
 

  

 

31/01/2021 תאריך:  
 

 
 סדר יום: 

 עדכון בנושא מנהלת הגימלאיים.  •
עבור אוכלוסיית הוותיקים  וההבדלים בין הסגר הראשון לשני  עדכון פעילות אגף הרווחה   •

 ת הקורונה. בתקופ

 עדכון הפעילות השוטפת המתקיימת עבור האזרחים הוותיקים בימי הקורונה.  •
 

 
 עיקרי דברי המשתתפים: 

הזו  הוועדה    גם את שלום לכל חברי הוועדה, בעקבות המצב והקורונה אנו עורכים    :ממה שיינפיין
 . ZOOM -ב

הטיפול   על  שוטף  דיווח  לוועדה  לתת  מנת  על  שח"ק  אגף  מנהלת  נויימן  רוזי  הוזמנו  לוועדה 
באוכלוסיית האזרחים הוותיקים בימי הקורונה ובכלל. הוזמנה גם מירב הלפמן מנהלת אגף קהילה  

שנוכל לשמוע ממנה גם את ההתייחסות לפעילות עבור הוותיקים, אולם ככול הנראה היא    ונוער כדי
של דב ברייר המורה המיתולוגי    100לא תצטרף מכיוון שמשתתפת כעת באירוע חגיגות יום הולדת  

המבוגרת   באוכלוסיה  לטיפול  מהמחלקה  עמית  יפעת  גם  איתנו  נמצאת  סבא.  כפר  של  למוסיקה 
 זכירה הוועדה כאשר מורן תצא לחופשת לידה. שתחליף את מורן כמ

אני רוצה לשתף  בישיבה הקודמת שוחחנו על הקמת מנהלת גימלאיים שתשב מתחת לאגף קהילה ו 
. לפני מספר חודשים יצא מכרז. במכרז זכתה מישהי  היכן עומדים הדברים בנושא המנהלתבתכם  א
לצערי הרב לאחר שהבחירה שלה אושרה ע"י המנכ"ל ומנהלת משאבי אנוש, היא החליטה שהיא  ו

לא רוצה לקחת את התפקיד והכל נעצר. הוצא מכרז חדש, הפעם חיצוני, באישור של משרד הפנים. 
שבשבועות   מקווים  אנחנו  טובים.  שאנשים  ונראה  אנשים  של  מבוטל  לא  מס'  ניגשו  הזה  למכרז 

 מנהלת משאבי אנוש. והחלטה ע"י ראש היער, המנכ"ל   הקרובים תתקבל
 

: אני וממה לא משתתפים בסלקציה הראשונה. אנחנו מקווים שעד סוף השנה נמצא את  שאולי דור
 האדם הראוי לתפקיד. 

 
בנושאים שקשורים לאזרחים ותיקים, להבין ולשתף  תאם  : תפקיד המנהלת יהיה לממה שיינפיין

 יותר. 
ספורט, תרבות, הנדסה ומנהל    –ירועים לאזרחים וותיקים שהם חוצי עירייה  : קיימים אשאולי דור

 המנהלת יתכלל את הכל. 

   3/2020 ישיבה: מס' גימלאיים  :ישיבת ועדתפרוטוקול  נושא: 

 453328  אסמכתא :     20.10.20  תאריך הישיבה נערך ביום:

  מורן שפיר שם רושם המסמך נרשם ע"י : ממה שיינפיין  נוהל ע"י:

 ויפעת עמית 

שמות חברי  
 הוועדה

 הנוכחים:

, משה פרוטר, שאולי דור, רונית מור,  אריאלי  אתי רז, דודי גולדגלס, אפריםמורן שפיר, ממה שיינפיין,  
 כהןחזי חן, דורית ברק, יעקב 

שמות חברי  
שלא   הוועדה

 :נכחו

דוידוב,  עמירם מילר, לירית שפיר שמש, יולי גת, זיוה לוין, ברכה מורי, תמי מליחי, עדנה שטרן, ניצה 
 חנה כהנא, , חבצלת וקנין, אביבה אברהם 

 וזמנים מ ותשמ
 :שנכחו

 רוזי נוימן, יפעת עמית 

 העיריה,  סגן מבקר העירייה  ועדות  ת/רכזמשתתפים,  תפוצה: 



 

  

 

הפעילות:  שפיר  מורן עיקר  המבוגרת    ,את  באוכלוסיה  לטיפול  והמחלקה  שח"ק  אגף  בסגר  גם 
             בחוץ.  20  -אנשים בפנים ו  10. בימים אלו מועדוני הגימלאיים נפתחים שוב במתכונת של  והעביר 

המועדון של השכונות הירוקות יעבור להיות ככל המועדונים. יצא מכרז פנימי למנהל ועכשיו הוא  
 מתקיים המכרז עצמו.  29/10 -הפך לחיצוני ולמעשה ב 

 
פרוטר ומהעובדה  משה  מהמעבר  חוששים  מאוד  אנחנו  ופנאי.  לתרבות  לחברה  שייכים  היינו   :

אני לא מבין למה העירייה לא מקצה    לויות שלנו.שהתנהלות במשק סגור תגרום לנו לקצץ בפעי
 תקציה לתרבות לגימלאיים? 

