי ומשמעותי להערכת הזדקנות  רציונל
ארגון הבריאות העולמי מודד זאת לפי עקומת ההישרדות הכללית . פעילה ומוצלחת

הנמדדת ) קו אדום(ומוות ) קו כתום(ולתחלואה כרונית ) קו הירוק(המתייחסת למוגבלות 
העקומה מראה + . 70עור השורדים הולך ויורד מגילאי ניתן לראות ששי. לאורך השנים

על . שהתחלואה הכרונית והמוגבלות מתחילה בגילאים צעירים ומתקדמת בגילאים מאוחרים
יש להתייחס לזקנה כאורח חיים שמתחיל בגיל צעיר ותלוי ברזרבות בריאות שהאדם , כן

  . מזדקן עימם

נמצא כי מדד האי תפקוד ) 2017(עודי בישראל לפי נייר המדיניות של מרכז טאוב על טיפול סי

של האוכלוסייה המבוגרת יגדל ועימו התחלואה הכרונית והירידה בתפקוד שיגבירו את הצורך 

שינוי היחסים . בטיפול ועזרה מתמדת בבית ובמקרים חמורים באשפוז סיעודי זמני או ממושך

תחריף סוגיות הקשורות ברצון  15-69ביחס לבני + 70בין קבוצות הגיל והעלייה הגוברת בבני 

העלייה בתוחלת החיים והגידול באוכלוסייה המזדקנת דורשת . והעדפה להזדקן במקום ובבית

לאור זאת ובמסגרת תכנון תוכנית . היערכות לקידום אורח חיים בריא לאזרחים הוותיקים

  . האב מונתה וועדה שעניינה קידום אורח חיים בריא לאזרחים ותיקים

  :לתכנון סוגיות

והנגשת מידע בנושאי בריאות מודעות ההעלאת ו נפשיתפיזית והושיפור הבריאות השל אזרחים ותיקים  בדידותמצבי הפגת  :בריאות מונעתקידום תחום  .1
 +55לאזרחים ותיקים ולבני משפחותיהם החל מגילאי 

  

תשתיות פיתוח ו ן לחשיבות ביצוע פעילות גופנית והתאמתה לגיל מבוגרוהעניי מודעותהעלאת ה: וקוגניטיבית של אזרחים ותיקים פעילות גופניתקידום  .2
  השלישי מותאמות לגילותוכניות 
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והערכה  אבני דרך לטווח הקצר  שותפים  אחריות   פעולהתוכנית ה  מטרות
  תקציבית

  )2020עד לשנת (

אבני דרך לטווח הארוך 
  והערכה תקציבית

  )2020מעבר לשנת (

מדדי 
  הצלחה

 בניית מערך

הסברה 

לתחום 

בריאות 

 מונעת 

  

עריכת סדרת הרצאות בקהילה 
מידי חודשיים בשיתוף עם בית 
חולים מאיר בנושאים מגוונים לגיל 

, ריפוי בעיסוק: השלישי
, מניעת נפילות, פיזיותרפיה

תזונה , ראייה ושיניים, שמיעה
  ועוד  

  

 

רכזת עיר 
  בריאה 

  
  

  

בעל תפקיד של  .1
-מתכלל מקצועי

  חדש

פול טיהמחלקה ל .2
באוכלוסיה 

 המבוגרת 

 בית חולים מאיר .3

המוסד לביטוח  .4
 לאומי

ארבעת קופות  .5
 החולים

  עמותת סביון .6

כנסי /קביעת סדרת הרצאות .1
 6לפחות (עיון והסברה 

 מידי שנה ) הרצאות בשנה

פרסום ושיווק סדרות , דיוור .2
 ההרצאות 

גיוס הקניונים לקידום  .3
  הנושא

בניית קבוצת פעילים  .4
ם מתנדבים שתעודד ותקד

אזרחים ותיקים להשתתף 
 באירועי בריאות 

  

השתתפות   
 20%של 
  +60בני 

עריכת ימי הסברה ומידע 
 -להגברת הלמטפלים עיקרים 

Wellness   תמיכה רגשית וקידום
  רווחה אישית של המטופל ומטפליו

  
  

ק "אגף שח
מחלקת  
לטיפול 

באוכלוסיה 
   המבוגרת

  ית חולים מאירב. 1
המוסד לביטוח .3

  לאומי
ארבעת קופות .4

  החולים
רשות הספורט .5

  העירונית
  עמותת סביון. 6

  

מפגשי תמיכה יש לערוך  .1
לקבוצות המטפלים  ועזרה

עשרה ( .בני המשפחה
מפגשים להכשרה בתחום 

WCC     לאור רצף טיפולי
משחרור מאשפוז אחת 

 מחלקת רווחה—לשנה

 
  

