
 

  

11/04/21תאריך:   
 

 
 

 סדר יום: 
 עדכון בנושא מנהלת הגימלאיים.  •
 עדכון פעילות אגף הרווחה בתקופת הקורונה.  •

 עבור האזרחים הוותיקים בימי הקורונה.   עמותת סביוןעדכון פעילות   •
 

 
 עיקרי דברי המשתתפים: 

 
עורכים גם את הוועדה  שוב  : שלום לכל חברי הוועדה, בעקבות המצב והקורונה אנו ממה שיינפיין

 . ZOOM -הזו ב
, אתי  רוזי נוימן מנהלת אגף שח"קאורית בראון מנהלת מינהלת אזרחים ותיקים,  לוועדה הוזמנו  

על מנת לתת לוועדה דיווח שוטף על    גן אל יו"ר עמותת סביון ותמר פארן גת מנכ"לית עמותת סביון
 הטיפול באוכלוסיית האזרחים הוותיקים בימי הקורונה ובכלל.  

 
שלום לכולם ואני מאוד מתרגשת להיות כאן. כרגע אני נמצאת במקום של למידה    :אורית בראון

ובכל זאת אני רוצה לשתף במיזם משותף של   ומיפוי של המינהלת כדי ליצור מיזמים משותפים 
איש כ"בלון ניסוי" והיה מאוד מוצלח. בקנה עובדים על קבלת    50ני נוער שנערך עם  ב קבלת שבת עם  

 ודית בדובאי. שבת עם הקהילה היה 
איש, תו ירוק, מסכות וחיסונים    250פותחים את אולמות התרבות עם אפשרות לכניסה של    7/3  -מה

 ואנחנו מתארגנים לכך. 
 

נוימן: ל  רוזי  קרוב  יש  הותיקים.  אוכלוסיית  ובמיוחד  כפר סבא מאוד ממושמעים    86%  -תושבי 
 מחוסנים. 

נערכו   שח"ק  אגף  ות   2000במסגרת  לאזרחים  התחסנו.  טלפונים  האם  עימם  לבדוק  כולל  יקים, 
מבצע   נערך  לחיסונים.  בית  מרותקי  של  להסעה  ואמבולנס  לחיסונים  לליווי  מתנדבים  הוצמדו 

 חיסונים במרכז היום.
 

 כל הכבוד, עבודה נהדרת. גם הקתדרה עומדת להיפתח בצורה פרונטלית. :ממה שיינפיין
 

 איך הקתדרה תיפתח?   :דודי גולדגלס

   1/2021גימלאיים מס' ישיבה:  פרוטוקול ישיבת ועדת:  נושא: 

 453328  אסמכתא :     1.202.32  תאריך הישיבה נערך ביום:

 יפעת עמית  נרשם ע"י : ממה שיינפיין  נוהל ע"י:

שמות חברי  
הוועדה 

 הנוכחים:

, משה פרוטר, שאולי דור, רונית מור, יעקב  לירית שפיר שמשממה שיינפיין,  אתי רז, דודי גולדגלס, 
 חן, דורית ברק, חזי כהן 

שמות חברי  
הוועדה שלא  

 נכחו:

עמירם מילר, יולי גת, זיוה לוין, ברכה מורי, תמי מליחי, עדנה שטרן, ניצה דוידוב, חנה כהנא, ,  
 , אפרים אריאלי אברהםחבצלת וקנין, אביבה 

 שמות מוזמנים 
 שנכחו:

 גת -אל, תמר פארן-אתי גן אורית בראון,רוזי נוימן, 

 משתתפים, רכז/ת ועדות העיריה,  סגן מבקר העירייה  תפוצה: 



 

  

מחלקים את האולם בצורה כזו שאפשר יהיה לקנות כרטיסים? לפי זוגות, יחידים,  :  ןממה שיינפיי
עם רווחים בישיבה? נכנסת מערכת חדשה לתרבות כדי שניתן יהיה לסדר את הדברים הללו. כולם  

 יקבלו היום או מחר ניוזלייטר עם הסבר לאיך נרשמים.  
 

 איש צריך להיות סדרן או דיילת וצריך לשבת עם מסכות.   50ק אומר שעל כל החוק הירו יעקב חן:
 

מי שלא מחוסן לא נכנס. חיסון יבדק לפני הכניסה. גם אם קנה כרטיס ולא מחוסן   ממה שיינפיין:
כל   וכמובן יושבים עם מסכות לא יכנס. אין מכירת כרטיסים ליד הקופות משום חשש להתקהלות.

 ההרצאה  אורך
 

אם אדם קונה כרטיס והוא לא התחסן, האם יקבל את כספו בחזרה? בקביעת  לירית שפיר שמש:  
 ההרצאות מהרגע להרגע נמנעת ההנגשה. 

