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18.5.14  

  םירושליבלאזרחים ותיקים ניתוח שירותים ומענים מיפוי וח "דו

  הקדמה .1

" חיים בגיל"שירותים זה הינו חלק מתהליך תכנון תוכנית אב לאזרחים ותיקים והערכת הח מיפוי "דו

המרחב  ,כלכלה ותעסוקה, חברה, בריאות: השירותים סווגו לארבעה תחומים, ח זה"בדו.  2013-2014

 יםהאזרחהמארגן מחדש את חייהם של שינוי משמעותי מתחולל בתחומים אלו . הפרטיו הציבורי

  . יםהוותיק

הבחנה זו מלמדת על דפוסי  .קהילתית-שירותים ולפי חלוקה גיאוגרפיתדגמי אספקת  לפימיפוי נעשה ה

וח לפי פיל(ובהקשר קהילתי ) כלל עירוני מול שכונתי(צריכה של אזרחים ותיקים בהקשר גיאוגרפי 

 שיעור המשתמשים: היבטים הבאיםמיפוי השירותים נעשה לפי ה. )חרדי וערבי-יהודי, יהודי כללי: מגזרי

 היערכות. ארגוניהיבט מימוני והיבט , )נגישות( היבט מרחבי, )מענה מול צפי, תקורה מול שימוש בפועל(

ירותים תאפשר בסופו של הערכת הש. דוריות-תחומיות ובין- רבמיצוי תוכניות , בזמן חירום השירותים

   . ופיתוח שיתוכננו במסגרת תוכנית האב דבר זיהוי של כוחות פוטנציאלים למינוף

   דגמי אספקת שירותים לאזרחים ותיקיםשלושה   .א

. ההבחנה בינהם תלמד על היבטים ארגוניים ומימוניים של השירות, ישנם שלושה דגמי אספקת שירותים

לעומת מימון מסובסד או חלקי  מלאי המימון העצמי הוא כך שבצריכת שירותים מהמגזר הפרט

  .או עמותות/י העירייה ו"כשהשירות ניתן ע

 :ציבורייםשירותים  .1

בעירייה ישנם שבעה מינהלים שונים המספקים שירותים שונים  :העירייהמינהלי שירותי  •

תיקים ישנן שתי המחלקות ייעודיות לאזרחים ו. לכלל האוכלוסייה ובהם לאזרחים ותיקים

מינהל קהילה (והמחלקה לזקן ) מינהל חברה ופנאי(המחלקה לגיל השלישי : בעירייה

 ). ורווחה

זרוע - כתתמשמשים מינהלים הקהילתיים ה -בשכונות קהילתייםהמינהלים שירותים ה •

 וכיום ישנם 1973המינהלים הוקמו בשנת  .השונות במסגרת השכונות ביצועית של העירייה

קהילתית בעלת תשתית ארגונית למען -לשמש פונקציה חברתית םמטרת. מינהלים 26

הפועל המינהלים מאוגדים תחת המטה למינהלים קהילתיים . תושבי השכונה ובשיתוף עימם

  :להלן חלוקת המינהלים לפי גודל האוכלוסייה .במינהל חברה ופנאי בעירייה

עמותת : כגון ,ממשלתיות וחברות תאגידים, )מגזר שלישי( שירותים הניתנים על ידי עמותות .2

, )לאוכלוסייה חרדית( עמותת משגב לקשיש ,)העמותה לשירותים קהילתיים בירושלים( עידן

עמותות , בית פרנקפורטר, תרבותי-ביןהמרכז ה, ירושליםלקרן ה, לתשושי נפש ב"מלבעמותת 
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, )טטוטוריתאגיד ס( הרשות לפיתוח ירושלים, וינט'ל והג"אש, מכון ירושלים לחקר ישראל, חסד

 . המוסד לביטוח לאומי

 .פרטיהמגזר שירותים הניתנים ב .3

  קהילתית- חלוקה גיאוגרפית  .ב

מתייחס לאוכלוסיית הוותיקים היהודים  העיר צפון-דרום- מערב, קהילתית-לפי החלוקה הגיאוגרפית

בני ו) ועולים חדשים מסורתית ודתית, חילונית+ (65כללית בני -יהודית הובתוכם נעשתה הבחנה לקבוצ

   . חרדים+ 65

  אזור צפון  אזור מערב  אזור דרום

  ט- קטמון ח

  ו- גוננים קטמון א

  רחביה

  ח גילה"פלמ

  ז"תלפ

  בקעה תלפיות

  ית מנחםרק

  קרית יובל דרום

  קרית יובל צפון

  מקור ברוך

  בית וגן

  בית הכרם

  לב העיר

  הר נוף

  קריות

  רמות

  רמת אשכול

  נווה יעקוב

  בוכרים

  פסגת זאב

   

אזור מזרח מורכב מהשכונות . )מוסלמים ונוצרים(ערבים + 65מתייחס לאוכלוסיית בני  ראזור מזרח העי

  :הבאות

  :מחולק לארבעה אזוריםמזרח העיר 

אום , צור באהר, שרפאת, בית צפפא, אום טובה  :אזור דרומי

  אלמוכבר, טובא

  , ראח'שיח ג, וז'ואדי אלג, רובעי העיר העתיקה 3 :אזור מרכז

  כפר עקב, בית חנינא, שועפאט, עסוויאה :אזור צפוני

  ראס אלעמוד ואטור, סלוואן, אבו טור: אזור מזרחי

  תהליך איסוף הנתונים   .ג

  :המתודות הבאותהתבצע באמצעות תהליך המיפוי 

שירותים מנהלי ורכזי עם  2014ועד לפברואר  2013ערכו בין ספטמבר נ :מובנים- חציראיונות  •

 .2012-2013ניות לשנים עדכעבודה /אבתוכניות בעיון ו

, במקומות שונים במזרח העיר 2014ועד לפברואר  2013נערכו בין ספטמבר :תצפיות וסיורים •

מינהלים קהילתיים ובתי אבות , במבני ציבור של מרכזים חברתיים, בשכונות חרדיות

 .ובפעילויות של העמותות השונות הפועלות בתחום
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 :קבוצות מיקוד •

  לעולים מאתיופיה בבית הידידות תלפיותקבוצת מיקוד  17/12/13

   )בית חנינא" אלחייאת"עמותת ( קבוצת מיקוד לנשים במזרח העיר     3/2/14

 קבוצת מיקוד לאזרחים ותיקים עולים חדשים דוברי אנגלית   19/6/14

 :שיתוף ציבורכנסי  •

  כנס שיתוף ציבור בבית הופמן 6/2/14

  כנס שיתוף ציבור בקרית יובל 17/2/14

 "יד שרה"כנס שיתוף ציבור לנשים חרדיות ב 4/3/14

  םירושליאוכלוסיית האזרחים הותיקים ב  .ד

מסך אוכלוסייה בירושלים  8.5%+ (65בני  68,530בירושלים מתגוררים , 2012ס "לפי נתוני הלמ

  . תושבים 56,280מונה ) 55-64גילאי (קבוצת בני הדור הבא ). ממוצע ארצי 10%לעומת 
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2012ס "הלמ, מספר אזרחים ותיקים בירושלים לפי קבוצות גיל

כ"סה

ו ערבים"א

ו יהודי ואחר"א
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  מיפוי שירותי בריאות : פרק ראשון

   קופות החולים 1.1

פועלות כל ארבעת בעיר . שירותי הבריאות בעיר ניתנים במסגרת קופות החולים לפי ביטוחי החולים

על סמך הנתונים ( להלן מיפוי השירותים בקופות החולים. מאוחדת ולאומית, כללית, מכבי: קופות החולים

  :)פות השונותשהעבירו הקו

  ח לאומית"קופ  ח מאוחדת"קופ  ח מכבי"קופ  ח כללית"קופ  

 מרפאות 138  מרפאות

מיועדים  76מתוכם 

לאוכלוסייה יהודית 

 20-כללית ו

  לאוכלוסייה חרדית

ח כללית "בקופ

  :מבוטחים

-55בגילאי  28,389

64  

-65בגילאי  20,529

74  

  +75בגילאי  21,437

11  80   

  גילאיבמבוטחים 

55-64  13,629  

65-74 6,908  

75  +4,671   

לפי נתוני הקופה 

להלן  2013לשנת 

החלוקה של חולי 

סכרת לפי קבוצות 

  :  גיל

55-65 – 4929 

66-75 – 4089 

76 +2192  

  

מרפאות עבור  12
 :מגזר יהודי כללי

  מבוטחים בגילאי

55-64 2440  

65-75  1702  

75 +   1954  

לפי נתוני הקופה לשנת 
חולי  758ישנם , 2013

 12%( +55כרת מגיל ס
המבוטחים בני סך מ

55(+  

מרפאות עבור  30 
מבוטחים  : מגזר חרדי

  בגילאי

55-64 3294  

64-75  1436  

75    +1283  

לפי נתוני הקופה 
ישנם  2013לשנת 

חולי סכרת מגיל  951
סך מ 16%( +55

  +)55המבוטחים בני 

קיימת , בנוסף 2  3  9  יגריאטרשירותי 

מ "מחלקת יר

לצמצום 

זים חוזרים אשפו

  +65בקרב בני 

גריאטרים למגזר  6

  חרדי

גריאטרים למגזר  8

  יהודי כללי
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יש ( בתי מרקחת

כי ישנם , לציין

בתי מרקחת 

משרתים את כלל 

  )אוכלוסיית העיר

בתי מרקחת של  39

  במחוז כולו הכללית

  

בתי מרקחת  46

של הקופה (

  )ופרטיים בהסדר

בהסכם  80+ 20

  פרטי

  18כ במחוז ישנם "סה

בתוך  בתי מרקחת

 8ם ישנהסניפים בנוסף 

בתי מרקחת פרטיים 

שנותנים שירות 

עם כל  למבוטחי קופה

  . ההנחות

 פסיכוגריאטריה

תחום המתמקד (

בבעיות נפש של 

  ) הגיל השלישי

ניתנים במסגרת 

מרכזים לבריאות 

ח "לקופ, הנפש

מרכזים  3כללית יש 

 2(לבריאות הנפש 

 1למבוגרים 

  )לילדים

 מכון מרחבניתנים ב    

מרפאות זיכרון 

  ) פרטיות

  

ת שנמצאת בהסדר ופרטי ותמרפאישנן לרוב  ,ח כללית"מהתושבים מבוטחים בקופ 70%, במזרח העיר

  :להלן הפירוט .ת החוליםעם קופ

  ח לאומית"קופ  ח מאוחדת"קופ  ח מכבי"קופ  ח כללית"קופ  

  42  מרפאות

ח כללית "בקופ

  :מבוטחים

-55בגילאי  9,497

64  

-65בגילאי  5,779

74  

בגילאי  3,356

75+  

2  18  16  

מבוטחים ח "בקופ
  בגילאי

55-64 639  

64-75  281  

75    +169  

לפי נתוני הקופה 
יש , 2013לשנת 

חולי סכרת  321
 % 30+ (55מגיל 

מהמבוטחים בני 
55(+  

  1      1  גריאטרישירות 

  3בהסכם  4+  2  10 בתי מרקחת  3  בתי מרקחת
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  של הכללית

בתי מרקחת  20

  פרטיים בהסכם

  פרטי

מזרח העיר ישנה ב  פסיכוגריאטריה

עמותה פרטית 

י "המתוקצבת ע

משרד הבריאות 

, ונותנת מענה

ח "קופומטעם 

כללית מגיעים 

למרפאת העיר 

שני  העתיקה

אחת  פסיכיאטרים

  .לשבוע

  מכון מרחב    

  

  בעיר המערך הגריאטרי  1.2 

גריאטריה פעילה ו )בבתי אבות שושי נפשות םיימחלקות לסיעוד(אשפוז כרוני כולל בתוכו המערך 

ניתנים ם אלו תחומי .הנשמה ממושכת, חריפה-תת, גריאטריה שיקומית, הכוללת מחלקות לסיעודי מורכב

   . במימון קופות החולים

 בתפקודם וזקוקים כסיעודיים שהוגדרו בחולים המטפלת גריאטרית מחלקה הינה מורכב לסיעוד מחלקה

 תתמחה, בנוסף. עם מיומנויות מקצועיות גבוהות צוות י"ע אשפוז במסגרת עילפ סיעודי רפואי לטיפול

  .סופניות מחלות למגוון) פליאטיבי" (תומך טיפול" במתן גם המחלקה

 בירידה המלוות ממחלות הסובלים בחולים המטפלת גריאטרית מחלקה הינה שיקומית גריאטריה מחלקה

 וחברתית ליתאמנט, פיזית ליכולת להגיע מנת על שיקומי ולטיפול גריאטרית להערכה והזקוקים תפקודית

  : יש במקומות הבאים מחלקה גריאטרית. החולה של תיבטמי

 מחלקה לשיקום גריאטרי בהדסה הר הצופים •

  ח הדסה"מרפאה גריאטרית היחידה להערכה וטיפול בזקן בביה, הדסה מיון גריאטרית •

 ח שערי צדק"מרפאה גריאטרית בביה •

  רכז גריאטרי שיקומיח הרצוג מ"ביה •

 

 )12רמות אשכול פארן (ח כללית "יחידת המשך טיפול של קופ – מרפאה גריאטרית •
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, פנימית מחלה של החריף השלב לאחר הנמצאים בחולים מטפלת חריפה-תת גריאטרית מחלקה

ח "ולפי ד( ח"בי במסגרת יחסית קצר רפואי- פרא וטיפול רפואי טיפול,  ניטור דורש עדיין בה שהטיפול

ימי אשפוז ולא ביתר המחלקות  14במחלקות אלו ניתן טיפול סיעודי למשך , המוסד לביטוח לאומי

  .)ח גריאטרי ומכאן חשיבותם"בביה

להנשמה ממושכת  הזקוקים בחולים המטפלת גריאטרית מחלקה הינה ממושכת להנשמה מחלקה

 ניסיונות תוך חריפים צביםלטיפול במ במקביל המטופל יכולות על ושמירה ביתית סביבה המאפשרת

  . מהנשמה גמילה

 )גבעת שאול ירושלים( ח הרצוג"חריפה והנשמה ממושכת קיימת בביה- תת, מחלקה לסיעודי מורכב

ח "בנוסף יש בביה). מיטות לאשפוז 330(גריאטריה ופסיכיאטריה : שתי התמחויותלבית החולים יש 

מכון לטיפול בבעיות , מרפאה לאוסטאופרוזיס, מרפאה לבריאות נפש בקהילה: מרפאות ייחודיות כמו

, בבית החולים יש מחלקת מחקר בתחום סכיזופרניה. ומכון לטיפולי פיזיותרפיה וריפוי בעיסוק, זיכרון

בית בתחום הגריאטריה  .אלצהיימר ופרקינסון ועוסקים במחקר גנטי בכלל ושל מחלות אלה בפרט

תחום : מבעיות בריאות המאפיינות את גיל הזקנה החולים מומחה בטיפול ושיקום קשישים הסובלים

בית החולים עוסק בעיקר בשיקום . האורתופדי  ובתחום הנוירולוגי כטיפול בקשישים שעברו שבץ מוחי

ח משגב לדך וגם בעמל הוד אדומים במעלה אדומים "חריפה נוספת נמצאת בביה-מחלקת תת( .החולים

   ). המשרת את אוכלוסיית ירושלים והסביבה

  . 75-77 הגיל הממוצע לאשפוזים במחוז הוא, בירושלים לפי לשכת הבריאות המחוזית

   אשפוז כללי ויעוץ גריאטרי , מערך גריאטרי :בתי חולים  1.2.1

 :רשימת בתי חולים בירושלים

  מזרח העירח לתושבי "ביה  עיר תושבי הכלל ל בתי חולים

  רחוב שטראוס, ביקור חולים .1
  עין כרם הדסה הר הצופים והדסה .2
  שערי צדק .3
  גבעת שאול, ח הרצוג"ביה .4
  ח פסכיאטרי כפר שאול בהר נוף"ביה .5
  סיעודי בקרית יובל /ח אלין שיקומי"ביה .6
  17דיזראלי , )מרכז לבריאות הנפש(טלביה  .7
  )ח פרטי"ביה(משגב לדך  .8
 )שיקומי סיעודי(בית בלב  .9

המתחם הצרפתי רחוב שבטי , לואיס- ח סנט"ביה .10
וגריאטרים עם מחלקה  לחולים כרונים( 2ישראל 

  )סיעודית וסיעוד מורכב והוספיס

  הר הצופים, אלמוטלע אוגוסטה ויקטוריה .1
  הר הזיתים, דין-צלאח א, אל מקאסיד .2
  ארח'שייח ג נששבי, וזף'סנט ג .3
-רחוב מוגיר א ח לעיניים"ביה ,והן'סנט ג .4

  דין
ח "ביה(עק אל אסאלה , הסהר האדום .5

  )פרטי ליולדות וילדים
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  מקבצי דיור ומחלקות לסיעודי מורכב, דיור מוגן, אבות בתי 1.2.2 

מחלקת ויש בהם י עמותות "מתוכם הם בתי אבות ציבוריים המופעלים ע 12, בתי אבות 25יש בעיר 

של  תממוצעהתפוסה ה, לפי מרכז המידע במחלקה לזקן(תשושים במימון אפשרי של משרד הרווחה 

מתבצעת לעצמאים  הפניה לבית אבות ציבורי ).למוסד 245-250מיטות בבתי האבות עומד על 

ותשושים באמצעות עובדים סוציאליים בלשכות הרווחה השכונתיות ואילו לסיעודיים ותשושי נפש 

  .נעשית ישירות לבית האבות פניה לבית אבות פרטי ).86רחוב יפו (באמצעות לשכת הבריאות המחוזית 

  :להלן רשימת בתי האבות הציבוריים

שם בית 

שנת ( ותהאב

  )הקמה

הגוף   כתובת 

  המפעיל

קהל 

  היעד

מחלקת 

-תשושים

  עצמאיים

כמות 

  מיטות

מחלקת 

  סיעודים 

כמות 

  מיטות

מחלקה 

לתשושי 

  נפש

כמות 

  מיטות

מחלקה 

לסיעודי 

  מורכב

כמות 

  מיטות

  תוספות

בית אבות 

  ש רוכלין "ע

  

רחוב דהומיי 

16  

עמותה בית 

הזקנים 

  קרית מנחם

ז מרכיש   אין  אין  36  84  כללי

  יום

  בית אליסיה

לקראת 

  סגירה

רחוב המצור 

1  

    אין  אין  1  1  כללי  עמותת עידן

רחוב ים סוף   בית באייר

שכונת  33

סנהדריה 

  המורחבת

    אין  1  1  1  כללי  עמותת עידן

קוממיות 

ארצנו ויזרע 

  יצחק

שדרות בן 

  7צבי 

6441001/2  

  הנהלה 

קוממיות 

ארצנו 

  עמותה

דתי 

מסורתי 

  וחרדי

יש מרכז   ןאי  אין   100  30

  יום

ירושלים של 

  זהב

רחוב קורא 

 22הדורות 

  'א

6714932  

כללי   פרטי

  רחב

    אין  אין  אין  55

 נווה הורים

מושב זקנים 

המאוחד 

הוקם בשנת 

בעיר  1878

העתיקה 

בירושלים 

והועבר 

למשכנו 

  1966בשנת 

רחוב מעלה 

פינת  3זאב 

  י עגנון"ש

6403333  

  

ר "גודל במ

8000  

הקדש 

ציבורי 

רים נווה הו 

מושב  –

זקנים 

  המאוחד

מחלקה   פתוח 

  אחת 

נכון (

, 2013ל

מלא  35

 48מתוך 

ויש 

רשימת 

  )המתנה

3 

מחלקות 

סיעודיות 

)36 

 X מיטות

 מחלקות3

והכול 

  )מלא

1 

מחלקה 

לתשושי 

  נפש

)44 

מיטות 

והכול 

  )מלא

יש   אין

  נופשון
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פנינת 

שלושת 

  האבות

קמפוס אתרי 

תלפיות דרך 

  11ברעם 

פעילויות   אין  יןא  24  35  כללי   פרטי

, חברתיות

  נופשונים

רחוב   נווה שמחה

  1סורצקין 

073-

2700700  

 35  149  100  חרדי  מ"חברה בע

מתוך (

  )149ה

אגף נווה   אין

, הבראה

, נופשון

מועדון 

  פנימי

יוסי בן יועזר   עידן הזהב

מבנה , 28

  עירוני

  ,נופשון  אין  32  35  36  כללי  עמותת עידן

פעילות 

  חברתית

שומרי 

  החומות

רחוב מעגלי 

הרים לוין 

27  

5890333  

שומרי 

החומות 

  עמותה

  חוגים          חרדי

רחוב אהרון   שיבה טובה

  1פישל 

  אין  אין  אין  63  40  כללי  ר"מלכ

רחוב תל חי   נופי קטמון

12  

  אין  אין  אין  18  45  כללי  ר"מלכ

  

   :מגזר הפרטיתי אבות בב

הגוף   כתובת   שם בית האבות

  המפעיל

מחלקת   קהל היעד

  יםתשוש

מחלקת 

  סיעודים 

מחלקה 

  לתשושי נפש

מחלקה 

לסיעודי 

  מורכב

מחוץ - בית האלה

  לירושלים

צומת 

  האלה

ברישיון 

משרד 

הבריאות 

ומשרד 

  הרווחה 

  

סיעודי 

ותשושי 

 - נפש

פתוח 

לציבור 

  הרחב

  60  37    

דרך בית   בית הורים מוזס

  52לחם 

ארגון 

יוצאי 

  אירופה

 20(כן   פתוח 

  )מיטות

 55(כן 

  )מיטות

  אין  אין

רחוב   גני אורה

אהליאב 

29  

5370007  

  

חברה 

  מ"בע

תשושי 

נפש 

וסיעודיים 

פתוח 

לקהל 

  הרחב

  אין  50  30  אין

רחוב   בית ראובן

  12ראובן 

6731213  

מעורב   

לא (

  )חרדי

  אין  52  20  אין
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רחוב   גני רות

  2קלאוזנר 

6738011  

חברה 

  מ"בע

        11  פתוח

רחוב מלכי   טובי ירושלים

  36ישראל 

5377661  

  

כרגע 

60 +

אנשים 

  במחלקות

ציבור 

כללי 

מאזור 

  ירושלים

בעיקר 

רוסים 

מעמד (

  )גבוה

  36  32    

מעון הרופא מחוץ 

  לירושלים

מוצא 

עילית 

5347111  

. כללי

  :מחולק ל

מחלקת 

  - דיור מוגן

  מיטות 83

מרכז 

החלמה 

 - האוהבר

24  

מנוהלת   

על ידי 

חברה 

 - חיצונית

קוממיות 

  לארצנו

      

 רחוב פארן  נווה עמית

10  

5891122  

אוכלוסייה   

 - כללית

בדיקה 

באופן 

  אישי

  42 

מחלקה 

פרטית 

אין הסכם 

עם משרד 

  הבריאות

דיור   

 - מוגן

באזור ה 

100   

מחוץ  - בית סבאבא

  לירושלים

קיבוץ רמת 

  רחל

6702999  

  

פרטי של 

  ץוהקיב

קהל 

רק : כללי

  לסיעודי

      מיטות  28  

רחוב   עמל סיעודית

 5השקמה 

מעלה 

  אדומים

5487554  

  

            

שדרות   נווה הדר

גולדה 

   1מאיר 

5724444  

  

דיור /עצמאים  30    חרדי/ דתי  פרטי

 107 - מוגן

  יחידות דיור

לשים **

לב שיש 

אצלם 

דיור 

  מוגן
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  :מזרח העירית אבות בב

מחלקת   כתובת   שם בית האבות

  תשושים

מחלקת 

  סיעודים 

מחלקה 

לתשושי 

  נפש

מחלקה 

לסיעודי 

  מורכב

 -בית חולים גריאטרי

  "ועבא'אלג"

  ברישוי משרד הבריאות

 50( 2  0  בית חנינא

מיטות 

והכול 

  )מלא

 15יש   0

דיירים 

במצב 

סיעודי 

  מורכב 

  

נבנה המקום בבית חנינא  2003עקב שנמצא כיום מעבר לגדר ובשנת -בכפר אל 1997המקום נפתח ב

חסם בחברה הערבית ישנו . משמש כבית אבותבמזרח העיר בית החולים  .בשל הקושי לחצות את המחסום

אפשרות נוספת שעומדת בפני קשישים . באשפוז הורים בית אבות אלא אם מצבם סיעודי וסיעודי

אפשרויות אלו אינן עדיפות בשל הריחוק . צפוןבמעלה אדומים או סיעודיים זה לעבור לבית אבות ב

  . מהמשפחה ולכן אין העדפה לעבור לדיור מוגן והקשישים נשארים בביתם

  

  :הערות

 שלוששגרו בעיר ב(יש אפשרות להפנות את תושבי ירושלים , לפי מרכז המידע במחלקה לזקן •

נעשית גם הפנייה לבית אבות . לכל בית אבות בארץ) בקשהגשת ההשנים האחרונות לפני ה

 .אסירים משוחררים ועוד, עבור דרי רחוב" נאות הורים"עמותת  של בנהריה

מיטות  3,000-בבתי האבות בעיר יש כ" :מינהל קהילהלפי נתוני תוכנית אב לשירותים של  •

כיום יש תור לבתי אבות לתשושי נפש . מהמיטות היו פנויות 5%-ובשש השנים האחרונות כ

. אולם הבעיה היא שאין תחרות ואין אפשרות בחירה. לטווח הארוך יחסרו מיטותוולסיעודיים 

 ."לעומת העברכיום יש עלייה בביקוש 

מהמחלקות הסיעודיות בבתי  75%: מנהל בית האבות עולה התמונה הבאה מראיון שנערך עם •

עולות  אולם .2016עד יש לשפצן האבות לא עומדות בתקן הפיזי של משרד הבריאות שהורה ש

עלויות ומשאבים , השנייה. אין חלופות לשהיית הדיירים בעת שיפוץ, הראשונה :שתי בעיות

היא שאם לא יימצא פתרון משרד הבריאות יסגור את התוצאה האפשרית . שאין ליזמים פרטיים

בכלל אין היערכות לאומית לנושא ויש מחסור באחיות . דייריםתיווצר בעיה לבתי האבות ואז 

  .ובמטפלים ויש איסור להעסיק עובדים זרים בבתי אבות

  



  

  שירותים ירושליםמיפוי והערכת ח "דו
  ר קרן מזוז"ד :איסוף ועיבוד נתונים

  

 

 

   

 

 

 13 

  

  ומקבצי דיור דיור מוגן

  .גן ציבורידיור מו 7-בבעלות פרטית ו 16  :דיור מוגןמתחמי  26יש בעיר 

  :בבעלות פרטיתדיור מוגן להלן רשימת בתי 

שם דיור 

  המוגן

מחלקה   קהל היעד  הגוף המפעיל  כתובת 

  סיעודית

  שירותים/סוג פעילות  תשלום  כמות

דרך חברון   בית ברט

56   

5698811  

 - תומכת  כללי  עמותת רעות

לא 

  מורכב

לפי גדלי   65

  דירות

, חוגים, מועדון חברתי

  ל הכ –' שיעורים וכו

בית הורים 

  ש מוזס"ע

דרך בית לחם 

52  

ארגון יוצאי 

  אירופה

 75 - פתוח

דיירים 

  בדיור המוגן

סל שירותים מקיף     75  כן

. בתחומים שונים

החוגים פתוחים לקהל 

  .הרחב מחוץ למקום

רחוב ההגנה   גולדן היל

הגבעה  11

  הצרפתית

5891891  

 - כללי  מ"חברה בע

  פנסיונרים

בות מגוון פעילויות תר  -   -   כן

  עשירות 

רחוב קלאוזנר   גני רות

2  

6738011  

 ניתנולא 

  פרטים

          

רחוב   הוד ירושלים

   3גואטמלה 

6436629  

 - כן  כללי  חברה פרטית

מופעל 

על ידי 

חברה 

  חיצונית

175 

  דירות

נופש , המון חוגים  

  . חדר כושר, פעיל

טובי 

  - ירושלים

בית טובי 

  העיר

רחוב מלכי 

  36ישראל 

054666583

1  

  , המון תרבות    170  אין    

יד מאיר 

  לאקדמאים

רחוב הנשיא 

14  

5664156  

  עמותה פרטית

גמלאים 

ואקדמאיים 

  עצמאיים

 3600  45  אין

בחודש 

350,000 

  בכניסה

תשלום לדירה כולל 

כל ההוצאות ותיקונים 

מעט פעילויות , אם יש

כי רוב הדיירים 

  עצמאים

רחוב הנרייטה   מגדל נופים

  2סאלד 

        כן    6580222

שדרות בן   מגדל הזהב

  35צבי 

6253253  

  מ"חברה בע

סוציו 

אקונומי 

, גבוה

דתי + חילוני

, תרבות ופנאי בשפע    100  אין

שירותי קבלה , מרפאה

  ועוד
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  לאומי

רחוב   נופי גילה

 5אונטרמן 

  גילה

6775133  

  פרטי

קהל יעד 

  כללי

  

יש 

מחלקה 

סיעודית 

  נפרדת

120 

  דירות

  חוגים ופנאי  

שחראי רחוב   נופי ירושלים

  בית וגן 25

        כן    026751340

רמת תמיר 

  נווה הדר

שדרות גולדה 

  1מאיר 

5724444  

  ר"פרטי מלכ

  חוגים פנאי ותרבות    186  כן  חילוני

  8רחוב גמלא   משען

6784188  

            

אחוזת בית 

  הכרם

רמת בית 

הכרם רחוב 

  אביזוהר

 - פרטי

  רובינשטיין

לא  - יש  חילוני 

  מורכבת

בריכה  ,פעילויות - הכל   -   330

מחוממת חדר , מקורה

  . הכל, התעמלות, כושר

מצודת 

  ירושלים

רחוב דניאל 

  4ינובסקי 

 –בשיפוץ 

סגור  כרגע

  מענה ואין

          

  

  דיור מאורגן בניהול עצמי

מחלקה   הגוף המפעיל  כתובת   שם דיור המוגן

  סיעודית

 בית הורים

+ 60לבני 

, בלבד

  עצמאיים

  33רחוב בוסתנאי 

  

  .ירים בניהול עצמיהתארגנות ועד הדי

דיירים  40כיום מתגוררים (דירות  36בבניין יש 

 28גודל הדיירות נע בין ) דירות ריקות 2ויש 

הדירות בבעלות . מטרים 35מטרים לחדר וחצי של 

 1005תשלום חודשי על סך . פרטית של הדיירים

  .מעליות ומים חמים, גינון, לחודש כולל הסקה₪ 

, ימים אסיפות הוריםמידי שנה בוחרים ועד ומקי

  .פעילות משותפת וחגיגת חגים במועדון חברתי

אב  1אמהות בית ו 2במסגרת העמותה מועסקים 

  בית

ישנן ( לא

דירות בהן 

מתגוררים 

עובדים 

  )זרים

  

מיועד למבוגרים זכאי משרד השיכון החיים מקצבאות של הביטוח ( דיור מוגן ציבורילהלן רשימת בתי 

  :)מ לשעבר"מברה עוליםמרביתם  ,הלאומי

הגוף   כתובת   שם דיור המוגן

  המפעיל

מחלקה   קהל היעד

  סיעודית

  שירותים/סוג פעילות  תשלום  כמות

עמותת   צומת פת  בית שוויץ

  עידן

קשישים 

 םשאינ נזקקים

זכאי דיור 

מוגן מטעם 

משרד השיכון 

 42  לא

דירות 

הכול (

  )מלא

תשלום 

 ד"שכ

  250בין

- שקלים

מקסימום 

אחזקה מועדון , אם בית

  חברתי
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ותיקים (

שהייתה להם 

 )פעם דירה

  

 450של 

  שקלים

היהלום   ם גילה"דג

221/1  

6761779  

קהל כללי   עמידר

זכאי לדיור 

הדירות , מוגן 

מפוזרות 

בבניינים של 

עמידר 

  בשכונה

עבור גז   45  לא

  חשמל ומים

לדירה בערך 

  ח"ש 200

  לימודים , מועדון חברתי

בית גיל הזהב 

  ציבורי

 רחוב יצחק

 1טוניק 

  פסגת זאב

6565799  

על פי קצבה   92  אין   כללי   ממשלתי

של ביטוח 

 - לאומי

משתנה 

  מאדם לאדם 

  חוגים, מועדון חברתי

רחוב דב   מעון קנדה

 17גרונר 

  ז"תלפ

6710441  

            

שדרות   פסגת זאב

משה דיין 

157  

6568880  

 - פרזות

בית דיור 

ואנשים 

עצמאיים 

במקרים 

  סוציאליים

 עולים מרוסיה

דרך משרד 

השיכון 

 - והקליטה 

  ציבורי

 10%  85  לא

לא (מהכנסות

) כולל פנסיה

רק מביטוח 

על . לאומי

פי החלטת 

משרד 

השיכון או 

  הקליטה

, עברית, מקהלה, ספורט

  חוגים

רחוב   דיור גיל הזהב

 11כיסופי 

  רמות

5879459  

שייך 

למשרד 

  השיכון

זכאים לדיור 

  מוגן

, תעסוקה, חוגים  לפי הכנסות  90  אין

  טיולים, נופשונים

רחוב   דיור גיל הזהב

אורגואי 

פינת 

קרית ,שטרן

  יובל

6426621  

משרד 

  השיכון

עצמאיים 

  כללי, בלבד

 8%חלק   89  לא 

מהכנסות 

  10%וחלק 

התשלום 

מול משרד 

  השיכון

טיולים ,  הפעלות, חוגים

  שנתיים 
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במתחם אחד המיועד  שהם מבנה או מספר מבני מגורים, )מטעם משרד הקליטה( מקבצי דיור שלושה

מקבצים אלו מושכרים על ידי משרד . לאכלוס קשישים עצמאיים הזקוקים לסביבה מוגנת ותומכת