 
: מבחינת ראייה מרחבית לכלל המועדונים זה נכון. אין ספק שהעצמאות שלכם לא ממה שיינפיין

. אני לא מאמין שתרדו ברמה ואתם מספיק  וחשוב  תהיה אותו דבר אבל בראייה מערכתית זה טוב
 מה שלכם.חזקים להמשיך ולעמוד בר

שמ הוא  על  י הרעיון  רק  להישען  בלי  המועדונים,  כולל  וותיקים  לאזרחים  תקציבים  תביא  נהלת 
 אותם.  להשיג ולקבלתקציבים עירוניים שהם מצומצמים וגם ככה קשה 

וכדומה. יש    , "קולות קוראים"קרנות  –מאין יגיע הכסף? יש כספים "על הריצפה"  אתם שואלים  
פוק על הדלתות  דנהלת ליאחד מתפקידי מנהל/ת המ   הכספים המיועדים לאזרחים וותיקים וזה יהי

 . לכסף הזה שיג את ולה
 

 : איך מצטרפים למנהלת? חזי כהן
 

נהלת היא של כולנו. ניצור את התשתית לשתף כמה שיותר אנשים ולעשות את זה  י: המשאולי דור
 המנהל/ת. צריך סבלנות ונוכל להתקדם עם זה.נכון יחד עם 

 
ת הסגר השני בהתייחס  מ: אני רוצה לעבור לנושא השני שהוא הסגר הראשון לעוממה שיינפיין

 רווחה. לאוכלוסיית הוותיקים בעיר והמענים של ה
הוקמו  מתנדבים.  600 -מנות של אוכל מוכן ע"י כ 46,000  -כאם אני לא טועה בסגר הראשון חולקו 
 חמל"ים וסופקו גם סלי מזון ותרופות. 

יש טיפול בפניות. יש הרבה פחות פניות מכיוון והסגר פחות מהודק    106גם בסגר השני דרך מוקד  
 אבל עדיין עוזרים 

על   החליט  הפיס  מפעל  וטכנולוגיה.  תקשורת  ובעיות  קשיים  זה  יותר  השני  בסגר  שהתעורר  מה 
כל הארץ. לאור העובדה שמדובר על כמות מאוד קטנה ביחס  טאבלטים לוותיקים ב  5000חלוקה של  

, הוציא מכתב בעניין למפעל הפיס  ביבס, יו"ר מרכז השילטון המקומי,  כמות האזרחים הוותיקיםל
,  בלבד  כדי שיקצו יותר מכשירים אך כנראה שזה לא יקרה. גם ההגבלה של סלקום, חברה אחת 

  בלטים. אעיר שרוצים את הטתושבים ותיקים בנים מטלפו  40,  30. אני עצמי קיבלתי  יוצרת בעיה  
 במצב הנתון כל רשות תוכל לספק כמות קטנה יחסית ותיצור בעיה למי כן ולמי לא 

 
  5000  עבור   רשויות,  250  - יצא קול קורא ל  - בלטים של מפעל הפיס  א: בהתייחס לנושא הטרוזי ניומן

עסים. הוכנו החומרים לקול הקורא,  מכשירים, יש פירסום ואנחנו אומרים אין ואז התושבים כו
₪. הרשות צריכה לממן    1400כדי שלא נפספס אבל לא נגיש עד שלא יהיה שינוי. מכשיר כזה עולה  

כשיר מאפשר רק לקבל שיחות וידאו באמצעות הווטצאפ ולכן מי שיודע  מ₪. ה  250  -כל מכשיר ב 
 להשתמש בטלפון חכם, זה לא יתן לו יתרון.

