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פרדס חנה כרכור מצטרפת
לתוכנית הלאומית "חיים בגיל"
השבוע יצאה המועצה יחד עם המשרד לאזרחים וותיקים
בקמפיין כלל יישובי הקורא לתושבים לקחת חלק בסקר
קצר אשר מטרתו גיבוש הפרופיל היישובי והגדרת
הצרכים המקומיים בכל הנוגע לקהל הגמלאים במושבה
ראש מועצת פרדס חנה כרכור חיים געש " :אנו קוראים לתושבים
להיכנס לאתר ולמלא את הסקר החשוב הנוגע לכל אחד ואחת מאתנו"
בעקבות הביקוש ההולך וגדל לפעילויות לגמלאים בישוב מרחיבה
המועצה בימים אלו את מרכז פיס בכרכור
בשבוע האחרון הצטרפה פרדס חנה כרכור לתוכנית הלאומית "חיים בגיל" אותה מקדם המשרד
לאזרחים וותיקים בשיתוף הרשויות המקומיות .במסגרת התוכנית פתחה הרשות בקמפיין יישובי
הקורא לתושבים לקחת חלק בסקר קצר על בסיסו ייבנה הפרופיל היישובי .במסגרת הפרופיל
היישובי יוגדרו הצרכים והמטרות של קהל הגמלאים במושבה ותיבנה תוכנית האב המקומית של
פרדס חנה כרכור.
ישיבת ההתנעה של הפרויקט החשוב התקיימה ביום ב' האחרון ,61,61.61 ,בהשתתפות ראש
המועצה ,חיים געש וחברי צוות ניהול ותכנון הכוללים את  :מחזיקת תיק הגמלאים ,חיה בן צבי,
גזבר ומזכיר המועצה ,רן גלר ,מנהלת האגף לשירותי רווחה וקהילה ,תמי בר ששת ,מנהלת מדור
גמלאים באגף ,ענת פרסמן ,מנהלת אגף החינוך ,אילנה זגול ,מהנדס המועצה ,אריה רפפורט ,זיוה
דסקל ,כלכלנית במועצה המקומית ונציגי הציבור נחום גנצרסקי ויואב קליגר.
לדברי ראש מועצת פרדס חנה כרכור ,חיים געש" כ 61%-מתושבי פרדס חנה כרכור הינם
אזרחים וותיקים .גמלאי פרדס חנה כרכור מהווים במידה רבה את ליבו של הישוב ,מדובר
בתושבים פעילים ,מעורבים ומסורים לקהילה המקומית .אחוז המתנדבים בקרב קבוצה זו הינו
גבוה מאד ,נתון הממחיש את מידת השפעתם ואת היותם גורם חברתי מרכזי במושבה .אנו
מציינים ומוקירים את פעילותם מידי שנה במסגרת ערב הוקרה ייחודי לגמלאים .הודות
לפעילותם המתמשכת של חברת ההנהלה ומחזיקת תיק הגמלאים חיה בן צבי והמדור לגמלאי
נפח הפעילות הינו רב ובכוונת המועצה להמשיך לפתח ולהשקיע בקהל הגמלאים אשר עולה
וצומח בהיקפיו מידי שנה ".לדברי געש.
"תהליך התכנון יתמקד בפרופיל הדור הבא -אלו שהם כיום בני  05פלוס ונחשבים לדור העתודה
של האזרחים הוותיקים בישוב  ,חשוב שנבין מהו הפרופיל שלהם ומהם הצרכים העתידיים,
זאת לאור העובדה שבישוב כבר קימת תשתית עניפה עבור האזרחים הוותיקים של היום".
מציינת רכזת תהליך התכנון מטעם המשרד לאזרחים וותיקים יעל בן צבי.
התוכנית "חיים בגיל" עתידה לשנות בסיס תפיסת העולם של הציבור על האזרחים הוותיקים
במדינה ובכלל הישובים  .אם עד היום ,זוהו האזרחים הוותיקים כנטל על התקציב ,על מערכת
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הבריאות ועל שירותי הרווחה ,הרי שבעקבות הרפורמה ,שמוביל המשרד לאזרחים ותיקים יחד
עם הרשות המקומית תוכר האוכלוסייה הוותיקה כהון אנושי שבכוחו להעניק תרומה משמעותית
לחברה הישראלית.