  ).להבדיל מדיור מוגן(הקליטה ואין בהם שירותים אחרים פרט לדיור 

כתובת   מקבץ דיור

סוג מבנה (

  )ר"ומ

הגוף 

  המפעיל

  שירותים/סוג פעילות  תשלום  כמות  קהל היעד

  טמלון דיפלומ
026722346  

כפר עציון 
  מלון  – 1

משרד 
קליטה 
  ועמידר

בדרך כלל 
/ עולים חדשים

ותיקים בגילאי 
  פנסיה

500 - 
פחות או 

יותר 
כולן 

  מאוישות 

החלטה של 
  - משרד השיכון

לפי מה שמגיע 
לו מהמעמד 

מגיע . והקצבה
ישר מהדיירים 
לא דרך שום 

  תיווך

  ללא

  מלון חן
  קרית יובל

 - סביונים
קרית יובל 

סטה קו
ריקה 
75/2  

חברה 
  מ"בע

נותנים   כללי
שירות 
לבתי 
 - אבות

חברת 
  השמה

מהבית אבות 
  על כל קשיש

  ללא

מלון גולדן 
  קולוני

  ללא          

  

  .אין מחלקה לתשושי נפש ,במזרח העיר אין דיור מוגן •

  

  כרוןיומרפאות ז פסיכוגריאטריה 1.3

במסגרתם , טעם משרד הבריאות והדסהמרכזים לבריאות הנפש לכלל האוכלוסייה מ 15בירושלים ישנם 

המרכז הירושלמי לבריאות הנפש מפעילה יחידת יום פסיכוגריאטרית :ניתנים שירותי פסיכוגריאטריה כמו

ח "טראומה בביה-מרכז לטיפול דחוף בהפרעות התנהגות והמרכז הישראלי לטיפול בפסיכו, )קרית היובל(

ומרפאות מרפאה נוספת בבית חולים שערי צדק  ,דסהמרפאה לנוירוגריאטריה וזיכרון בקרית ה, הרצוג

ב בימי חמישי "מרפאת זיכרון פועלת במרכז יום בפסגת זאב של עמותת מלב, מכון מרחבכרון של יז

  .צ ובשישי"אחה

  לכלל האוכלוסייהחירום  רפואת 1.4

סניפים בירושלים המספקים טיפול דחוף עוד  3ישנם  -ם לרפואה דחופה בירושלים.ר.רשת ט •

  :עבור לקוחות ארבעת קופות החולים ולכלל האוכלוסייה בעיר טרם הפנייה למיון
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 )74רחוב הנביאים (שעות  24ימים  7פתוח , סניף ביקור חולים -

 )6רחוב ינובסקי ( 09:00-24:00ימים משעה  7פתוח , סניף טיילת  -

  ) 80רחוב ירמיהו , בית יהב(שעות  24ימים  7פתוח , סניף רוממה -

מתוכם  6, נקודות הזנקה של אמבולנסים במרחב 15ישנם  -מרחב ירושלים א"ארגון מד •

  . )רק באיזור מערב העיר( ממוקמים בירושלים

  לכלל האוכלוסייה רפואת שיניים 1.5

מעבר . טיפולי שיניים ניתנים בהתאם לביטוח הבריאות של כל חולה במסגרת ארבע מרפאות שיניים בעיר

   :ישנם מרכזים נוספים לכך

מרכז , 124בשדרות הרצל  יד שרה ', ב 9ברחוב סורוצקין  יד עזרא( ה מרפאות שינייםחמיש •

, 14מרכז לשירותי בריאות וקהילה ברחוב כורש ', ב 2לשירותי בריאות וקהילה ברחוב אבינדב 

   ). 80בית פרנקפורטר בדרך בית לחם 

  לטיפול רפואי והסעות מכשור רפואי 1.6

   .מדירון, עזר מציון, "יד רחל" ,"שרה יד"סניפי : השאלת ציוד רפואי •

הרצל ' שד(י יד שרה בתשלום סמלי "הסעות לטיפול רפואי בבית החולים או במרפאות ניתנים ע •

ללא (עזר מציון , )8רחוב יואל (משען לחולה , )8רחוב ברוכים (לב מלכה ללא תשלום , )124

) 58' ורג'רחוב המלך ג(שלים אגודת התנדבות לקשישים בירו-עמית, )25רחוב ירמיהו , תשלום

 ).34רחוב אלי הכהן (שערי מרפא 

   שירותי טיפול אישי ושירותי עזרה בבית  1.7

חברות סיעוד המספקות . תאגידי כוח אדם סיעודיות מאושרות להבאת עובדים זרים 18ישנם  •

ל עמותת משגב לקשיש מספקת שירותי טיפו ,בנוסף) חרדי 1מתוכם ( 21: סיעודי-שירות אישי

  . שיווק ציוד מיוחד ותיווך לעובדים זרים לאוכלוסייה החרדית, בבית

 .חברות המספקות מוצרי ספיגה 11חברת גולדברג מספקת שירותי כביסה וישנם   •

 .סיעודי-חברות כוח אדם המספקות שירות אישי 3במזרח העיר ישנם  •

  מרכזי יום 1.8

אינם יכולים להגיע ולשהות במועדון שכונתי מרכזי היום מהווים מסגרת טיפולית עבור מבוגרים אשר 

המרכז מספק שירותים  .אך הם עדיין מסוגלים ונהנים מפעילות חברתית, רגיל בשל מגבלה גופנית

מרכזי היום מנוהלים על ידי  .'רחצה וכד, כביסה, ארוחות, חברתיים ושירותים הכוללים הסעות, אישיים

  . עמותות וצמודים לבתי אבות

   :מרכזי יום לתשושים ארבעהבירושלים יש 
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  קהל יעד וכמות משתתפים ממוצעת   כתובת  שם

  בית באייר -ש גלוק "מרכז יום ע

  

  33ים סוף ' רח

  

  עמותת עידן

  צפון ומרכז העירמיועד לתושבי 

  )ימים בשבוע 5קשישים  130בממוצע (

  עירמערב ולדרום המיועד לתושבי   16דהומי ' רח  קריית מנחם - ש שרמן "מרכז יום ע

  בית פרנקפורטר

  ש פרנקפורטר"אגודת עזרה לקשיש ע

  דרך בית לחם 

80  

  

  

מבנה עירוני של  - דרום העירמיועד לתושבי 

  . קומות 4

  15מרכז היום פתוח כל יום עד השעה 

  חרדי לכל העיר- למגזר הדתימיועד   7בן צבי ' שד  )ויזרע יצחק(קוממיות לארצנו 

  

  :מיועדים לסובלים מירידה בזיכרון ברמות שונותה שי נפשמרכזי יום לתשו 5נם יש, בירושלים

מהי יעד והקהל מי   כתובת  שם

משתתפים הכמות 

כמה  -ממוצעתה

מועדונים 

  חברתיים

עלות 

השתתפות 

ומי 

  מסבסד

שם 

  המפעיל

שירותים /סוגי פעילות

כולל (הניתנים במקום 

  )הסעות

שעות וימי 

  פתיחה

תשושי נפש 

ש אולגה "ע

לוי ואירן 

  סאלה

  

יוסי בן ' חר

  28יועזר 

עידן "בתוך 

  "הזהב

בממוצע ליום  40

עבור אלו 

שמתגוררים 

  בקהילה

סבסוד של 

רווחה 

ותשלומים 

לפי גמלת 

  סיעוד

עמותת 

  עידן

, תראפיות קוגנטיביות

   .כולל הסעותמכון יופי 

כל יום עד 

השעה 

19:00  

 - ב"מלב

מרכז 

לטיפול 

בקשיש 

  בקהילה

ממוקם 

באופן זמני 

בית וגן ב

את לקר(

בניית מבנה 

  )חדש

חוק סיעוד   ממוצע ליום 3.5

או תשלום 

  .פרטי

158  ₪

  ליום

עמותת 

  ב"מלב

  תראפיות קוגנטיביות 

, מקלחת, ארוחות  2

  הסעות

8:00-15:00   

ב "מלב

  פסגת זאב 

פלוגת ' רח

  4הטנקים 

קבוצה לדוברי  1

קבוצה  1ערבית ו

 2+ לדוברי רוסית

  דוברי עברית

  ממוצע 70

חוק סיעוד 

לום או תש

  .פרטי

158  ₪

  ליום

עמותת 

  ב"מלב

תראפיות 

מכון +סנוזילן+קוגנטיביות

  יופי

8:00-15:00  

ב "מלב

  בקעה 

דרך בית 

  152לחם 

  לדוברי אנגלית

  ממוצע ליום 60

ישנו גם פיילוט 

חוק סיעוד 

או תשלום 

  .פרטי

עמותת 

  ב"מלב

תראפיות 

מכון +סנוזילן+תקוגנטיביו

  יופי

8:00-15:00  
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צ "אחת לשבוע אחה

קבוצה לדוברי 

  .צרפתית

  

158  ₪

  ליום

ב בית "מלב

האבות 

המאוחד 

  נווה הורים

מעלה ' רח

פינת  3זאב 

י עגנון "ש

וה ונ"בתוך 

  "הורים

חוק סיעוד   ממוצע ליום  50

או תשלום 

  .פרטי

158  ₪

  ליום

עמותת 

  ב"מלב

ם חברתיים מועדוני 2

כרון לתשושי יזה לשיפור

,  נפש באזור דרום

כרון לכלל יומועדון ז

המועדון ( אוכלוסייהה

פועל בשעות הבוקר 

  )בלבד

  

  

  :הערות

על צורכי אזרחים ותיקים יוצאי אתיופיה ראו סיכום ( אין מועדון לחולי דמנציה יוצאי אתיופיה •

 ).'ד מיקוד בנספחקבוצת 

 .שיפוץ בית פרנקפורטרמתוכנן בניית מרכז יום בגילה ו, לפי המחלקה לזקן •

, עמותת משגב לקשישלפי  ."קוממיות ארצנו"ב החרדיתלקהילה אחד מרכז יום יש כיום  •

חולי העמותה מספקת שירותים ומענה ל  .2014רוממה עד סוף שכונת רכז יום בממתוכנן בניית 

ערכות עם , פרויקט עמדא של קשרים וכישורים, יעוץ פרטני למפגש עם משפחותכמו אלצהיימר 

 .התאמה לקשישים חרדים

תשושי נפש מגיעים למרכז  230קשישים תשושי נפש מתוך  17 .במזרח העיר אין מרכז יום •

  ).כל השאר אינם מגיעים בשל חסמי ניידות ונגישות(יום בפסגת זאב 

   
  

  נופשונים ומרכזי החלמה  1.9

, לשחרר את המטפל העיקרי משגרת הטיפול היומיומיטרת הנופשון מ, לפי לשכת הבריאות המחוזית

שנה במימון משותף לעירייה ולמשרד  11נופשון הוקם בירושלים לפני ה. הנופשון אינו שירותי שיקום

הממשיך להתגורר בקהילה מני וטוב לאדם זזה כלי אשפוזי . על בסיס מיטה פנויהופועל בשלוש מקומות 

הינו ייחודי בארץ ואמור לשמש את כל מי שמעוניין בכך הנופשון בירושלים  .זמן מלחמה וחירוםבעיקר ב

  :ופשונים בירושלים פועליםהנ. מכלל הארץ

ראו ( נופשון

כתובות בסעיף 

1.2.2(  

  קהל היעד

  ומשך התקופה

  כמות

  איש 30עד   בין שבועיים לחודש  עידן הזהב

  איש 30עד   בין שבועיים לחודש  נווה הורים
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  איש 30עד   בין שבועיים לחודש. מיועד לקהל חרדי  ויזרע יצחק

  

ותשלום  השתתפות עצמיתהינו מימון ה. לנופשוןתשושים דיירים מפנה במחלקה לזקן מרכז המידע 

ועדת חריגים של המחלקה לזקן קובעת את הסבסוד בהתאם למצב זכאות כך שמינימום . רשות מקומיתמה

בידי ועדת חריגים הרשות להפחית את גובה  .שקלים ליום 248שקלים ליום ועד  39תשלום הינו 

שקל ליום כאשר משרד  460עולה  הנופשון תשושי נפשסיעודיים ולעבור  .השתתפות הזקן בתשלום

  .שקלים ליום 248-הבריאות משלים את ההפרש מ

 

  ויעוץ אבחון ,מניעה, קידום בריאותתחום  1.10

במסגרת תחום זה פועלים גופים . תחום קידום בריאות עוסק במניעה ואבחון אוכלוסיות בסיכון לחולי

  : ות שונותשונים ציבוריים ופרטיים המספקים תוכני

  :ראייה ושמיעה תחום

מספק , מרכז רב שירותים לעיוורים ולכבדי ראייה -)בנין שערי העיר 26רחוב יפו ( ל"מרש •

  .שירות לכלל אוכלוסיית העיר

מספק שירותים לחרשים ולקויי ) א סמטת רובינשטיין קרית יובל/9רחוב בורכוב ( בית זוסמן •

, מידע: המרכז מספק מגוון שירותים. יית העירהשירות מיועד לכלל אוכלוס. שמיעה בוגרים

, מיצוי זכויות, הדרכות לאביזרי עזר, ייעוץ תעסוקתי, ייעוץ אישי משפחתי וקבוצתי, הנגשה

 .  מרווח ומאיר פנים, המבנה בו ניתן השירות חדש. חוגים ופעילויות חברתיות וקבוצות תמיכה

  ).8צלת רחוב החב( הקליניקה להפרעות בתקשורת במכללת הדסה •

האגודה לטובת כבדי השמיעה ברחוב , מרפאה אודיולוגית הדסה( מכונים ציבוריים 3ישנם  •

מכונים  7בנוסף ישנם . למכשור ובדיקת שמיעה) ג.א.בקור חולים מרפאת א, 24שטראוס 

המכון לשיקום , 7מכון גל לכבדי שמיעה ברחוב הלל , 6אוזן קשבת ברחוב בן מימון ( פרטיים

, 22פון ברחוב בני ברית -מזור, 3מידקול ברחוב ישעיהו , 2לוינסון ברחוב הללרותי -שמיעה

 ).מרכז כלל 97מיקרו מדיק ברחוב יפו , בנין שערי העיר 216הדים ברחוב יפו 

בדרך בית פרנקפורטר , 14בית קספר פלוטניק בשדרות רמת אשכול (מרכזי בדיקות ראייה  4 •

עמותת משכן , 47לשיקום ראיה ברחוב הנביאים מכון מיקולסון מכון הדסה , 80בית לחם 

  .)הראיה עמותה למען העיוור ולמניעת עיוורון בנווה אורה

  :קידום בריאות תחום

  .בהדסה עין כרם 65מרפאה רב תחומית לנשים מעל גיל  - מרפאת גיל הזהב  •

  .ח הרצוג"מרפאת פצעי לחץ ופצעים סכרתיים בביה •
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רחוב (והעמותה לאוסטיאופורוזיס ומחלות עצם  ופיםבהדסה הר הצ לאוסטיאופורוזיסהמרכז  •

 ).זכרון יעקוב 10ארונוב 

ס "ביה, המחלקה לגיל השלישיבמרכז גוננים ובגילה בשיתוף  פועל  -פרויקט בריאות וגיל •

, תזונה(פרויקטים  8מתנדבות שפיתחו  80במרכז גוננים הוכשרו . ל"קרן לגסי ואש, הדסה

 עם גילהשכונת צה בונפתחה קב 2011באמצע ) הרצאות, יבהפיתוח חש, הליכה, מטבח קהילתי

 .פרויקטים 5

עיריית ירושלים הפעילה קבוצות תמיכה לעובדי העירייה שהוריהם : תמיכה/קבוצות מניעה •

 .סיעודיים

המספקת שירותים  "משגב לקשיש"עמותת של  "חיים לשנים"ל "תוכנית קידום בריאות חי •

עוד במסגרת . במסגרתה עורכים ימי עיון ותוכניות למתנדביםלאוכלוסייה החרדית בעיר מפעילה 

עוד נעשית  .ושיווי משקל, ראיה, ל בתחום בדיקות שמיעה"העמותה יש תוכניות בשיתוף עם אש

העמותה  .תזונה נבונה, נאמני הליכה בהר נוף, קורסים בנושא זיכרון לעריכת פעילות מתנדבות

  .והכשרתם לפי הלכות התורה יעובדים זרים בבית החרד תהשמאחראית על 

, מסבירת פנים, עיר שטוב לחיות בה: "והגדירה את חזון העיר כך "ערים בריאות"תוכנית  •

הפועלת לקידום אורח חיים בריא וסביבה איכותית עבור , נגישה ומשתפת, סובלנית, ידידותית

, ערבות הדדית  ,תחברתיוהוגנות סביבתית , כבוד הדדי: על פי ערכים של , תושביה  וקהילותיה

. הדגש שהושם הוא בתכנון כוללני מילדות ועד זיקנה כגישת מהלך החיים". אחריות וקיימות

תמיכה , למשחק ונופש, במסגרת התוכנית יושם דגש על בניית אפשרויות לניידות רגלית

דגש על ושם הבמסגרת התוכנית . רובע ושכונה, עיר: בקהילות כוללניות ובטוחות בשלוש רמות

המטרה היא . האוכלוסייה המבוגרת בסביבה הביתית והמיידית ואיכות החיים בשכונת המגורים

להגדיל את מרחב האפשרויות של תנועת האזרח הוותיק בביתו ובשכונתן תוך התייחסות 

  .  גילאית -לאינטגרציה בין

  ספורטתחום  1.11

  :מתוכם) העיר לא כולל מזרח(ספורט  מתקני 663יש בעיר סך הכול 

  בריכות 46 •

  מגרשים 246 •

  מטווחים 3 •
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  אולמות 289 •

  אצטדיונים 4 •

  מכשירי כושר פתוחים 16 •

מזרח העיר טרם , מלבד נתון זה(ארח 'מגרש ספורט כולל מתקנים בשייח ג 1במזרח העיר יש  •

  .)מופתה מבחינת מתקני ספורט

 וגרת בעירהפתוחים לכלל האוכלוסייה הב יםס"פעילויות ספורט מתקיימות במסגרת חוגים במתנ

  .פעילות ספורט לאזרחים ותיקים ניתנת במרכז היום לאוכלוסייה המגיעה למקום. ובהשתתפות עצמית

לקראת המערכת  -)מינהל חברה ופנאי(של רשות הספורט  מערכת מידע ספורט ירושלים •

מידע אודות מתקני וחוגי ספורט בעיר עם אפשרות למפעילים ומטרתה לספק  הרצה ראשונית

המטרה היא הזנת כלל המתקנים והפעילויות שנעשות בתחום . שירותים חדשים לעדכן על

הספורט בעיר כך שהמידע יהיה נגיש ממוחשב ועדכני לכל תושב דרך פורטל הספורט באתר 

האם , נגישות של המקום, שעות פעילות, לינק, כתובת, המידע ישתף לגבי סוג מפעיל. העירייה

, ליגות, הקהל ידע על תחרויות(פשר להוסיף עוד שדות נתונים המקום נגיש לגיל השלישי ועוד א

  .)פעילויות מאורגנות ויזומות דרך האתר

  :בתחום בריאות להיערכות תובנות ודגשים

אתגר זה מעמיד את שאלת הכדאיות הכלכלית לפיתוח  - שירותי בריאות לכלל העיררחבת ה .1

 חבהיצע ומגוון השירותי בריאות בין מזרקיים פער , נכון לעכשיו. עירוניים או מגזרים שירותים

כללית אינו נגיש לאוכלוסייה - מצאי השירותים הקיים לאוכלוסייה יהודית, משלל( העיר למערבה

העומס בהרחבת שירותי הבריאות יש לזכור כי . )הערבית שמלכתחילה צורכת שירותים בנפרד

גם משום  אלאבעיר וכלוסייה על שירותי הבריאות בירושלים ילך ויגבר לא רק עם הזדקנות הא

 .שירושלים כעיר מחוז מספקת שירותי בריאות לתושבי הסביבה

מחלקות  דיור מוגן לביןבתי הבתי האבות ו, בין קופות החוליםבניית שיתופי פעולה חיזוק ו .2

. חירוםשגרה וואגפי העירייה במטרה להרחיב מענים ושירותים ולהתמודדות משותפת בעת 

מודעות של ה תלהתבטא בקידום כלל עירוני של נושא הבריאות והעלאשיתוף פעולה יכול 

 רשות הספורטנבנתה במסגרת מערכת המידע שאת בהקשר זה יש לבחון . מחלות זקנה וטיפולן

 .שיתוף מידע בנושא בריאות לתושבי העירתוכנה לכ

או עירוני אין גורם מימוני ממשלתי כיום  -אבחון וטיפול בתשושי נפש, סבסוד שירותי מניעה .3

ב הינה "מגוון השירותים שמעמידה עמותת מלב. במקרים של הידרדרות קוגניטיביתלטיפול 

 היש לבחון סבסוד אפשרויות אבחון ומניע. במימון פרטי של אזרחים הוותיקים ובני משפחותיהם

חשוב לציין שהטיפול המוצע כיום במחלות הדמנציה הוא מניעתי בלבד . מחלות הדמנציהשל 

יש לשלב את הנושא במרכזים חברתיים עירונים ולעורר מודעות בקרב תושבי העיר ובעלי ולכן 

 . תפקידים למחלות הדמנציה והאלצהיימר
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של משרד  2016פרוגרמה לפי  -התאמת המחלקות הסיעודיות לדרישות התקן החדשות  .4

היא  הבעיה העולה. ודורשים שיפוץ שלא עומדים בקריטריוניםבעיר יש מוסדות הבריאות 

  .לדיירי המוסדות בעת השיפוץ מקום חלופיהיעדר 

פיתוח , חיסונים ,בריאה תזונה, ברפואה מונעתיש להשקיע  - קידום אורח חיים בריא וספורט .5

 .+55מותאם לאזרחים ותיקים ולבני  כושר גופני וספורט

חיים אבחון וקידום אורח , בייחוד בתחום מניעה פיתוח תשתיות בתחום בריאות במזרח העיר .6

הקצאת קרקעות הנגשת מידע ו). גינות ירוקות ומסלולי הליכה וספורטהחל מ(+ 55לגילאי בריא 

העיקרי הינו בתחום קידום אורח במזרח העיר האתגר  .דיור מוגן ובית אבות, לטובת מרכז יום

מד על מיצוי זכויות ודפוסי צריכת לחינוך בני משפחה לטיפול בקשישים ולחיים בריא ו

  .שירותים
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  וקהילה  תחום חברה: פרק שני

   .עיריית ירושלים, פנאי ותרבות, חברה מינהל, מחלקה לגיל השלישיה 2.1

רכזים מ 12מתוכם  ,+55למגוון האוכלוסיות בעיר מגילאי  חברתיים רכזיםמ 56 מפעילההמחלקה 

המחלקה מיפוי והגדירה שלושה סוגי  ערכה, 2013-14במהלך שנת . חברתיים לאוכלוסייה החרדית

חלוקת להלן .  מרכזי התמחות) 3מרכזים חברתיים ) 2מועדונים חברתיים ) 1:מועדונים לגיל השלישי

  : המרכזים על בסיס מיפוי שביצעה המחלקה

  שם המקום  שכונה  סוג
קהל 
  היעד

אחוזי משרת 
  נגישות הרכזת

כמה 
ימים 
בשבו

 ע
בעלות 
  ניצול שירותים  המבנה

 5 נגיש 30% עולים רמות עולים רמות דוןמוע

משרד 
 התאמה  השיכון

 מועדון

שמואל 
 התאמה  שכירות 4 נגיש 50% ותיקים סנהדריה הנביא

 תלפיות מועדון

בית 
הידידות 
 -תלפיות  

בני העדה 
 יכול להכיל עוד עמותה 2 נגיש 30% עולים האתיופית

 62% ותיקים גונן גוננים מועדון

לא 
 יכול להכיל עוד עירייה 5 נגיש

 מועדון

גבעת 
 שאול

גבעת שאול 
 התאמה  מינהל 2 נגיש 40% ותיקים )חרדיות(

 מועדון

בית 
 50% ותיקים בית וגן הכרם

לא 
 התאמה  עירייה 5 נגיש

 מועדון

לב 
 התאמה  מינהל 5 נגיש 50% ותיקים לב העיר העיר

 מועדון

גבעת 
  התאמה מינהל 5 נגיש 50% ותיקים גבעת שאול שאול

 מועדון

גינות 
 75% ותיקים בארי העיר

לא 
 התאמה  עירייה 5 נגיש

 גוננים מועדון

 -בית הופמן 
אמצע 
 התאמה  מינהל 1 נגיש 20% ותיקים החיים

 גוננים מועדון

 -בית הופמן 
 יכול להכיל עוד מינהל 5 נגיש 30% ותיקים גברים

 גוננים מועדון

 -בית הופמן 
 יכול להכיל עוד למינה 3 נגיש 50% עולים עולים

 גוננים מועדון

 -בית הופמן 
 יכול להכיל עוד מינהל 5 נגיש 30% ותיקים ותיקות

 מועדון

גינות 
 העיר

בית 
 -אלישבע 

 התאמה  מינהל 2 נגיש 20% ותיקים גינות העיר

 מועדון

נווה 
 יעקב

 - נווה יעקב 
 יכול להכיל עוד מינהל 3 נגיש 30% ותיקים בוכרים

 יכול להכיל עוד מינהל 4 נגיש 40% ותיקים סררהמו מורשה מועדון

 מועדון

שמואל 
 הנביא

שמואל 
 -הנביא 
 התאמה  סוכנות 3 נגיש 33% ותיקים חרדיות

 מועדון

פסגת 
 זאב

 - פסגת זאב 
 התאמה  מינהל 3 נגיש 20% ותיקים גיל בכיר

 מועדון

פסגת 
 התאמה  מינהל 2 נגיש 20% ותיקים טוניק זאב

 ? מועדון

משפחות 
 40% ותיקים שכולות

לא 
 3 נגיש

עמותה 
 יכול להכיל עודיד (
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 )לבנים

 מועדון

פסגת 
 זאב

 -פסגת זאב
עולים 
 התאמה  מינהל 5 נגיש 50% עולים רוסים

 יכול להכיל עוד עירייה 5 נגיש 50% ותיקים בית ישראל בוכרים מועדון

 מועדון

חומת 
 שמואל

חומת 
 יל עודיכול להכ מינהל 4 נגיש 40% ותיקים שמואל

 50% ותיקים 'רמות א רמות מועדון

לא 
 התאמה  מינהל 3 נגיש

 50% ותיקים בוכרים בוכרים מועדון

לא 
 התאמה  מינהל 5 נגיש

 50% ותיקים בית מרים בוכרים מועדון

לא 
 התאמה  מינהל 5 נגיש

 50% ותיקים נוה חמד ? מועדון

לא 
 התאמה  מינהל 4 נגיש

 מועדון

עיר 
 גנים

החיים 
 -ם הטובי

 יכול להכיל עוד מינהל 3 נגיש 30% ותיקים עיר גנים

 ז"תלפ מועדון

 - וטרנים 
ארמון 
 1 נגיש 20% עולים הנציב

+ מינהל 
 יכול להכיל עוד עירייה

 ז"תלפ מועדון

דרום 
אמריקאים 

-          
ארמון 
 2 נגיש 20% עולים הנציב

+ מינהל 
 יכול להכיל עוד עירייה

 מועדון

נווה 
 יעקב

 בוכרים
 -גברים 

 יכול להכיל עוד מינהל 3 נגיש 30% ותיקים נווה יעקב

 מועדון

נווה 
 יעקב

 - וטרנים 
 התאמה  מינהל 1 נגיש 20% עולים נווה יעקב

 מועדון

נווה 
 יעקב

בני העדה 
 -האתיופית 
 יכול להכיל עוד מינהל 2 נגיש 20% עולים נווה יעקב

 מועדון

נווה 
 יעקב

נווה  -עולים 
 20% עולים יעקב

לא 
 יכול להכיל עוד מינהל 3 נגיש

 מועדון

נווה 
 יעקב

דרום 
אמריקאים 

 התאמה  מינהל 2 נגיש 20% עולים נווה יעקב -

 יובלים מועדון

עולים 
 התאמה  מינהל 5 נגיש 50% עולים יובלים

 רוממה מועדון

רוממה 
 התאמה  מינהל 3 נגיש 30% ותיקים מסורתיות

מרכז 
 רוממה חברתי

רוממה 
 התאמה  מינהל 5 נגיש 50% תיקיםו חרדיות

 1 נגיש 50% ותיקים בית רחל יובלים מועדון

+ מינהל 
 יכול להכיל עוד עירייה

 ז"תלפ מועדון

ארמון 
 5 נגיש 20% ותיקים הנציב

+ מינהל 
 יכול להכיל עוד עירייה

 ז"תלפ מועדון

 -ותיקים 
ארמון 
 2 נגיש 50% ותיקים הנציב

+ מינהל 
 דיכול להכיל עו עירייה

מרכז 
 50% ותיקים ארנונה ז"תלפ חברתי

לא 
 יכול להכיל עוד עירייה 1 נגיש

 ז"תלפ מועדון

 -רוסים 
ארמון 
 יכול להכיל עוד מינהל 1 נגיש 20% עולים הנציב

מרכז 
 טור-א התמחות

מרכז 
מוסיקה 

 יכול להכיל עוד מינהל 4 נגיש 30% ותיקים צלילי הזהב

 יכול להכיל עוד מינהל 4 נגיש 30% ותיקיםמרכז  גילהמרכז 
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מוסיקה  התמחות
 הגיל

מרכז 
 גוננים התמחות

בריאות וגיל 
 ותיקים גוננים

 10% + 

 יכול להכיל עוד עמותה 1 נגיש 75%

מרכז 
 גילה התמחות

בריאות ללא 
 יכול להכיל עוד עמותה 2 נגיש 50% ותיקים לאות גילה

מרכז 
 התמחות

גינות 
 60% ותיקים מחול עפרון העיר

לא 
 התאמה  עמותה 1 שנגי

מרכז 
 התמחות

גינות 
 40% ותיקים גן בוטני העיר

תלוי 
 משתנה מינהל 2 במנהל

מרכז 
 טור-א התמחות

קולנוע 
 התאמה  מינהל 1 נגיש 10% ותיקים בסינמטק

מרכז 
   התמחות

 -תהילה 
 יכול להכיל עוד מינהל 1 נגיש 50% ותיקים מנהלים

מרכז 
 התמחות

גינות 
 העיר

חיות 
 -וחברים 

מרכז תרבות 
 יכול להכיל עוד עירייה 4 נגיש 10% ותיקים עמים ונוער

מרכז 
 התמחות

גינות 
 העיר

תקשורת 
 מינהל 4 נגיש 20% ותיקים וצילום

  יכול להכיל עוד
 

מרכז 
 התמחו

גינות 
 העיר

גמלאים 
 2 נגיש 50% ותיקים יוצרים

+ מינהל 
 יכול להכיל עוד עירייה

מרכז 
 ותיקים בית הופמן גוננים חברתי

50% + 

 יכול להכיל עוד מינהל 5 נגיש 50%

מרכז 
 רמות ב רמות חברתי

ותיקים 
 התאמה  מינהל 5 נגיש 50% עולים \

מרכז 
 רוממה חברתי

  -רוממה 
 יכול להכיל עוד מינהל 4 נגיש 50% ותיקים חרדיות

מרכז 
 התאמה  מינהל 5 נגיש 100% ותיקים הר נוף  הר נוף חברתי

מרכז 
 חברתי

 קרית
 התאמה  שכירות 5 נגיש 50% ותיקים קרית משה משה

מרכז 
 התאמה  עמותה 5 נגיש 100% ותיקים בית שוויץ גוננים חברתי

מרכז 
 חברתי

גינות 
 העיר

גינות העיר 
בית  -

 יכול להכיל עוד מינהל 5 נגיש 50% ותיקים יהודית

מרכז 
 גוננים חברתי

בית הנוער 
 20% ותיקים העברי

לא 
 כול להכיל עודי מינהל 5 נגיש

מרכז 
 התאמה  מינהל 4 נגיש 50% ותיקים שטרן יובלים חברתי

מרכז 
 חברתי

גבעה 
צרפתי

 ת

גבעה 
 יכול להכיל עוד מינהל 5 נגיש 50% ותיקים הצרפתית

מרכז 
 חברתי

לב 
 העיר

גמלאי 
 75% ותיקים העירייה

לא 
 התאמה  שכירות 5 נגיש

מרכז 
 התאמה  נהלמי 5 נגיש 50% ותיקים גילה גילה חברתי

מרכז 
 חברתי

פסגת 
 יכול להכיל עוד מינהל 5 נגיש 40% ותיקים פסגת זאב  זאב

מרכז 
 התאמה  עירייה 5 נגיש 100% ותיקים תלפיות בקעה חברתי

מרכז 
 חברתי

נווה 
 ותיקים נווה יעקב יעקב

   

100%+50

 יכול להכיל עוד מינהל 5 נגיש  %

מרכז 
 יכול להכיל עוד מינהל 5 ישנג 50% ותיקים מוסררה מורשה חברתי

מרכז 
 יכול להכיל עוד עמותה 3 נגיש 30% ותיקים בית יעקב ? חברתי

מרכז 
 ז"תלפ חברתי

ארמון 
 הנציב

ותיקים 
 5 נגיש 50% עולים \

+ מינהל 
 התאמה  עירייה
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מרכז 
 חברתי

גינות 
 50% ותיקים אקדמאים העיר

לא 
 התאמה  עירייה 2 נגיש

מרכז 
 חברתי

שמואל 
 הנביא

שמואל 
 התאמה  סוכנות 4 נגיש 60% ותיקים הנביא

  

  :מרכזי התמחות עירונים בנושאים מוגדריםהמחלקה מפעילה , בנוסף

ומציע חוגים ללמידת כלי נגינה  2010שנת הוקם ב+ 50צלילי המוזיקה  -בית הספר למוזיקה �

  .)בגיא בן הינום וכעת גם בשכונת גילהממוקם (

 .מועדון גמלאים בגן הבוטני �

 .רכזים החברתייםילות של זהירות בדרכים נעשית בכל המפע �

בשיתוף עם החברה להגנת הטבע ומכון ירושלים לחקר ישראל בהבאת ציפורים  חוג צפרות �

 .למרפסות בתי הוותיקים

  קבוצות מקהלה 8 �

  קבוצת תיאטרון �

  יות/רקדנים 30המונה + 60 לגילאי" ירושלים של זהב"להקת מחול ייצוגית  �

הוא  גילם הממוצע(גמלאים  40עבור כל יום רביעי פועלת ל בית רינה ניקובה בית הספר למחו �

78(.  