 
 שים שהם לא טכנולוגיים ואין להם גישה, זה ממש מתאים.: לאנדודי גולדגלס

 
 : היום יש טאבלטים מונגשים שנותנים הרבה יותר פונקציות והם יותר זולים. אתי רז

 
 ₪.  600  - : היום אפשר לקנות יופי של טאבלט גם במשה פרוטר

 
: לגבי מה שנעשה בסגר השני, עוד לפני הסגר אנחנו כעירייה פתחנו קו תמיכה לכלל תושבי  רוזי נוימן

ע"י העירייה ואם עולים  העיר. עיקר הפניות היו לתמיכה רגשית. בנוסף התחדשו טלפונים ייזומים  
בעזרת    צרכים והכל  תרופות  קניות,  שינוע  לקניות,  אפשרויות  נפתחו  לטיפול.  מועברים  הם 

נפתח שוב המרלו"ג ויש הרבה פחות פניות לשם. התקבל תקציב "מגן זהב" ללקוחות  מתנדבים.  
המוכרים לרווחה ולמעשה היום אנחנו "תןפרים חליפה" בהתאם לצרכים באמצעות הקרן לידידות,  

 באמת לפי מה שהאנשים צריכים.  –ע"י מאות ספקים ועפ"י מידה 
גם עושה טלפונים לאנשים והרשימות מגיעות אליינו, לרווחה,   משרד הרווחה באמצעות חיילים 

 מיצוי זכויות, תמיכה רגשית ועוד.  – להמשך טיפול 



 

  

 

זומים   דיגיטלית,  בצורה  המשיכה  הפעילות  העיר.  ראש  החלטת  עפ"י  נסגרו  הגימלאיים  מועדוני 
בקשת   ולפי  הפעילוהוטלפונים  את  מחזירים  סגור    10עד    –ת  גימלאיים  בחלל  במקום  אנשים 

ת מסכות ע"י חברי המועדון וגם מי שמעביר את הפעילות. גם באולם  ישמאפשר שמירת מרחק ועטי
 אנשים. חוגי תנועה לא כלולים כי אי אפשר לעשות אותם עם מסיכות. 10גדול עדיין מקפידים על 

עדונים שיש בהם ברידג' כשיגיע  מורן שפיר: ברידג' זה מורכב, הוזמנו פרספקסים שקופים ובמו
המשתתפים. אנחנו רוצים להחזיר את הפעילות    60הציוד ניתן יהיה לחזור לפעילות אבל לא לכלל  

מקרים של  מס'  מהמועדונים ובמרכז היום היו    ק כמה שיותר מהר אבל הזהירות מתבקשת. בחל
והדבקה           . קיום פעילות בחוץ אז צריך פעילות אבל צריך להישמר בריאים ככול האפשר  –בידוד 

 איש לגבי כל הפעילויות. 20 -ל
 

 להוציא מסמך מסודר, מה מותר ומה אסור.  חשוב: ממה שיינפיין
 

: אנחנו נמצאים בקשר עם שי זייד שהוא האחראי מבחינת העירייה על כל הנושא. כל  רוזי ניומן
 ההנחיות יוצאות ממנו. 

 
 : צריך להבין שההנחיות כל הזמן משתנות, כמעט ברמה היומיומית.  מורן שפיר

 
. אבות הקהילה נמצאים בקשר  חברים, הפעילויות ממשיכות  750: בקהילות התומכות,  רוזי ניומן

 עם הקשישים. 
מענה   נותנים  יצירתית  ובצורה  הוותיקים  האזרחים  לכל  מגיעים  אנחנו  הללו  בדרכים    – למעשה 

 ל וכו'. הוצאת כלב, זריקת זב
 מנות אוכל, מה קורה היום?  40,000ממה שיינפיין: בסגר הראשון חולקו מעל 

זה עשרות, לא אלפים. ניתן לרכוש    –רוזי נוימן: היום זה מתנהל מאוד שונה, למעט מקרים בודדים  
 ארוחות גם דרך מרכז היום. 

ברק לאנש דורית  בזה  להשתמש  וניתן  מוכנות  ארוחות  של  יוזמה  בעיר  התחילה  בין  :  שנפלו  ים 
הכיסאות ולא יכולים להשתמש בשרות כזה. אתם אומרים שאין צורך אבל בפועל אני יודעת על  

 איש שזקוקים לארוחה חמה פעם בשבוע.  100לפחות 
 

שיינפיין עבודה  ממה  עושים  שח"ק  ובאגף  המבוגרים  האנשים  כל  של  דטה  עירייה  באף  אין   :
דטה. ובניית  הנתונים  באיסוף  בעיר  לגבי    מדהימה  יש  לרווחה,  בנוסף  נזקקות  במשפחות  טיפול 

זרת  בקי יחזקאל ששנים כבר מחלקת אוכל ונעמתנדבים שפועלים ועובדים למען מטרה זו לדוגמה 
 בנתונים מהרווחה, ועוד מתנדבים נוספים  

 
צה של אנשים שמבשלים  ו: פאני בן עמי רבינוביץ עובדת איתנו בשיתוף פעולה ומרכזת קברוזי נוימן

לאותם   מענה  ומתן  כפילויות  שיש  חבל  רשימות.  גם  אליה  מעבירים  ואנחנו  שבוע  ברים  דבסופי 
 צריך לעשות איגום משאבים.יל. במקב