עריכת   
קבוצה 

  בשנה

המשך של תוכנית חוסן לקשישים 
  ת במצבי משברלהתמודדו

  

 

ק "אגף שח
מחלקת  
לטיפול 

באוכלוסיה 
   המבוגרת

המחלקה לעבודה  .1
קהילתית 
  והתנדבות

 עיר ללא אלימות .2
  

יש לבחון את הצלחת  .1
תוכנית חוסן לקשישים 

 ולהגדילה מידי שנה
אלף  25: עלות תקציבית

  שקל 

עריכת   
קבוצה 

  בשנה

פיתוח 
והרחבת 

אפשרויות 

מינוי רכז ספורט ברשות  .1
הספורט העירונית לקידום 

רשות 
הספורט 
 העירונית

בעל תפקיד של  .1
-מתכלל מקצועי

מינוי רכז ספורט המתמחה  .1
לישי בפעילות לגיל הש

פיתוח מתקני כושר  .1
בטבע ייעודים 

השתתפות 
 20%של 
  +60בני 
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לפעילות 
גופנית 

מותאמת גיל 
ילות ופע

לשימור 
ושיפור 
יכולות 

  תקוגניטיביו

  פעולות ספורט לגיל השלישי
  

קידום פעילויות גופניות  .2
וקוגניטיביות לאזרחים 
ותיקים ברמה שכונתית 
 ועירונית בשטח פתוח ובמבנים

  

עריכת קמפיין בינדורי  .3
 לפעילות גופנית וקוגנטיבית

  

דריך כושר לגיל מינוי מ .4
השלישי במתקני כושר בטבע 

 אחת לתקופה קבועה 
  

   

  
  

  חדש

 מחלקה לזקן  .2

ארבעת קופות  .3
 החולים

 בית החולים .4

 ל"אשארגון  .5

ארגון מתנדבים  .6
 עירוני

 עיר בריאה .7

 ןשוויולהמשרד  .8
 חברתי

  

ותכנון תוכנית עבודה 
שנתית הכוללת פעילות 

אחת לשבוע עבור בני הגיל 
השלישי במתקני שטח 

. או במועדונים/בטבע ו
הפעילות תכלול הרצאות 

ופעילות גופנית , העשרה
ניתן לשלב בימים אלו 

אירועים מטעם המשרד 
לאזרחים ותיקים כמו 

   ".שלישי בשלייקס"

ארגון חוגי שחייה  .2
זרחים המיועדים לא

יש לבחון (ותיקים בסבסוד 
אפשרות סבסוד דרך קופות 

החולים בכרטיס ביטוח 
 ).מחוץ לסל

פיתוח קבוצות הליכה  .3
והליכה נורדית בסיוע 

בירור פיתוח מסלול . ל"אש
 הליכה בדרום מרכז העיר

הטמעת של אורח חיים  .4
בריא בקבוצות חברתיות 

סביב מועדונים  -מגובשות
 דיור מוגן, חברתיים

של קו תחבורה  בחינה .5
ציבורית בשעות מסוימות 

לפארק לצורך פעילות 
 ספורט

, עריכת יום בדיקות ראיה .6
שמיעה וטיפולי שיניים 

פעמים בשנה בשיתוף 
  ח "קופ

  לאזרחים ותיקים

מסלול הליכה בדרום  .2
  מרכז העיר



  :מרחב ציבורי וסביבה פיזית

מרחב עירוני ידידותי גיל מעודד . הזדקנות במקום ושגרה עירונית פעילה דורשת מרחבים עירונים ידידותיים גיל בטוחים ונגישים המאפשרים שהות נעימה
המרחב מהווה תשתית פיזית לעריכת פעילות . הילתיים

המדד הראה שבשכונות הירוקות . במסגרת תוכנית האב נמדד מדד ההלכתיות שבדק מרחק בין תחנות אוטובוס ואפשרויות הניידות בין השכונות השונות בעיר
 1000בשני המקרים מרחב ההליכה המקסימלי העומד על 

  

29 

מרחב ציבורי וסביבה פיזיתבתחום  תוכניות עבודה ושירותים

הזדקנות במקום ושגרה עירונית פעילה דורשת מרחבים עירונים ידידותיים גיל בטוחים ונגישים המאפשרים שהות נעימה
הילתייםולמפגשים חברתיים וק) קניות, עריכת סידורים(ומאפשר לאזרחים ותיקים לצאת מביתם למטרות שונות 

  .  חברה וקהילה המעודדת הזדקנות במקום ובשכונה

במסגרת תוכנית האב נמדד מדד ההלכתיות שבדק מרחק בין תחנות אוטובוס ואפשרויות הניידות בין השכונות השונות בעיר
בשני המקרים מרחב ההליכה המקסימלי העומד על . 389מטר ואילו מרחק הליכה ממוצע למרכז מסחרי הינו  236הינו  מרחק הליכה ממוצע לתחנת אוטובוס

