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מועצת פרדס חנה כרכור מציעה שירות חדש וראשון
מסוגו בארץ עבור בני הגיל השלישי בישוב

תחנות מידע לאוכלוסייה הבוגרת על זכויות
ושירותים בקהילה בסניפי קופת חולים
כללית בישוב
התחנות יאוישו על ידי מתנדבים אשר בימים אלו עוברים קורס
הכנה מקצועי בן  10מפגשים
בחודש האחרון פועלת מועצת פרדס חנה כרכור לקידום פרויקט חדש עבור גמלאי הישוב שמטרתו הנגשת
מידע על זכויות ושירותים בקהילה לבני הגיל השלישי .הנגשת המידע תתבצע באמצעות הצבת מתנדבים
שיעברו הכשרה ייעודית ,מקצועית על ידי הרשות בסניפי קופת חולים כללית בישוב .המתנדבים יציעו
לאוכלוסייה הבוגרת בישוב אפשרות לקבלת מידע נרחב ומגוון על זכויותיהם ,שירותים בקהילה ,המלצות
לאורח חיים בריא והכוונה בריאותית.
הפרויקט הינו יוזמה של הרשות המקומית והינו משותף למועצת פרדס חנה כרכור ,שירותי בריאות כללית
וארגון "ג'וינט-אשל" .מובילים את הפרויקט במסגרת הרשות המדור לגמלאי ומדור ההתנדבות באגף
לשירותי רווחה וקהילה.
במסגרת זו החל בשבועות האחרונים קורס ייעודי למתנדבים בנושא "תחנות מידע על זכויות ושירותים
בקהילה ואורח חיים בריא"  .הקורס בן עשרה מפגשים כולל תוכנית לימודים מגוונת ומפורטת הכוללת
הרצאות בנושאים רבים בהם -גרונטולוגיה ,תזונה ופעילות בגיל השלישי ,תהליכים סוציולוגיים
ופסיכולוגיים ברצף שבין פרישה ל"זקנה זקנה ,".היבטים תפקודים בריאותיים בזקנה ,אוריינות
בריאותית ,תקשורת עם הקשיש ,זכויות הגמלאים בביטוח לאומי ברשות המקומית ובמוסדות הבריאות
השונים ועוד.
בין המרצים הרבים והמקצועיים במסגרת הקורס  -ד"ר דנה פאר מרפאה בעיסוק גרונטולוגית ,ד"ר דורון
מרימס ,מנהל מחלקות לתשושי נפש במרכז הגריאטרי שוהם ,אורנה וינציגר מנהלת קידום בריאות
שירותי ,שרותי בריאות כללית ,פסיכותרפיסטית ומגשרת ,דיאטנית ,מנהלות באגף לשירותי רווחה וקהילה
ועובדות סוציאליות ואנשי מקצוע העוסקים בהיבטים בריאותיים שונים בסיוע לגמלאים.
ראש מועצת פרדס חנה כרכור ,חיים געש ,מציין כי זהו פרויקט ראשון מסוגו בארץ המציע שירות חשוב
לבני הגיל השלישי .הנגשת המידע באמצעות הדוכנים בסניפי קופות החולים תאפשר לגמלאים להכיר
ולהיחשף למגוון הרחב של הפעילויות ,היוזמות ,הזכויות והשירותים הקיימים בישוב עבור האוכלוסייה
הבוגרת .מיפוי הצרכים של גמלאי הישוב הוביל לבניית פרויקט זה  .הפרויקט מרחיב למעשה את ערוצי
התקשורת שלנו ,הרשות המקומית ,עם בני הגיל השלישי ומאפשר לנו להגיע ולפגוש אותם באופן אישי
במרכזי הבריאות המקומיים ,להכיר ,לסייע ולתמוך" .
מנהלת האגף לשירותי רווחה וקהילה ,תמי בר ששת " :פרויקט זה הינו תוצר של תוכנית האב היישובית
שבנייתה החלה אשתקד במסגרת רפורמת "חיים בגיל" .במסגרת בניית התוכנית התברר כי גמלאים רבים
אינם מודעים לכלל זכויותיהם ולשירותים הרבים הניתנים בישוב -פעילויות העשרה ,מועדוני גמלאים,
טיולים ,ספורט ותרבות ועוד .בשלב ראשון שיתוף הפעולה יחל בסניפי קופת חולים כללית כאשר אנו
פועלים לקידומו גם בסניפי קופות החולים הנוספות הפועלות בישוב ,וזאת מתוך הכרה בחשיבותו של
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פרויקט זה " .ברצוננו להודות לשותפינו לפרויקט ,קופת חולים כללית על נכונותה להכניס את הדוכנים
והמתנדבים לסניפיה בישוב ולארגון ג'וינט אשל על תרומתו".
מנהלת המדור לגמלאי באגף לשירותי רווחה וקהילה ,ענת פרסמן הוסיפה " :המדור שם לו למטרה
ליצור תשתית איתנה ומתחדשת של תוכניות ושירותים לאוכלוסייה המבוגרת של פרדס –חנה כרכור,
באמצעות תכנון ופיתוח של מסגרות ופרויקטים חדשים הנותנים מענה מקיף לכל ההיבטים הנוגעים לכלל
הצרכים של ציבור זה".
" הגמלאים ובני הגיל השלישי הינם נכס לקהילה המקומית כאשר רבים מהם מתנדבים בעצמם למען
קבוצות שונות באוכלוסייה ובכך ,אנו נהנים מניסיון החיים שצברו ומכישרונותיהם .עם זאת ישנם
גמלאים רבים אשר אינם מעורים ואנו מבקשים למצוא את הדרך הנוחה עבורם על מנת לעדכן אותם
במידע חשוב אשר יכול לשפר את איכות חייהם ורווחתם".
"פרויקט זה פונה לאוכלוסייה הבוגרת אשר אינה מקבלת לרוב את המידע ברשת או בקבוצות חברתיות.
כעת ,המידע יוכל להגיע אליהם .חשוב לציין כי הדגש הינו שירותים מקומיים ולפיכך הוא מהווה שירות
משלים לשירות הארצי הניתן במסגרת המשרד לאזרחים וותיקים".
ברצוני להודות לצוות המוביל של הפרויקט להילה דהן רכזת תחום זקנה באגף לשירותי רווחה וקהילה
לחגית סאלם מנהלת יחידית דורות של קופת חולים כללית לבינה פריזנט מהנהלת מרכז היום ,לאביבה
תימור יו"ר העמותה למען הקשיש ולרנדי גרבר מנהלת תחום קידום בריאות בקהילה אשל ירושלים.
מנהלת יחידת ההתנדבות באגף לשירותי רווחה וקהילה ויועצת ראש המועצה לשוויון מגדרי ,לימור
אקהויז  " :אנו שמחים על רוח ההתנדבות בבסיס הקהילה המקומית .כידוע בהתנדבות הרווח הוא של שני
הצדדים אשר נהנים מחיבור ,תחושת עשייה ושותפות .הודות למעורבות זו של תושבים אכפתיים אנו
ממשיכים ומרחיבים את השירות למגוון קהלי יעד בהם גם בני הגיל השלישי אשר חלקם אף מתנדבים
בעצמם למען האחר .אנו מאמינים כי הפן האנושי בפרויקט ,העובדה שדוכני המידע מאוישים תתרום
להצלחתו" .
"אנו מזמינים את כל מי שמעוניין לקחת חלק בפרויקט ,הכרוך בהתנדבות פעם בשבוע ליצור קשר עם
יחידת ההתנדבות שלנו במועצה המקומית".