 
 הגשת בקשה.  זה לא מאפשר אפילו לירית שפיר שמש:

 
עד עכשיו לא התקבלה בקשה לתימלול. כדי לטפל בזה צריך לפנות למנהלת אגף    ממה שיינפיין:

 מתחסנים.  100%  -כיש  65-85התרבות ולהפנות את תשומת ליבה לעניין. וצריך לזכור שבגלאי 
 

אנחנו בעמותה עשינו מבצע יוצא מן הכלל, הבאנו את מד"א אליינו למרכז היום בתל    אל:-גןאתי  
 חי וביומיים עשינו את החיסונים לשני מרכזי היום ולאנשי הצוות.

אני   העמותה.  כיו"ר  רזניק  דוד  את  יו"ר.    20החלפתי  אני  ועכשיו  בהתנדבות  עמותה  חברת  שנה 
תשושים, ביניים ותשושי    – מחלקות    3בו יש    4חי  - תלרחוב  ק ב העמותה מפעילה שני מרכזי יום. הותי

 איש כל יום.  150נפש. המקום עובד יוצא מן הכלל. לפני הקורונה ביקרו בו  
מתוך ראייה של שיתוף פעולה בין דורי עם    ,אז"ר, בין התיכוניםרחוב  מרכז היום החדש נמצא ב
שי  ופתחה מחלקה של תשנ ם ולפני שנה  מחלקת תשושישנים. יש בו    3התיכונים. הוא נפתח לפני  

עד    נפש. מהבוקר  בו  ונמצאים  בהסעות  היום  למרכז  מגיעים  מקבלים  14:30,  14:00הקשישים   .
ארוחת בוקר, בעשר כיבוד קל + תה/קפה וארוחת צהריים. יש חוגים, הרצאות, תעסוקה. שרותי  

  3בקפסולות. יש פעילות ברצף ולמעשה למעט  מספרה, פדיקור, כל מה שצריך. בגלל הקורונה הכל  
ללא הפסקה. בגלל הקפסולות יש בכל מרכז    1/6  -היום פועלים מה  יחי מרכז-ימים במרכז היום בתל

  5ימים בשבוע ומרכז היום באז"ר פועל    6חי פועל  -משתתפים ליום. מרכז היום בתל  60-70יום בין  
 ימים בשבוע. 

ומדים לפתוח עוד אחת חדשה. זהו שרות לאזרחים ותיקים  קהילות תומכות וע  4אנחנו מפעילים  
, שרותי  24/7עצמאיים, מעורבים ופעילים. העידוד הוא שהאדם יישאר בקהילה. יש לחצן מצוקה  

תחזור.   הפעילות  לאט  ולאט,  בקורונה  נפגעה  שקצת  החברתית  הפעילות  רופא/אחות.  רפואה, 
בא יצאו טיולים ראשונים לפי התווים השונים.  טיולים אחת לחודש ונפשון כל רבעון. כבר בחודש ה

גם  - יותר  רות רחב  שקי בית יש  תאיש שחברים בקהילות התומכות. בקהילה של מרו  700יש מעל  
אבות   שלהם".  ה"אבא  ממש  שהוא  קהילה  אב  יש  קהילה  לכל  תרופות.  הבאת  וגם  ביתית  עזרה 

 נים ע"י בעל מקצועתיקו –הקהילה מגיעים לביקורים בבתים, רואים מה הקשיש צריך 
מזדקנים, מצבם מחמיר, צריכים תשומת לב  –או אב הקהילה יכול לתקן. קהילה של ניצולי שואה 

 ועזרה רחבה יותר. 
רעננה,    –ש.ע.ל   סבא,  בכפר  ניתן  השרות  הקשישים.  לבתי  ומטפלות  מטפלים  לבית.  עזרה  שרות 

 הרצליה והוד השרון. 
שנה. נפגשים אחת לשבוע אחה"צ למפגשים    15לפני    מועדון לניצולי שואה שהוקם  –מפגש בכפר  

מהנים. יש הרצאות, סרטים, מה שעושה להם טוב, מה שעושה להם כיף. משתתפים גם בטיולים  
 ובנופשונים שהעמותה מוציאה.