 

הזדקנות במקום ושגרה עירונית פעילה דורשת מרחבים עירונים ידידותיים גיל בטוחים ונגישים המאפשרים שהות נעימה רציונל
ומאפשר לאזרחים ותיקים לצאת מביתם למטרות שונות 

חברה וקהילה המעודדת הזדקנות במקום ובשכונה

במסגרת תוכנית האב נמדד מדד ההלכתיות שבדק מרחק בין תחנות אוטובוס ואפשרויות הניידות בין השכונות השונות בעיר
מרחק הליכה ממוצע לתחנת אוטובוס

  .מטר
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מרחק הליכה ממוצע לתחנת אוטובוס הינו . מטר 485מטר ומרחק מקסימלי הינו  175מרחק הליכה ממוצע למרכז מסחרי הינו , כפי שנראה להלן, באיזור מרכז העיר
  . מטר 713מטר ואילו מרחק הליכה מקסימאלי הינו  199

  

  



31 
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יוספטל וגבעת אשכול מלמד על כך שבשכונת קפלן מרחק ההליכה , מדד ההליכה בשכונות המזרחיות ובעיקר שכונת קפלן, לעומת השכונות הירוקות ומרכז העיר
  . מטר 580-1000הממוצע גדול מכל שאר השכונות ועומד על 
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תושבי שכונת , מרכז העירכדי להגיע ל. רק למערב העירבתחבורה ציבורית של יעדי תחנות האוטובוס מראה שבשכונת קפלן אפשר להגיע מפה הבאה ה, יתרה מזו
  .קפלן נאלצים ללכת לתחנה הנמצאת בשכונת יוספטל
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  והערכה תקציבית אבני דרך לטווח הקצר   שותפים  אחריות   תוכנית פעולה  מטרות
  )2020עד לשנת (

אבני דרך לטווח הארוך 
  והערכה תקציבית

  )2020מעבר לשנת (

  מדדי הצלחה

מבני ציבור  מיפוי
ומקומות במרחב 
הציבורי שאינם 

  בניינים 

בניית מאגר מידע על מבני 
  הציבור ונגישותם לשימוש 

בניית מאגר של מבני ציבור ונכסים  .1    אגף הנדסה
וסינכרון כל הנתונים והצגתם במערכת 

GIS )גר יכלול מידע על נגישות המא
 )המבנה והתאמתו לשימוש

על בסיס המאגר יש לאתר מבנים  .2
הרלוונטיים שיכולים לשמש כמועדונים 
בייחוד בשכונות המזרחיות וברחוב אלי 

  . כהן

    

הגברת הביטחון 
  במרחב הציבורי

מיפוי וסקירה של שבילים 
יווח על מפגעים ותשתיות וד

במרחב הציבורי להגברת 
 ומניעת נפילות  הבטיחות

  

מחלקה 
לבטיחות 
בדרכים 

סיגל (
  )שטרית

מחלקה  .1
לטיפול 

באוכלוסיה 
 המבוגרת

מחלקה  .2
  להתנדבות

סקר תשתיות בעיר סביב מועדונים  .3
ובתי דיור מוגן ומיפוי מסלולים 

 בטוחים 

 GISהעלאת המידע למפת  .4

גיוס מתנדבים אזרחים ותיקים  .5
שישמשו נאמני בטיחות ויעודדו דיווח 

  על מפגעים

    

איתור ופיתוח צירים 
עירונים מרכזיים 

והסבתם לידידותיים 
  גיל

הגדרת צירים ידידותיים גיל על 
בסיס הרשת הירוקה וברחבי 

העיר שיעודדו נוכחות ושהות של 
 אזרחים ותיקים במרחב הציבורי

  

מחלקת 
 קיימות

ואדריכלית 
הנוף מאגף 

  הנדסה

בחינת ציר פילוט על גבי הרשת הירוקה  .1  
 -אפשרות(ידידותי גיל  בעיר כציר

בחינת ההגעה והקישוריות אל רחוב 
בדיקה איך ניתן להגיע לשם ומה , ויצמן

  )צריך להוסיף בריהוט של המקום

    

  גינות קהילתיות 
  

מחלקת   הוספת גינות קהילתיות 
  קיימות

 גינות חינוכיות בגני ילדים .1  

  גינות קהילתיות ברחבי השכונות  .2
  

    

הרחבת אפשרויות 
  ת הניידו

- לבדיקה  
  אגף הנדסה

בחינת תדירות הקווים מהשכונות  .1  
המזרחיות ובעיקר משכונת קפלן  אל 

 מרכז העיר

בדיקה של מרחקי ההליכה ממבנים  .2
  בשכונה אל תחנות האוטובוס

    

