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 ותיקים לרכזי ותיקים  ה לתושביםועדהסיכום מפגש בין חברי 

 

משתתפים : אסתר מעין שריד,טל מעין ורד,ברק מכפר הס,מרב מחרות,פנינה  .1

 מיעבץ,עדנה מגאולים,דבי משער אפריים,דינה מפורת, 

 נחמיה ,אשר,רבקה ,נועה,בני.חברי ועדת ותיקים :

 מטרות המפגש : .2

 א. הכרות  עם מערך הרכזים בבכלל הישובים ומאפייני עבודתם .

 . 2023ב. בחינת צרכים לצורך הערכותנו לקראת תקציב 

 ג. חשיבה משותפת לחיזוק הרכזים ופעילותם השוטפת .

 ד. תאום ציפיות והכרות עם מטרות ועדת הותיקים  החדשה שהוקמה.

 תקציר הנושאים שעלו ע"י הרכזים : .3

ישנה שונות גדולה מאוד בין האוכלוסיות הותיקות דתיים / חילוניים ,גילאים מבוגרים  .א

/  גילאי מעבר ." הטייטל" של ותיק לא מעט פעמים מרתיע מגילאי המעבר 

 להשתתף.

בין נוער למבוגרים דבר שמתקיים טוב בחלק מהישובים חיזוק שיתופי הפעולה  .ב

 ובחלק פחות טוב .

 קות למרות הרחבת השעות במהלך השנה . ש' עבודה אינן מספ 40 .ג

חודש פגרה באוגוסט יוצר חלון זמנים גדול מאוד ונתק עם הותיקים יש לחשוב כיצד  .ד

 מצמצמים את התקופה .

 נתקלים בבעיות ניידות של ותיקים בתוככי המושב . .ה

 מבקשים תוספת ניידות לרכזים חודשית או ע"פ קילומטרים . .ו

הועדה לבצע לימוד עמיתים במועצות חזקות עלתה הצעה ע"י אשר חזות חבר  .ז

 ולנסות ללמוד ולהעשיר את הידע .

עדכון שעות הגביה , מבקשים עמדה נגישה לותיקים, הכנת מסמך מכין  –גביה  .ח

 לגמלאי חדש ) זכויות /חובות(  .

 .לתושבים הותיקיםלאורך השנה כמענה רציף  -קתדרה  .ט

 השתלמות לרכזים  .י

 אשר שולמה בחלקה .יש לטפל בתוספת השכר ממרץ  .יא

חבר הועדה הדגיש שעל הרכזים יש עומס גדול מאוד ואחת הדרכים לפתרון נחמיה  .יב

הינה מכפיל הכוח שקיים בקרב הנוער והמתנדבים בישובים . רכז הותיקים אינו יכול 

 .ואינו מסוגל לטפל בכלל הסוגיות והמענים ללא שימוש במתנדבים 

 

 וקידום פתרונות שנערך  ע"י נועה והח"מ.עיקרי סיכום לצורך תעדוף הנושאים  .4

 

כלל הנושאים יועלו מול יחידת הגביה במפגש שנערוך בשיתוף  –א.  גביה  

 מחלקת רווחה .           מנהלת     

 אנו נכמת את המשמעות הכספית לדרישה התקציבית . –ב.  תוספת ניידות  

ג.   הגדלה נוספת בשעות פעילות הרכזות תיבחן אל מול דרישת התקציב לשנת  

ד.  פגרת אוגוסט ארוכה מדי ויוצרת נתק בעייתי נמליץ לקיים שבועיים של        2023

 לערך תוספת . ₪ 17000משמעות תקציבית  זות .הרכ      לכלל פעילות 



י לטפל בתשלום שמגיע ה. באחריות הח"מ לקבוע פגישה עם גזבר המועצה בכד

 חודש מרץ .            על 

 .ו. אנו נערך לטיול גיבוש וכיף חד שנתי

יש תוכנית שנתית לתנועת הנוער אשר משלב פרויקטים  –נוער כמכפיל כוח ז. 

וזאת במסגרת יום המעשים הטובים . יתכן ונכון לעבות את השיתוף הותיקים               עם 

 מול רותם עמוס מנהלת מחלקת נוער .    יטופל   של הנוער     והסיוע 

ח. הח"מ ינסה ליזום ביקור במחלקת רווחה וותיקים בעמק חפר דרך קשרי עם 

 שאול . המועצה גלית                 ר' 

  

ברצוננו להודות למושב גאולים ובפרט לעדנה רכזת הותיקים על האירוח המכובד 

 .  והנעים במועדון הותיקים החדש והיפה

 בברכה        

 ותיקים מועצה אזורית לב השרון  הועדה לתושביםבני דגמי, יו"ר 

       