. זוהי תמיכה לתומכים.  קיימת קבוצת תמיכה למשפחות שמטפלות בבן משפחה שחולה באלצהיימר
או לחודש.  אחת  מפגשים  לעזור  יש  איך  אותם  וללמד  להם  לעזור  כדי  המשפחה  לבני  קשבת  זן 

 לאחרים. 
עד הקורונה היה רק בתפוצה מודפסת, לאור המצב והטכנולוגיה מתפרסם גם כעיתון    – גימלתון  

 דיגיטלי וגם במהדורה מודפסת.
יכולים לצאת או רוצים להיות חלק במסגרת    –יוניפר   שידורים לקשישים שהם מוגבלים או לא 

ויזיה להפעיל  כפתורים ודרך זה אפשר בטל   3-4הבית. מותקן מכשיר כמו ממיר עם שלט ידידותי שבו  
ווטצאפ, תמונות, פעילות וכל מה שהם רוצים. שידורים של פעילות ממרכז היום. שיתוף פעולה בין  

 מי שבמרכז היום למי שבבית. התעמלות, אקטואליה, רב שיח. 
 



 

  

יש לכך חשיבות מאוד גדולה בזמן הקורונה. לשמוע מה שלומם? לחבר לפעילות חברתית  רוזי נוימן:  
 הבדידות. ולהפיג את  

 
יש את מה שיש וזה נהדר אבל יש לנו חלומות וחזון עתידי כשנצא מהסגרים/קורונה    אל:-אתי גן

נתחיל בהפעלת פעילות אחה"צ במרכז היום באז"ר, ימי שישי ומוצאי שבת. זה הכל בבניה אז לא  
לפעול מה תוכנית אביב תתחיל  מישהו מחב  .1/5  -נגלה.  לו,  שיש משהו שחסר  מישהו  יש  רי  אם 

 הועדה רוצה משהו, נשמח מאוד לשמוע. 
 

פארן תתקיים    גת:-תמר  בפורים  וחזרה.  הירח  עד  מפה  שיש  לתוכניות  שותפים  מחפשים  אנחנו 
במדרחוב, באוויר הפתוח בקפסולות. קיימת התעמלות בפינות שונות בעיר ואנשים    מסיבת פורים

 מאוד אוהבים את זה ונשאיר את זה גם לאחר הקורונה. 
 

לפי    אל:-גןאתי   מתנדבים,  יש  פרוייקט  בכל  עובדים.  השאר  וכל  מתנדבים  כולם  ההנהלה  חברי 
 הצרכים לכל דבר. 

זה מאוד חשוב. הבדידות היא דבר איום ונורא ובקורונה זה ריבע את עצמו. צריך   –מרותקי בית  
 לחשוב איך לשלב את הטלויזיה הקהילתית בזה. 

 
. בטלויזיה הקהילתית המשמעות שלהם הא לראיין, לערוך,  לוקח להם זמן לעשות את זה  רוזי נוימן:

 זה יותר דוקומנטרי. 
 

כתבות סגורות על תופעות ועל אנשים בכפר סבא ואת    950בטלויזיה הקהילתית יש מעל    אתי רז: 
 זה אפשר להכניס לתכנים של יוניפר. 

 
הרעיון הוא שבזמן שיש באולם הרצאה אפשר לשדר באופן ישיר למרותקי הבית.    ממה שיינפיין:

 זה רעיון מבורך וצריך לחשוב איך לעשות זאת. 
 

 זום, פייסטיים, אפשר לנצל את זה להעלות את הדברים.  :דודי גולדגלס
 

משהו    יוניפר מיועד בצורה מאוד פשוטה להגיע לאזרחים הותיקים וכל אחד מתאים לו  רוזי נוימן:
בפייסבוק  נמצאים  אחר. נכסה את כל הקהלים בהתאם ליכולת. צריך לחשוב על כולם. לא כולם  

 וזה חשוב אבל לא מספיק.  חברים  5850גימלאיים שיש בו 
 

צריך לכתוב טלויזיה    ביוטיוב יש את כל הפלייליסט של הטלויזיה הקהילתית.  2017  - מ  אתי רז: 
 קהילתית כפר סבא באנגלית ואז רואים הכל. 

 
רוצה להכניס את זה  תשלחי בבקשה את הקישור שנוכל לראות את הפלייליסט. אני    משה פרוטר:

 למועדון שלנו בירוקות. איך עושים את זה? 
 

 משה, נדבר בפרטי.  רז:אתי 
 

הראשון מסוגו  מוקם מוזיאון וירטואלי לשורדי שואה בעיר.   ביוזמתי  בימים אלו  ממה שיינפיין:
הטלויזיה    שערכה  להכניס סרטים    בארץ ובעולם, ניתן להכניס תיעודים של הנרצחים והשורדים

 לשלב סירטונים קיימים.   , שואה  שורדי  םהקהילתית  ע
שמקימה את  )החברה    , טרסהמנהלת המנהלת  הקשר צריך להיות בין אורית בראוןלגבי הקהילתית  

 ואתי רז. ילמדו אותנו איך לעשות זאת והטלויזיה הקהילתית תיקח בזה חלק מאוד חשוב.  האתר(
 

 אפשר לעשות את זה בשיתוף עם מועדון מפגש בכפר. אל:-אתי גן
 

שיינפיין: המוחות  ממה  וסיעור  הפעולה  שיתופי  על  שמח  את    .אני  לקדם  כדי  חשוב  מאוד  זה 
 הדברים. 