 
שהו אחד  יהוא מבורך ורק שלא יווצר מצב שיהיה מ  ולתרום  : כל אחד שרוצה לתת ממה שיינפיין

 שאין לו מה להכניס לפיו.
כאן עוד נושא וזה חיפוש של מתנדבים שרוצים לעזור בבתים בנושא של מיחשוב/    אני רוצה להעלות

בעקבות    לא יכולים להיכנס לבתים של אנשים אחרים כי אין ביטוח  67ווטצאפ. אנשים מעל גיל  
ולכן לסיירת תיקונים יש בעיה. מצד שני יש פירסום של אנשים שזקוקים לעזרה בתיפעול    .הקורונה

מדובר לא רק על אזרחים וותיקים, למשל משפחות חד הוריות, נכים וכדומה  המכשירים בבית.  
ואנחנו צריכים להיכנס לבתים ולעזור להם. בקרוב נפרסם פלייאר בנושא וכל מי שיכול להתנדב או  

 שיכול להתנדב נשמח אם יפנה.  שהומכיר מי
 

 להעזר בהם בנושא. יכולת  ש: בהפגנות על הגשרים, יש חברה צעירים שיכול להיות שיאתי רז
 

שיינפיין תעבירי  ממה  שאת  אפשר  בווטצאפ.  הללו  הקבוצות  של  המנהלים  את  מכיר  לא  אני   :
 קבוצות.  40  -לקבוצות שאת מכירה. נפרסם בכל הקבוצות בעיר. יש קרוב ל

י הקתדרה  הבא  שמהשבוע  לעדכן  רוצה  תצא  ואני  בזום.  וקורסים  סדנאות  של  מערכת  עם  צאת 
כספית   בעלות  שהן  ההרצאות  עם  דיגטלית  מעניימינימלית  חוברת  מאוד  מאוד נות  אבל    וברמה 

 גבוהה. 
חן נוסףדורית  לנושא  רוצה להתייחס  בין סגר לסגר. הסגרים    , : אני  רואים את ההבדלים  אנחנו 

דים. האם לא צריך לחשב על לייצר סביבות  קבוצה של אנשים שהם מאוד בוד ויש    ארוכים ומצטברת



 

  

 

לחזרה לפעילות? האנשים הללו לא רוצים זום, הם רוצים להיפגש עם אחרים. לא זקוקים    בטוחות
 לעזרה והם מתפקדים. 

אני רואה את זה כתפקידה של הוועדה. למשל, התאגדות של שכנים, ווטצאפ של בניינים, שכנים  
אחת הדיירות חלתה בקורונה וידענו על זה רק בדיעבד. לידע    יתארגנו ביחד. למשל, אצלנו בבניין

 זה חשוב מאוד. צריך משהו חברתי כדי להפיג את השיעמום הזה, את הלבד הזה. 
יש עכשיו אוכלוסיה חדשה שמצטרפת. הם לא מקבלים אבטלה, לא מקבלים  ו אני עובדת בבטל"א  

 ו עסקים. צריך לחשוב גם עליהם.דבר. היה להם שכ"ד מנכס ועכשיו הוא סגור, עצמאיים שסגר
 

שם ועדיין לעזור להם. אולי צריך לשים פה קו    : צריך לאסוף את האנשים הללו בלידורית ברק
 אדום.

 
 מחזקים אותם,  מטופלים ו: זה לא שייך לרווחה, מטופלי הרווחה ממה שיינפיין

 
וב : אפשר על מנת להפיג את הבדידות ליצור ביניהם קבוצות  חזי כהן והוא  יווטצאפ  ניהם מנהל 

 יעביר רק דברים חריגים. 
 

 : אולי אפשר שבמועדוני הגילמאיים יעזרו להם להתארגן בבועות לפי קירבת מגורים. דורית ברק
 

שפיר הקטנים  מורן  במועדונים  במיוחד  המועדונים,  לחברות  זה  את  עשו  המועדונים  מנהלות   :
 שרת כל אחד מה שלום חברו. ולימדו אות החברות להשתמש בוידאו ולבדוק בשר

 
 מועדוני הגילמאיים.  ב חבר שאינוחשוב הוא להגיע למי : ממה שיינפיין

 צריך לפתוח קבוצה של הוועדה כדי ששם נוכל להעלות רעיונות ולקדם את זה בקבוצה.
קורה    העלנו  ,לסיכום מה  להבעיר  היום  סבא,  בכפר  הוותיקים  האזרחים  אנחנו  עם  איפה  בהיר 

 ך השם מצבנו לא רע בעיר כי אנחנו עיר ירוקה.עומדים. ברו
 
 

 : יפעת עמית רשם תימת יו"ר הועדה ח
 
 
 
 אברהם ממה שיינפיין                                                                                                        
 