בשלב ראשון ,צפויה המועצה לבנות פרופיל יישובי המבוסס על הנתונים מהסקר המקדים,
הממפה את מצבם של האזרחים הוותיקים בכל תחומי החיים .בשלב הבא ,תגובש תוכנית
אסטרטגית ,בהתאם לפרופיל היישובי .בסוף השנה הראשונה לפרויקט ,תוצג התכנית המלאה
הכוללת מגוון תוכניות ביצועיות לשינוי ושיפור התשתיות הקהילתיות ,החברתיות והעירוניות.
התוכנית תיושם באופן מידי לטווח של  61שנים.
מנהלת האגף לשירותי רווחה וקהילה ,תמי בר ששת ,ציינה כי "בעשור האחרון אנו פועלים
מתוך התפיסה כי עלינו כרשות לעודד את הגמלאים למספר רב של שעות פעילות מחוץ לבית.
העובדה כי אזרחים וותיקים המתגוררים בישוב נהנים מהרחבת אופקים ,ביסוס קשרים
חברתיים ותרגול כישורים במגוון תחומים מסייעת להם כפרטים ולנו כקהילה .מספר הפרויקטים
בישוב המוצע לגמלאים הינו רחב ביותר והוא נועד לספק מענה למגוון רחב של קהלים וצרכים.
כבר כיום פרדס חנה כרכור הינה דוגמה ארצית להצלחה מרשימה בהשקעה בגמלאים ,אני
מאמינה כי יישום תוכנית האב לאזרחים וותיקים במושבה אף תהפוך את פרדס חנה כרכור
לנושאת דגל בכל הנוגע להשקעה ברווחתם של אזרחים וותיקים ובתרומתם לחברה ולקהילה".
סיכמה בר ששת בסיפוק.
מנהלת המדור לגמלאי באגף לשירותי רווחה וקהילה ,ענת פרסמן הדגישה כי התוכנית חיים בגיל
משתלבת עם הפעילויות הקיימות למען קהל הגמלאים .אנו רואים בשנים האחרונות גידול
מרשים במספר הגמלאים בישוב ולא פחות חשוב במספר הגמלאים אשר מגיעים להשתתף במגוון
רחב של הפעילויות המוצעות לקהל זה במסגרת המדור .במושבה פועלים כיום  4מועדוני
גמלאים בהם לוקחים חלק תושבים רבים .בישוב אף פועל מועדון ייחודי" ,קפה אירופה" ,המיועד
לגמלאים ניצולי שואה אשר מציע פעילות חברתית ייחודית בשעות הפנאי.
"בשל הביקוש ההולך וגדל לפרויקטים הרבים של הרשות המועצה מרחיבה בימים אלו את מרכז
פיס בכרכור והחלה בבנייתה של קומה נוספת למבנה .בשל עבודות השיפוץ הפעילויות במרכז
פוזרו למספר מוקדים מרכזיים הכוללים את המועדונים החברתיים ,מבנה יד לבנים ואולם
הספורט בבית הספר רבין ".כך לדברי פרסמן.
מרכזת תהליך התכנון מטעם המשרד לאזרחים וותיקים יעל בן צבי מוסיפה כי" :בחודשים
האחרונים למדתי להכיר את פרדס חנה כרכור ובעיקר את המאפיינים הקהילתיים הייחודיים לה.
שמחתי לגלות ישוב רב גוני בו הפעילות לגמלאים תופסת מקום של כבוד בו כבר כיום ניתן לראות
מימוש של תפיסת העולם לשמה נבנתה התוכנית המבקשת להפוך את קהל הגמלאים להון אנושי
תורם ומשפיע .תוחלת החיים בישראל עלתה בכמעט תשע שנים במהלך  13השנים האחרונות.
הצפי הוא כי אוכלוסיית האזרחים הוותיקים תכפיל את עצמה עד שנת  .1313מטרתה של
הרפורמה שמוביל המשרד לאזרחים וותיקים ,היא לתת לרשויות המקומיות את הכלים להיערך
לגידול הצפוי ,להיטיב את איכות חייהם וחשוב מכל למצות את הפוטנציאל הגלום באוכלוסייה
זו" .
האוכלוסייה הוותיקה בפרדס חנה-כרכור מונה כ 1216-אזרחים ותיקים מעל גיל  ,11המהווים
כאמור 61.1% ,מאוכלוסיית המועצה 63.4% .מאוכלוסיית המועצה זכאים לקצבת זקנה ושארים,
ו 1.4%-זכאים לקצבת זקנה ושארים עם הבטחת הכנסה .כמו כן ,זכאים  1%זכאים לסיוע על פי
חוק הסיעוד.
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