  :עירונייםרכזים חברתיים מ 2.2

רחוב ( בית הנוער העברי, )2ק "רחוב רד( מועדון דלת פתוחה :מועדונים חברתיים עירוניים •

אגודת   ,)עפעמים בשבו 3לותיקי הצופים מפגשים (טר רבית פרנקפומועדון ב ,)105הרב הרצוג 

לניצולי  עמך, )6רחוב מנה ( התאחדות עולי אמריקה וקנדה, )23רחוב בן יהודה ( החרשים

 .)27רחוב הלל (מרכז תרבות לעולים , )23רחוב הלל ( שואה

, מועדונים חברתיים הפעילים בתחומים שונים לאורך היום 11 פועליםבמקום  בית פרנקפורטר •

, חוגי אומנויות, לימוד תורה, אולפן לעברית, התעמלות(חוגים , מקהלות 3במסגרתם פועלים 

בדיקות , בדיקות ראיה, במרכז ניתנים טיפולי שיניים(שירות רפואי , )טיולים והרצאות העשרה

שירות , שירותי דת בבית הכנסת, ס"שרות סוציאלי של עו, )אחות ובדיקות של רופא כללי

ש שמוכרת "ר על יצירותיהם וחנות מגאגף תעסוקתי יצרני לקשישים שמקבלים שכ(תעסוקה 

  .ל"ם וצהיגני יליד, א"מד, באי המקום מתנדבים למען הקהילה בבתי חולים). את היצירות

י הקרן לירושלים והוא "שופץ לפני כשנה וחצי עהמקום  -"מקום צעיר למבוגרים" בית הופמן •

יית קהילה על פני במקום מאמינים בבנ. לגיל השלישינגיש ומותאם משמש כמרכז רב תכליתי 
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מגוון השירותים . זהו מקום עירוני שאינו פונה רק לאוכלוסיית השכונה .רצף גילאי ותפקודי

, הרצאות והעשרה, קהילה מטיילת, )שקל לחוג 60(חוגים במחירים סבירים ובאיכות :  במקום

מען פעילות התנדבות של גמלאים ל, מועדונים חברתיים אחד לגברים ואחד לנשים שני ישנם

, ס"נאמנות חינוך הפועלות בגני ילדים ובביה, גמלאים בגובה העיניים וביקורי בית למרותקי בית

מתנדבות  50, מרכז עירוני+ 50מרכז מיצוי זכויות ל, קורסים למחשבים 8,  גינה בינדורית

שקל  30בתשלום עצמי של (קבוצות חברתיות  5עוד במקום יש . בתוכנית בריאות וגיל

מועדון נשים באמצע החיים לנשים עובדות , נשים שנפגשות פעמים בשבוע 50ל ש) לפעילות

קבוצת כורדים דוברי , נשים 20 עם מועדון צרפתית, +70מועדון רסקו לבנות , +55בנות 

מאבטלה "תוכנית תעסוקה , משתתפים 15מועדון ניצולי שואה , קבוצת רוקדים כורדית, ארמית

קתי והעצמה אישית וקבוצת תמיכה לקידום תעסוקה עצמאות ימי חמישי מועדון תעסו" לצמיחה

 +.50אנשים בני  12מפגשי הכשרה משתתפים  12ויזמות 

המחלקה לקהילות ותרבויות  -מחלקת חברה ופנאי לעולים חדשיםמועדונים לעולים של  •

קהילתי -פועלת לתת מענה חברתי) מינהל שירותי קהילהרשות הקליטה בשל (עולים 

לתת במה לאמנים עולים ומידע בתחומי תרבות וזהות . עולים המגוונת בעירלאוכלוסיית ה

מרכז " הרמוניה"ו) 36רחוב יפו (במסגרת המחלקה פועלים בית קהילות עולים . יהודית

הבתים פתוחים לכלל . בבתים אלה ניתנים שירותים בשפת העולים). 27רחוב הלל (התרבויות 

 .אוכלוסיית העולים בכל קבוצות הגיל

  :מועדונים חברתיים לפי פריסה אזורית במימון המחלקה לזקן 2.3

 מזרח מערב דרום צפון אזורים               

  

 תחומי פעולה

מועדון למוגבלי  מועדונים לזקן
תנועה רמות 

 )מינהל קהילתי(

קשישים מוגבלים 
מינהל קהילתי (

 )גילה

פעילות בחן קרית 
 יובל

מועדון גברים 
 ל קודסאבנא א

מועדון אתיופים 
מינהל (נווה יעקוב 

 )קהילתי

מועדון נשים אבנא  מפגש רוממה  
 אל קודס

מועדון מונגש 
מינהל (צרפתית .ג

 )קהילתי

מועדון משולב ורב 
תכליתי בוכרים לב 

 העיר

טור מועדון - א
חברתי עמותת 

 קודס- איאת אל
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מועדון קשישות 
 בוכרים

תוכנית לדוברי  התוכניות העשר
 רוסית ברמות

מועדון בריאות 
 גינות העיר

חיים חיובים בגיל 
 זקנה יובלים

" חיים בסרט"
הפקת סרט אבנא 

 קודס- אל

תוכנית העשרה 
 בנווה יעקוב

משפחה ברשת  מפגש בוקר גונן
 גנים

דיאלוג בין דורי 
 שועאפת

תוכנית במועדון 
 צרפתית. מונגש ג

חודש טעם ב קפה ומאפה בקעה
 רוממה

 -------- 

 מסגרות תומכות

 מפגשי מידע לבנים

 ז"מנהיגות תלפ

 "יש עזרה"תוכנית 

הפקת ספר 
 ופירסומו

סומכת ניצולי 
 שואה

  

 יחד בכרם

  

 בוא נדבר על זה

טעם חדש בנוה  סמך ניצולי שואה
 חמד

ליווי זקנים 
 למועדון

  

 בוקר של זהב

 סמך לניצולי שואה   זריקת מרץ

 הסעות לב העיר    

תעסוקת בית  תעסוקה
 אשכול

מועדון תעסוקה 
 גילה

מועדון תעסוקה  ------ 
 )?(איזורי 

מינהל (פסגת זאב  מועדון מועשר
 )קהילתי

, אומנות בבית ------  ----- 
ביקורי מתנדבים 

 אגף האומנויות

מסגרות לזקנים 
 נטו

. מרכז מידע ג
 צרפתית

   -----  -------- 

    

פעילות בבית  גינות העיר מרכז רב שירותים ולי שואהניצ
 הכרם יובלים

  

קפה מוסקבה     
 יובלים

 פעילות בנווה חמד 

  

   במזרח העירמחלקת חברה ופנאי  2.4

חולשת על כל התחומים מגיל המחלקה . בעירייה בתחום זה פועלת המחלקה לחברה במינהל חברה ופנאי

, ישנם רכזי נוער שמפעילים תוכניות חברתיות(בתחום נוער  ר ובמסגרתה פועליםהרך ועד לגיל המבוג

ד לתמיכה וסיוע במשפחות "מוקדי צמי 6הפעלת (ד "תחום צמי,)מועצת תלמידים, למידה וקבוצת ספורט

קבוצות נשים בשכונות והפעלת  8הפעלת (תחום משפחה , )בעלות צרכים מיוחדים ואיתור מסגרות
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הפעלת מועדונים חברתיים (ותחום הגיל השלישי ) מוקד למשפחה, והעצמה לנשיםתוכניות הכשרה 

  . תחום אומנות, )והכשרת צוות רכזות המועדונים

משרתים מקומות בילוי ופנאי נוספים ה.  סים במסגרתם מתבצעות הפעילויות"מתנ 8במזרח העיר ישנם 

 .גן הפעמון וטיילת ארמון הנציב, לוניתיאטרון אלחקואתי ליד אמריקן קו: מזרח העיר את אוכלוסיית 

במסגרת המועדון הפעילות . +60לבני במזרח העיר  מועדונים חברתיים 13במסגרת המחלקה פועלים 

 ).טיולים, פעילות ספורט, הרצאות(דלה 

  :2013שנת תמונת מצב עדכנית ללהלן ,לפי המחלקה

מספר   מקום  מועדון

ימים 

  בשבוע

ממוצע   חברים

משתתפים 

  יומי

ורת קת

  המקום

-פער

תת 

  ניצול

  -20  60  40  100  2  מועדון סלואן  סלואן

  -5  30  25  60  2  סניף רווחה  גבשה

    נסגר  10  40  2  מועדון מוכבר  מוכבר

  -20  60  40  65  3  ס"מתנ  בית צפפה

    נסגר  10  15  3  ס"מתנ  ראס חמיס

  0  20  20  40  2  עמותת איאת  אטור

  -40  80  40  120  4  ס"מתנ  בית חנינא

    נסגר  8  15  2  קלטמ  נסיבה

מועדון במימון ( ס"מתנ  אבנא אלקודס

  )הקרן לירושלים
3  55  30  50  20-  

  -10  30  20  40  2  סניף רווחה  צור באהר

  -55  70  15  30  3  ס"מתנ  כפר עקב

  -15  30  15  30  2  מסגד  אום טובא

  -15  30  35  60  2  סניף רווחה  שועפאט

  -35  60  25  40  2  ס"מתנ  עיסויה

  -20  60  40  100  3  ס"מתנ  בית דוד

  

  

  : סיכום תמונת מצב המועדונים במזרח העיר

 השעות פעמים בשבוע בין 2-3משתתפים שמגיעים  1200משרתים בערך המועדונים : דלות המשאבים

לא  .לימוד עברית, טיולים, הרצאות, שיעורי דת, בישול, ספורט כוללת הפעילות במועדונים. 9-12

משתתפות רוב ה .במועדונים עם מטבחון המשתתפים מבשלים לעצמםו ארוחות קבועות במועדון ניתנים 

- כ יוצאים להתפלל במסגד בכפר או באל"גברים בד. ובמקומות בהם מגיעים גברים ישנה הפרדה ן נשיםה

  . בחקלאות/עובדים בגינה, אקצא
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, סגדלמשל בתוך מ, מבני המועדונים אינם נגישים וממוקמים במקומות לא הולמים: בעיות נגישות

אל . ס ואין שיתוף פעולה עם בעלי המוסדות שבתוכם הם פועלים"בביה, ס"במתנ, בלשכת רווחה

המועדונים לא מגיעים כמות גדולה יותר של משתתפים מכיוון שהם לא נגישים מבחינה פיזית ומבחינה 

ת כי היא דרך טור מסוכנ-הכניסה למועדון בא ).אין הסעות ואין קווי תחבורה ציבורית למקום(תחבורתית 

בבית חנינא המועדון רחוק , בשועפאט החדר קטן, בבית צפפא הכניסה למועדון דרך מדרגות, כביש ראשי

טובא -המועדון באום. בעיר העתיקה הפעילות מיועדת למוסלמים ולנוצרים יחד, מהשכונה ויש מדרגות

   .למשל אסור לשיר, פועל במסגד אבל הם מגבילים את התכנים

  

  
  שער הפרחים העיר העתיקה, א אלקודסס אבנ"מתנ 2.4.1

בכל קבוצה  .בנפרד לגברים ולנשיםמועדונים חברתיים למבוגרים  שני פועליםס "במתנ .1

יש רשימת המתנה אבל בשל מחסור . אנשים 40אך מגיעים מידי יום בממוצע  65רשומים 

 5רים  המקום פתוח לגב, הפעילות כוללת חברה וספורט. במבנים אין אפשרות להוסיף אנשים

יש לציין שהסבסוד מלא . ( 8-12פעמים בשבוע  4ולנשים המקום פתוח  8-12ימים בשבוע בין 

שעות  10-ב פתמשתתהמחלקה לחברה ופנאי . וההשתתפות עצמית היא למקרה של טיולים

הקושי העיקרי  .)למדריכה והשאר מממנת הקרן לירושליםשעתים שעות לרכזת ו 8שבועיות של 

  .ין דתי או חברתיינגישות ולא ענ בהגעה למקום הוא

 2012במרץ  תוכנית החלהה -ל"עם אש שיתוףב "חיים לשנים"תוכנית ס פועלת "במתנ •

) הוא הכי צעיר 52מתנדבות הגיל  23כיום יש (הכשרת מתנדבות  המטרתושנים למשך שלוש 

געים לזיהוי מפשהן מבקרות בבתיהם של מבוגרים וז 'חוטא וואדי ג-באב ,משכונות אסעדיה

פעילויות נוספות  .לשכנע אותם להצטרף לקבוצות הליכה ועוד, בבית ולניהול אורח חיים בריא

לפי עונות השנה נמצאת י באי המקום "המטופחת ע - גינה קהילתיתמתקיימת ב לאזרחים ותיקים

קורס עברית , שיעורי דרמה, )לקראת החלפת כל המחשבים(חדר מחשבים , ס עצמו"במתנ

 . לות ספורטופעי למבוגרים

 

  ביקורי בית חברתייםתוכניות בתחום  2.5

  )המשרד לאזרחים ותיקים(פרויקט והדרת פני זקן  •

) פ שכונות העיר"ע(קבוצות  3-המחולקים ל, מתנדבים 60- ירושלים פועלים כ "והדרת"תוכנית ב

דידות מטרתה הפגת הב" והדרת"פעילות ). ס בהכשרתה"עו(כשבראש כל קבוצה עומדת רכזת מקצועית 

) אחד על אחד(במישור הפרטני נכנסים המתנדבים לבתי קשישים בודדים : והיא פועלת בשני מישורים
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פועלים המתנדבים במרכזים קהילתיים , במישור השני. פעמיים בשבוע לכשעתיים בכל פעם- לפעם

  . בעשייה קהילתית, )מועדונים חברתיים, מרכזי יום(

בתים המקבלים ' מס שם השכונה
 רטניסיוע פ

ניצולי שואה ' מס
 מכלל הבתים

מספר מרכזים 
 קהילתיים בשכונה

 2 ארנונה

 2 12 בית הכרם

 1 16 בית וגן

 3 בקעה

 3 גבעה צרפתית

 4 גבעת מרדכי

 3 גבעת שאול

 1 גונן ח

 2 גוננים

 2 23 גילה

 1 הולילנד

 2 הר חומה

 3 הר נוף 

 2 טלביה

 3 מבשרת

 1 3 12 מושבה גרמנית

 1 מלחה

 2 מעלות דפנה

 1 מקור ברוך

 1 1 מקור חיים

 1 2 32 מרכז העיר

 3 נחלאות

 1 נווה יעקב

 1 ניות

 1 1 5 סנהדריה

 5 פסגת זאב

 1 פת

 3 4 21 קטמון

 1 1 20 קטמונים

 4 14 קריית משה

 4 5 40 קרית יובל

 1 13 קרית מנחם

 1 2 8 וממהר

 3 23 58 רחביה
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 4 19 רמות

 4 6 רמת אשכול

 1 4 רמת תמיר

 1 1 שמואל הנביא

 2 תל ארזה

 6 תלפיות

 23 56 355 כ"סה

  

ל והעירייה להקמת בתים חמים בהם "תוכנית בית חם הינה תוכנית בשיתוף אש - תוכנית בית חם •

 6-7עמותת עידן מפעילה . בשכונות יתכמסגרת חברתית קהילת יוכלו אזרחים ותיקים לבקר

המחלקה לזקן  . נחתם הסכם לפתיחת בית חם במזרח העיר, השנה. בתים חמים ברחבי העיר

 עמותת משגב לקשיש .בתים חמים למען מרותקי הבית במערב ובמזרח העיר 2מתכננת לפתוח 

 .)משתתפים בקבוצה 11-20בין (חמים בתים  11מפעילה לאוכלוסייה החרדית 

  נופש ותיירותפעילויות בתחום  2.6

בשל עלות . החברתיים בהשתתפות עצמיתרכזיים נערכים במסגרת המ טיולים וסיורי פנאי •

עמותת  .ההשתתפות העצמית הטיולים דלים במרכזים במזרח העיר למרות הדרישה הרבה לכך

 .מארגנת טיולים לחבריה מהאוכלוסייה החרדית" משגב לקשיש"

  

  מוקדים לזקן והמחלקה לזקן , לשכות הרווחה: בקהילה שירות סוציאלי 2.7

איכות חייו של הזקן קידום פועלת ל הינה יחידת מטה במינהל לשירותי קהילה ,המחלקה לזקן •

אוכלוסיית היעד בירושלים היא גברים . באמצעות פיתוח מגוון שירותים ייחודיים לגיל המבוגר

  .60ונשים מעל גיל  65מעל גיל 

שירותי אגף הרווחה . מינהל קהילהאגף רווחה בניתן על ידי  אלי בקהילההשירות הסוצי •

יעוץ השירות הסוציאלי כולל . מזרח ומערב, דרום, צפון: נחלקים לארבעה אזורים עירוניים

סידור מוסדי , סיוע חומרי, תיווך מול גורמים שונים, ותמיכה לאזרחים ותיקים ובני משפחותיהם

לשכות  22בעיר ישנן . אפוטרופסות והחלת חוק סיעוד, ורי ביתביק, בבתי אבות ומרכז יום

לשכות  7בדרום  , לשכות שכונתיות 6במערב , לשכות שכונתיות 6בצפון (רווחה שכונתיות 

   .)לשכות שכונתיות 3ובמזרח  שכונתיות

המרכז למצבי  10כורש  וברח –המרכז למצבי חירום ניתן שירות חירום באמצעות ,בנוסף •

א מעין חדר מיון חברתי שמטרתו לסייע במקרי חירום כמו משברים אישיים חירום הו

אוכלוסיית היעד של המרכז היא דיירי  .פגעי מזג אוויר ומתן שירות לדיירי רחוב, ומשפחתיים

המרכז מספק . בודדים נודדים וכל מי שמגיע לירושלים ונקלע למצוקה, מחוסרי דיור, רחוב
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המרכז הוא ייחודי לירושלים ולא קיימים כמותו בעיריות אחרות . שירות לכלל אוכלוסיית העיר

  .  בארץ

נציג את , )2010( לפי תוכנית אב לשירותים שערך מינהל קהילה ביחד עם מכון ירושלים לחקר ישראל

ובתחזית גידול האוכלוסייה לפי + 65הנתונים הבאים על מערך השירות הסוציאלי תוך התמקדות בקני 

  :פילוח גיאוגרפי

  לשכת צפון

  

מקבלי 

שירות בני 

שנת ( +65

2010(  

' תחזית אוכ  +75  65-74בני 

2020-2025 

  64-50בני 

 3,600 1,500 2,200   640  נווה יעקוב

 7,000 1,900 2,300  1230  פסגת זאב

 3,100 1,800 1,400  740  אשכול

 3,400 1,400 1,400  610  בוכרים

 5,600 900 1,300  570  רמות

  רמת שלמה

  

50  

160 80 1,300 

לשכת 

  מערב

מקבלי 

שירות בני 

65+  

' תחזית אוכ  +75  65-74בני 

2020-2025 

  64-50בני 

 3,000 1,600 1,500  860  לב העיר

 3,700 1,100 2,000  530  רוממה

 4,800 2,000 1,900  670  הר נוף

 2,600 700 1,600  620  עיר גנים

 4,100 1,900 2,500  1000  קרית היובל

 4,700 2,000 2,500  1200  בית הכרם

נתוני תחזית 
רק לשכונת 

  בית וגן
  

  

600  600 1,200 

לשכת 

  דרום

מקבלי 

שירות בני 

65+  

' תחזית אוכ  +75  65-74בני 

2020-2025 

  64-50בני 

מושבות 

  רחביה

1360  

3,800 5,200 6,100 

 2,800 1,300 1,200  590  ו- גונן א

 2,500 1,300 2,500  1120תלפיות 
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  :שירות סוציאלי במזרח העיר

העיר : לשכות שכונתיות 3- מזרח העיר כולל לשכה אזורית אחת ו, לפי נתוני תוכנית האב לשירותים

  ). אלף תושבים 100-70(כה שכונתית משרתת אוכלוסייה רחבת היקף כל לש. סילוואן ושועפאט, העתיקה

לשכת 

  מזרח

מקבלי 

שירות בני 

65+  

' תחזית אוכ  +75  65-74בני 

2020-2025 

  64-50בני 

 - מרכז

העיר 

  העתיקה

970  

6,400 3,400 18,600 

 - דרום

  סילוואן

1460  

1,600 700 5,800 

 - צפון

  שועאפט

1210  

3,000 1,600 10,500 

  

 ץברובע הנוצרי בלשכת הרווחה וסייעה במימון שיפוזקן לירושלים מספקת תשומות למוקד ל הקרן

  .המקום ובתוכניות יציאה למרותקי בית ופעילות של הפגת בדידות

  :העיר מזרחעבור עתידי תכנון ב

ית בבוהשנייה  בית צפפא, אום טובא, צור בהארהאחת לשכונות  -הקמת שתי לשכות רווחה .1

ללא תוספות בניה לא מבנה מתאים העיקרי הוא במציאת הקושי (צי שנה עוד חבחנינא 

 ). חוקיות

   .עיר עתיקהוהבנייה של לשכה עבור צוות מטה בשנה מתחילים כבעוד  .2

  : לשכות הרווחה בשכונות העירבמוקדים לזקן  2.6.1

לאלו  םג( ת המבוגרים בשכונותלכלל אוכלוסייהפונה  מוקדים לזקןהבמסגרת לשכות הרווחה ניתן שירות 

, במוקדים מתקיימות מגוון פעילויות הכוללות תכניות חברתיות). שאינם מטופלים בלשכות הרווחה

המוקדים פועלים בתיאום עם כל . פעילות תרבות ופנאי וכן פעילויות בתחום הבריאות, מועדוני ארוחות

ם לצרכי הזקנים השירותים באיזור ובשיתוף מתנדבים תושבי האיזור מתוך כוונה לספק מענה הול

  :להלן החלוקה הגיאוגרפית של המוקדים.בשכונה

  

  מזרח

 1,600 100 400  100  ההר חומ

בקעה 

  תלפיות

890  

3,200 2,700 3,900 

 4,800 2,600 4,500  890  גילה

 1,500 600 900  490  ט-גונן ח



  

  שירותים ירושליםמיפוי והערכת ח "דו
  ר קרן מזוז"ד :איסוף ועיבוד נתונים

  

 

 

   

 

 

 36 

  מוקדים במזרח 6  מוקדים באזור צפון 5  מוקדים באזור מערב 9  מוקדים באזור דרום 6

  ט- קטמון ח

  ו-גוננים קטמון א

  רחביה

  ח גילה"פלמ

  ז"תלפ

  בקעה תלפיות

  קרית מנחם

  קרית יובל דרום

  קרית יובל צפון

  מקור ברוך

  בית וגן

  הכרם בית

  לב העיר

  הר נוף

  קריות

  רמות

  רמת אשכול

  נווה יעקוב

  בוכרים

  פסגת זאב

, לנוצרים, למוסלמים

וז 'לתושבי ואדי אלג

  ארח'ושייח ג

במסגרת המוקדים ניתן שירות של קבוצות תמיכה והעצמה במגוון נושאים המאפיינים את צורכי 

 2012ש והתמיכה שפעילות משנת מהטבלה הבאה ניתן ללמוד על קבוצות המפג. הקשישים בשכונות

  :במוקדים השונים

  אזור מזרח העיר  אזור צפון  אזור דרום  אזור מערב

יש עזרה ,ינון טיפוליג

לקשישים מוגבלים 

פינה חמה , ובודדים

, לקשישים במלון חן

ואה שתוכנית לניצולי 

עולים  עורשי, בבית הכרם

חיים , קשישים בקהילה

חיובים בגיל הזהב בקרית 

בוצה לאלמנות יובל וק

  בודדות

, ז"קפה אינטרנט בתלפ

כרונות קשישים יתיעוד ז

קבוצה לאלמנות , בגוננים

קשישות וקבוצה 

חבר לקשישים עולים מ

  העמים

קבוצה לנשים המטפלות 

  .בבן זוג סיעודי

באזור זה נערכים קבוצות 

בנושא אלימות לקשישות 

שחוו התעללות או הזנחה 

מבן זוג או ילד וקבוצה 

ברים קשישים נוספת לג

  הפוגעים בבנות זוגן

קבוצה לנשים בודדות 

ואלמנות להתמודדות עם 

פעילות גופנית , המוות

ותזונה נבונה בשועפאט 

קשישים בגילאי  20(

העלאת המודעות , +)60

בנושאי הזנחה בסילוואן 

 10- קשישים ו 10(

, )מטפלים בני משפחה

קבוצה להורים קשישים 

להתמודדות עם ילידם 

  )תקשישו 15(

קבוצות תמיכה לקשישים 

באמצעות אומנות 

  ובוסתניה

קבוצת תמיכה לקשישים 

בודדים להעלאת ותיעוד 

  כרונותיז

קבוצה לתמיכה בנשים 

קשישות חרדיות אלמנות 

  ממאה שערים

קבוצות תמיכה של גינון 

טיפולי ככלי להתמודדות 

עם קשישות הסובלות 

נטל נפשי , ממחלות

  ובדידות

ים קבוצה טיפולית לקשיש

  ,בודדים

קבוצות העצמה ותמיכה 

  )טור- א(נפשית 

העשרת קשישים בודדים 

במוקד אבנא אלקודס 
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  באמצעות אומנות

        

  שואהמיצוי זכויות לניצולי תוכניות בתחום  2.8

 6000, הם ניצולי שואה מטופלים ברווחה 8000 מתוכם ניצולי שואה 24000 מתגוררים בירושלים

לטיפול רב תכליתיים מרכזים  4 שניםחמש  לפניהוקמו , בארץ בפרויקט חדשני .מהכלל הם חרדים

, במינהל קהילתי יובלים, במינהלים הקהילתיים ברחוב אוסישקיןממוקמים מרכזים  3( בניצולי שואה

משגב לקשיש י עמותת "פועל עהמרכז הרביעי ו פליטי שואה ווטרניםלעולה ו לוסייהבפסגת זאב לאוכ

 :מרכזיםהמטרות . חרדיםלניצולי שואה 

  פיתוח תוכניות לעצמאים ומרותקי בית -

  )מועדון למנצח וחברותא למגזר חרדי, מועדוני קפה אירופה 6(צמצום בדידות והדרה  -

  מיצו זכויות מתוך סך ניצולי השואה 5,000עד כה  - מיצוי זכויות -

  הקמת פורום ארגוני ניצולי שואה ביחד עם מועצת הגמלאים -

וני בנעשה בעירייה בשנים האחרונות בשיתוף עם מתנדבים הצליחו למצות זכויות באמצעות המיפוי העיר

  . תיקי ניצול שרשומים במערכת ממוחשבת לפי שכונות 21,000כיום יש . לניצולי שואה

  

לגברים עם מועדון (פועלים במסגרת עמותת משגב לקשיש : מועדונים חברתיים לניצולי שואה חרדים

  .וכן במסגרת עמותת עמך )נפגשים פעם בשבוע 80-100לנשים עם משתתפים ומועדון  20-30

  

  ופעילות ציבוריתהתנדבות תוכניות ושירותים בתחום  2.9

  :בתחום ההתנדבות ישנה עשייה מרובה שכוללת פעילות מכלל דגמי השירותים הניתנים בעיר

לגסי  קרן, ס הדסה"ביה המחלקה לגיל השלישיבשיתוף  "בריאות וגיל"צוות מתנדבות   •

התוכנית .  מטרת התוכנית להכשיר פעילות שכונתיות לקדם אורח חיים בריא בשכונה. ל"ואש

מטבח , תזונה(פרויקטים  8מתנדבות שפיתחו  80החלה במינהל קהילתי גוננים שם פעלו 

 5נפתחה קבוצה בגילה ושם יש  2011באמצע ) הרצאות, פיתוח חשיבה, הליכה, קהילתי

 .פרויקטים

" נאמני טבע עירוני"גמלאים מתנדבים שהם מ מורכב )נאמני טבע עירוני(ע "י נטצוות מתנדב •

לפיתוח האתרים ולהעלאת המודעות לטבע בעיר , דואגת לניקיונם, המסיירת באתרי הטבע

 ).בשיתוף התחנה לחקר ציפורי ירושלים של החברה להגנת הטבע(

דיירי הקיבוץ מתגוררים . שייך לעמותת קבוצת רעות :קיבוץ עירוני במרכז קליטה גילה •

בניינים מאוכלוסים ברובם בעולים מרוסיה  11דירות ב 288במתחם מרכז הקליטה הכולל 

הקיבוץ מפעיל תוכניות +). 65דירות מתגוררים בני  65-70(מבוגרים ובמשפחות מעמד נמוך 
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ת פעילויות חברתיו, סיירת תיקונים לתחזוקת הבית, במקום בהתנדבות כמו גינה קהילתית

 . לבודדים

תפקידה של היחידה לתווך בין תושבים בכל גיל  :מנהל קהילה, יחידה עירונית להתנדבות •

היחידה גם . המעוניינים להתנדב לבין ארגונים המבקשים אותם ולהפך באמצעות אתר אינטרנט

ארגון יום עיון , פרסום עלוני התנדבות, הנפקת כרטיסי מתנדבים, אחראית על ביטוח מתנדבים

פועלות ה) מערב ומזרח, דרום, אזור צפון(ליחידה יש ארבע רכזות התנדבות אזוריות . מידהול

היחידה בשיתוף עם המינהלים הקהילתיים הקימו שישה מרכזי . בתוך לשכות הרווחה האזוריות

רמת שלמה ורמות , הר נוף, פסגת זאב, ז"תלפ, גילה: התנדבות לכלל הגילאים בשכונות הבאות

    .החרדית

 300היחידה מונה  –חידת המתנדבים של האגף לייעוץ לקשיש במוסד לביטוח לאומי י •

שות לגמלת סיעוד מתנדבים כיום שתפקידם העיקרי לבקר בבתי קשישים בקהילה שהגישו בק

שולחים (ביקורים חד פעמיים : המתנדבים עורכים שני סוגים של ביקורי בית. ובקשתם נדחתה

מלא שאלון ביחד עם האזרח הוותיק ובוחן את הבית וממליץ על מתנדב באופן חד פעמי והוא מ

 200כל חודש נערכים בערך . שירותים ומשאבים לקהילה ומאתר מבוגרים הנמצאים בסיכון

יש היום . שעה וחצי-פעמים בשבוע למשך שעה(ביקורי בית קבועים ). ביקורי בית חד פעמיים

מתוכם  90, מתנדבים 300מתוך ה). קשישים שזוכים לפגישה קבועה של אחת לשבוע 600

 .פועלים במזרח העיר

של הוקם במטרה לשמור על קשר מתמשך  109מוקד   - ב"של עמותת מלב 109מוקד  •

“ ?מה נשמע”שירותי : במוקד  מערך השירותים. ולשאול לשלומםמבוגרים עם אנשים מתנדבים 

י "ביקורי בית ע, ורוסיתצרפתית , אנגלית, עברית: שיחה יומית לבירור מצב וצרכים בשפות

שירותי , סיוע בגיוס ציוד רווחה, תרופות תיקוני בית, סיוע פיזי בקניית מצרכים, מתנדבים

אנשים  2,500ועד  2,000המוקד משרת . ימניקור ועיצוב שיער בתשלום סמל, פדיקור רפואי

' ורג'קינג ג' רח :כתובת המוקד). מהמגזר הערבי 5-מהמגזר החרדי ועוד כ 130-כ(כל הזמן גדל 

  .ירושלים, מגדל הפעמון,  3

 : קשר עם סטודנטיםתוכניות התנדבות ו •

ס באוניברסיטה "ס לעו"ס מביה"מלגות לתלמידי עו 20הקרן לירושלים מפעילה תוכנית של  �

שקל והמטרה היא לפתח מודעות ולעלות  4500עלות כל מלגה . העברית לעבודה עם קשישים

למוד את התחום ולעבוד בו כיוון שיש רצון נמוך של בעלי את המוטיבציה של סטודנטים ל

המטרה העיקרית לשנות תפיסות עולם בקרב הסטודנטים ולחזק . לעבוד עם קשישיםמקצוע 

  .ח"במחלקה לטיפולי בית של קופ, הסטודנטים עושים הכשרה מעשית בעמך. קשר בין דורי
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התוכנית הוקמה לפני שלוש  תשל אגודת הסטודנטים אוניברסיטה עברי" אמץ סבא"תוכנית  �

שנים ביוזמה של סטודנטים במטרה לחבר בין סטודנטים חדשים בעיר לבין קשישים בודדים כדי 

תחילה התוכנית עבדה סביב הדרכת מחשבים . שיכירו זה את זה ויפגשו אחת לשבוע לשעתיים

רויקט מתנדבים סטודנטים שמשתתפים בפ 30יש , 2013עד לאוקטובר . ובהמשך זה השתנה

  .וינט תומך בתשלום במלגות לשלושת מרכזי התוכנית'הג. ללא מלגות

 : )י"מנח( מינהל החינוך, קשר בין דוריתוכניות התנדבות ו •

בתוכניות עם אזרחים  בני נוער 70התנדבו   2012בשנת  -י"מנחמחלקת מחויבות אישית  �

רדיו כגן עם תיעוד  , יעמותת מחשבה טובה וקשר רב דור עם בתוכניות לימוד מחשביםותיקים 