גיבוש מדיניות 
לפתרונות מגורים 

לאוכלוסיה המבוגרת 
  בעיר

לגבש מדיניות עירונית לדיור לגיל 
מגורים , השלישי כולל דיור מוגן

  דיור להשכרה , בבית ודיור שיתופי

אגף הנדסה 
ותכנון 

  אסטרטגי

משרד הבינוי 
  והשיכון

 מיפוי בתי אבות ודיור מוגן .1

עריכת פרוגרמה לבתי דיור מוגן וחלופות  .2
  דיור מנוספות אל מול הגידול באוכלוסייה

    



35 

 

  :חברי ועדות התכנון                        :                                                           1 נספח
   3:לתחום כלכלה ותעסוקה חברי הוועדה

  ל החברה הכלכלית "מנכ ,אלעד קנדל - ר הצוות"יו .1

  "אמצע הדרך"מנהלת סניף , גלי קובו .2

  "אמצע הדרך"משעלי קין מנהלת התכנית  לישי  .3

  נציגת ציבור, תושבת העיר כפר סבא - ר ישראלית רובינשטיין"ד .4

  אגף הרווחה, ס קהילתית"עו -הצמרי שביט עינת .5

  כפר סבא, מנהלת רשות התעסוקה, דליה הררי .6

  ל העיר לאזרחים ותיקים"יועצת מנכאילנה שרייבמן  .7

 מנהלת שירותי הרווחה, ס"עו ,רוזי נוימן .8

  סגן מנהל האגף לתרבות ,עוזי כהן .9

  מתכננת תוכנית האב העירונית, ר קרן מזוז"ד .10

   4:וקהילה פנאי ,חברי הוועדה בתחום חברה

  ש רייזל "בית התרבות עמנהלת , תמר פארן גת - ר הצוות"יו .1

  חבר בועדת רווחה ונציג ציבור -זאב זליג .2

  אגף תרבות, מןנאלמוג איז .3

  ק"שחאגף   מורן שפיר .4

  ק"שחאגף , שוש דרימר .5

  אגף תרבות, פמןלמירב ה .6

  אגף תרבות, ליאת אלמוג קליין .7

  ק"שחאגף   ,סילביה בקר .8

  ל"שכת מנכל, אופירה מור .9

  ל לאזרחים ותיקים"יועצת מנכ, אילנה שרייבמן .10

  מתכננת תוכנית האב העירונית, ר קרן מזוז"ד .11
   5:ה לתחום קידום אורח חיים בריאחברי הוועד

  חלקה לטיפול באוכלוסייה המבוגרתמנהלת המ, שוש דרימרר הצוות "יו .1

  לית עמותת סביון"מנכ, קלין אורלק'ג .2

  העירוניתרשות הספורט , צביקה ניומן .3

  מפקחת מחוזית מחוז מרכז משרד הרווחה ,ני דוברי'ג .4

  מכבי כפר סבא תמנהל, סיגלית פיש .5

  מנהלת עיר בריאה ועיר ללא אלימות ,י'ורג'שרון ג .6

  ל העיר לאזרחים ותיקים"יועצת מנכ ,אילנה שריבמן .7

  רווחה ונוער, מ מנהלת אגף קהילה"מ, מנהלת שירותי הרווחה, ס"עו ,רוזי נוימן .8

  מתכננת תוכנית האב העירונית , רן מזוזר ק"ד .9

  ח מאיר "ביה, מזי בילו .10

  ח כללית"מנהלת השירות הגריאטרי קופ, חגית סאלם .11

  6:חברי הוועדה לתכנון מרחב ציבורי וסביבה פיזית

 מהנדסת העיר , סקיינבר'ענת צ - ר הצוות"יו .1

 יועץ ראש העיר לאזרחים ותיקים, אליסאףראובן  .2

 סבא ונציגת ציבור בתחום דיור שיתופיתושבת כפר  -דינה ליפסקי .3

 אלה דנון מנהלת מחלקת קיימות  .4

 החברה הכלכלית , יוספה מנהלת דיור מוגן .5

 המחלקה לבטיחות בדרכים, סיגל שטרית .6

  ל לאזרחים ותיקים"יועצת מנכ, אילנה שרייבמן .7

  מתכננת תוכנית האב העירונית, ר קרן מזוז"ד .8
  

  

                                                           
3
   17/4/2018, 14/3/2018: במועדים הבאים הנפגשוועדה ה 
4
    19/3/18, 6/5/18, 24/5/18:הוועדה התכנסה במועדים הבאים 
5
   15/04/2018,  14/03/2018:במועדים הבאים הוועדה התכנסה 
6
 20/6/18, 22/5/18: הוועדה התכנסה במועדים הבאים 
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