 
אם יש למישהו משהו מעניין שקורה בעיר לגימלאיים אתם מוזמנים לחזור אלי עם    גת:-תמר פארן

 הדברים, כל דבר הוא טוב. 
 



 

  

נעשים בעיר שינויים תחבורתיים מאוד מאוד גדולים. אני חושבת שאלו שינויים שמאוד    דורית ברק:
על   איך  משפיעים  משתלב,  הוא  איך  הזה,  לעניין  אינפוט  נותנים  איך  השאלה  עולה  הגימלאיים. 

 מטפלים בו? איך אנחנו תורמים לכך שיחשבו על האוכלוסיה הזו? 
 

אומנם המינהלת הוקמה אבל עדיין אין לה בית שאליו יוכלו להגיע אנשים ולקדם    ממה שיינפיין:
אולם גדול וחדרים קטנים לעבודה. היו עד היום  נושאים כאלו. צריך ליצור מצב שיהיה מבנה עם  
איש. זה המקום להעלות את הנושאים הללו.    150שני זומים עם ראש העיר והשתתפו בהם בכל פעם  

 .גשים האלה ויעלו את הערותיהםצריך שאנשים יכנסו למפ 
 

ברק: צריך    דורית  ותיקים,  לאזרחים  לדאוג  בקבוצה שהמטרה שלה  נמצאים  איך  אנחנו  לראות 
משמעים את הצרכים של האזרחים הותיקים. משהו פרטני מצומצם, לא במפגשים גדולים עם ראש  

 העיר. 
 

 אני מרים את הכפפה. אבקש מהדוברת לקיים כזה מפגש בשבילנו.  ממה שיינפיין:
 

בתוכנית האב לאזרחים ותיקים אחד הנושאים שהתייחסו אליו היה התשתיות. הייתה   רוזי נוימן:
של האזרח הותיק תושבת כפר סבא. התפיסה של התוכנית היא מאוד    "well being"  -יחסות להתי

 כוללת. 
 

שיינפיין: צורה   ממה  לקבל  הולך  ויצמן  רחוב  לג  כל  דיור  יחידות  יותר  יהיו  מטרו,  בואחרת.  ה, 
"מהיר לעיר" זה    מרחיקים את הבתים אחורה וברור שיהיו תביעות. יש כאן מחשבה מאוד קשה.

מה כן אפשר לעשות במצב    א לא יכול לשנות את זה. זה לראותמשהו שנפל לידיים של ראש העיר, הו 
 הנוכחי. לחפש את הדרכים למען איכות החיים. אני מציע לשלוח כל רעיון שעולה לאורית.

 
צריך להשתמש בתוכנית האב, צריך להעלות את השברים ולבחון איך לבצע אותם.    :יפעת עמית
 ה בקבוצות קטנות מות אורית ולטפל בזה. לעשות את ז 

 
 איך מצטרפים למנהלת?  חזי כהן:

 
כועדה ממליצים למינהלת והיא צריכה    ממה שיינפיין: לבדוק  עובדים על תוכנית עבודה. אנחנו 

יצטרכו עוד הרבה מתנדבים  בהמשך  ,    בקרוב נצא בקול קורא למתנדבים.  וליישם במידת האפשר
 לעשיה. 

 
 אני חברה בועדת תחבורה, מתאים שאעשה את זה?  דורית ברק:

 
 אני חברה בועדת נגישות ומתאים שגם אני אעלה את זה.  לירית שפיר שמש:

 
 . צוות בנפרד ונעלה את הדברים עם אורית  בנוסף, נבנה ממה שיינפיין:

 
פארן הנושאים    גת:-תמר  את  לראות  האב,  לתוכנית  לחזור  שצריך  חושבת  פנאי,    –אני  תרבות, 

 נגישות וכו', לחלק לצוותים קטנים ולקדם את הנושאים באופן פרטני בקבוצות קטנות.
 

 עוד קצת סבלנות וגם זה יהיה ויקרה.  ממה שיינפיין:
 תודה לכולם וחג שמח. 

 
 

 
 
  

 חתימת יו"ר הועדה 

 
  
  

 עמית : יפעת מהרש
 
 
 
 אברהם ממה שיינפיין                                                                                                        
 