הקראת סיפורים  ,)ניצולי שואה 4-5כיום יש קבוצה אחת עם (סיפור חיים של ניצולי שואה 

קפה קהילות  ,)תלמידים אך עוד לא התחיל השנה 15קבוצה אחת של (לקשישים בבתי אבות 

  ).בונים מיזם אומנות על סיפור חיים של קשישים(

מתנדבים גימלאים המתנדבים ישירות   140 ישנם כיום י"במנח מחלקת מתנדבים בחינוךלפי  �

מלבד זאת ישנם מתנדבים מבוגרים . י"מחלקת מתנדבים בוגרים במנח באמצעות בבתי ספר 

 :במסגרת העמותות הבאות

o  46עמותת ידיד לחינוך מתנדבים 

o  50בעמותת פוש מתנדבים 

o  12בעמותת תבנה השירות הפסיכולוגי מתנדבים 

o 60ם בעמותת שלם מתנדבי 

  . גמלאים בחינוךמתנדבים  308כ "סה

 10של המשרד לאזרחים ותיקים ובית התפוצות שותפים  "קשר רב דורי"תוכנית במסגרת  �

במסגרת התוכנית תלמידי בית הספר נפגשים . בתי ספר במזרח העיר 4ס בירושלים ועוד "ביה

 . עם אזרחים ותיקים  וביחד הם מתעדים את סיפור החיים של הוותיק

ל אחת לחודש "עם מחלקת קשרי קהילה וצהבשיתוף בית שוויץ נדבים למען גמלאים במת •

 . מגיעים חיילים בודדים למרכז החברתי

 .לאוכלוסיה החרדית" משגב לקשיש"מוקד מתנדבים של עמותת  •

  .ל בעירייה"במסגרת שי מתנדבים שרובם פנסיונרים שמייעצים בתחומי התנסותם 25 •

שבועיות המיועדות  העידן המייצר תכניות טלוויזיעמותת של  קהילתית הטלוויזיפרויקט  •

ולשדרה  ההפרויקט מאפשר לאזרחים ותיקים מתנדבים להפיק תכנית טלוויזי. לאזרחים ותיקים

 . בערוץ הקהילתי המקומי במגוון נושאים על סדר היום
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סגרת פעילות במ, וסףנב. שמיכות ומאווררים, בבית פרנקפורטר יש חלוקת נעלים לניצולי שואה •

 .פעילות בין דורית ובמסגרת זו מתקיימתים לתלמידים 'נשים שמתנדבות בהכנת סנדוויצ הבית

  תחום התנדבות במזרח העיר

עורכות ביקורי בית וקשישים למתנדבות במועדונים + 55נשים בנות  5-10במזרח העיר בין  •

  .  ביחד עם הרכזות

 14-נשים מתנדבות המפוזרות ב 1,000של " מיני אקטיב"מרכז תוכנית המרכז הבין תרבותי  •

הנשים הוכשרו כפעילות שכונה לקדם אקטיביזם חברתי הכולל פניה למוקד . מוקדים שכונתיים

במסגרת המרכז הבין תרבותי .  מעקב אחרי טיפול הבקשה ועוד, על כל מפגע סביבתי 106

, מאיים בעיקר של גבריםהקמת ועדי שכונה עצ: כגון, נעשות יוזמות שונות לפעילות ציבורית

מרפאים ואחיות לסיוע לימודי , )צוותי שכונה 3-4כיום יש (הקמת צוותי שכונה לשעת חירום 

 .בעיסוק לעבור את מבחני ההסכמה בישראל ולעבוד במקצוע שלהם במזרח ירושלים

 

  ) ם"של(תנועת שירות לאומי למבוגר  2.9.2

ביוזמה , תנדבים הפורשים ממעגל העבודהתנועה עממית למכמ "תנועת שלהוקמה  2002בשנת 

פעילות התנועה מציעה אפשרויות התנדבות בגני . סים"משותפת של משרד החינוך והחברה למתנ

ובמסגרות " מומחים למען הקהילה"מועדוני אור ירוק ותוכנית , בנק הזמן, קהילה מטיילת, ילדים

, קרית היובל, גינות העיר: הילתייםהתנועה ממוקמת בארבעה מינהלים ק, בירושלים. חינוך שונות

  . ת שמפעילים את התוכנית/בכל מינהל יש רכז. רמות ותלפיות מזרח

  בנק הזמן 2.9.2.1

למינהלים קהילתיים המטה לראשונה בירושלים ביוזמת  מהבנק הזמן למעורבות קהילתית הוק תוכנית

בבנק . ארגוני המתנדבים בירושליםעיריית ירושלים ומועצת , וינט ישראל ובשיתוף עם קרן ירושלים'וג

י מתן עזרה במקצוע ובניסיון שלהם ופודים את זמנם כאשר הם "את זמנם ע" מפקידים"הזמן אנשים 

בנק הזמן   ".זמן"כאשר המטבע המוחלף הוא , כל אחד יכול לתת וכל אחד יכול לקבל  .זקוקים לתמורה

ים והן מארגונים הנותנים שירותי קהילה אוסף את הצרכים ואת היכולות מהקהילה הן מאנשים פרטי

י כלכלה קהילתית ועידוד "לבנות קהילה ולפתח סולידריות חברתית ע: מטרות התוכנית. ורווחה בשכונה

בבנק הזמן כל אחד יכול להשתתף . פעולה עצמאית ואזרחית של פרטים לשיפור איכות החיים בקהילה

מתוך חברי בנק הזמן הם תושבים בגילאי  61% כ"שכונות וסה 10התוכנית פועלת ב, כיום. בכל גיל

55.+  
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  +55חברים מגיל   מספר חברים  שם הבנק

  200  380  עיר גנים

  70  160  בית הכרם

  843  1200  גינות העיר

  70  150  ז"תלפ

  68  120  פסגת זאב

  196  280  הר נוף

  40  75  רמות

  56  110  רוממה

  20  50  לב העיר

  12  60  בוכרים

  1575כ "סה  2585 :כ"סה  סניפים 10

  

  מועצת הגמלאים 2.9.3

פעילות משותפת ותיאום בין  ומטרתה ליזום 18.6.2009- מועצת הגמלאים בעיריית ירושלים הוקמה ב

לקדם ולהגן על זכויות , עמותות ומוסדות העירייה הפועלים בתחום הגיל השלישי, ארגוני הגמלאים בעיר

הבריאות וההתנדבות , הפנאי, ולקדם את תחום התרבות לשפר הליכי בירוקרטיה בעירייה, גמלאי העיר

ועדת , תרבות ופנאי, ועדת אירועים: במסגרת המועצה פועלות שבע ועדות. של אזרחים וותיקים ולמענם

ועדת , ועדה קהילתית, ועדת מידע ותיאום פעילויות, ועדה למען ניצולי שואה, זכויות ושירותים לנזקקים

המועצה מתכנסת אחת לחודש בעירייה ומקדמת פרויקטים ותוכניות בשיתוף .  ועדה בין דורית, חברות

  . מחלקות ואגפי העירייה

  והשכלה העשרה, שירותי חינוך 2.10

סים ברחבי "מתנ 9- מופעלת ב )תוכנית השכלה ייחודית ללומד המבוגר(ה "תוכנית תהיל �

 9-תלמידים ב 1300לומדים (קבוצות תלמידים בקורסים מגוונים  80-העיר ומשתתפים בה כ

, מחשבים, אנגלית: קורסי העשרה במגוון נושאיםוהשלמת השכלת יסוד : )מרכזים ברחבי העיר

, שיפור איכות החיים, ספרותושירה , גיאוגרפיה, הכרת הארץ, פרשת שבוע, אזרחות, ך"תנ

:  הם השותפים לתוכנית .שיפור השפה קרוא וכתוב ועוד, הבנת הנקרא, בריאות, צרכנות נבונה

האגף לחינוך מבוגרים והמשרד , המינהל חברה עיריית ירושלים מחלקה לגיל השלישיה
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ה במזרח העיר מטעם המחלקה לגיל "השנה נפתחו שתי כיתות תהיל .לאזרחים ותיקים

במסגרתם החלו בלימוד מחשבים ) ס אבנא אלקודס"בשה ובמתנ'רובע נוצרי אל ג(השלישי 

 .ועברית

הקורסים פתוחים לקהל הרחב עם , )של האוניברסיטה העברית(קורסי השכלה במכון מגיד  �

 .הנחות לאזרחים ותיקים

  אוניברסיטה עממית  �

שדרי רדיו וסדנא ,צילום וסטילס, קורסים עריכת סרטים במחשב הביתי - בית הספר לתקשורת �

  לכתיבת סיפורי חיים

  גימלאים 500מסע בעולם משתתפים  - קורס בסינמטק �

  שיתוף מחלקה לגיל השלישי והאגף לחינוך חרדי במשרד החינוךב תוכנית מורשת ומסורת �

בית פרנקפורטר יש אולפן לעברית לעולים מצרפת ושיעורי ב -למידת שפות ואולפן עברית �

 רשות הקליטה. מחשבים

בתחום לקהל מקצועי ולקהל הרחב הפועל ביד שרה מציע קורסים  המכון הגריאטרי �

 .לציבור הרחב עורכים ימי עיון בתחום זקנה וגריאטריהד ריבה ביחד עם יד שרה י. הגריאטריה

ברחבי העיר יש כוללים לגברים חרדים ומדרשות בוקר עבור כלל : למגזר חרדימדרשות  �

, בוקרמועדון מפעיל בית הכנסת ישורון לכיפות סרוגות , למשל(האוכלוסייה הדתית והחרדית 

 .)יש ביקוש בשכונות החדשותמדרשת בוקר לגיל הביניים ברוממה ו,  בית הכנסת מרים

  

   תמיכהו זכויותמיצוי , מידעמרכזי שירותי  2.11

  ומיצוי זכויות מרכזי מידע •

ולאנשי  לבני משפחהלתושבים קשישים נותן יעוץ  מרכז יעוץ מידע והסברה במחלקה לזקן �

מיצוי זכויות , השמה במוסדות ,ניצול כלכלי של קשישיםעל  בנושאים שונים ובכלל זה מקצוע

  .לי שואהלניצו

יעוץ , מיצוי זכויות, שמטרתו להנגיש מידע מעודכן לשכת פניות עולים של רשות הקליטה �

  ליווי העולה בתהליכי קליטה ופרסום מידע כללי, וסנגור

ליווי לעולים , תיאום, של רשות הקליטה שמספק שירותי מידע המוקד העירוני לעולי אתיופיה �

 .בכל קבוצות הגיל
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השירות ניתן . מפנה ועוקב אחר הטיפול, מקבל את פניות הציבור של העירייה 106מוקד  �

המוקד . גמלאים של העירייה המתנדבים במוקד 5ישנם , כיום. עברית וערבית, בשפה הרוסית

הסדרי , אירועים(ובנושא העיר ) שעות פתיחה ועוד, בעלי תפקידים(מספק מידע בנושא העירייה 

 .יב את כמות הגמלאים המתנדבים במקוםהובע עניין במוקד להרח). תנועה ועוד

 מייעצים מתנדבים  15-20 -המוסד לביטוח לאומי, מוקד מיצוי זכויות באגף לייעוץ לקשיש �

קשישים /אלמנותעם  שיחותזו יוזמים במסגרת (טפסים ומסייעים במילוי שלושה ימים בשבוע 

נערכים ימי מידע  פעמים בשנה -ימי מידע ועיוןגם במסגרת האגף נערכים  ).90מעל גיל 

כל חודש נערך יום עיון לגמלאים חדשים , צוואות וירושות, ים על קצבת שארים/לאלמנות

לעובדים , נערכים גם עיון ייחודים לדוברי רוסית. אנשים 100אנשים ומגיעים עד  500מוזמנים ו

  .זרים ולחרדים

קהילתית  ס"ח המחלקה לעו"לפי דו(מרכזי מיצוי זכויות של מינהל קהילה  שבעה �

 ): מינהל קהילה, ולמשאבי קהילה

 :מרכזי מיצוי זכויות אזוריים

: ייעוץ והכוונה ללא תשלום בתחומים הבאים, מרכז מידע: מרכז מיצוי זכויות אזור מערב �
זכויות לחד הוריות , דיני עבודה, ייעוץ משפטי, הוצאה לפועל, חובות ,ביטוח לאומי  ,דיור

במרכז . למרכז שלוחה לאוכלוסייה החרדית במנהל הר נוף. עודוזכויות פליטים ומבקשי מקלט 
פועלת קבוצה של מתנדבות דוברות צרפתית אשר מסיעות לעולים מצרפת בהנגשת זכויות 

  .ובליווי התהליך הבירוקרטי של קידום זכויות

במקום ניתן  ,למיצוי זכויות למשפחות) טאון-קניון אפ, גילה( מרכז מיצוי זכויות אזור דרום �
ניתן לקבל , כמו כן. ייעוץ והכוונה במימוש זכויות על ידי אנשי מקצוע ותושבים מתנדבים, מידע

  . תיווך וייצוג מול הגורמים הרלוונטיים, עזרה במילויי טפסים

בו ניתן מידע וסיוע במיצוי  אזור דרום בבית הופמן, מרכז מיצוי זכויות לאזרחים ותיקים �
זכויות מוניציפאליות , בריאות, דיור, ויות בביטוח לאומיזכ: כגון, זכויות בתחומים שונים

הפנייה לייעוץ משפטי ומידע כללי על שירותים לאזרחים , זכויות ניצולי שואה, )'ארנונה וכד(
  .ותיקים

,  ביטוח לאומי  :בו ניתן ייעוץ ומידע בנושאים) 2רחוב חיי אדם (מרכז מיצוי זכויות אזור צפון  �
דיור , תחום דיני עבודה, )'מים כו, ארנונה(מיצוי זכויות בעירייה , ריתהו-משפחה חד,קצבת נכות

בנוסף פועלת במקום קבוצת נשים חד הוריות הפעילות . מס הכנסה שלילי, צרכנות, ציבורי
 .בנושא שינוי מדיניות

משרת את כל אוכלוסיית מזרח ) מינהל קהילתי בית חנינא(מרכז מיצוי זכויות מזרח העיר  �
 . בריאות וארנונה, משרד הפנים, ביטוח לאומי: חום של מצוי זכויות בנושאים ירושלים בת

  :מרכזי מיצוי זכויות עירוניים
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הכוונה ומיצוי ,יעוץ , מספקת מידע) בית קהילות עולים 36יפו ( לשכת פניות עולים עירונית �
 .זכויות לעולים בתחומי חיים שונים

מינהל קהילה , ועל במסגרת אגף הרווחהפה ל שירות ייעוץ לאזרח עיריית ירושלים"שי �

השירות ניתן לכלל קבוצות הגיל . מידע ובמידת הצורך התערבות, שירותי ייעוץ קומטרתו לספ

מתנדבים שרובם פנסיונרים  25כיום ישנם . בעיר כולל לתושבי יישובים מסביב לירושלים

שלוש עמדות טלפון ב 09-15השירות פועל כל יום בין השעות . שמייעצים בתחומי התנסותם

אין שירות בערבית ופונים . ספרדית, אנגלית, צרפתית, )מתנדבת אחת(וניתן בשפות רוסית 

לא (פניות בשנה  3000- ישנם כ, לפי מנהל השירות. דוברי שפה זו לרוב מגיעים עם מתורגמן

. 60פונים הם מעל גיל  25%,  להערכתו). כולל אנשים שפנו מספר פעמים על אותו עניין

ש העירייה חל איסור על השירות "בשל החלטת יועמ -הנחות וחובות בארנונה :מאפייני הפניות

ישנה העדפה בקרב פונים מבוגרים לפנות לעזרה . להתלוות לפונים למחלקת הארנונה בעירייה

עיקר הפניות של מבוגרים נעשה בתחום תחזוקה . מאשר להכביד כנטל על משפחתם בשירות

בעיר לא בכול הבניינים יש ועד בית מוסדר או חברות באגודה לתרבות  -ףוניהול הבית המשות

בחלק מהבניינים המשותפים אם מרבית דייריו מבוגרים הם חסרי כוחות לטפל ולתחזק . הדיור

, בנוסף. העדר חברות ניהול לבניינים ישנים וקטנים מקשה על אוכלוסיית המבוגרים. את הבניין

  . ים בין צעירים ומבוגריםהפניות עוסקות בסכסוכי שכנ

  :מרכזי מידע ארציים נוספים הפועלים בעיר

 ל"אש -רעותארצי אתר האינטרנט  �
)http://www.eshelnet.org.il/category/Database_of_Rights_of_the_Elderly( 

וינט 'ג-ל"מאגר מידע ושירותים ארצי אש �
)http://www.eshelnet.org.il/category/DataBase_of_Services( 

  )עבור ותיקים חרדים(מרכז מידע ומיצוי זכויות של משגב לקשיש  �

  יעוץ משפטי לקשיש-יד ריבה �

  ח הדסה"מידע וייעוץ בביה -כיוונים �

  יד לתומך קבוצות תמיכה לבני זוג וילדים �

העמותה מספקת שירותים באופן ארצי וסניף העמותה  -למיצוי וקידום זכויות הזקן" כן לזקן" �

העמותה מבוססת על מערך מתנדבים ומספקת שירותי קו חם קו טלפוני . ממוקם בירושלים

מאבקם . העמותה אף עוסקת בקידום מדיניות ארצית. עברית וערבית, רוסית: בשלוש שפות

  . 2006המרכזי היה לקבלת הנחה בארנונה עבור ותיקי העיר ירושלים בשנת 
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  :קבוצות תמיכה

שירותים לקבוצות המרכז מספק (הרווחה עבודה קהילתית באגף , היחידה לעזרה עצמית �

זה בזה תמוך של אנשים עם בעיה משותפת  בכדי ללארגן קבוצה לעזרה עצמית ומידע לתושבים 

  +.55במסגרת הקבוצות פעילים בעיקר בני הדור הבא בני . )ולהקל על ההתמודדות

כיום פעילות  -מפעיל אגף ייעוץ לקשיש של המוסד לביטוח לאומי ות/קבוצות תמיכה לאלמנים �

במסגרת הקבוצה מקיימים . ארבע קבוצות וזו השנה השנייה שיש קבוצה לנשים אלמנות חרדיות

המחלקה מעוניינת לפתוח קבוצת תמיכה במטפלים עיקרים . ימי עיון בנושא מיצוי קצבת שארים

  .בני משפחה ובני זוג ובנשים שהתגרשו בגיל זקנה

   וסיוע ברכישת מוצרי חשמל תשירותי ארוחות מוכנו -סיוע לבית 2.12

ארגונים מספקים  3(אגף הרווחה באמצעות הלשכות השכונתיות משתתף בקניית ארוחות חמות  •

קשישים קיבלו ארוחות מוכנות  40, 2013בשנת , לפי נתוני המחלקה לזקן). את המנות לבתים

ות זו נרכשה כמ )מנות נקנו עבור תושבי מזרח העיר 1,484מתוכן (מנות  11,358כ "לבית סה

  .שירות זהישנו תת ניצול של . ₪ 42,000בסך של 

שהיא עמותה נוצרית שמעניקה ) משמעות בערבית מתן" (עאטם"במזרח העיר פועלת עמותת  •

 .טיפול בבית וארוחות חמות בעיקר בגדה המערבית או לקשישים נוצרים

הקרן משקיעה   - רהקרן לירושלים מסייעת בסבסוד רכישת מוצרי חשמל לקשישים במזרח העי •

 .אלף שקל לקניית מוצרי חשמל לטובת קשישים בשיתוף עם לשכות הרווחה 100

  תיאום ותכלול שירותים, תוכניות איגום  2.13

הקמת פורום עירוני למען מרותקי בית בעיר בשיתוף מועצת ב 2013שנת המחלקה לזקן החלה ב •

  .הגמלאים

 .פורום ארגוני ניצולי שואה של מועצת הגמלאים •

  :חברהתובנות ודגשים להיערכות בתחום 

חילופי מידע בין , איגום ותיאום בין מרכזי המידע השונים  –ומצוי זכויות  תיאום ותכלול מידע .1

חוד יהבטחת המענה בשפות השונות ובי. והפנייה הדדית לצורך מידע ומיצוי זכויות, מרכזים אלו

 . עשיווק והפצת מידע על קיום מרכזי המיד. ערביתשפה הב
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. כמליאה אזרחית בעלת השפעה על עיצוב מדיניות עירונית חיזוק והרחבת מועצת הגמלאים .2

להשפעה על קבלת החלטות , זהו פרויקט הדגל של העירייה וניתן להרחיבו לפעילות בינדורית

הגברת שיתופי הפעולה של המועצה עם . וליצירת מנגנון מתכלל בנושא אזרחים ותיקים

  .בכל שכונה כדי לחזק נציגות שכונתית של אזרחים ותיקים המינהלים הקהילתיים

כדי לספק שירותים ומענים לאזרחים וותיקים  מינוף תחום התנדבות ומעורבות חברתית .3

משמשת פלטפורמה חברתית מוצלחת לשילובם של  בנק הזמןתוכנית . במצבים תפקודיים שונים

בנק הזמן מציע . ברה לאורך זמןוחזק את תרומתם לח+ 55אזרחים ותיקים צעירים בגילאי 

  .מפגש בין דורי בגובה העיניים במסגרתו האזרח הוותיק תורם ונתרם

התרבות והפנאי כדי , בין כלל שירותי החברה -רצף שירותיםהמבטיח  מתכללמנגנון בניית  .4

החל מהאזרח הוותיק העצמאי המתגורר (לבחון מתן שירותים מגוונים על פני רצף תפקודי 

ולפי כל ) ה באזרח הוותיק המרותק לביתו ואינו מסוגל להשתתף בפעילות מחוץ לביתובביתו וכל

  :במיוחד יש לבחון פיתוח מענים חברתיים לקבוצות הבאות. מגזר בעיר

במיוחד מקרב בעלי הכנסות ) נפשיות או חברתיות, מסיבות בריאותיות(בודדים מרותקים לבית  •

 ח "ש 4,000של עד 

 .  םהם ייחודיים לצרכיהתאמת שירותי –גברים  •

יש לקחת בחשבון שקבוצה זו תזדקק לשירותים נגישים יותר ולכן יקרים יותר + 75לבני  •

חוגים עם מספר מצומצם של משתתפים ועל כן יש לבחון סבסוד מיוחד , ליווי, הכוללים הסעות

רכזי בפיתוח שירותים יש לקחת את נושא הניידות וההסעה למקום כאלמנט מ. לאוכלוסייה זו

 . להשתתפות

דוגמא למודל ייחודי משמש . פיתוח שירותים בשיתוף ובניהול עצמי של אזרחים ותיקים •

אשר ניתן ללמוד מהם על מודל לניהול עצמי כחלופה  33של דיירי בוסתנאי  הדיור המאורגן

 .  נוספת לדיור מוגן ובית אבות

התשתית .מועדונים הקיימתיש להוסיף ולחזק את תשתית ה -שירותים חברתיים במזרח העיר .5

יש לפעול להנגשת המבנים לצרכים של האזרחים . הנוכחית אינה מצליחה לענות על הצרכים

+ 55נשים בגילאי . נדרשת הרחבת התשתית גם בתחום המיצוי זכויות ומרכזי מידע. הוותיקים

  .שיעורי תיאטרון ושחייה, לימוד עברית, הציעו קורסים במחשבים

לצורך איתור  -סביב האזרחים הוותיקים גורמי מפתח בקהילהפויות עם שותזיהוי ומינוף  .6

צריכת ,  מיצוי זכויות רפואיות, יעוץ כלכלי, הפצת מידע כללי והדרכה על מיצוי זכויות, צרכים

גורמי , מנהלי כוללים, גורמים כמו גבאי בית הכנסת. הנגשת שירותים ומערכות סיוע, תרופות

 . ושירותים לא פורמאליים הפועלים במגזר זהמתנדבים ועוד גופים , חסד
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  תחום כלכלה ותעסוקה: פרק שלישי

  והשמה הכשרה, לאזרחים ותיקים מרכזי תעסוקה 3.1

המיועדים למקבלי קצבת זקנה והשלמת הכנסה על מנת לסייע להם : מועדוני תעסוקה 6ישנם  •

לים במסגרת המחלקה המועדונים פוע. להגדיל את הכנסתם ולספק מסגרת חברתית לתעסוקה

 : רשימת המועדונים. לזקן ושירותי הרווחה

o 5ברחוב השיש  עבודות יד לקשישים בשכונת גילה   
o 124שתיות לכלל העיר בשדרות הרצל עבודות חרו   
o 124במגוון עבודות בשדרות הרצל  מועדון תעסוקה יצרני   
o  מועדון לעבודות יד בבית פרנקפורטר  
o 7ן למען העיוור ברחוב ימין אבות עדומועדון תעסוקתי לעיוורים במו   
o 14ל מועדון אמנות ועבודות יד ביד לקשיש ברחוב שבטי ישרא  

 בשיתוף  קהילה לחזור למעגל העבודה מטעם המינהל לשירותי +60תוכנית הזדמנות לבני  •

, ל"אש, והרשות לקליטת עלייה הרשות העירונית לתעסוקה, המחלקה לזקן, אגף הרווחה

שיצאו  +60בני  התוכנית מיועדת לאנשים מבוגרים. ומכון שיפור ותיקיםהמשרד לאזרחים 

מתאימה לגברים ונשים , כמו כן. או פרשו ומעוניינים לחזור לעבודה חלקית ממעגל העבודה

 מסלול תעסוקה ומסלול יזמות :שני מסלוליםפועלים בתוכנית  .לפתח עסק מהבית המעוניינים

 פעמיים, מפגשים 20עד  15י והכוונה תעסוקתית למשך ליוו, התוכנית כוללת הכנה. עסקית

י מכון "ליווי אישי של שלושה חודשים נוספים ענערך התוכנית  בתום. בשבוע בשעות הבוקר

קבוצות עם  3-השתתפו ב 2012-2011בתוכנית הפיילוט שהתקיימה במהלך סוף שנת  .שיפור

השתלבו כשכירים במשרה   50% -כתוצאה מהתוכנית למעלה מ+ . 60אנשים מבוגרים בני  72

מנהל אחזקה ואב בית , ד"עבודה במזכירות במשרד עו, עבודה כצלם: כגון ,החופשיחלקית בשוק 

מתכנת , אחות בדיור מוגן, השגחה של מבחני בגרות, עבודה במכירת תכשיטים, בבית מלון

דמים יזמות השאר קידמו ומק. ועוד בריפוי בעיסוק בבית אבות מדריכה תעסוקתית, מחשבים

סבב נוסף של  .או נמצאים בשלבים של חיפוש עבודה בליווי מכון שיפור) אפ-סטארט(עסקית 

  .תלפיות, 2פועלי צדק ' רח'', בית אל הלב''ב 26.2.13בהכשרה לקבוצה רביעית עומד להתחיל 

 .מינהל חברה ופנאי, המטה לפיתוח מנהיגות נשים תפועלתוכנית ה – נשים מקדמות תיירות •

ובקרוב ) בוכרים לב העיר, עין כרם, שרעפת(גרת התוכנית הוקמו מוקדים בשלוש שכונות במס

במסגרת התוכנית נשים לומדות יזמות בתחום התיירות . בית הכרםורמות , רובע יהודיבגם 

במינהל קהילתי גאולה  במסגרת התוכנית הוקם .אירוח בבית ועוד, ומפעילות סיורים בשכונה

, סביב העדות השונות, למסע יהודי בירושלים בעקבות מוסדות חינוך "מרכז פעם" בוכרים
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סביב , סיור חוויתי בעקבות נשים גדולות בעיר, בעקבות אישים רבניים רסיו, אירוח ביתיהכולל 

  . מרכז המבקרים בבנין המינהל שהוא מבנה בוכרי עתיק. תפילות ועוד

 .שילוב והשמת העולה בתעסוקה הולמת נותן בין היתר שירותי המוקד העירוני לעולי אתיופיה •

  . משתתפים בו בעיקר בני הדור הבא

פועל השנה להקמת פורטל השמה ותעסוקה  מרכז טיפוח יזמות ירושלים  -ירושלים י"מט •

 .לאזרחים ותיקים

בעירייה פועלים רשות התעסוקה והמחלקה לפיתוח עסקי כשני גופים האמונים על תחום 

תוכניות המיועדת לאזרחים ותיקים אך משתתפים בהם /גרתם פעילותאין במס, עם זאת .התעסוקה

 .בני הדור הבא

הכשרה כוח עבודה והגדלת מקורות התעסוקה , להשמה רשות התעסוקה במינהל קהילה פועלת •

מוקדים  3(מוקדים שכונתיים בעיר  30-הרשות פרוסה ב. ומגוון ההזדמנויות הכלכלי בעיר

ושני מוקדים מיועדים לגברים  -בסילוואן ובשועפט, צפפאבית -מתוכם פועלים במזרח העיר

ת /בכל מוקד מועסק רכז. המוקדים ממוקמים במינהלים הקהילתיים ובלשכות הרווחה). חרדים

בנוסף למוקדים . קרנות ומלגות לימודים, השכלה והכשרה, תעסוקה שמסייע בתחומי השמה

מרכז זה ניתן סיוע מקיף לעולים ב( מרכז תעסוקה עירוני לאקדמאים ולעוליםישנו , אלו

חדשים המנסים להשתלב במעגל העבודה ונפתחו קורס לשילוב עולי צרפת וקורס הכנה 

מרכזים . ומרכז תעסוקה לסטודנטים באוניברסיטה העברית) למטפלות לנשים יוצאות אתיופיה

, שוטפת במקביל לפעילות. ייעוץ והכשרה לקרירה והשמה, אלה מספקי שירותי הכוון תעסוקתי

ערבי , יזמות עסקית, עורכת הרשות מיזמי תעסוקה עירוניים כדוגמת יריד לימודים ותעסוקה

בי התוכניות הצפויות . כנסים וימי עיון לאנשי מקצוע ולמעסיקים, הסברה ומיצוי זכויות

קורסי יזמות , תעסוקה ברשת להקניית מיומנויות טכנולוגיות, סדנאות לקידום תעסוקתי: להיפתח

קורסים אלו מסובסדים לתושבי . קורסי אנגלית והכרת המחשב, נהגי אגד, פקידי ביטוח, קיתעס

טרם אך + 55ופעילים בה בני מוקדי התעסוקה פתוחים לכלל קבוצות הגיל באוכלוסייה  .העיר

 . נעשתה במסגרת רשות התעסוקה  פעילות יזומה וממוקדת רק בקבוצת האזרחים הוותיקים

במסגרת המחלקה  - מנהל תפעול עיריית ירושלים, אגף לקידום עסקים, מחלקה לפיתוח עסקי •

שתפקידם לתווך בין העירייה לבין אזורים ) כולל חרדי וערבי(שטח עובדים שבעה רכזי 

ליווי פרויקטים עירונים חוצי , הקמת מנהיגות וועד באזור, מיצוי פוטנציאל קיים, עסקיים

העובדים מחולקים לפי ). להפוך עסקים לירוקיםפרויקט של איכות סביבה , למשל(שכונות 

 ).למשל אחד מהעובדים שאחראי על השוק ערך מפגש על פנסיות עם סוחרי השוק(אזורי מסחר 
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ובתוכנית להקים מרכז  )משרד ממשלתי( י לפיתוח מזרח ירושלים"במזרח העיר החל לפעול פעמ •

, תפירה, דה מהבית בתחומי רקמהנשים מבוגרות הציעו עבו( תעסוקה במזרח העיר לכל הגילאים

 .)שירותי סבתא, מכירת מזון, מלאכת יד

  צרכנות 3.2

, כרטיס ירושלמי המיועד לכלל תושבי ירושלים ומעניק הנחות והטבות במגוון מוקדי תרבות

ומעלה ללא  67כרטיס ירושלמי לגמלאים מונפק מגיל . חנייה וצרכנות, חוגים, ספורט, מופעים

 8000נוספו עוד  2013בשנת , תושבים 15000נרשמו כמעט  2012נת שב. צמיתותעלות ול

  +.  67תושבים בני 

  : בתחום כלכלה ותעסוקהתובנות ודגשים להיערכות 

לתועלת הייחודית וגופים עירוניים העוסקים בתחום בקרב מעסיקים  הגברת מודעות והסברה �

 . תודעת שירות, גמישות, הזמן כולל פניות של, ולניסיון הרב שמביאים אזרחים ותיקים לעבודה

  -מותאמות נישות תעסוקההגדרת  �

יש לבחון המשך פיתוח תוכניות בתחום היזמות במסגרת עסקים קטנים  - יזמות עסקית  �

יש לכוון אזרחים ותיקים ליזום עסקים שלא דורשים השקעה . ובינוניים ומתן עבודה מהבית

זה דורש פיתוח . ים גבוהים במיוחדמרבית בשל יוקר המחייה בעיר ומחירי שכירות עסק

בירושלים עסקים בגודל . יעוץ כלכלי ופיתוח המסוגלות התעסוקתית, מרכז יזמות והכשרה

יש לבחון פיתוח יזמות עסקית בתחום . קטן ובינוני מהווים מנועי צמיחה במסגרת השכונות

 .התיירות פנים וחוץ

וד עשר שנים מתוכננת הכפלת יש לקחת בחשבון שבע -פיתוח אזורי תעשייה ותעסוקה  �

מרכזי מסחר ברחבי העיר  18תלפיות ובכניסה לעיר ופיתוח של , שטחי מסחר בגבעת שאול

, קרית יובל) מעל הקניון ואין שם חניות(פסגת זאב ) יש תוכנית ולפני ביצוע(רמת אשכול (

ת תעסוקה מציאת נישו ").פנים מאירות"רוממה , פת) מול הקניון(ברמות  3ומתוכננים עוד 

כמו לדוגמא מלווי הסעות במינהל חינוך , שעות אחדות בשבועבהיקפי משרה שונים ולמשך 

 .ועוד

 45-55האם יש להתייחס בנפרד לבני  -והתאמת תמהילי פתרונות הגדרת קהל היעד לתעסוקה �

 ,יהודי(מגזר , מצב תפקודי, בחון מיהו קהל היעד על רקע גיליש ל? +65ובני  55-65לעומת בני 

המגורים , בתוך כל קבוצה יש לבחון את היבטי ההשכלה .)נשים וגברים(מגדר , )חרדי וערבי

 :יש להתייחסהגדרת קהלי היעד ב. המגורים בגפם, בשכונות
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זו קבוצת הגיל שעומדת לפני פרישה ובהמשך השנים  ,55-64קהל בני הדור הבא בגילאי ל �

וזו הקבוצה ) בנכדים וטיפול בהוריהם טיפול, טיפול בילדים(נושאת בנטל הכלכלי העיקרי 

 .שמחזיקה בהון הכלכלי

לפי הנתונים הדמוגרפיים יש , 65-75קהל האזרחים הוותיקים לאחר פרישה בגילאי ל �

שנים של חיים בריאים בהם הוא יוכל להשתלב בחזרה בשוק  8-11לאדם לאחר פרישה ביו 

 .העבודה בהיקפי משרות ובסוגי משרות שונים

שונה משל גברים גם כיוון  המצב התעסוקתי של נשים -שים אזרחיות ותיקותהתייחסות לנ �

ושהרצף התעסוקתי שלהן אינו יציב לאורך קרירת ) 62גיל (שהן פורשות בגיל צעיר יחסית 

 .לכך יש להוסיף שתוחלת החיים של נשים גבוהה יותר משל גברים. העבודה
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  פרטירחב ציבורי ומתחום : פרק רביעי
  

  איכות סביבה וקיימות 4.1

מקדם את  )מנהל חברה ופנאי בעירייה, אתרים ירוקים ירושלמים בטיפול הקהילה(ק "פורום אייט

גינות קהילתיות ואתרי טבע עירוני  36הוקמו , 2012בשנת . נושא איכות הסביבה וקהילות ירוקות בעיר

מתנדבים הנמצאים בקשר עם /י פעילים"הגינות מופעלות ע .ישנן גינות נוספות בהקמהובטיפוח הקהילה 

ובתקשורת ושיתוף פעולה עם המנהל , או קהילתי לפי צורך/ק לקבלת יעוץ וליווי גנני ו"צוות אייט

להלן . פעילים/כמתנדבים+ 55ברוב הגינות משתתפים בני גיל  .ת/ת קהילתי/הקהילתי האזורי והעובד

    :הגינותרשימת 

  גינות קהילתיות ואתרי טבע  מינהל קהילתי

  גינת בית הכרם  בית הכרם

  גינה בין דורית  גבעה צרפתית

  גינות 5  גינות העיר

  גינות 5  דרום

  אתר טבע קהילתי ואדי היובל 1- גינות ו 5  יובלים

  גינות 5  לב העיר

  גינה 1  נווה יעקוב

  אתר טבע קהילתי שמורת פרחי הבר1

  גינות 3  עיר גנים

  )סביבה חקלאית בקהילה(ק "נת סחבגי 1  פסגת זאב

  גינה 1  רמות אלון

  גינות 3, ק"גינת סחב 1  תלפיות מזרח

  גינות 2  הר הזיתים

  1  וז'ואדי אל ג

  1  ס אבנא אלקודס"מתנ

  1  גבעת שאול

  1  סנהדריה
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  ביטחון ובטיחות 4.2

ה של שכנות החל לפעול לראשונה בירושלים בשנות השבעים כחלק מתפיסשכונה תומכת פרויקט 

מטרתה לספק מענה לצרכיהם של זקנים המתגוררים בביתם  כיום התוכנית. הדדית ומעורבות אזרחית

: התוכנית מספקת סל שירותים הכולל .בקהילה במטרה לסייע להם לשמור על עצמאות ואיכות חיים טובה

  . ילות חברתיתשירותים רפואיים ופע, שירותי הרמה מנפילה, לחצן מצוקה, אם קהילה/שירותי אב

חלקן פעלות על ידי עמותות וחלקן מו(ברחבי העיר  שכונות תומכות 19פועלות , 2013נכון לנובמבר 

השכונות  .)בתי אב 220בכל שכונה עד (מנויים  3,858עבור סך כולל של ) מינהלים קהילתייםי "ע

  :ממוקמות באזורים הבאים

  מספר קהילות  השכונות בהם פועלת הקהילה התומכת

  2  )רמת אשכול ומעלות דפנה(גבעה צרפתית 

, מלחה, עיר גנים, קרית מנחם, קרית היובל - יובלים

  גבעת משואה, עין כרם, רמת שרת, רמת דניה

2  

  2  גילה

  1  ארנונה ומקבץ דיפלומט - תלפיות מזרח

  )עמותת עידן( 1  רמות,נווה יעקוב, פסגת זאב

   3  יקהילה תומכת פונקציונאלית עירונית מגזר חרד

מפעילה שלוש קהילות " משגב לקשיש"עמותת 
מערב , שכונת  בוכרים: לאוכלוסיה החרדית תומכות

כיום זה חדש יש (רוממה ) בית וגן וגבעת שאול(העיר 
במסגרת קהילה תומכת ניתנים שירותים ). בתי אב 100

, אמהות שכונה 3, י אב בית"של תחזוקה ושיפוצים ע
, שקונים תרופותשירותי מתנדבים , לחצן מצוקה

  . הווי חברתי, עריכת קניות, פעילות בתי ספר וישיבות

העמותה גם מספקת שירות של שיפוץ לשם בטיחות בתי 
שירות של שיפוץ והתאמת הבתים נעשה עד  - קשישים

  .בתים לפי פנייה של קשיש 180- כה נעשה שיפוץ ב

  1  קהילה תומכת פונקציונאלית עירונית מגזר ערבי

בשל . מרחבי שכונות מזרח העירי אב בת 250כ "סה

מחסור תקציבי אין אפשרות לפתח שכונות נוספות 

  .  למרות שיש ביקוש לכך

  1  קטמונים, קטמון הישנה, בקעה תלפיות
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  1  בית הכרם, יפה נוף, בית הכרם

  1  ניות גבעת מרדכי, קרית משה

, מושבה יוונית, מושבה גרמנית, רחביה, גינות העיר

  שמואלקרית , טלביה

1  

  2  מורשה, מקור ברוך, מרכז העיר, לב העיר נחלאות

  

זקנים בירושלים  5,500- ניתן להעריך כי כ, 2013לפי תוכנית המחלקה לזקן : מתוכנן להמשך •

הוגדרו סל שירותים לאוכלוסייה זו  2014בתוכנית העבודה בפוקוס לשנת  .מרותקים לביתם

 . באמצעות קהילות תומכות

  ת חירוםהיערכות לשע 4.3

ישנם (בעת חירום מנהל הרובע . י ראש העירייה באמצעות מנהל תפעול"מערך החירום העירוני מנוהל ע

מקלטים  200בעיר ישנם . ל העירוני"מרכז את הבעיות ומתווך בין צורכי הרובע לחמ) רובעים 7

משותפים המקלטים נמצאים בבניינים . י העירייה ורובם דורשים שיפוץ"ציבוריים שמתוחזקים ע

 90%-ובמזרח העיר ל אין מיגון תקנילמחצית מהאוכלוסייה בעיר , בעת חירום. ובשטחים ציבוריים

  . אין מיגון כללמהתושבים 

  :בהיערכות לחירום עבור אזרחים ותיקים קשיים

שכונות חרדיות גודל המקלט לא יתאים עיקר בב -למשפחות גדולותגודל המקלט אינו מספק  •

האפשרות היחידה היא של שהייה קצרה במקלט ולא , במקרה זה. יתלגודל המשפחה החרד

חזור בזמן קצוב שהייתם במקלט /אולם ביחס לאזרחים ותיקים המתקשים לרוץ הלוך .לאורך זמן

  .תהא ממושכת ולאורך זמן

הדרך אל /יש צורך להנגיש את המבוא, לפי חוק הנגישות -דרך למקלט/חסמי נגישות במבוא •

 . המקלט אך טרם נעשה דבר בנושא

במקרה של ירי טילים לעבר ירושלים יש לקחת בחשבון את גודלם המסיבי  - ד חיצוניים"ממ •

לכן ישנה . מבואות שבין הבית למקלט/ו בשטחים הפתוחים/ד חיצונים או"ויכולתם לפגוע בממ

 . בניין משותף/וכלוסייה למצוא את מרחבי המיגון בקרבת הביתהעדפה ללמד את הא
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במקומות מסוימים במזרח העיר ובשכונות חרדיות אין שיתוף  -חסמי תקשורת עם קהילות •

במקומות אלו היוזמות הן עצמאיות . פעולה עם העירייה בכלל ובכל הקשור להיערכות לחירום

 . פורמאליות של הקמת צוותי חירום מקומיים- ולא

דבר שעלול , בעת חירום הם באחריות משרד הרווחה ביתי- בתי אבות ומוסדות אכלוס חוץ •

ליצור מערכת עקיפה ונתק בהקשר שכונתי בין המוסד לבין הקהילה הסובבת ולהשליך על חוסן 

  .קהילתי

  

  :תוכניות לעת חירום סביב האזרח הוותיק

 . שרד הרווחהמעוגנת בנוהל מהבמסגרת קהילה תומכת  "שכן תומך"תוכנית  .1

במסגרתה תושבי  .בעירייה מינהל קהילהבתוכנית של המחלקה לעבודה קהילתית  – נאמני רחוב  .2

התוכנית  .שכונה מתנדבים לומדים על מאפייני הקהילה ומזהים את מגורי הקשישים לעת חירום

 בשכונה אחת, הרצון להפעיל את התוכנית בשלב ראשון. 2014עדיין לא החלה אך תפעל בשנת 

 ).שכונות 4(בכל אזור 

החלו במיפוי צרכים במטרה , של עבודה קהילתית במינהל קהילה "חוסן קהילתי"תוכנית   .3

גבעה , שועפט, הר נוף: התוכנית החלה לפעול בשלוש שכונות. לבנות תוכנית לחוסן קהילתי

 .צרפתית

במטרה לסמן  כיום החלה המחלקה לחירום בעבודת מטה עם המוסד לביטוח לאומי - מיפוי מבנים .4

  .מבנים ממוגנים בהם ייערכו פעילות של חלוקת קצבאות לקשישים ולשאר האוכלוסייה

  
  ובטיחות בדרכים שירותי הסעה  4.4

המחלקה לזקן במינהל קהילה ביחד עם המטה לבטיחות בדרכים העירוני בעירייה הקימו פורום  •

במסגרת הפורום נערכים  .שמטרתו להנגשת התחבורה לגיל השלישי" כשלסבתא אין גלגלים"

 .סדנאות לנהגי אוטובוס חדשים בירושלים למתן שירות והתייחסות לאוכלוסייה המבוגרת

אין תחבורה ציבורית ויש קושי ללכת ברגל (במזרח העיר תחום ההסעות לוקה בחסר  •

רק בבית צפפא יש הסעה למקום והם משתתפים . בטופוגרפיה הקיימת ולכן אנשים לא מגיעים

 ).ההסעה תשלוםבמחצית 

 

  :תובנות ודגשים להיערכות בתחום המרחב הציבורי והפרטי

התאמת מבנים קיימים לשימושים שונים : ויש לבחון מספר אפשרויות קיימת מצוקה במבני ציבור. 1

יש להקצות שטחים בייחוד במזרח העיר שם המחסור . יםיהקמת מבניים רב תכלית, לאורך שעות היום

יש לבחון הטמעת שכבות  ).ם יקצו שטחים בנויים או קרקעות לשירותי קהילה שוניםלהבטיח שיזמי(גדול 
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מרכזים , דיור מוגן, כמו בתי אבות(העירונית  GISמבנים לאזרח הוותיק במערכת ה /מידע אודות מוקדים

  ).חברתיים ועוד

  :הנגשת תחבורה ציבורית. 2

  , הוספת קווי אוטובוס במזרח העיר לתוך השכונות �

   בשפות שונות מידע על כל שינוי בקווי התחבורה כולל קו הרכבת הקלההנגשת  �

יש לבחון מיפוי צרכים להגברת שאטאלים , ותחנות הסעה תחנות הרכבת הקלה הגברת קווים �

 .משכונות מסוימות לשוק מחנה יהודה שכיום בשל קו הרכבת הקלה יש קושי להגיע אליו
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  :פרק חמישי

  אתגרים והמלצות, ייניםמאפ: אזרחים ותיקים בירושלים

, בתכנון תוכנית אב לעיר ירושלים יש לקחת בחשבון את מורכבות מערכת העיר מבחינה דמוגרפית

הגידול בתוחלת החיים . גיאוגרפית וארגונית ואת יחסי הגומלין של המערכת העירונית עם סביבתה

היר המשפיע בו זמנית על מגוון מ, דמוגרפי וסביבתי, שינוי חברתיובריבוי האוכלוסייה הוותיקה מהווה 

, מערכת הכלכלה והתעסוקה, מערכת הרווחה, מערכת הבריאות, המשפחה: כמו, תחומים ותתי מערכות

שינוי זה מחייב היערכות מחודשת הכוללת בחינת . מערכת הפנאי והתרבות ונגישות המרחב הציבורי

  . נון מתמשכיםמיסוד תהליכי מחשבה ותכ, השינוי על בסיס איסוף ומיפוי מידע

הנתונים אסכם את שלושת המגזרים העיקרים בעיר והאזרחים הוותיקים בבפרק זה אעמוד על מאפייני 

  . סביב האזרח הוותיק בעיר) S.W.O.T(החולשות האיומים וההזדמנויות , לפי ניתוח העוצמות

  :מאפייני אוכלוסיית האזרחים הוותיקים

  : כללית-אוכלוסיה יהודית .1

רובן , שיתוף ציבור בבית הופמן השתתפו אוכלוסיית אזרחים וותיקים מאזור דרום העיר במסגרת כנס

זמן , התמונה שעלתה מסיפוריהן משרטטת תפיסת זמן ליניארית של לפני פרישה+. 65נשים בגילאי 

: כגון, הסיפורים הדגישו את הפעילויות החברתיות המשמעותיות לאחר הפרישה. פרישה ולאחר הפרישה

מעניין לציין כי . כוח והגדרה מחדש של העצמי, מפגשים חברתיים כמקור להעצמה, חוגים, ותהתנדב

הם ציינו את (הסיפורים ביטאו את מקומם של האזרחים הוותיקים ברצף קהילתי ולא כקבוצה נפרדת 

הפעילות /החוג/מתוך הסיפורים עולה המועדון). מהמשפחה ומהעשייה למען האחר, עצמם כחלק מהקהילה

הסיפורים . כיעד משמעותי בשגרת היומיום של המשתתפים אשר סייע בגילוי עצמי והעצמה חברתית

השונים הדגישו כיצד נפתחה להם האפשרות למלא את החלל והזמן שנוצר לאחר הפרישה בעיסוק 

בט כי ההי, יש לציין).  בודדים ונכים, מרותקי בית(משמעותי של נתינה ועשייה בייחוד למוגבלים ביותר 

  .הכלכלי עלה במסגרת הסיפורים כמשמעותי לצריכת שירותים ולמציאת המקום של האדם לאחר פרישה

. במסגרת כנס שיתוף ציבור שנערך בקרית יובל השתתפו אוכלוסייה יהודית כללית מאזור מערב העיר

ות המשלבות לפי הדיון שהתקיים בכנס ניתן ללמוד על הרצון של האזרחים הוותיקים בתוכניות בין תחומי

תורמים , מתנדבים(אותם ביחד עם קבוצות גיל נוספות צעירות וממקמות את האזרחים הוותיקים כפעילים 
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ניכר כי בריאות האזרח הוותיק והמשך תפקודו תשפר את יכולתו להשתתף בסביבתו ). עובדים, לסביבה

  .   ולתרום מיכולותיו

  : עולים חדשיםו כללית- אוכלוסיה יהודית  1.1

- כ, עולים 2,300השתקעו בירושלים  2011בשנת , 2013לפי השנתון (עיר קולטת עלייה שלים היא ירו

 : )מכלל העולים לישראל השתקעו בירושלים 14%

והחלו בעבודה רציפה  90-לשעבר הגיעו בשנות ה אוכלוסיית העולים ממדינות חבר העמים �

אלו שפרשו לגמלאות . ותמרביתם אינו דובר עברית וללא פנסי, לכן. ללא למידת השפה

, יהדות, הם נוטים ללמוד עברית. מעדיפים פעילות ייחודית וקבוצתית כמו טניס שולחן ושחמט

מרביתם הגורף של אזרחים ותיקים עולים מחבר . תורה ולימודי ארץ ישראל לאחר הפרישה

 . צ והערב"העמים מטפל בנכדים מהבוקר ועד הצהרים ושעות הפנאי שלהם הוא בעיקר אחה

המאפיין נמצא כי , )'ראו נספח ו(על בסיס קבוצת המיקוד : דוברי אנגליתאוכלוסיית העולים  �

קבוצה זו בין אם עלתה בשנים האחרונות . אי ידיעת השפה העבריתהמרכזי של קבוצה זו הוא 

ובין אם מתגוררת בעיר למעלה מעשר שנים אינה עושה שימוש יומיומי בשפה העברית משלוש 

  :יותסיבות עיקר

 .אלו שעלו בגיל מבוגר התקשו ללמוד עברית באולפן למרות הרצון העז שלם בכך .1

ישנה נטייה לשמר את השפה האנגלית בקרב בני המשפחות והילדים ובכך האזרח הוותיק לא  .2

 .נדרש להתמודד עם השימוש בעברית

גלית ובכך להשיב באנ) מקומות מסחר, נותני שירותים(ישנה נטייה גם מצד הסביבה הישראלית  .3

 .האזרח הוותיק לא נדרש להתמודד עם השימוש בעברית

לא משנה כמה זמן  אי ידיעת השפה העברית ממקמת אותם תמיד כעולים חדשים, לפי חוויתם

  . זוהי חוויה תמידית של ריחוק ואף ניכור מהחברה הישראלית, כלומר. הם כבר מתגוררים בארץ

עולים מאתיופיה עם ותק  6,000גוררים בערך מת אוכלוסיית העולים מאתיופיה בירושלים �

נווה : הם מתגוררים בארבע שכונות. 1992מרביתם עלו בשנת . שנה בארץ 10-15של 

קטמון , )משפחות 30-40(תלפיות /בית לחם/דרך חברון, )משפחות 180(פסגת זאב /יעקוב

המוקד  רשות הקליטה מפעילה את). משפחות 400(קרית יובל /עיר גנים, )משפחות 130(

המוקד פועל כגוף מתכלל המספק מענה פרטני וקהילתי לעולים עצמם . 17הנמצא ברחוב יפו 

ולגופים המעניקים שירותים לעולים בדגש על הנגשת שירותים והתייחסות לפערי שפה וקודים 

ובכל שכונה יש ועד  מרכזים חברתיים 4ישנם  בארבע השכונות המוזכרות לעיל . תרבותיים
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ישנם בערך , לפי נתוני המוקד .התושבים שמקבל החלטות ביחד עם רכזי השכונותקהילתי של 

או מועסקים בעבודות /ו(מובטלים , שאינם דוברי השפה העברית+ 50עולים מאתיופיה בני  200

מאפיינים אלה הקשו על . וסובלים ממחלות כרוניות של סכרת ולחץ דם) בלתי מקצועיות

להבדיל . כולת להתאים לסביבה החדשה בחברה הישראליתדמוגרפית והי- ההסתגלות הסוציו

-מבני נוער יוצאי אתיופיה להם יש יותר מסגרות חינוכיות ואפשרויות רבות למפגשים בין

עבור דור המבוגרים הייתה ועודנה משימה , ללימוד השפה ולהשתלבות חברתית, תרבותיים

 ).'בהמשך פירוט ראו בסיכום קבוצת המיקוד בנספח (. קשה מאוד

  :שעלו בכנסי שיתוף ציבור כיווני פעולהאתגרים ו

ייעוץ לפני הפרישה הודגש כאתגר , הצורך במידע -יעוץ והכוונה לפרישה, מרכזי מידע .1

במסגרת אתגר זה . משמעותי שיסייע בפרישה טובה ובהתמודדות עם המשבר הכרוך בכך

מיידית לאחר הפרישה שייתן מענה בתקופה ה לשכת הכוונה וייעוץ לגמלאיםהוצע להקים 

 .כי למנוע ולהתמודד עם המשבר הכרוך בפרישה

תוכניות אלה  -על בסיס תשתיות קיימות חברתיתהתנדבות ופעילות הגברת אפשרויות  .2

 .   בגובה העיניים תומך פגש חברתילגילוי עצמי ולמ, להעצמה רמקומהוות 

 הנגשת מידע ותחבורה .3

הקמת קבוצות תמיכה במטפלים , תזונה, ציהבעיקר סביב דמנ - הגברת המודעות לבריאות .4

 .בני משפחה

 

 :  אוכלוסיית מזרח העיר

 .מהווה נקודת ציון חשובה בהגדרת מעמדם הנוכחי של הפלסטינים במזרח ירושלים 1967מלחמת 

החברה הפלסטינית במזרח ירושלים מורכבת ממוסלמים ונוצרים שהתגוררו באיזור עוד מהתקופה 

פלסטינים שהוכיחו כי , כיום. 1967הבריטי ועד לכיבוש האיזור במלחמת דרך המנדט , הצלבנית

המעניק לו זכויות כלכליות , מרכז חייהם במזרח העיר זכאים למעמד של תושב קבע בירושלים

אין להם אזרחות , 1948בניגוד לפלסטיניים החיים בישראל מאז , עם זאת. ופריבילגיות תנועה

ית מחויבים בתשלומי מיסים לעירייה אולם הם בוחרים שלא תושבי ירושלים המזרח. ישראלית

. להצביע בבחירות מקומיות בשל סירובם להכיר בריבונות של מדינת ישראל במזרח ירושלים

ככזאת , אוכלוסייה זו חייה על קו התפר בין הרשות הפלסטינאית לעיריית ירושלים ולמדינת ישראל

כאשר חלק ניכר  -אזרחות ירדנית ותושבות ישראלית, זהות לאומית פלסטינית -היא מרובת זהויות

מצב קיומי זה של ריבוי זהויות וחוסר יציבות משפיע על . מתוכם הם פליטים משוללי זכויות וביטחון

חיי היומיום של התושבים בכל קבוצות הגיל בכלל והמבוגרים בפרט ועל פיתוח מענים ושירותים 
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יש לקחת בחשבון את הזהות המשפחתית , בהקשר זה. הולמים ומותאמים לצורכי האוכלוסייה

  .  והנאמנות לקבוצת השארים כאלמנט משמעותי להשתתפות בפעילות ולקבלת עזרה

  :+55באשר לקבוצת הגיל  קבוצת המיקוד והתצפיות עולים המאפיינים הבאים, מתוך הראיונות

מודדות עם המצוקות המשפחה מהווה גרעין בסיסי ומרכזי לתמיכה והת - ובדידות יחסי משפחה .1

הנשים במשפחה הן שמטפלות . והבעיות וככזאת היא משמעותית בעיני היחיד וכל כך שברירית

כיום יש יותר אמהות צעירות שיוצאות לעבודה ואז נוצר . ועסוקות בגידול ילדים ובמשק הבית

 מצב שהסבא והסבתא נשארים רוב היום לבדם או שבני משפחתם היגרו למקום אחר כתוצאה

המועדונים החברתיים העומדים לרשותם מהווים מקום מפגש , במצב כזה. משיקולי עבודה

 . ללמוד ולמצות זכויות, חברתי חשוב לשוחח עם אחרים

מצב הכלכלי והחברתי משפיע על היחסים  -לחץ כלכלי והשלכותיו על היחסים במשפחה  .2

והזקנה נשחקים והם גם מעמדם של הזקן . בתוך המשפחה ושוחק את הלכידות המשפחתית

הם נעשים תלויים . נעשים דמויות חלשות יותר ללא יכולת השפעה בשל איבוד הכנסה כלכלית

חוויות . יותר ויותר בקצבת הזקנה שנעשית מקור לניצול כלכלי ותלויים בבני משפחתם הקרובה

 . של בדידות ואלימות בתוך המשפחה אינה זרה לעובדי לשכת הרווחה במזרח העיר

אחד המאפיינים המרכזיים של משפחות המטופלות הוא מורכבות  -ומורכבות בעיות עומס .3

. כך יוצא שמשפחה אחת מטופלת בו זמנית עם כמה גורמי רווחה, הבעיות ומגוון הבעיות

וכך בעיות  המחסור הכללי בשירותים במזרח העיר מונע התערבות טיפולית בגילאים מוקדמים

 .מועצמות ומצטברות

יציאת הנשים לעבודה מקשה על הטיפול היומיומי בקשישים  -ל בזקן הסיעודיקושי בטיפו .4

האפשרויות לשירותי סיעוד אינם . נעשה סיעודיבייחוד כשמצבם הפיזי והתפקודי מידרדר ו

לא ניתן להעסיק עובדים . רלוונטים למשפחה הערבית בשל עלות כלכלית ואי התאמה תרבותית

 16 מאפשר לבנות המשפחה לקבל ביטוח לאומי המוסד ל. זרים בבית בשל מצב כלכלי נמוך

בתמורה לטיפול סיעודי בהורה אולם זה מכניס מתחים רבים לקשרי המשפחה ועדין שעות 

בית אבות אינו מקבל , פתרון אחר. המעוניינות ללמוד ולצאת לעבודה העומס נופל על הנשים

ישנו בית אבות , מעבר לכך. תלגיטימציה חברתית ומטיל דופי במשפחה שבוחרת באפשרות זא

. מיטות בתפוסה מלאה עם רשימת המתנה 50אחד במזרח ירושלים הממוקם בבית חנינא ובו יש 

. יש הסתייגות מוחלטת מבתי אבות גם במחיר שהקשיש יקבל טיפול לא טוב מבני משפחתו

קח יותר והשינוי יי+ 40משיחות עולה כי ההסתייגות ניכרת גם בקרב בצעירים יותר בגילאי 

  .זמן
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אינו מפותח כערך משמעותי בחברה הערבית וישנן יוזמות מוגבלות מצד  תחום ההתנדבות .5

הנאמנות והסיוע ההדדי נשאר בגבולות . מינהלים קהילתיים ויוזמות אזרחיות לפתח תחום זה

  .  המשפחה

 שינה, בר במזרח העיר משלב בין תפילה במסגדג בדרך כלל סדר היום של קשיש - סדר יום .6

ולפעמים ביקור , במועדון חברתי בזמנים בו הוא פתוח, בקופת חולים, ביקור בשוק, ואוכל בבית

קשישה אישה מבלה  .דין המהווה רחוב ראשי למסחר-או ברחוב יפו וצלאח א/בבית המשפחה ו

שכנות ובני משפחה ולעיתים במועדון /עם חברות, את סדר יומה בעיקר סביב בית מגוריה

כ יש הפרדה בפעילות "בד .הנשים נשארות יותר במרחב הפרטי והקרוב לבית. החברתי הקרוב

יש פער משמעותי בין צורכי הגבר לצורכי האישה בטח בקבוצת הגיל . בין גברים ונשים

 .המבוגרת

דתית -מזרח העיר איננה מורכבת מגוש גיאוגרפי אחיד ולא מקבוצה תרבותית -שונות פנימית .7

ת על פני שכונות שונות שנבדלות זו מזו במידת המודרניות ירושלים המזרחית מתפרש. אחת

בית חנינא נחשבת לשכונה יוקרתית . לעומת הכפריות ובסוג האוכלוסייה הגרה במקום

מרואיינים רבים ציינו שהדרך הראשית של בית חנינא השתפרה בשל קו הרכבת הקלה וזה (

בית , לעומת השאר) ים המזרחיתנעשה חלון ראווה שאינו מאפיין את מצב השכונות של ירושל

וקיים מתח בין תושביה שחלקם בעלי אזרחות ישראלית " ישראלית"צפפא נחשבת לשכונה יותר 

ניכר הבדל משמעותי בין נוצרים למוסלמים בעיקר בעיר העתיקה . לבין תושבי שאר השכונות

ן משולב של מאפשרים למשל מועדוהנוצרים . כאשר שתי קבוצות אלו צורכות שירותים בנפרד

ולכן יש קושי  ותבניגוד למוסלמיהנוצריות אינן חייבות במטפחת ראש נשים גברים ונשים וה

לאוכלוסייה  בעיר העתיקה יש סיוע מהכנסיות ומעמותות נוצריות, בנוסף. לשלב בין הפעילויות

ץ רק קומ. מרבית האוכלוסייה במזרח ענייה וכמות קטנה מתוכם בעלי פנסיות. נוצרית-הערבית

 .משפחות משכילות ומעמד סוציואקונומי גבוה יכולות להרשות לעצמם  לגור בשכונות יהודיות

למשל אנשים לא יקיימו ספורט במתקני רחובו ואין מודעות לאורח , פיקוח חברתי הדוקניכר  .8

אנשים חשים בושה ופיקוח חברתי הדוק על כל מעשה של יחידים שנתפס מודרני . חיים בריא

אחד המרואיינים ציין ביקורת שהוא קיבל  על שיצא להליכה מידי . קבוצות הליכהוישראלי כמו 

 . בוקר במקום ללכת ולהתפלל

מחנה (עם בניית גדר ההפרדה באזור הצפוני שתי שכונות  - שכונות מעבר לגדר ההפרדה .9

נותרו מעבר לגדר והכניסה והיציאה אליהן כמעט ואיננה ) הפליטים שועאפט וכפר אלעקרב

לכן עובדים סוציאליים או בעלי תפקידים בעירייה אינם . ת ומלווה בסכנה ביטחוניתאפשרי

יכולים להגיע לשכונות אלה ונוצר קושי לתושבי השכונה לחצות את המחסום כדי לבקש סיוע 

זהו שטח הפקר מכיוון שהתושבים אינם שייכים לרשות הפלסטינית אבל לא מקבלים . ועזרה
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אגף חירום וביטחון של העירייה אסר לפתוח שם לשכת רווחה  .שירות מעיריית ירושלים

  . ישנו מעין חדר מצב במחסום אך יש קושי מנטאלי ופיזי להגיע אליו .שיקולי בטיחות וביטחוןמ

 

  -ואי נגישות כלכלה ותעסוקה, בריאות, היעדר תשתיות תומכות בתחומי חברה .10

. במזרח העיר לבין שאר חלקי העיר קיים פער דרמטי בין מגוון ואיכות השירותים הניתנים •

עלתה הטענה לאי מיצוי זכויותיהם על אף שהם משלמים מיסים לעירייה כולל , במהלך השיחות

בפיתוח תשתיות , ארנונה ועל כך שהם לא מקבלים תמורה שווה והוגנת בניקיון ופינוי אשפה

 . תהחוויה המרכזית היא של הפקרה והזנחה מתמשכת ושיטתי. פיזיות ברחוב

מיעוט אדמות ושטחים ירוקים למבני ציבור , בשל המצוקה הקשה של צפיפות המרחב הציבורי •

 ולגינות המרחב הביתי הופך להיות העיקר ובמסגרתו מקימים פעילות חברתיות ותעסוקה

ישנה בעיה קשה של , עבור התשתיות הקיימות). חייאת לקשישים פועלת מתוך בית- עמותת אל(

 .רתית ומידע לקהל הרחבתחבו, הנגשה פיזית

התחבורה הציבורית איננה נכנסת , אין תמרורים למכוניות ולהולכי רגל -היעדר תשתית תחבורה •

אחוז תאונות . יש מעט מאוד שימוש בקלנועים. אין מקומות בטוחים להליכה, לעומק השכונה

  .הדרכים גבוה היחסית

משפחות רבות  נוסעות לגן הפעמון או . פארקים או מקומות ציבוריים לבילוי ושהייה, אין גינות •

 .הגינה היחידה שקיימת ליד מוזיאון רוקפלר מוזנחת. לטיילת ארמון הנציב לבילוי

בשעת חירום אמבולנס לא נכנס לאזור ירושלים המזרחית ללא ליווי משטרתי  -תשתית בריאות •

עת בוקר ללכת ולכן בשעת חירום בני המשפחה מסיעים את החולה לבית החולים או מחכים לש

 . זה יוצר תלות רבה בבעלי רכב פרטי. ח"לסניף קופ

 

בכלל והמשכיל בפרט שאימץ  שינוי בדור הצעירחל   -דורי והדור הבא של מבוגרים- קשר בין .11

כלפי המשפחה  אחריות כלכליתלנשיאה באינדיבידואליזם ליותר תהליכים מודרניים ונוטה 

הקשישים של היום לא עברו שינוי זה ונוצר פער . הגרעינית ולפתיחות ואוריינות טכנולוגית

, בנוסף. מתוך הראיונות עולה כי בעתיד בעיית הבדידות והאלימות תחריף. משמעותי בין הדורות

יהיה קשה יותר למצוא טיפול ביתי לילדים כי נשים יצאו לעבוד ויזדקקו לגני ילדים בעלות 

התנגשות בין דת ומערביות בכל הקשור עדין תבלוט ה. הילודה תצטמצם, לחילופין. גבוהה

עבור רובם פעילויות התרבות והפנאי מבוססים משפחה ושכונה ולא . לשינוי באורח החיים

המצב הכלכלי הקשה יגרום לבני המשפחה , מצד שני. מעבר לכך ברמה הכללית והעירונית
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מועדונים כבר היום ב. דבר שיוצר מתחים והזדמנויות, להישאר לגור תחת אותה קורת גג

 . לקשישים משתתפות נשים צעירות יותר זאת מאחר ואין להן מסגרת פעילות אחרת

ה מהעבודה אלא בחוויה סובייקטיבית של שזקנה איננה כרוכה בגיל או בפרי -זקנהחווית ה .12

מרגישות + 50כבר בגיל  נשים שעובדות מאוד קשה בקרב. וכאשר יש נכדיםעייפות ותשישות 

  .זקנות

  

  :ווני פעולהכיאתגרים ו

  :פיתוח מענים במזרח העיר דורש התייחסות להיבטים הבאים. 1

בניסיון לשנות נורמות ותפיסות פרטנית הן ברמה הברמה קהילתית ושינוי הן  �

   .כמו בנושא בתי האבות במגזר, רחבות וממוקדות תרבותיות

  .שלוקחת בחשבון את ריבוי הזהויות חברתית ופוליטית, התאמה אידיאולוגית �

עדיף לעבוד בצורה לא . מתוך הקהילה ןכיצד ניתן למנפו הזדמנויותיהוי של ז �

מוסדות שלא מעוניינים להכיר /פורמאלית דרך האנשים בשטח מאשר דרך מסגדים

  .ברשויות

יש לאתר מבני ציבור רב תכליתיים באזור המזרח ולייעדם לאורך היממה  -מבנים �

  .לפעילויות ולשירותים השונים

היא חוסר נגישות למקום בעיקר  תת ניצול של שירותיםהמרכזית ל הסיבה -נגישות �

חסמי נגישות כלכליים . מחסור בפעילויות וקיצור יום הפעילויות, בחורף או בחום

אין תוכנית מסודרת שנתית לפעילות , בכל הקשור למועדונים החברתיים. ומידע

 .המפרטת באופן קבוע את הפעילויות ומימונן

  

בסבסוד עיקר ההשקעה  - כמנוף להרחבת ההשתתפות הפעילה כלכלישיפור המצב ה .2

יש לשים דגש . טיולים וקידום אורח חיים בריא, הרחבת פעילות במועדונים ,פעילויות חברתיות

על מרכיב תעסוקה וכל תוספת ולו הקטנה של כמה מאות שקלים יכולה לעשות הבדל משמעותי 

 .לכים עם מרכיב הכנסה קטןיש לבחון מה.  בחיי היומיום של המבוגרים

  

  :אוכלוסייה חרדית בירושלים

   :לחמש קבוצותנחלקת בירושלים אוכלוסיית החרדים 

שומרי אמונים המתגוררות בקרית החסידויות , צאנז ,גור ,בעלזחסידות  -קבוצות חסידיות .1

 .בשכונת רוממה ומתפקדות כיחידות עצמאיות נפרדות
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, חסידות תולדות אברהם יצחק, ידות תולדות אהרוןחס, קהילת סאטמר דלצ קבוצת הליטאים .2

     ). ממוקמים בשכונת בית ישראל ובתי אונגרין( חסידות דושינסקיא

 )מסורתיים ומרבית משפחתם לא בקרבת מקום-הכוללת גם דתיים( קבוצת הספרדים .3

 ל"מחויהודים חרדים עולים  - קבוצת החוצניקים .4

 םיודרנימדתיים בעיקר צעירים  - קבוצת המודרניים .5

  

  :+55באשר לקבוצת הגיל  קבוצת המיקוד והתצפיות עולים המאפיינים הבאים, מתוך הראיונות

סדר היום שונה בין גבר לאישה חרדי אך המשותף לשניהם הוא  :של אזרחים ותיקים סדר יום. 1

לגבר חרדי יש פעילות מלאה משעות הבוקר בעיקר סביב . המשך פעילות חברתית בצורות שונות

האישה החרדית עוסקת במהלך היום בפעילות . שלוש פעמים תפילה וחברותא, ת הכנסת והכוללבי

. במהלך הערב יש עיסוק משותף עם המשפחה והנכדים. במועדון חברתי ובבית הכנסת, התנדבות

עיקר . כ מספר שמחות במהלך השנה בשל כמות הצאצאים הרבה"לאזרחים ותיקים חרדיים יש בד

  . תית ומשפחתית והתרומה ההדדית וההתנדבות היא ערך בעל משמעות נכבדתמלאכתם היא קהיל

-60בני . לסבא ולסבתא יש מעמד של כבוד ובני המשפחה מצווים בכיבוד הורים -יחסי משפחה. 2 

הירידה בפעלתנות ניכרת . לנכדים ולנינים ,מארחים בשבת ועוזרים לילדיםהם , הם פעילים 75

הדימוי של האדם המבוגר בעל כבוד ומשמעות וניכרות פחות , גילבכל +. 80בעיקר בקרב בני 

הציווי מורה לטפל בהורה ויש תמיכה משפחתית וקהילתית למטפלים . בדידות והזנחהתופעות של 

ות /בגילאים מוקדמים יש אפשרות לאלמנים .המעבר לבית אבות נעשה רק במצב סיעודי מורכבולכן 

   . להינשא מחדש

 . נמוך ועוניאקונומי - סוציומאופיינת במעמד ה החרדית הקהיל -מצב כלכלי .3

לישובים מסביב הגירה שלילית של משפחות צעירות חרדיות  תמגמ ישנה -הגירה שלילית  .4

זוהי . לתמיכה מצד הקהילה והשכניםיותר מאחור וזקוקים  ותריםההורים נבמצב זה . לירושלים

  .מגמה שמחייבת היערכות של שירותים

האוכלוסייה החרדית פחות חשופה למדיה התקשורתית וצורכת מידע ממקומות - נגישות למידע .5

לספורט ותזונה , לבריאות, לשירותים, לכן רמת המודעות לזכויות. כמו עיתון הקהילה, מורשים

שיפיצו  הכשרת מתנדבות מהקהילהבימי עיון ובמסגרת ותלויה במפגש עם הממסד נמוכה יחסית 

 . את המידע

. ילה משמשת תשתית חברתית בסיסית וראשונית לקיום אורח החיים החרדיהקה -יחסי קהילה .6

אנשים יפנו תחילה למוסדות הקהילה עוד בטרם יפנו למוסדות העירייה , בבקשה לעזרה וסיוע

הפנייה לבקשת גמלת סיעוד (מכאן נובע חשד וקושי בפנייה לעזרה למוסדות רווחה . והמדינה

ישנה הישענות כמעט מוחלטת על ). לשכות הרווחה הולכת ומתרחבת היום בשל יוזמה של
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גם .  ח מהווים דוגמא בולטת לכך"התפתחות ארגוני חסד וגמ. הרשת המשפחתית והקהילתית

 1000דוגמא בולטת היא קהילת בעלז המונה . עבור קשישים חרדים תינתן תמיכה חברתית

חברי הקהילה נשלחים במסגרתה . מענים לקהילתהמירב המשפחות ומהווה מודל לגיבוש עם 

אחד . עמותות למיצוי זכויותובמתנדבות נעזרים ב, מקבלים מימון מקרן כסף, לבדיקות רפואיות

. במסגרתה נבנתה רשת תמיכה בנשים לפי קבוצות" חברותא"הפרויקטים המפותחים זה 

הכוללים ובתי הכנסת משמשים נקודות ייחוס משמעותיות , בנוסף. נשים 1000משתתפות ברשת 

בשעת חירום ניכרת  .בכלל ולאוכלוסיה החרדית המבוגרת בפרט לאוכלוסייה החרדית

  . הסולידריות והעזרה החברתית בין כל הקבוצות החרדיות השונות שנפרדות זו מזו בעת שגרה

הזקנה מסומנת כאשר אחרון הילדים עזב את הבית ובקהילה החרדית מצב זה  - זקנהחווית ה .7

  . ריבוי ילדים וחתונות מוקדמות קורה בגילאים צעירים בגלל

אתמקד בשתי שכונות גדולות בהן , ישנן מספר שכוות חרדיות השונות זו מזו -שכונות חרדיות .8

תושבים  50,000שכונה ותיקה בה מתגוררים כמעט  - בוכרים-שכונת גאולה :נערכו סיורים

ן יש הפרדה תרבות ולכ, כלכלה, מקבוצות חרדיות שונות וניכר הפער בינהם מבחינת שפה

השכונה . מדרכות צפופת ותחבורה לא נוחה, טופוגרפיה תלולה, השכונה לא נגישה. בפעילות

קרובה למרכז העיר ולכן יש בה תנועה הומה של אנשים בייחוד בכיכר השבת שנחשבת כמוקד 

מאה , רחוב יחזקאל, שוק הבוכרים: מוקדי השכונה עיקריים. התכנסות לעת הפגנות ובעת חגיגות

בכל השכונה . רים"חצרות אדמו, ישיבות, השכונה מהווה מרכז רוחני של מוסדות דת. ריםשע

יש הרבה , אין גינות ציבוריות רחבות וניכרת צפיפות בעיקר של ילדים בכל חלקת דשא

שכונה צפופה העומדת  - שכונת רוממה. מהמורות במדרכות וחנייה של מכוניות על המדרכות

, ללא מדרכות ובטופוגרפיה תלולה, הבתים והרחובות אינם נגישים. בפני תהליכי בנייה נרחבים

לאחר בניית הרכבת הקלה . התחבורה הציבורית עמוסה וקיים מחסור בשטחים ירוקים פתוחים

כפי (השתנתה מפת התחבורה הציבורית ונוצר קושי מרכזי להגיע לשוק מחנה יהודה מהשכונה 

שכונת רוממה החדשה מיועדת . )"את השוק הרכבת הקלה גנבה"שציין אחד המרואיינים 

אחת הפעילויות החדשות בשכונה היא הקמת בנק הזמן עם מאה נשים מגילאי . לחרדים מודרניים

 ,"חוצניקים"מפותחת ומודרנית עם בתים רחבים ובה מתגוררות משפחות , שכונת הר נוף, +18

 .מעמד בינוני גבוה

עבדו ולכן יש להם פנסיות והצעירים של היום בני  70-80אלו שהם היום בני  -בני הדור הבא  .9

היום יש . הם בעיקר לומדים בכוללים ופחות עובדים ולכן בעתיד תהייה בעיה של פנסיות 20-50

לעומת  ועניין בקרב נשים חרדיות לצאת לעבוד וללמוד ולהתמקצע במקצועות שונים צורך 

 .לא עובדיםוגברים אברכים לומדי תורה 
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  :כיווני פעולה

  : פיתוח שירותים ומענים לקבוצה זו צריכה להתייחס להיבטים הבאים. 1

נתפסות כסוכנות שינוי שמכניסה שינוים לתוך הבית ומשפיעה על אורחות  נשים חרדיות �

  .ר למודעות ומיצוי זכויותובכל הקשיש לעודד העצמתן  ולחזקן , לכן. החיים של משפחתה

  .מנהגי הקבוצה החרדיתהלכות ולהתאים את הפעילות וחוגים ליש  �

הפצת , לצורך איתור צרכים - סביב האזרחים הוותיקים גורמי מפתח בקהילהומינוף זיהוי  . 2

, צריכת תרופות,  מיצוי זכויות רפואיות, יעוץ כלכלי, מידע כללי והדרכה על מיצוי זכויות

, ורמי חסדג, מנהלי כוללים, גבאי בית הכנסת גורמים כמו. הנגשת שירותים ומערכות סיוע

  . מתנדבים ועוד גופים ושירותים לא פורמאליים הפועלים במגזר זה

ישנן נישות תעסוקה ייחודי למגזר החרדי כמו  - מיצוי וניסיון קיים של גמלאים במגזר החרדי. 3

   . כמו בנק הזמן פשרות להתנדבות ותעסוקהיש לבחון פיתוח א. בתפקידי הוראה

 קידום תחום בריאות מונעת . 4

  :פעולה רונותעק

  פנייה למנהיגות הדתית  �

  ניצול מבני ציבור קיימים  �

  חיזוק הקשר בין דורי ותמיכה חברתית  �

  לחשוב בפתיחות ולא במונחים מיושנים �
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סביב האזרח הוותיק    S.W.O.Tניתוח להלן , לאור הנתונים שנאספו ועובדו בפרקים הקודמים

 :בירושלים

  הזדמנויות  איומים  חולשות  עוצמות

 -כות ומקצוענותאי

אזרחים ותיקים בעלי 

ידע , השכלה, מקצוע

   וניסיון

ריבוי ושטף פעולות 

ללא ראיה  ברמות שונות

סביב האזרח מתכללת 

מיפוי סביב ו הוותיק

מתעדכן של צרכיו 

  ומאפייניו

מצב פוליטי 

 ואידיאולוגי מתוח

 ומשתנה

  

של  מהלך גלובלי וארצי

היערכות להזדקנות 

האוכלוסייה ולגידול 

בתוחלת החיים 

של זמינות המאפשר 

כמו ( משאבים ורעיונות

חיבור לרשת ערים 

ידידותיות גיל 

   )בינלאומיות

תשתית עירונית קיימת 

  -וחיונית

  המחלקה לזקן •
  המחלקה לגיל השלישי •
לשכות רווחה ומוקדים  •

  לזקן
  מנהלים קהילתיים •
  מועצת גמלאים עירונית •

קומיות מ פעילות עמותות •
  וארציות

דלת בין פעילות מב

אזרחים ותיקים בשל 

תרבותי , שוני מגזרי

ריחוק וגם בשל ה, ושפתי

שכונות ופעילות הבין 

מבדלת בין קבוצות גיל  

התוצאה היא צמצום ספי 

ואי  כניסה לשירותים

כדאיות כלכלית בפיתוח 

  שירותים ומענים

שינוי מרקם 

בשל  דמוגרפי

הגירה שלילית 

  מהעיר 

מאזן הגירה שלילי 

בני : תומגמה מתגבר

ממגזר חרדי  20-34

ההורים  - תוצאה(

  )נשארים לבדם

ישנה הגירה של 

אזרחים ותיקים 

, +60בגילאי 

חילוניים ומהמעמד 

גבוה   -הבינוני

שישפיע על המרקם 

הדמוגרפי של העיר 

ועל צריכת 

 שירותים במסגרתה

  

תוכניות פיתוח 

הניתנות רלוונטיות 

למינוף סביב האזרח 

  : הוותיק בקהילה

ס "הבי-י"מנח •
  בקהילה

 עיר בריאה •

פיתוח בר קיימא  •
 ושכונה מקיימת

נשים מקדמות  •
 תעסוקה -תיירות

שימור ופיתוח טבע  •
 עירוני

התנדבות של גמלאי  •
 העירייה 

מינוף מערכת מידע  •
שהקימה רשות 

 הספורט

  

תיירות פנים ותיירות 

בינלאומית של אזרחים 

העיר מאופיינת 

, משתנה טופוגרפיהב

בין יאוגרפים מרחקים גב

עמותות בעיר פועלות   

ויוזמות קהילתיות 

המאפיינות עצמאיות 
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שכונות המשפיעים על   ותיקים 

התוצאה ניידות יכולת ה

היא תלות בתחבורה 

ציבורית שמקשה על 

העיר ( האזרח הוותיק

במדד  10מדורגת 

  )קומפקטיות

מגזרים בעיקר את ה

חרדי (מבודלים ה

אלו מהווים ) וערבי

 שותפים למהלך

ות לאזרחים ההיערכ

  ותיקים

  

מגוון מוסדות בעיר ישנו 

: לשלוש הדתות(דת 

, מוסלמים, יהודים

התשתית הזו  )נוצרים

  מספקת קהילתיות ותמיכה 

 , בעיר מחייההיוקר 

 מצב כלכלי ועוני

משפיעים על אורח חייו 

של האזרח הוותיק 

שכתוצאה מהפרישה חלה 

 פנויהההקטנה בהכנסה 

עומס כלכלי על בני  לצד 

דור הבא שיתמוך בהוריו ה

  ובנכדיו 

    

בעיר ישנו היצע מקומות 

, השכלה, חברה, תרבות

אתרי טבע פנאי ובילוי 

  ייחודיים  ונוף

מחסור במזרח העיר יש 

ובמשאבים בתשתיות 

לפעילות במזרח העיר 

שטחים פתוחים אין (

, מבני ציבור, וירוקים

, תחבורה ציבורית

פעילויות מבדלת בין 

כמו , )םמוסלמים לנוצרי

יש אילוצים , כן

תרבותיים הדורשים 

התאמת השירותים 

ואילוצים פוליטיים 

המשפיעים על דרכי 

  הפעולה

  

    

- העיר בנויה שכונות

שכונות סביב מינהלים 

קהילתיים וניכרת בכל 

 הווי קהילתי שכונה

המאפשר לאזרח הוותיק 

בכל הקשור לאוכלוסייה 

אילוצי  החרדית יש

שירותים ההתאמת 

לפי (הלכות הקבוצה ל

, כלכלית, חלוקה מגדרית
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הזדקנות במקום בסביבות 

  מגוריו

  )שונות בתוך המגזר

    

ערכי מעורבות אזרחית 

מאפיינים את והתנדבות 

קיימות הח "דו, השכונות

שהכינה העירייה מסכם 

של שותפות את יכולת ה

תושבים והשפעתם על ה

  מדיניות העיר 

      

מגוון של  קייםבעיר 

ורות אתרים ומס

תרבותיים לשימור 

המחברים בין סיפור החיים 

של האזרחים הוותיקים 

לבין הסביבה הפיזית 

  תרבותית של העיר 
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  :נספחים

   בירושלים דוארביטוח לאומי וסניפי המיפוי סניפי  -'נספח א

  )17/12/13( עולי אתיופיהאזרחים ותיקים צת מיקוד וסיכום קב  - 'נספח ב

  )6/2/14( בית הופמןבס שיתוף ציבור יכום כנס - 'נספח ג

  )17/2/14( קרית יובלבסיכום כנס שיתוף ציבור  -'נספח ד

   )4/3/14(+ 55בגילאי סיכום כנס שיתוף ציבור לנשים חרדיות  -'נספח ה

  )19/6/14(סיכום קבוצת מיקוד אזרחים ותיקים עולים חדשים דוברי אנגלית  -'נספח ו
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  -'נספח א

ובו ניתנים שירותי ייעוץ לקשיש ולפנסיונר ומחלקה  4מרכזי נמצא ברחוב בן שטח  לאומי סניף ביטוח

ישנם , בנוסף לכך. מזרח העיר 5במזרח העיר ישנו סניף ברחוב איבן בטוטא . בנושא קצבת זקנה ושאירים

  .סניפים במחוז ירושלים 6עוד 

כזי לאזרחים ותיקים ברחבי השכונות שירות זה מופה כיוון שזהו שירות מר :סניפי הדואר בירושלים

  .בייחוד בסניפי בנק הדואר במסגרתו הם מבצעים פעילויות שונות

  )מתוכם במזרח העיר 6(סניפי דואר בירושלים  51
 

 שעות פתיחה

 23יפו ' רח מרכזי ירושלים

 02-6290643: פקס 02-6290676: טלפון
 08:00-12:00:ו 08:00-18:00:ה,ד,ג,ב,א

 ירושלים, ס לבנים "טור מול ביה-שכונת א טור-א

 02-6263134: פקס 02-6262613: טלפון
 08:00-12:30:ו 08:00-15:00:ה,ד,ג,ב,א

 בנין מרכז כלל, 42אגריפס ' רח אגריפס

 02-6248387: פקס 02-6247533: טלפון
 08:00-17:00:ה,ד,ג,ב,א

 )4' חנות מס(, 9לייב יפה ' רח ארנונה

 02-5325523: פקס 02-5325521: טלפון

 15:30-18:00,  08:00-12:30:ה,ד,ב,א
 08:00-12:30:ו 08:00-13:00:ג

 בית משפט העליון,שערי המשפט ' רח יוןש העל"ביהמ

 02-6759773: פקס 02-6759772: טלפון
 08:00-13:00:ו 08:00-14:30:ה,ד,ג,ב,א

 22בית הכרם  בית הכרם

 02-5312128: פקס 02-5312127: טלפון

 09:00-14:00:ד 09:00-17:00:ה,ג,ב,א
 08:00-12:00:ו

 25הפסגה  בית וגן

 02-6439733: פקס 02-6421011: טלפון

,  08:00-12:30:ג,ב 08:00-18:00:ה,א
-08:00:ו 08:00-13:30:ד 15:30-18:00

12:00 

דרך ,ירושלים ,כביש ראשי ,דרך ראמאללה  בית חנינה
 ירושלים,כביש ראשי ,ראמאללה 

 026568177: פקס 026568188: טלפון

 15:30-18:00,  08:00-12:30:ה,ד,ב,א
 08:00-12:00:ו 08:00-13:30:ג

 40רבינו גרשום ' רח אילן- בר

 02-5325970: פקס 02-5325866: טלפון

 15:30-18:00,  08:00-12:30:ה,ד,ב,א
 08:00-12:30:ו 08:00-13:00:ג

 .בל מוכבר ליד בריכת השחייה'ג אבל מוכבר'ג

 02-5661108: פקס 02-5661107: טלפון

. 15:30-18:00,  08:00-12:30:ה,ד,ב,א
 08:00-12:00:ו. 08:00-13:30:ג

 59דרך בית לחם  (בקעה(גאולים 

 02-6713606: פקס 02-6717561: טלפון

 09:00-14:00:ד 09:00-17:00:ה,ג,ב,א
 08:00-12:00:ו

 מרכז מסחרי חדש גילה

 02-6763567: פקס 02-6765903: טלפון

,  08:00-12:30:ג,ב 08:00-18:00:ה,א
-08:00:ו 08:00-13:30:ד 15:30-18:00

12:00 

 גבעה צרפתית, 2ב 'אבא ברדיצ' רח הגבעה הצרפתית

 02-5819607: פקס 02-5819657: טלפון

 09:00-14:00:ד 09:00-17:00:ה,ג,ב,א
 08:00-12:00:ו
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אצל (בית האומות קומה ב ,  101דרך חברון  הגיחון
 )הגיחון–חברת המים 

 02-6718910: טלפון

 08:00-15:00:ה,ד,ג,ב,א

 ח"עין כרם בנין ביה הדסה עין כרם

 6417135 -02: פקס 02-6439727: טלפון
 07:30-14:30:ה,ד,ג,ב,א

 30פאים עמק ר עמק רפאים-הדרום

 02-5610460: פקס 02-5631789: טלפון

,  08:00-12:30:ג,ב 08:00-18:00:ה,א
-08:00:ו 08:00-13:30:ד 15:30-18:00

12:00 

 2דין -צאלח א הורדוס

 02-6290687: פקס 02-6290686: טלפון
 08:00-12:00:ו 08:00-18:00:ה,ד,ג,ב,א

 )אגף קדמה(בנין הכנסת  הכנסת

 02-5312117: פקס 02-6514249: טלפון

 08:30-18:00:ג,ב 08:30-14:30:ה,א
 08:30-16:00:ד

 בנין הפעמון, 6' ורג'המלך ג' רח הפעמון

 02-6243473: פקס 02-6240260: טלפון
 08:00-15:00:ה,ד,ג,ב,א

 58ולזון רח שא נוף-הר

 02-6515764: טלפון

 15:30-18:00,  08:00-12:30:ה,ד,ב,א
 08:00-12:30:ו 08:00-13:00:ג

 קניון הר החוצבים, 1המרפא  הר החוצבים

 02-5866112: פקס 02-5866112: טלפון

 15:00-17:00,  08:00-14:00:ה,ד,ב,א
 08:00-12:00:ו 08:00-13:00:ג

 )ליד בנק דיסקונט(בנין המינהלה  הר הצופים

 02-5824301: פקס 02-6290644: טלפון
 08:00-15:00:ה,ד,ג,ב,א

 בנין עירית ירושלים,כיכר ספרא  עירייה- כיכר ספרא

 02-6295962: פקס 02-6295952: טלפון

,  07:30-14:30:ג 07:30-14:30:ה,ד,ב,א
16:00-18:30 

 שער יפו מול המצודה מגדל דוד

 02-6272314: פקס 02-6282265: טלפון
 07:30-14:30:ה,ד,ג,ב,א

 פינת עולי הגרדום,דב גרונר  מזרח תלפיות

 02-6710104: פקס 02-6710104: טלפון

,  08:00-12:30:ג,ב 08:00-18:00:ה,א
 08:00-13:30:ד 15:30-18:00

 4רחוב מני  מחנה יהודה

 02-6255471: פקס 02-6240144: טלפון
 08:00-15:00:ה,ד,ג,ב,א

 צומת אורה,צומת אורה  צומת אורה-מנטה

 02-6431724: טלפון

 07:00-16:00:ו 07:00-22:00:ה,ד,ג,ב,א
 20:30-22:00:שבת

 1הרצוג  מנטה צומת פת

 02-6788066: טלפון

 07:00-16:00:ו 07:00-22:00:ה,ד,ג,ב,א
 20:30-22:00:שבת

אזור תעשיה ,) חרשי הברזל(האומן  משרד הרישוי
 תלפיות

 02-6480696: קספ 02-6780696: טלפון

 07:30-12:00:ו 07:30-14:30:ה,ד,ג,ב,א

 11מרכז מסחרי חנות  נוה יעקב

 02-5830127: פקס 02-5833769: טלפון

 09:00-14:00:ד 09:00-17:00:ה,ג,ב,א
 08:00-12:00:ו

 כפר סילוואן, אל ערבסיה,אל ערבסיה  סילוואן

 02-6731257: פקס 02-5335862: טלפון

 15:30-18:00,  08:00-12:30:ה,ד,ב,א
 08:00-12:00:ו 08:00-13:30:ג

 08:00-12:00:ו 08:00-15:00:ה,ד,ג,ב,א ירושלים,  5ניקנור , 5ניקנור  סן סימון
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 02-5619187: טלפון

 קניון פסגת זאב פסגת זאב

 02-5833067: פקס 02-5855615: טלפון

,  08:00-12:30:ג,ב 08:00-18:00:ה,א
-08:00:ו 08:00-13:30:ד 15:30-18:00

12:00 

 מזרח ירושלים, כפר צור באחר צור באחר

 02-6725292: פקס 02-6713515: טלפון

 15:30-18:00,  08:00-12:30:ה,ד,ב,א
 08:00-12:30:ו 08:00-13:00:ג

 בנין הדואר המרכזי, 23יפו  קופת בית המיון ירושלים

 076-8872172: פקס 02-6290077: טלפון
 08:00-12:00:ו 08:00-18:00:ה,ד,ג,ב,א

קניון אחים , 18יד החרוצים  קניון התעשיה ירושלים
 ישראל

 02-6733549: פקס 02-6733551: טלפון

 08:00-17:00:ה,ד,ג,ב,א

-קניון י,אגודת הפועל ' שד קניון מלחה ירושלים
 ליד שער נורית' קומה ב) מלחה(ם

 02-6798579: פקס 02-6798578: טלפון

 15:30-18:00,  09:30-14:30:ה,ד,ב,א
 09:30-12:00:ו 09:30-14:30:ג

חנות , 16רחוב שמגר , 16שמגר ' רח קניון רב שפע
 ירושלים, קניון רב שפע', קומה ב 133

 .02-6252337: פקס. 02-6260615: טלפון

 15:30-18:00,  08:00-12:30:ה,ד,ב,א
 08:00-12:30:ו 08:00-13:00:ג

 גבעת רם המינהלה האוניברסיטה יתקר

 02-6514070: פקס 02-5635089: טלפון
 08:00-15:00:ה,ד,ג,ב,א

 3ולטה עילית ו, 3וולטה עילית  קרית יובל

 02-6415053: פקס 02-6439247: טלפון

,  08:00-12:30:ג,ב 08:00-18:00:ה,א
-08:00:ו 08:00-13:30:ד 15:30-18:00

12:00 

 קרית מנחם, 3דהומיי  קרית מנחם

 02-6415466: פקס 02-6413889: טלפון
 09:00-14:00:ד 09:00-17:00:ה,ג,ב,א

 8ל "קק' רח רחביה

 02-6247985: פקס 02-6242290: טלפון
 08:00-12:00:ו 08:00-18:00:ה,ד,ג,ב,א

 (מסחרי. מ(, 801כיסופים בלוק ' רח רמות

 02-5869773: פקס 02-5868999: טלפון

 09:00-14:00:ד 09:00-17:00:ה,ג,ב,א
 08:00-12:00:ו

 7רחוב פארן  רמת אשכול

 02-5813262: פקס 02-5811521: טלפון

 09:00-14:00:ד 09:00-17:00:ה,ג,ב,א
 08:00-12:00:ו

 רכס שועפט, 60חזון איש ' רח רמת שלמה

 02-5805154: פקס 02-5805152: טלפון

 15:30-18:00,  08:00-12:30:ה,ד,ב,א
 08:00-12:30:ו 08:00-13:00:ג

 דרך רמאללה שועפט

 02-5810901: טלפון

 08:00-14:00:ג 08:00-15:00:ה,ב,א
 15:30-18:00,  08:00-12:30:ד
 08:00-11:30:ו

 12שופן  שופן

 02-5632321: פקס 02-5619588: טלפון

,  08:00-12:30:ג,ב 08:00-18:00:ה,א
-08:00:ו 08:00-13:30:ד 15:30-18:00

12:00 

 מרכז שטנר, גבעת שאול שטנר

 02-5312291: פקס 02-5312285: טלפון
 08:00-17:00:ה,ד,ג,ב,א

 08:00-12:00:ו 08:00-18:00:ה,ד,ג,ב,א 6שמאי ' רח שמאי
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 02-6259267: קספ 02-6241729: טלפון

  שוק הבוכרים – 7רחובות הבוכרים  שערי גאולה

-02: פקס 02-5371194/  02-5812450: טלפון

5000158 

 08:00-12:00:ו 08:00-18:00:ה,ד,ג,ב,א

  בנין הנהלת חברת הדואר, 217יפו ' רח שערי ירושלים

 02-6290445: פקס 02-6295180: טלפון
 08:00-17:00:ה,ד,ג,ב,א
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   - 'נספח ב

  מאפיינים ורצונות : פיה בירושליםאזרחים ותיקים יוצאי אתיו

בירושלים נעשה מיפוי ואיסוף נתונים של בני " חיים בגיל"במסגרת תכנון תוכנית אב לאזרחים ותיקים 

כנסי שיתוף ציבור וקבוצות מיקוד שנעשו , מיפוי שירותים, המתגוררים בעיר באמצעות סקר טלפוני+ 65

- תושבי מזרח העיר וקבוצת גברים יהודים, ם מאתיופיהכמו עולי, במסגרת קבוצות אוכלוסייה ייחודיות

  . חרדים

בבית הידידות בשכונת  17/12/13הניתוח שיוצג להלן התמקד בקבוצת העולים מאתיופיה שנערכה ביום 

תפיסות , תלפיות וכללה מפגש רב דורי במטרה לבחון את סדר היום של אזרח ותיק יוצא אתיופיה בעיר

במסגרת הקבוצה שנמשכה כשעתיים . ודפוסי צריכת שירותים) active ageing(של הזדקנות פעילה 

  :  נידונו שלוש סוגיות מרכזיות

של קבוצת האזרחים הוותיקים בעיני עצמה ובעיני הייחודים תרבותיים - סוציוהמהם המאפיינים   .א

 דור הצעירים 

עירים ומהו כיצד יכולים אזרחים ותיקים עולי אתיופיה לבטא את ייחודם במפגש עם דור הצ  .ב

 ?תפקידו החיוני של אזרח ותיק בקהילתו כיום

 מהם העקרונות בפיתוח שירותים מותאמי תרבות לאזרח הוותיק העולה מאתיופיה  .ג

דוברי אמהרית ועברית  35-52שלושה בגילאי ): גברים 3נשים ו 2(אנשים  5בקבוצת המיקוד השתתפו 

המתגוררים  70-80י אזרחים ותיקים בגילאי המועסקים כמרכזי פעילות ושירותים הניתנים בעיר ושנ

  . בשכונת תלפיות ודוברי אמהרית בלבד

, רכזת מועדון הגיל השלישי(רינה , )43בן (ציון מנהל בית הידידות , )37בן (מסמין אלמיהו : משתתפים

  80ואישה בת ) 78בן (גבר , )52בת 

תרבותי במרקם -ובהסתגלות סוציוהממצאים משקפים את המורכבות הייחודית לעולי אתיופיה בקליטה 

המפגש החברתי  בירושלים יםהוותיק יםהאזרחקבוצת עבור ניתן לסכם כי . העירוני בירושלים

     .מיצוי זכויות ולחיבור לדורות הבאים, בסיס לשייכותהינו משמעותי ומהווה קהילתי -הפנים

 רקע כללי.1   

  ירושלים עיר קולטת עלייה 

). מסך העולים שמגיעים לארץ מתגוררים בירושלים 17-20%בערך (עלייה  ירושלים היא עיר שקולטת

האוכלוסייה העולה היא . רובם דתיים עד חרדים, עולים אלו מאופיינים במצב סוציואקונומי בינוני ומעלה

ב וקנדה לאחר מכן "מרבית העולים כיום מגיעים מארה. ובעיקר משפחות+ 40מחציתה בגילאי , צעירה

  .ואמריקה הלטינית רוסיה, צרפת

  )מחציתם עולים ממדינות חבר העמים(עולים חדשים  80,930התיישבו בירושלים  2013ועד  1989מאז 

  :עלו לירושלים 2013בשנת , לפי נתוני רשות הקליטה
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  +71  61-70  51-60  41-50  25-40  19-24  0-18גיל 

121  257  350  46  76  110  67  

  

  :רושלים מחולקת לארבע יחידותרשות הקליטה במנהל קהילה בעיריית י

 רכזי שכונות לעלייה שמספקים שירות פרטני וקהילתי 15יש  רכזי קליטה בשכונות  .1

 :יחידה לקהילות ותרבויות עולים המפעילה את .2

פרויקטים , מלווים את העולים בצעדים ראשונים בשכונות( 36בית קהילות עולים ביפו  -

ישנה +. 45ת העולים אבל בעיקר מגיעים בני הבית פונה לכלל אוכלוסיי) מחשבים ועברית

  .מועצה לארגוני עולים שמלווה ותומכת בעולים

 פונה לכל הגילאים 27בית קהילות לאומנים עולים הלל   -

 סדרה של פעילויות בשבוע העולה -

במהלך חודש מאי יוצאי חבר העמים ) וטרנים 200ישנם בירושלים (צעדת הוטרנים  -

 בשיתוף עם משרד הקליטה

 .עליו יפורט בהמשך -קד ליוצאי אתיופיהמו .3

 יחידת תכנון ועידוד עלייה .4

  העלייה מאתיופיה לירושלים והמוקד ליוצאי אתיופיה בירושלים

מבצע "במסגרת מבצע שנקרא  1984בשנות השמונים החל גל העלייה מאתיופיה שהגיע לשיאו בסוף 

שני . תושבים 119,700ישראל מנתה הקהילה האתיופית ב 2010בסוף , ס"לפי נתוני הלמ". משה

נולדו בישראל ואבותיהם נולדו ) איש 40,800(נולדו באתיופיה ושליש ) איש 78,999(שלישים 

מאפייניה הייחודים של עלייה זו באו לידי ביטוי בחשאיות המבצע ובמסע המפרך שהם עברו . באתיופיה

הגיעו , הדרך ופגיעות שונות שעברועקב תלאות . דרך מחנות פליטים ומחנות מעבר באדיס אבבה ובסודן

  .  לארץ חלקי משפחות מתוך משפחות שלמות שנספו בדרך או נשארו באתיופיה

הקליטה בארץ זרה ללא שפה ופערי תרבות ניכרו וניכרים עד היום באופן השתלבותם בחברה 

יטה של עולי הקל. הקהילה האתיופית היא קהילה ענייה ברובה ומופרדות מבחינה גיאוגרפית. הישראלית

מה , 1)1998, סלומון(אתיופיה נעשתה במערכת בה התקיים פיצול גזעי ואתני בין שחורים ללבנים 

  . שהגביר את ההפרדה ותחושות הניכור

מרביתם עלו בשנת . שנה בארץ 10-15עולים מאתיופיה עם ותק של  6,000מתגוררים בערך  בירושלים

  : הם מתגוררים בארבע שכונות. 1992

 ) משפחות 180(פסגת זאב /יעקובנווה  •

 )משפחות 30-40( תלפיות/בית לחם/דרך חברון •

                                                           
מחקרי ירושלים בפולקלור . מאתיופיה לארץ המובטחת: גלגולה של תודעה גזעית. 1998.הגר, סלומון 1

 . 135-146עמוד , 19-20, היהודי
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 )משפחות 130(קטמון   •

 )משפחות 400(קרית יובל /עיר גנים  •

פועל כגוף מתכלל המספק מענה פרטני המוקד . 17יפו רחוב נמצא בההמוקד רשות הקליטה מפעילה את  

דגש על הנגשת שירותים והתייחסות לפערי בעולים וקהילתי לעולים עצמם ולגופים המעניקים שירותים ל

בכל שכונה יש ו מרכזים חברתיים 4ישנם  בארבע השכונות המוזכרות לעיל . שפה וקודים תרבותיים

  . ועד קהילתי של התושבים שמקבל החלטות ביחד עם רכזי השכונות

מובטלים , פה העבריתדוברי הש שאינם+ 50עולים מאתיופיה בני  200ישנם בערך , המוקדלפי נתוני 

מאפיינים אלה . וסובלים ממחלות כרוניות של סכרת ולחץ דם) או מועסקים בעבודות בלתי מקצועיות/ו(

להבדיל . דמוגרפית והיכולת להתאים לסביבה החדשה בחברה הישראלית- הקשו על ההסתגלות הסוציו

, תרבותיים-למפגשים ביןבות להם יש יותר מסגרות חינוכיות ואפשרויות ריוצאי אתיופיה מבני נוער 

  . עבור דור המבוגרים הייתה ועודנה משימה קשה מאוד, חברתית ללימוד השפה ולהשתלבות

  לפי שלושת הסוגיות עיבוד נתונים מקבוצת המיקוד .1

  

תרבותיים הייחודים של קבוצת האזרחים הוותיקים בעיני -מהם המאפיינים הסוציו  .א

 עצמה ובעיני דור הצעירים 

  

  זרח הוותיק בעיני עצמודימוי הא 

תפיסת הזקנה בעיני אזרחים ותיקים עורכת השוואה בין מה שהיה באתיופיה לבין מה שיש 

הכלכלי והחברתי שמילא הזקן , בשל הפער בעצום בין שני המקומות והתפקיד הערכי. עכשיו

ה שני האזרחים הוותיקים שהשתתפו ציינו את ההבדל העצום בין אתיופי.במשפחתו ובקהילתו

  : לישראל

, הילדים מטפלים כי הזקן תמיד תמך בילדיו שם. מזדקנים בכבוד והילדים מטפלים בךבאתיופיה 

האבא קנה לילדיו שנישאו חלקת אדמה ולזקן היה . הייתה לו אחריות לתמוך במשפחתו ולפרנס

עבד  הוא, באתיופיה הזקן היה אדון לעצמו ועבד ללא קשר לגיל שלו. הון עצמי איתו הוא הזדקן

מגובשת ביחד עם , לא במרחק, משפחתו תמיד הייתה סביבו. את האדמה ועסק בחקלאות כל ימיו

  .   הקהילה והמשפחה המורחבת

באתיופיה לזקן לא קראו בשמו הפרטי אלא בשם כינוי והיה כבוד גדול לאדם המבוגר מצד 

  . הצעירים

הם תלויים בתרופות . תרופותיש אריכות ימים אבל כזו שגורמת להם להיות תלויים ב בישראל

בישראל נוח יש מיטות ובתים מאבן והם אסירי תודה על כך אבל חסרה תעסוקה . כדי לחיות

  .וקשר ישיר לאדמה

בישראל המבוגרים קנו ביחד עם ילדיהם בית ומשלמים משכנתא ביחד זה הכי קרוב ליכולת של 

לזקן באתיופי בישראל אין . הזקן לקנות לילדיו חלקת אדמה כפי שנהג לעשות באתיופיה

אפשרות לסייע כלכלית לילדיו למרות שהוא מנסה וחוסך מעצמו כי הם מזהים את המצוקות של 

הם מודעים לקשיים של הדור הצעיר בהשתלבות בחרה הישראלית למרות . ילדיהם ונכדיהם

  . שאין להם את השפה והכלים להתמודד ולסייע לילדיהם להתמודד עם הקשיים הללו
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הוא ירד מנכסיו הכלכליים ומהאחריות החברתית שלו , ראל המקום של הזקן שולי וקטןביש

הוא אינו דובר את השפה העברית , כמפרנס עיקרי ותלוי בעיקר בקצבת הזקנה שאיננה מספקת

ומאוד מוגבל בקליטת , ולכן מאוד מוגבל בשיחה עם הנכדים שדוברי עברית מאשר אמהרית

ם בעיקר במהדורת החדשות בשפה האמהרית שמשודרת פעם ביום רובם תלויי. מידע אקטואלי

  . בעשרים לאחת כדי להבין מה קורה מסביבם

בישראל יש ריחוק פיזי בין המשפחות שעלו לישראל והמפגשים בינהם נעשים , יתרה מזו

  . באירועי שמחה ולוויות במרכז הארץ

  :עיקר דאגותיו מופנות. אדם מודאגהזקן האתיופי בישראל הוא 

 "?מה קורה לבנות שלנו", קשיים ומצוקות של ילדיו ונכדיו .1

יש געגוע תמידי שלא נפסק  –למשפחה שנשארה מאחור באתיופיה ולא זכתה לעלות לארץ  .2

 .ולא מאפשר להם רוגע ושלווה

הם חוששים להיקבר שלא באדמה ולכן מגייסים כפסים כדי לקנות  - למקום הקבורה בארץ .3

 .חלקת קבורה

פגש החברתי בשפתם ובמקום השייך להם בלבד מהווה חלק נכבד מסדר היום המ, לאור זאת

בית הידידות בשכונת תלפיות נפתח ונבנה לאחר עשר שנים בהם הם משתתפים ביחד . שלהם

תקופה זו הייתה קשה עבורם בייחוד מכיוון . עם קבוצות נוספות במקום שאינו מיועד להם

בית הידידות מהווה עבורם בית והם . יות בקרבתםולא רצו לה" כושי"שהתייחסו אליהם כאל 

  ).בית כנסת פעיל ומטבחון, במקום יש אולם גדול(אסירי תודה על הקמתו 

המפגש . המועדון בתלפיות פתוח רק פעמיים בשבוע והם מגיעים לפעילויות בו בצמא רב

. שרשהרי בכל יום אחר הם סגורים בביתם לבד וללא יכולת לתק" מחייה אותם"החברתי 

זהו . להעביר מידע ולשמוע מה שלום כולם, המפגש במועדון בעיקר מאפשר להם לחלוק חוויות

בזמן סופת השלגים . מקום לעדכן ולהתעדכן בו וככזה הוא מאפשר שייכות בזמן ובמרחב

שהייתה רק יומיים לפני שנפגשה קבוצת המיקוד היו אזרחים ותיקים שהגיעו למקום למרות 

 .  ם רצו לראות מה שלום האחרים למרות מזג האווירה. שהוא היה סגור

המקום מהווה מרכיב חשוב בסדר היום של האזרח הוותיק המפצה על חוסר וודאות ואי הידיעה 

שמתרחשת בשאר ימי השבוע והרצון שלהם להתעדכן מה קורה לאחרים ומה קורה בכלל 

 . בעולם

להשתתף , שמתקשה להתעדכןהדימוי העצמי של האזרח הוותיק הוא של אדם , לסיכום

אדם שמנסה . בשל קשיי שפה ותרבות) המשפחתית והחברתית הישראלית( בסביבתו

אדם שכמהה . ומתקשה למלא אחריות ותפקיד כלכלי וחברתי שהיה מיועד לו באתיופיה

  . בני השווים לו, למפגש עם קבוצתו

ם משום האפשרויות אזרחים ותיקים יוצאי אתיופיה אינם פאסיביים אבל גם לא אקטיביי

הקושי להשתלב בפעילויות , הקושי לממן השתתפות עצמית. המוגבלות העומדות לרשותם

שירותים שהם בשפתם ומיועדים רק לקבוצה זו מגבירה את ההוצאות . עם קבוצות אחרות

בגיל הזקנה הם נעשים תלויים בבני .  של בעלי השירותים ולכן מצמצמת את האפשרויות

יים במצב עוני עם מגבלות בריאותיות שעבורם יציאה למועדון חברתי ממלא משפחתם ורובם ח

  .תפקיד חשוב במשמעות של החיים היומיומיים
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  דימוי האזרח הוותיק בעיני הקהילה

שלושת המשתתפים בקבוצה ציינו לשבח את האזרחים הוותיקים בקהילה לצד הקשיים שהם 

שהיכולת להביע " ציאל יצירתי חבוילאנשים האלה יש פוטנ"אחד המשתתפים אמר . עברו

ולתקשר מתאפשרת בתנאים מסוימים ולכן כל פעילות אומנותיות שנעשית איתם במסגרת 

סריגה ומוזיקה הן הפעילויות העיקריות , רקמה, קליעת סלים. המועדון היא פעילות תרפיה

יפור החיים ס. מתקשרים ומספרים את סיפור חייהם  -גברים ונשים כאחד -באמצעותן הותיקים

 .כולל את החיים באתיופיה והעלייה לארץ

הפעילות במועדון מהווה מקום בו האזרח הוותיק מרגיש שייך ופעיל ומתקשר ומעודכן ובקשר 

במועדון הם מרגישים חיוניים לקהילה כי הם מספרים את הסיפור שלהם שהוא . עם סביבתו

  . א הסיפור הקהילתיהסיפור האישי הו, הנרטיב הקולקטיבי של הזהות הכללית

אזרחים ותיקים בעיני הצעירים זה לא בהכרח עניין של גיל שהרי במועדון החברתי משתתפים 

בני , מעבר לזה. בעלי בעיות רפואיות ונכות כללית שאין להם פעילויות ייחודיות+ 45גם בני 

, ה סירהשהוריהם מתגוררים עימם בבתים מרגישים שהם ביחד באות 30-50הדור השני בגילאי 

שותפים לכלל המצוקות כולל מגבלות בריאותיות ומצוקה כלכלית שהיא מנת חלקם של כלל 

הסבא והסבתא הם המבוגרים של הקהילה ויש , האזרחים הוותיקים, עם זאת. קבוצות הגיל

  .הם יותר דמויות כבוד מאשר דמויות סמכות, כלפיהם יחס של כבוד

למשל הם משקיעים את כספם בקניית הקמח , המקור הם מסמלים לדור הצעיר יותר את תרבות 

כמות כזו מחזיקה למשך . ג"ק 25שקל ל 500שעולה בערך " טפ"רה שנקרא 'המיוחד לאינג

האוכל המסורתי יוצר מתח מול תזונה בריאה וערכים שהדור הצעיר . שלושה שבועות בערך

  . לומד בחוץ ומנסה להקנות בבית

בריאה בעיקר משום שרוב הוותיקים סובלים מבעיות סכרת רכזת המועדון מנסה ללמד תזונה 

  . ולחץ דם גבוה שקשור בתזונה שלהם

  קשר בין דורי

לדור ) הורים(הסמכות ההורית במשפחה איננה יציבה בגלל פערי תרבות ושפה בין דור שני 

נוצר מצב בו הנכדים לא מדברים אמהרית ולכן הפער גדל בין ). נכדים שנולדו בארץ(שלישי 

  . הדור השלישי לדור הראשון שהם הסבא והסבתא

תא רוצים ללמוד להתקרב לנכדים אבל הם צריכים כלים לשם כך בגלל היעדר השפה הם /הסבא

אי ידיעת קרוא וכתוב פוגעת אפילו ביכולת שלהם להזמין אמבולנס . מתקשים לשמור על הילדים

 . בעת צרה

הם לומדים ומשלמים , לכלכל את עצמםהילדים נמצאים במלחמת הישרדות יומיומית כדי 

הם לא יכולים לקחת אחריות על . משכנתא ולא בקשר תמידי עם ההורים למרות שהם גרים יחד

מערכת השעות שלהם שונה למרות שהם . ההורה וסדר יומו ולבדוק אם לקח את התרופות שלו

  . גרים יחדיו הקשר עם הילדים משתנה ממשפחה למשפחה

. שהוריהם מודאגים למשפחה שנותרה מאחור ושאין להם רגע של נחת הילדים מודעים לכך

לדעתם הם צריכים מערך שיגבה את הוריהם מבחינה בריאותית ורגשית ויסייע להם להתמודד 
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מאפשר " אחת משלהם"הקשר הטוב שיש להם עם רכזת המועדון שהיא . עם המשפחה והסביבה

  . להם להיפתח ולדבר איתה

ללא השכלה ובעל קשיי שפה ופערי תרבות שלא אפשרו את , כאיש אדמההאזרח הוותיק נתפס 

  . ילדיו ונכדיו -קליטתו בארץ בכלל ומונעים את הסתגלותו לשינוי שעובר על משפחתו

לדברי המשתתפים יש להעצים ולחזק את האזרח הוותיק וזה כולל בעיקר העשרה והבניית 

אנשים שמעדיפים ללכת אבל בגלל חוסר כ "הם בד, למשל בתחום הספורט, תוכניות ממוקדות

בדומה לתחום התזונה שבאתיופיה המזון . מידע על הקשר למצב הבריאותי זה עלול לסכן אותו

הקושי שלהם להתמודד עם שכנים ישראלים בבניין . שלהם היה אורגני וטבעי וכאן הוא דל

  .ותקשיים להתנהל מול רופא המשפחה ואיך לצרוך תרופ, המשותף בו הם גרים

בעיניהם לא ניתן להשוות בין אזרחים ותיקים שעלו מחבר העמים לאזרחים ותיקים שעלו 

  .הם הגיעו מרקעים תרבותיים שונים וגם אופן הקליטה שלהם היה שונה. מאתיופיה

גם בשל העלייה המסוכנת דרך מחנות  משבר וטראומהעבור האתיופי העלייה לארץ הייתה 

לעולים מחבר העמים . ן ובעיקר בגלל משפחתם שנותרה מאחורבאדיס אבבה והמסע הרגלי בסוד

האזרח הוותיק . יש והייתה נגישות שפתית רחבה יותר ולכן הם יותר מעודכנים מעולי אתיופיה

מערכות שירותים עירוניים ואל , אל מול מוסדות מדינה נזקק לתיווך תמידייוצא אתיופיה 

וי זכויות ובהשתתפות בפעילויות ובפנייה תלות זו מהווה חסם עיקרי במיצ. מול המשפחה

  . למוסדות

  

ירושלים נחשבת מרחב של . עדין ירושלים נתפסת כמוקד לעלייה, למרות המשבר והקושי הרב

בשל הקושי להגיע אליה מרבית , לדוגמא. י הקליטה והחיים בעיר הזומקשיקדושה שמנותק 

  . האירועים נערכים במרכז הארץ לשם קל יותר להגיע

 

למרות שהם חולקים מגורים . המעבר לישראל שינה את המשפחה האתיופית מהיסוד, סיכוםל

משותפים ושותפות גורל יש פער עצום בין הדורות והמשפחה לא מסוגלת לספק את כלל הטיפול 

שאמורות לטפל באדם המשפחה התחלפה במערכות בירוקרטיות לכן בישראל . באדם המזדקן

כות קשה בגלל פערי שפה ותרבות בנוסף לאי התאמת הפעילויות הזקן אבל הנגישות אל המער

סל השירותים של גמלת סיעוד אינו מתאים שהרי , למשל. וסל השירותים ליוצאי אתיופיה

גם המעבר לבית אבות . עובדים זרים לא יוכלו להיכנס לבית של הזקן וכך גם הביקור במרכז יום

  . ודיור מוגן אינו בא בחשבון כיום

צב בו יוצאי אתיופיה חייבים לסמוך על המערכות כתחליף למשפחות שיספקו שירותים נוצר מ

 .אבל בפועל זה לא אפשרי

 

  :סוגיית המעבר לבתי האבות מהווה נקודת מתח בין הדור הצעיר למבוגר

דיור מוגן וניכרת העדפה לטפל בהם /יש הסתייגות לשלוח הורים לבתי אבות מבחינת הילדים

ניתנו בקבוצה דוגמאות לחלוקת משמרות בין ילדים ונכדים כדי . י הרבבבית למרות הקוש

הכניסה של עובדים זרים איננה באה בחשבון כי מדובר באדם זר . שיטפלו בהורים מסביב לשעון

רגשי , האוכל ולכן אינו יכול לספק קשר חברתי, שאינו דובר את השפה ואינו מכיר את התרבות

 . יומיומי
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אחד המשתתפים אמר שברגע , מעבר לבית אבות דומה להתנתקות מהעולםה מבחינת המבוגרים

. מוצאים את האדם פיזית וחברתית מהקהילה שלו, "אני מתנתק מהעולם"שמוציאים לבית אבות 

הוא עובר למרחב זר ושונה בו לא מדברים את השפה שלו והוא נאלץ להתרגל לתרבות ומאכלים 

 . וריחות שונים לכן זה לא בעדיפותם

. עדיף להיות בסביבה מוכרת ומי שיכול יעזור לי מאשר להיות לבד בבית אבות, לדברי האישה

האישה הדגישה את אי רצונה להיות תלויה בבני משפחתה ונטל אבל מעדיפה שלא לעבור לבית 

אבל אם הוא יקרה הם לא מעוניינים , היא באופן אישי מתפללת לא להגיע למצב הזה. אבות

 .כי הניתוק מהקהילה הוא יותר גרוע מלהתמודד עם המצב הסיעודי להגיע לבית אבות

למי שיש בנים יותר (אותה אישה המשיכה ואמרה שלא כולם זכו לילדים שיכולים לטפל בהם 

היא באופן אישי הודתה שהפסידה רבות כשלא הלכה . והם רוצים את הצלחתם ילדיהם) קשה

, לטיפולי שיניים, ח"ח לה זמן לקבוע תור לקופלוק. ללמוד שפה באולפן כי זה מקשה את החיים

 . לדבר עם שכנים ועם העירייה וזה דורש תמיד מתורגמן שילך איתה

המשתתפים הצעירים העלו גם את התהייה האם הילדים שלהם יטפלו בהם כשהם יהיו זקנים 

 .אז יש להם מוטיבציה לטפל בהוריהם בבית. ולכן זה עניין של חיקוי ולמידה מההורה

 

כיצד יכולים אזרחים ותיקים עולי אתיופיה לבטא את ייחודם במפגש עם דור הצעירים   .ב

 ?מהו תפקידו החיוני של אזרח ותיק יוצא אתיופיה כיום: והחברה בכללותה

  

. האזרחים הוותיקים מעוניינים להיות בעלי תפקיד מרכזי בהנחלת מורשת ובית לדורות הבאים

של מי שנשאר מאחור ואת , ת הזיכרון של מה היה פעםהם רואים את תפקידם החיוני בהעבר

 . סיפור החיים האישי שהוא קולקטיבי שהוא מקור לזהות ולהזדהות

להוציא חוויות פנימיות ולהביע , התעסוקה של מלאכת היד משמעותית כדי לספר את הסיפור

. הבאים שישמש את הדורות חפץ מעברתוצר גולמי הוא מעין . רגשות שהמילים אינן מספקות

קליעת סלים ומוזיקה הם מספרים את הסיפור שלהם , רקמה, מלאכת היד, באמצעות האומנות

ניתנה דוגמא (זה נותן ערך עצמי ותפקיד חיוני בקהילה וגאווה קולקטיבית  -ושל הקהילה כולה

 ).של הצגת תכשיט שהוכן בתערוכה של מכללת הדסה

הם מתקשרים באמצעות הרקמה . אישי מעבר למסר לדורות הבאים יש בכך ממד של טיפול

ניתנה הדוגמא המובאת בתמונה למטה של אישה שרקמה את עצמה חצויה לשניים . ומלאכת היד

כאשר הצד הבהיר מסמל את חייה באתיופיה שם הייתה מרוצה וקורנת לעומת העלייה לארץ 

  . שהשחירה את מצב רוחה
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   - 'נספח ג

  סיכום כנס שיתוף ציבור

  6.2.14, ישייום חמ

  בית הופמן

  חקר מוקיר: שיטה

, ללמוד על המשמעויות הייחודיות, לשמוע סיפורי הצלחה של המשתתפים על זקנה ופרישה :מטרה

  .ות בירושלים/ות ותיקים/הערכים וכיווני הפעולה התואמים לאזרחים

ות עברית דובר+ 65רובן נשים בגילאי , תושבים מאזור דרום העיר ירושלים 70-בכנס השתתפו כ

  ).  דוברות רוסית 4באירוע נכחו (

  : פרשני סיכום

בכל שולחן העלו המשתתפים בתורם חוויות וסיפורי הצלחה ולאחר מכן נדרשו לבחור סיפור שאותו יציגו 

  .לכלל המליאה

. זמן פרישה ולאחר הפרישה, מרבית הסיפורים שנבחרו תוארו לפי תפיסת זמן ליניארית של לפני פרישה

, מפגשים חברתיים כמקור להעצמה, חוגים, התנדבות: כגון, ם הדגישו את הפעילויות החברתיותהסיפורי

מעניין לציין כי הסיפורים ביטאו את מקומם של האזרחים הוותיקים ברצף . כוח והגדרה מחדש של העצמי

  ).מהמשפחה ומהעשייה למען האחר, הם ציינו את עצמם כחלק מהקהילה(קהילתי ולא כקבוצה נפרדת 

הפעילות כיעד משמעותי בשגרת היומיום של המשתתפים אשר סייע /החוג/מתוך הסיפורים עולה המועדון

הסיפורים השונים הדגישו כיצד נפתחה להם האפשרות למלא את החלל . בגילוי עצמי והעצמה חברתית

, רותקי ביתמ(והזמן שנוצר לאחר הפרישה בעיסוק משמעותי של נתינה ועשייה בייחוד למוגבלים ביותר 

  ).  בודדים ונכים

  לפני הפרישה  

  "אין לי זמן לעצמי"

  תקופת הפרישה

מה אני אעשה עם "

  "?עצמי

  לאחר הפרישה

  "מצאתי זמן לעצמי"

עיקרי 

  יםהסיפור

  לפני הפרישה

יש תיאור של עשייה 

הקשורה באדם 

המרדף אחר , ובפרנסתו

, גידול משפחה וילדים

עבודה קשה לאורך 

ונה ניכור מהשכ, שנים

התקופה המיידית לאחר 

. הפרישה מאופיינת כמשבר

שעיקר תקופת הסתגלות זוהי 

המאמצים מתמקדים בחיפוש 

 -בחיפוש עשייה, זהות עצמית

  .מה ניתן לעשות

התקופה שלאחר הפרישה 

וההסתגלות לוקחת זמן ניכר 

" לקח לי שנה להגיע למקום"

  .המשתתפות סיפרה אחת

  

תקופה זו מאופיינת בגילוי 
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  ,ובדידות

הקדשתי את כל חיי 

לא היה , לגידול הילדים

  לי זמן לעצמי

קושי להגשים את וה

עצמי ואת החלומות 

     "המרתון"בגלל 

  

  ,כמשברשתוארה ה תקופזו 

מהווה  "לא לעבוד יותר"

משמעותי חברתי ורגשי קושי 

לא להרגיש "כי האדם 

מחוץ "מרגיש , "מנוצל

ועולה למעגלי התעסוקה 

  "?מה אעשה כעת": השאלה

זו באה לידי ביטוי תקופה 

של בסיפורים כתקופה 

קושי קיים . בדידות ומשבר

להיפגש עם החברים 

קושי גם ו הקודמת מהעבודה

עוד יר חברים חדשים כי להכ

  . לא נמצא מקום מפגש

  ,קושי לצאת מהביתיש 

איבוד חברים החוויה היא של 

שהיו שייכים למקום  קרובים

ללמוד העבודה והצורך 

על מחדש על עצמך כולל 

, מנטאליהפיזי והתפקוד ה

האם אני יכול לעשות את מה 

  ?שפעם עשיתי

  

בתקופה זו מתחילים להבין 

ועדין את צמצום ההכנסות 

נמצאים במאבק על מיצוי 

, זכויות כלכליות ודמי פרישה

  למידה של הזכויות החדשות

  

זהו מצב כללי של חוסר 

אונים וחוסר ודאות לגבי 

ניתוק ממעגלים ,  ההמשך

קודמים ויפוש אחר תכלית 

  ומטרה 

. העצמי של כל משתתפת

הסיפורים הדגישו את הגילוי 

שהן יכלו לעשות דברים 

מצאתי את עצמי " -חדשים

עושה דברים שלא האמנתי 

למדתי שאני , שאני יכולה

להציג את  והתגאיתיאומנית 

החשיפה הגבירה ". עבודותיי

  .את הערכת המשפחה

  

נת מסומתקופת הפרישה 

 כתקופה של הגשמת חלומות

אישה שסיפרה שלמדה טניס (

  ).שולחן כחלום חייה

תוארה סבאות וסבתאות 

כחוויה מוצלחת של גידול 

. נכדים להבדיל מגידול ילדים

הדגש בקשר הבין דורי היה על 

ות כמקור /הקשר עם הנכדים

הנכד עזר ("לשמחה ותמיכה 

לי לקנות חימום בסופת 

  ").השלג

  

גש חברתי אפשרות של מפ

כמקור להכלה ולהרגשת 

, לקבוצה, שייכות לקהילה

  .למועדון

  

לאלו שהתגברו על המשבר 

נפתחו הזדמנויות לפיתוח 

יכולות וכישרונות חדשים שלא 

זה , ידעו שהיה בהם קודם לכן

פותח פתח להערכה מצד 

, למידת חוג אנגלית(המשפחה 

, ציור ואומנות, שפות, ספרות
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  ).תיאטרון  

  

ת ובניית קהילה לקיחת אחריו

אפיינו את הסיפורים כחלק 

, ממציאת הכוחות החדשים

אישה שהצליחה לגייס שכנים 

אישה אחרת , להקמת ועד בניין

שהצליחה להשפיע על תחזוקת 

הוספת ספסלים והזזת (הרחוב 

  ).משאית שחונה על המדרכה

  

  

  

  

ערכים 

 מובילים

שהאזרח 

הוותיק 

הירושלמי 

  מזהה

התמקדות במשפחה 

  הובעבוד

  

  

לא שם ולא  -בדידות וניתוק

  כאן

  התנדבות

  נתינה 

  עזרה הדדית

  תרומה

  שייכות

  קהילתיות

  חברות ורעות

  שכנות ותמיכה הדדית

  קיימות וסביבה ירוקה

  איכות הסביבה

  כבוד

כיווני 

  פעולה

תמיכה והכנה של  �
האדם ובני 

משפחתו לפני 
  פרישה

, עיבוד מצבי משבר �
  הכוונה וייעוץ

  

חוגי פעילות הוספת  �
ויצירה במגוון תחומים 

שונים גם אם אין ניסיון 
  עבר
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  ע קבוצות תמיכה וסיו �
  

  

 קבוצות חברתיות �
והכרת המערכת  תומכות
אילו ( הסובבת

למי ? אפשרויות יש לי
  )?אני פונה

  

סבסוד שירותים  �
ופעילויות כדי לאפשר 

השתתפות ביותר 
  פעילויות

  

 הרחבת פעילות לגברים �
  )נגרות(

  

י קשר בין דורהדגשת ה �
להתנדבות  משמעותי כ

   ועשייה
  

" בריאות וגיל"תוכנית  �
כדוגמא לתוכנית מוצלחת 

, שמשלבת התנדבות
תרומה לקהילה ולמידה 

עצמית על תחומי בריאות 
 .ועשייה

הוספת פעילויות בתחום   �
  חיזוק הזיכרון

הוספת פעילויות של גינה  �
  קהילתית

חיזוק המועדון החברתי  �
בית הופמן (כמקום מפגש 

והגברת ) ויץובית שו
  הפעילות במסגרתו

  

  :המשפיעים על איכות החיים לאזרח ותיק בעירקשיים 

 .יוקר המחייה בעיר שמקשה על צריכה של שירותים ולכן עלתה הדרישה לסבסוד עלויות .1

 . אי התאמה בין גובה המיסים ותשלום הארנונה להיצע השירותים הניתנים .2

אי שירות מצד , גשת מידע לגבי קווי האוטובוסבלבול בהנ, תחבורה ציבורית לא תמיד נגישה .3

 . הנהגים

הנגשת , עלות ומתי, איפה יש פעילויות - אי הכרות עם המערכת החברתית והכלכלית שקיימת .4

 .מידע לגבי זכויות

הקמת קבוצות תמיכה במטפלים בני , תזונה, בעיקר סביב דמנציה -הגברת המודעות לבריאות .5

 .משפחה

כלי עלה במסגרת הסיפורים כמשמעותי לצריכת שירותים ולמציאת המקום כי ההיבט הכל, יש לציין

  .של האדם לאחר פרישה
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  :לתכנון כיווני פעולה

שייתן מענה בתקופה המיידית לאחר הפרישה כי  לשכת הכוונה וייעוץ לגמלאיםהקמת  .5

 .למנוע ולהתמודד עם המשבר הכרוך בפרישה

תוכניות אלה  -בסיס תשתיות קיימותעל  חברתיתהתנדבות ופעילות הגברת אפשרויות  .6

  .   בגובה העיניים תומך פגש חברתילגילוי עצמי ולמ, להעצמה רמקומהוות 
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   -'דנספח 

  סיכום כנס שיתוף ציבור

  17.2.14, שני יום

  קרית יובל, ס פיליפ ליאון"מתנ

  דיון ממוקד סביב שולחנות עגולים: שיטה

לגבי כיווני פעולה בארבע סוגיות שונות ולתעדף תוכניות במטרה לכוון את  להתייעץ עם הציבור :מטרה

  .צוותי התכנון לכיווני פעולה

רובן נשים בגילאי , שולחנות עגולים 10-תושבים מאזור מערב העיר ירושלים ב 100-בכנס השתתפו כ

  .   דוברות עברית ודוברי רוסית+ 65

  : פרשני סיכום

אלו ארבעת . סביבה פיזית וחברה, תעסוקה וכלכלה, בריאות: ס היוארבעת התחומים שנידונו בכנ

  ". חיים בגיל"התחומים על פיהם תיכתב תוכנית האב 

לפי תעדוף התוכניות שהציעו כל שולחן ניתן ללמוד על הרצון בתוכניות בין תחומיות המשלבות , לסיכום

וממקמות את האזרחים ) ובגינה כמו במועדון(את האזרחים הוותיקים ביחד עם קבוצות גיל נוספות 

ניכר כי בריאות האזרח הוותיק והמשך תפקודו ). עובדים, תורמים לסביבה, מתנדבים(הוותיקים כפעילים 

  .   תשפר את יכולתו להשתתף בסביבתו ולתרום מיכולותיו

  :להלן תוצרי השולחנות דיון לפי החלוקה לתחומים

  סביבה פיזית

  שולחנות דיון 3 

  בריאות

  לחנות דיוןשו 2 

  כלכלה ותעסוקה

  שולחנות דיון 2 

  חברה ופנאי

  שולחנות דיון 2 

  1שולחן 

התאמת המרכז : המטרה

  המסחרי לאזרחים ותיקים

  

  :כיווני פעולה

הוספת ספסלים עם  �
גגון במרכז המסחרי 

בחללים הפנימיים כדי 

  2שולחן 

פיתוח מקום  :המטרה

, בילוי לשעות הפנאי

" גן העץ"בחרנו ב

, לפעילות כושר

מפגשים חברתיים 

ולנשום אוויר צח 

  ומצב רוח טוב

  3שולחן 

הקמת תיאטרון  :המטרה

ם קהילתי עם שחקני

+ 55אזרחים ותיקים ובני 

. כפעילות פנאי ותעסוקה

התיאטרון יופיע כדי 

להקנות תרבות באזורים 

שונים ולהראות שהגיל 

השלישי יכול לעסוק 

  4שולחן 

תכנון מועדון חברתי : המטרה

, לגיל השלישי במקום נגיש

מרווח ונעים , מרכזי מותאם

מי "נושא המועדון . לשהייה

  "שתורם ניתרם
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, שיספיקו לצעירים
משפחות ומבוגרים 

  .כאחד
הוספת בית מרחקת  �

  קרובה
רגות תיקון מד �

מהמרכז לחלקו 
  התחתון

תחנת האוטובוס  �
צריכה להיות קרובה 

במקום תחנת (
המוניות באיזור 

  )הנטקה
הוספת שירותים  �

  ציבוריים
  יותר פחי זבל �
להקים  �

שופרסל זול /מכולות
  יותר

לשפר את החזית של  �
הבניינים למראה 

  אסתטי יפה
  גינון הסביבה הירוקה �
הוספת סניף דואר  �

 באיזור

  

  :מדדי הצלחה

ספת ספסלים הו �
ושינויים פיזיים 

  ממשיים

  

  

  :כיווני פעולה

שבילי הליכה עם  �
גישה נוחה 

  ורחוקים מהכביש
  מעקות ברחוב �
הוספת רמזורים  �

  לחציית הכביש
ת להרחיק א �

הפארק מהכביש 
כדי למנוע זיהום 

  אוויר
הוספת ספסלי  �

צמחי , ישיבה
גינון , מרפא

  קהילתי
לערוך פעילות  �

: במקום
, קונצרטים

, הרצאות בריאות
סדנאות לתזונה 

שירה , נכונה
מפגשים , בציבור

 חברתיים

הקפדה על ניקיון  �
  המקום

הקמת קבוצות  �
הליכה וליווי בין 
  דורי של מבוגרים

הגברת ביטחון  �
, תאורה-קוםבמ

טיפוח המדרכות 
, ומניעת נפילות
סיור ומצלמות 

 ביטחון

יצירת רשת  �
חברתית תומכת 

בין כלל 
  המשתתפים

  :מדדי הצלחה

מספר האנשים  �
המבקרים במקום 

  גדל
שיפור המצב  �

  . בתחום זה

  : כיווני פעולה

הקמת התיאטרון  �
ושיווק הצגות 

  למקומות שונים בעיר
איסוף כספים לפיתוח  �

הצגות ולשיפור 
 הקבוצה והמועדון

וגמלו השחקנים ית �
כספית וכך גם 

מלבישים ותופרים 
  בני הגיל השלישי

  

  :מדדי הצלחה

  אחוזי ביקוש להופעות

  :כיווני פעולה

הקמת מועדון חברתי  �
ה הגיש, במרכז השכונה

אליו נוחה תחבורתית 
  .ורגלית

המבנה מרווח ומותאם  �
  לאימון גופני ולמסיבות

, במועדון יהיו שולחנות �
חדרי , מטבחון, כיסאות

  שירותים
בסביבות המועדון יש  �

גינה אשר חברי המועדון 
  יטפחו וישבו בספסליה

המועדון נגיש לנכים  �
  וממוזג

תאורה נכונה במועדון  �
  ומחוצה לו

  יםהמשרד מצויד למפעיל �
הפעילות תהיה בשילוב  �

קבוצות גיל נוספות 
  מהסביבה בני נוער

בני נוער יוכלו ללמד  �
 מחשבים במועדון

  מיצוי והכרת זכויות �

  

  :מדדי הצלחה

תושבי השכונה מכירים 

ומגיעים למקום ומתקיימת 

  אינטראקציה עם בני נוער
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הבריאותי של 
  המשתתפים

בדיקת שביעות  �
רצון של האנשים 

  מידי תקופה

  – 5שולחן 

הקמת  :המטרה

גינה לאזרחים /פארק

  ותיקים

  :כיווני פעולה

גדלת כמות ה �
הספסלים בגינות 

כ מה "קיימות כי בד
י "שקיים נתפס ע

  משפחות וילדים
להגדיל תדירות  �

אוטובוסים לאזור 
  הגינה

  להוסיף מעקות ברחוב  �
להוסיף שירותים  �

  ציבוריים
  להוסיף ברזיות �
  להוסיף פינות צל �
לדאוג לתחזוקת  �

המקום למען בטיחות 
  האנשים

להוסיף פעילות  �
  תרבות וחברה 

יקיון המקום לדאוג לנ �
בעיקר מלכלוך 

להקים פינות , כלבים
לצורכי כלבים 
ולניקיון בסוף 

  הפעילות
  להוסיף תאורה �
להסיר מכשולים  �

  מהדרך כמו פחי זבל
לדאוג למלווים  �

  שיוציאו אנשים לגינה
לתקן את המדרכות  �

בהרבה מדרכות יש (
  )בורות

   - 6שולחן 

לשפר את  :המטרה

הבריאות ולהגביר 

התעמלות ותזונה לגיל 

  השלישי

  :כיווני פעולה

לערוך באופן  �
קבוע פעם בחודש 

הרצאות בנושא 
  תזונה

להקים בכל  �
מינהל קבוצות 

מאורגנות 
  להליכה

להוסיף חוגים  �
כמו ריקודי עם 
גם (בגינות ובחוץ 

 , )סרטים

להוסיף חוגי אוכל  �
תזונה : מסובסדים

נכונה כדי שכל 
אחד יראה מה 

  הוא אוכל
לערוך חוגי  �

התעמלות בשעות 
  אחרי הצהרים

לערוך יעוץ  �
דיאטנית במינהל 

מועדון , הקהילתי
 לאישה

מינוי לבריכות 

ציבוריות במחיר 

  נמוך

  

   –7שולחן 

לשכנע מעסיקים : המטרה

שיקבלו אזרחים ותיקים 

  לעבודה

  :כיווני פעולה

-הסבה מקצועית �
סדנאות וקורסים 

  מסובסדים
בניית מקומות  �

תעסוקה במשרה 
או לפי /חלקית ו

  שעות
לבנות תוכנית  �

 - תעסוקה
התנסות /התמחות

ללא התחייבות של 
  המעסיק

קמפיין על יתרונות  �
בהעסקת אזרחים 

יותר שעות  - ותיקים
פנויות וניסיון עבודה 

. ומתן שירות
הקמפיין תחת 

  :הכותרת

ותק וניסיון מונע "

  "אסון

  

  :מדדי הצלחה

סקר שביעות רצון  �
של המעסיקים ושל 

המועסקים לאחר 
  תקופת עבודה

 3לבדוק האם לאחר  �
חודשי ניסיון המשך 

   - 8שולחן 

בניית מגוון  :המטרה

 פעילויות חברתיות לאזרחים

  ותיקים

  :כיווני פעולה

ספריה ציבורית עם  �
מחשבים ופעילות 

  חברתית
סרטים בהנחה בקולנוע  �

  +55לבני 
חניה בחינם לגיל  �

  השלישי
  הרצאות והצגות �
, דיור מוגן שווה לכולם �

לא רק לעשירים או רק 
  לעולים

גרשי פטאנק והקמת  �
ליגה ירושלמית 

כולל (לתחרויות בארץ 
  )תלבושת וציוד

אחרי מרכז תרבות פתח  �
הצהרים לפעילויות 

פעילות , ריקודים, בערב
, פינת קריאה, גופנית

  ,חדר מחשבים
  קבוצת תיאטרון קהילתי �
מכולת  -בכל שכונה �

ניקיון , במחיר זול
, יותר חנויות, השכונה

הסעות בתוך השכונה 
, בתדירות גבוהה

, פרגולות וצל, ספסלים
  מסלולי הליכה ואופנים

השכרת קלנועיות לנסוע  �
  מקוםממקום ל
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להפנות שיטור  �
  קהילתי למקום

  :מדדי הצלחה

שימוש רב והולך 

ים הנמצאים בפארק

בשמחה , בסביבת המגורים

  ואהבה למקום

  :מדדי הצלחה

מספר המשתתפים 

בפעילות אחרי 

  הצהרים גדל

  

תעסוקה במקום 
  העבודה

   - 9שולחן 

התאמת דירת  :המטרה

המגורים ואיזור המגורים 

  לצורכי האזרח הוותיק

  

  :כיווני פעולה

דירה מותאמת ללא  �
עם חימום , מדרגות

וקירור ושירותים 
  ומקלחת מותאמים

ניקוז של המים  �
ברחוב בסביבת 

  המגורים
, דירה לא גדולה �

מוארת וקרובה 
  לשירותים ציבוריים

 הכבישים מסביב יהיו �
יותר מעברי , בטוחים

פסי , חציה ברורים
  , האטה למכוניות

, רחובות מוארים �
מדרכות חלקות ולא 

  שבורות
  סביבה נקייה �
  מועדון חברתי נגיש �
, גינה ציבורית נגישה �

 אסתטית, קרובה

ספסלים ופינות   �
  ישיבה לאורך הרחוב

שיפור רמת התברואה  �
  באיזור

תחבורה ציבורית  �

  10שולחן 

  שולחן דוברי רוסית

הקמת מרכז  :המטרה

בריאות ברמה 

שכונתית עם מתנדבים 

ותיקים שפרשו 

  מתחום הבראות

  

  :כיווני פעולה

  

מרכז בריאות  �
וכושר אזורי 

המותאם 
לאזרחים ותיקים 
ולצרכים שלהם 
מבחינת תפקוד 

ומבחינת הנגשת 
  השפה

  בריכה מותאמת �
מרכז יעוץ עם  �

, וצות תזונהקב
, קבוצות הליכה
  , שיפור הזיכרון

מדריכים שייעצו  �
ויפנו את 

המשתתפים 
  לפעילות

גיוס מתנדבים  �
גמלאים שעבדו 

בתחום הבריאות 
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שלא להחליף קווים 
  שמחבר אלא קו אחד

  שיטור בשכונה �

, כמו אחיות
  .רופאים ועוד

  

  

לירות  10,000כל קבוצה התבקשה לתעדף באמצעות השקעת , לאחר הצגת התוכניות של כל שולחן

  ):קבוצות לא תעדפו 4(וצאות התעדוף להלן ת. בתוכנית המועדפת

מספרי 

שולחן 

לפי 

התוכניות 

  לעיל

שולחן 

1  

שולחן 

2  

שולחן 

3  

שולחן 

4  

שולחן 

5  

שולחן 

6  

שולחן 

7  

שולחן 

8  

שולחן 

9  

שולחן 

10  

  2000  2000  ניקוד

5000  

5000  3000  

5000  

2000  2000  5000  

2000  

-  5000  10,000  

2000  

10,000  

  

  22000      7000      8000  5000  7000    כ"סה

  

  :התחומים העיקרים שתועדפו הם

 )10שולחן ( מרכז בריאות כולל שמשתף גמלאים מתנדבים בתחום הבריאותבמקום הראשון  .1

במקום השני מועדון חברתי לגמלאים שממוקם במרכז השכונה ומשלב קבוצות גיל צעירות  .2

 )4שולחן (

 2שולחן (פיין בתחום התעסוקה במקום השלישי זכו שני פרויקטים שעיקרם  גינה קהילתית וקמ .3

 ).7ושולחן 

לפי התעדוף ניתן ללמוד על הרצון בתוכניות בין תחומיות המשלבות את האזרחים הוותיקים , לסיכום

, מתנדבים(וממקמות את האזרחים הוותיקים כפעילים ) כמו במועדון ובגינה(ביחד עם קבוצות גיל נוספות 

ות האזרח הוותיק והמשך תפקודו תשפר את יכולתו להשתתף ניכר כי בריא). עובדים, תורמים לסביבה

  .   בסביבתו ולתרום מיכולותיו
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   -'הנספח 

  לנשים חרדיות סיכום כנס שיתוף ציבור

  4.3.14, שלישי יום

  "יד שרה"אולם כנסים 

  דיון ממוקד סביב שולחנות עגולים: שיטה

שונות ולתעדף תוכניות במטרה לכוון את להתייעץ עם הציבור לגבי כיווני פעולה בארבע סוגיות  :מטרה

  .צוותי התכנון לכיווני פעולה

+ 65רובן נשים בגילאי , שולחנות עגולים 10-נשים מכלל שכונות העיר ב 100-בכנס השתתפו למעלה מ

  ).   חלקן דוברות אנגלית(

  : פרשני סיכום

אלו ארבעת . ת וחברהסביבה פיזי, תעסוקה וכלכלה, בריאות: ארבעת התחומים שנידונו בכנס היו

  ". חיים בגיל"התחומים על פיהם יכתבו המלצות תוכנית האב 

לפי התוכניות שהציע כל שולחן ניתן ללמוד על הרצון בתוכניות ופעילות חברתית לאזרחים , לסיכום

מתרכזת כל פעילות שהועלתה בתחומים השונים . ותיקים תוך הקפדה על נגישות המקום מבחינה פיזית

). גינה ציבורית ועוד, מועדון כמשפחה, קבוצות הליכה, למשל( ולא באדם היחיד חברתיתבקבוצה ה

  .   ניתן לשער שזה נובע מערכי הקהילתיות במגזר החרדי

, גינה, הנגשת מרכז מסחרי(שחזר על עצמו בכל ארבעת בתחומים  הנגישותנושא נוסף שעלה הוא נושא 

  . ובהיבטים של הנגשת מידע וצריכת מידע והתמקד בהיבטים הפיזיים של המקום) מועדון

  :להלן תוצרי הדיון לפי החלוקה לתחומים

  1שולחן   יבה פיזיתבס

  התאמת המרכז המסחרי לאזרחים ותיקים: המטרה

  :כיווני פעולה

 גישה נוחה למרכז מחוץ למקום ובתוכו �

 תודעת שירות מכבדת לגמלאים  �

שיפועים תלולים ומדרגות אל להימנע מ(נגישות להולכי רגל ולנוסעים בקלנועית  �
 )המקום ובתוכו

 קופה נגישה לכיסאות גלגלים ולקלנועית �

 מרכז מסחרי במוקד השכונה �
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 ספסלים בגובה נוח ומשענת יד -כיסאות ישיבה וספסלים מחוץ למקום ובתוכו �

עדיף קו אוטובוס ארוך ולא לעשות החלפת  - הנגשת קווי תחבורה לכניסה למרכז �
 קווים

 לא מכשוליםמדרכות נוחות ל �

 ומחירים סבירים לאזרחים ותיקים) דל מלח ועוד(מודעות לתזונה בריאה לצרכנים  �

 השוק מחנה יהודה נעשה עמוס עם פסטיבלים ותיירים ומקשה על הקניות במקום �

 מסעדי יד במקומות עם שיפוע �

  הוספת שירותים ציבוריים �
  יותר פחי זבל �

   5שולחן   סביבה פיזית

  לאזרחים ותיקים במטרה להתאוורר ולפגוש חברים גינה/הקמת פארק :המטרה

  :כיווני פעולה

 מתקני ספורט בגינה מרכזית בכל שכונה בחינם לכל מי שרוצה �

 פינות לאזרחים ותיקים בלי ילדים ומשחקי שעשועים �

 או צל עצים/להוסיף ספסלים עם סככות ו �

 תאורה מספקת בלילה שתגביר את הביטחון האישי �

 טפתשירותים עם תחזוקה שו �

 שילוט נאות של הדרכה ואזהרה �

 ניקיון ופחי אשפה �

  להוסיף ברזיות �
 לדאוג לתחזוקת המקום למען בטיחות האנשים �

  גינה ירוקה ומזמינה �

  2שולחן   בריאות 

שימוש , תזונה הרגלי ספורט והליכה, להגביר מודעות לבריאות בנושאים שונים:המטרה

  בתרופות

  :כיווני פעולה

רה יש לפתוח את מגרשי הספורט בבתי הספר בשעות כיוון שפעילות ספורט יק �
 אחרי הצהרים לפעילות הליכה וספורט לתושבי השכונה

 ללמוד ולקבל ידע בתחומי בריאות ורפואה �

מסלולי הליכה ולבנות קבוצות הליכה לגברים ולנשים בנפרד ולקבוע שעה קבועה  �
 ושירותים ברזיות, ספסלים, המסלולים נגישים ומוארים היטב. בשבוע להליכה

 שימוש מושכל בתרופות, כיצד ניתן להימנע ממחלות, סדנאות קבועות בנושאי תזונה �

 )בהליכה(טיולים וסיורים בירושלים  �

 שיעורי ספורט מותאמים לגיל השלישי עם מדריכים מתאימים לכך �

  שינוי בהרגלי הליכה ותזונה והפחתה בצריכת תרופות �

   6שולחן   בריאות

  בריאות לגוף ולנפש  -תזונה ושיפור איכות החיים, ים בריאקידום אורח חי :המטרה
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בגוף " חלודה"צריך לזכור שיש להתכונן לזקנה מוקדם וחשוב לעשות פעילות המוציאות 

  ובנפש

  :כיווני פעולה

 הרצאות וסדנאות להדרכה לבריאות איתנה

 לקיים במרכזים החברתיים בדיקות שמיעה ובריאות השן �

 הליכה, פעילות ספורט �

 ביטוח לאומי וקופות חולים, דע על זכויותמי �

 לארגן ימי בריאות כולל בדיקות רפואיות ופעילות חברתית �

ליצור קשרים בין כלל המועדונים להפריה הדדית (פעילות לנפש להפגת בדידות  �
 )וקשרים חברתיים

 מקומות נגישים כולל הסעות �

 פעילויות למתנדבים �

 פעילות בטבע �

י נוער על גיל מבוגר כדי שילמדו איך להתייחס להעלות את המודעות בקרב בנ �
  ")שלא ידחפו אותנו("למבוגרים באוטובוס וברחוב 

כלכלה 

  ותעסוקה

  3שולחן 

הקמת מרכז לתעסוקה שייתן מענה למקומות עבודה והתנדבות עבור אזרחים  :המטרה

  ותיקים

  : כיווני פעולה

מרכז מידע , סי הכשרהקור, הכנה לפרישה, המרכז יספק עזרה בתחום מיצוי זכויות �
, קורסי מחשבים, מרכז מידע על כושר ופעילות זולה לאזרחים ותיקים, לאלמנות

, מרכז העוזר לעשות סדר בביטוחים שונים כמו ביטוח בריאות, מקומות להשמה
 פנסיה וקרנות

 הקמת ניתוב שיחות אנושי: רעיונות להתנדבות ותעסוקה �

  לבוא לקראת האזרח הוותיקפיתוח תודעת שירות בקרב בעלי תפקידים 

כלכלה 

  ותעסוקה

   –7שולחן 

, העלאת המודעות ליתרונות העסקת גמלאים, תעסוקה בכסף ולא התנדבות: המטרה

  מספר שעות בשבוע/תעסוקה חלקית

 :  כיווני פעולה

 העסקת גמלאיות במוסדות חינוך בסיוע פרטני לילדים �

 ות מורותשנת שירות בתשלום לאזרחים ותיקים בעיקר של גמלאי �

 גם בבתים למשפחות שצריכות סיוע בלימודים " סבתא מאמצת"פרויקט  �

 ארגון ביביסיטר לילדים של סבתאות בתשלום �

 גמלאיות יערכו סדנאות לבישול ולאפייה �

 )מתאים גם לגברים(חוגים ומלאכת יד בבית של המבוגר , סדנאות לסריגה �
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  מיזם של מלאכת יד ואירועי מכירה במינהל הקהילתי

  4שולחן   ברה ופנאי ח

מרווח ונעים , מרכזי מותאם, תכנון מועדון חברתי לגיל השלישי במקום נגיש: המטרה

  מועדון כמו בית. לשהייה

  :כיווני פעולה

תחבורתית ) ללא מדרגות(הגישה אליו נוחה , הקמת מועדון חברתי במרכז השכונה �
  .ורגלית

  המבנה מרווח ומותאם לאימון גופני ולמסיבות �
  חדרי שירותים, מטבחון, כיסאות, ן יהיו שולחנותבמועדו �
  בסביבות המועדון יש גינה אשר חברי המועדון יטפחו וישבו בספסלים �
  המועדון נגיש לנכים וממוזג �
  תאורה נכונה במועדון ומחוצה לו �
 כיבוד בריא במועדון �

, אומנות, הרקדה, התעמלות, הרצאות וסדנאות, לימוד שפות: פעילות המועדון �
 העצמה של האישה ושיה בציבור, נופשונים ,טיולים

  קשר אישי בין כל המשתתפים

  8שולחן   חברה ופנאי

  מיזם התנדבות לאזרחים ותיקים בודדים :המטרה

  :כיווני פעולה

התנדבות אזרחים ותיקים למען מבוגרים המרותקים לביתם ומוגבלים במטרה לפגוש  �
 לשוחח עימם ולהפיג בדידות, אנשים

, מתנדבים עם ילדים בשעות אחרי הצהרים בהכנת שיעורי ביתאזרחים ותיקים  �
 קריאה וחשבון

הקמת גוף שירכז את המתנדבות במינהל הקהילתי וירכז את פניות המשפחות  �
 המבקשות עזרה לילדיהן או להוריהן המרותקים לבית

  מיזם ההתנדבות מתאים לגברים ונשים כאחד

   - 9שולחן   חברה ופנאי

   תיות לאזרחים ותיקיםפעילויות חבר :המטרה

  :כיווני פעולה

  , מקום נעים ומונגש עם תכנים תרבותיים וחברתיים, מועדון חברתי בכל שכונה �
  מועדון משחקים ופעילות גופנית כמו כדורגל שולחני �
  :דוגמאות למועדונים קיימים �
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o בגבעת שאול יש פעילות מעניינת עם שיעורי תורה וטיולים  
o ת הדמי חבר גבוהה מידיבבית וגן יש פעילות אבל עלו  
o  מועדון ברחוב דוד אווירה טובה מאוד אבל חסר תקציב למרצים ולדאוג למקום

המורה להתעלמות , ישן מוזנח והציוד בו לא מתאים, המקום קטן, מבחינה פיזית
  .מצוינת ולכן מגיעות הרבה נשים

o רמת שלמה המרכז מצוין אבל עלות לחוגים גבוהה  
o ל העברת הפעילות לבוקרברחוב שאול המלך לחשוב ע  
o  חסר מאוד כי נוצרה שם משפחה בין המשתתפות" בית מרים"המועדון במקור ברוך 

o מועדון בהר נוף מגיש מרק חם בחורף לחימום האווירה  

  10שולחן   חברה ופנאי

  " דלק לחיים"לתוכניות יש משמעות . תוכניות חברתיות לנשים :המטרה

  : כיווני פעולה

  או שכונתית תוכנית כלל עירונית �
טיולים לקברי , הרצאות, שירה, טיולים, למידת ארץ ישראל: פעילות בתוכנית �

 תעסוקה, צדיקים

 הפעילות שהייתה בבית מרים בגבעת שאול והר נוף נסגרה �

  מקומות נגישים ללא מדרגות

, לטווח המיידי: דרגות ביצוע 3כל קבוצה התבקשה לתעדף לפי , לאחר הצגת התוכניות של כל שולחן

  ):קבוצות לא תעדפו וקבוצה אחת תעדפה חלקית 2(להלן תוצאות התעדוף . לטווח הבינוני ולטווח הארוך

מספרי 
שולחן 

לפי 
התוכניות 

  לעיל

1 
מרחב 
  ציבורי

2 
בריאות 
  וספורט

3  

  תעסוקה

4  

חברה 
  ופנאי

5   

גינה 
  קהילתית

6  

בריאות 
  וגיל

7  

  תעסוקה

8  

חברה 
  ופאני

9  

חברה 
  ופנאי

 10  

חברה 
  ופנאי

לטווח 
  מידי

6  6  6  6  2  5  6  5  6  4  

לטווח 
  בינוני

  3  2    5  2    3  2  2  

לטווח 
  ארוך

      2  1    3  1      

  

פעילויות ומענים חברתיים לטווח המיידי והרחבת המשתתפות להוספת של רצון רב התעדוף מלמד על ה

  . לאור מיעוט המענים הקיים בפועל למגזר החרדי ובכל ארבעת התחומים שנידונו
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   -'נספח ו

  מאפיינים ורצונות: אזרחים ותיקים עולים דוברי אנגלית בירושליםסיכום קבוצת מיקוד ל

בירושלים נעשה מיפוי ואיסוף נתונים של בני " חיים בגיל"במסגרת תכנון תוכנית אב לאזרחים ותיקים 

וד שנעשו כנסי שיתוף ציבור וקבוצות מיק, מיפוי שירותים, המתגוררים בעיר באמצעות סקר טלפוני+ 65

- תושבי מזרח העיר וקבוצת גברים יהודים, כמו עולים מאתיופיה, במסגרת קבוצות אוכלוסייה ייחודיות

  . חרדים

במינהל  19/06/14הניתוח שיוצג להלן התמקד בקבוצת העולים ממדינות דוברי אנגלית שנערכה ביום 

סדר היום של אזרח ותיק עולה מטרת הקבוצה לבחון את . בית יהודית עמק רפאים, קהילתי גינות העיר

במסגרת הקבוצה שנמשכה . ודפוסי צריכת שירותים) active ageing(תפיסות של הזדקנות פעילה , בעיר

  :  כשעתיים נידונו שלוש סוגיות מרכזיות

 ?דוברי האנגליתתרבותיים הייחודים של קבוצת האזרחים הוותיקים -מהם המאפיינים הסוציו  .ד

  ?קבוצה זו  מהם הצרכים הייחודים של  .ה

  ?האנגלית דוברפיתוח שירותים מותאמי תרבות לאזרח הוותיק המלצות לכיווני פעולה ומהם ה  .ו

  ): גברים 3נשים ו 3(אנשים  6בקבוצת המיקוד השתתפו 

 .מתגורר ברחביה, שנים מאנגליה ביחד עם רעייתו 7עלה לפני  68בן , דיוויד טרלו .1

מתגוררים בנווה , משיקגו) 81בן (חד עם בעלה שנים בי 3עלתה לפני  76בת  -מרלין רוזנטל .2

 .יעקוב

 .מתגוררת בקטמון, רזי לפני כשנתיים'עלתה מטינק ניו ג - 'פולה מרקוביץ .3

 .מתגורר במרכז העיר הרב קוק, ביחד עם רעייתו מלונדון 2011עלה במרץ , 75בן  - ון פרנצמן'ג .4

 .ם בעלהעלתה לפני כשנה וחצי בעקבות הילדים וביחד ע -איירין גורדמן .5

ילדים  2יש לו , וסטס'מבוסטון מסצ 2011עלה ביחד עם רעיתו בספטמבר  -ארנס ווגלין .6

 .ב"ילדים שנשארו בארה 3המתגוררים באפרת ועוד 

רכזת קליטה מטעם רשות הקליטה במינהל , קבוצת המיקוד נערכה ואורגנה בשיתוף עם טליה שלזינגר

  .הקהילתי

עימה מתמודדת קבוצה זו שכרוכה בעיקר באי ידיעת השפה ית הממצאים משקפים את המורכבות הייחוד

קהילתי -המפגש החברתי הפנים ניתן לסכם כי עבור קבוצת האזרחים הוותיקים בירושלים. העברית

     .מיצוי זכויות וחיבור לדורות הבאים, הינו משמעותי ומהווה בסיס לשייכות

     

 רקע כללי .2

  ירושלים עיר קולטת עלייה 

). מסך העולים שמגיעים לארץ מתגוררים בירושלים 17-20%בערך (א עיר שקולטת עלייה ירושלים הי

האוכלוסייה העולה היא . רובם דתיים עד חרדים, עולים אלו מאופיינים במצב סוציואקונומי בינוני ומעלה
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 ב וקנדה לאחר מכן"מרבית העולים כיום מגיעים מארה. ובעיקר משפחות+ 40מחציתה בגילאי , צעירה

  .רוסיה ואמריקה הלטינית, צרפת

מחציתם עולים ממדינות חבר (עולים חדשים  80,930התיישבו בירושלים  2013ועד  1989מאז 

  :עלו לירושלים 2013בשנת , לפי נתוני רשות הקליטה). העמים

  +71  61-70  51-60  41-50  25-40  19-24  0-18גיל 

121  257  350  46  76  110  67  

   

  ם דוברי אנגליתקליטת עלייה של עולי .3

אנגליה וגם , ב"ארה, הן ממדינות קנדה(ירושלים קולטת עלייה של אזרחים ותיקים דוברי אנגלית 

  ). ממדינות בהן אנגלית היא שפה שנייה כמו שוויץ ובלגיה

אמריקה -ארגון יוצאי קנדה AACI: המשתתפים ציינו שלושה גופים נוספים שמסייעים בקליטתם

  " .נפש בנפש"וארגון הקליטה " אמונה"ארגון צדקה , של אזרחים ותיקיםבתלפיות ויש שם קבוצה 

  עיבוד נתונים מקבוצת המיקוד לפי שלושת הסוגיות .4

  

דוברי תרבותיים הייחודים של קבוצת האזרחים הוותיקים - מהם המאפיינים הסוציו  .ג

 האנגלית

  

אם עלתה בשנים האחרונות קבוצה זו בין . אי ידיעת השפה העבריתהמאפיין המרכזי של קבוצה זו הוא 

ובין אם מתגוררת בעיר למעלה מעשר שנים אינה עושה שימוש יומיומי בשפה העברית משלוש סיבות 

  :עיקריות

 .אלו שעלו בגיל מבוגר התקשו ללמוד עברית באולפן למרות הרצון העז שלם בכך .4

וותיק לא ישנה נטייה לשמר את השפה האנגלית בקרב בני המשפחות והילדים ובכך האזרח ה .5

 .נדרש להתמודד עם השימוש בעברית

להשיב באנגלית ובכך ) מקומות מסחר, נותני שירותים(ישנה נטייה גם מצד הסביבה הישראלית  .6

 .האזרח הוותיק לא נדרש להתמודד עם השימוש בעברית

משתתפי הקבוצה תיארו את הקושי שלהם לעמוד בקצב ובשטף הדיבור בעברית ואת חוסר הסבלנות של 

רק אחת המשתתפות הביעה נכונות מצד סביבתה להאט . שים להמתין עד שיסיימו את המשפט בעבריתאנ

  .את הקצב ולשמוע את דבריה בעברית וזאת בגלל שהיא ביקשה את עזרתם בכך

לא משנה כמה זמן הם כבר  אי ידיעת השפה העברית ממקמת אותם תמיד כעולים חדשים, לפי חוויתם

הדבר גם ניכר . זוהי חוויה תמידית של ריחוק ואף ניכור מהחברה הישראלית ,כלומר. מתגוררים בארץ
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בסופת השלג לא הכול תורגם לאנגלית ועבודת המינהל הקהילתי התמקדה בהנגשת (בשעת החירום 

  .זו חוויה שגורמת להם לחוסר אמון במערכת וגילוי חשדנות). המידע לעולים בשפתם

למשל , והקושי ללמוד ולקבל את הכללים הנהוגים בעיר בותייםהפערים התרעלו , בנוסף לפערי השפה

חוסר , אי מתן זכות קדימה במעבר חצייה, עקיפת התור, חוסר נימוס, חנייה על מדרכות, צפירת מכוניות

  .שירותיות והעברת מידע

משתתפת אחרת , חודשיים 18- אחד המשתתפים ציין את ההמתנה לסיום ביתו כבר למעלה מ: דוגמאות

כל . ב ובעיקר בגלל הפער התרבותי וההתנהגות בכביש"נה שהיא רוצה לחזור בחזרה לארהציי

). החל ממידע על זכויות וכלה בשלטים ברחוב(המשתתפים ציינו את המחסור במתן מידע בשפה האנגלית 

כל המשתתפים ציינו שבמענה טלפוני הם מתקשים להשיג דובר אנגלית ואם יש הפנייה למרכזיה דוברת 

גלית אף אחד לא עונה להם ובכך הם מתעכבים בקבלת שירות ונאלצים לרכוש שירות פרטי או להמתין אנ

של המשרד לאזרחים ותיקים הם לא קיבלו מענה  8840*המשתתפים ציינו שגם במוקד . לסיוע בתרגום

  .דובר אנגלית ןמרכז מיצוי זכויות בבית הופמן איבאנגלית גם ב

המוטיבציה לעלות בגיל מבוגר לירושלים נובעת מחיפוש אחר . פחתיהקשר המשהוא , מאפיין נוסף

המשתתפות ציינו שהקשר עם הנכדים . קרבה לבני המשפחה והנכדים שעלו קודם לכן או ביחד איתם

אלו שמשפחתם עלו קודם להם קיבלו סיוע משפחתי . נעשה מוגבל בייחוד אם הנכדים אינם דוברי אנגלית

  .לישראלשריכך את הקליטה והמעבר 

, ל"משתמשים באופן יומיומי בדוא, בעלי אורינטציה טכנולוגיתהוא שכל המשתתפים , מאפיין נוסף

  .מכשירי טלפון חכם

ישנה סברה מוטעית שכל דוברי האנגלית שעלו הם ממצב . הקושי הכלכלישעלה הוא , מאפיין נוסף

ש בינהם משפחות בכלל ואזרחים אין זה כך לגבי כולם וי. סוציואקונומי גבוה ומעלה ובעלי אמצעים

בשל אי ידיעת השפה מרביתם נאלצים . ותיקים בפרט ללא אמצעים כלכליים המחפשים השלמות הכנסה

מה ) בעיקר בגלל אי ידיעה על זכויות או על אפשרויות שניתנות בעברית(לרכוש שירותים באופן פרטי 

  .שמייצר הוצאות כלכליות רבות

כיוון שאי ידיעת השפה . הקבוצה להשתתף בפעילויות חברתיות וקהילתיותניכר עניין ורצון רב בקרב 

העברית הינה מחסום מרכזי בהשתתפות פעילה הם מתקשים להשתלב בפעילויות שאינן דוברות אנגלית 

יש לקבוצת העולים רשת חברתית דיגיטאלית בה מעלים הודעות . מה שמצמצם את טווח האפשרויות

  .ופרסומים שונים

  ?כים הייחודים של קבוצה זו מהם הצר  .ד

המשתתפים הכירו בכך שהם פחות יכולים לנהוג ויותר  .בניידות ברחבי העירהצורך המרכזי שעלה הוא 

הקשיים המרכזיים שעלו הם קשיי נגישות ובטיחות . נאלצים ללכת ברגל או להשתמש בתחבורה ציבורית

ידות בגובה ופעמים רבות יש עמודי לא אח, הקושי ללכת במדרכות כי המדרכות לא ישרות, המעבר

מכוניות שחונות על מדרכות מאלצות אותם לרדת , בנוסף. פחי מיחזור שחוסמים את המעבר/תאורה

קושי לחצות . חוסר בשלטים באנגלית, אי ניקיון של מדרכות ורחובות, לכביש ולהסתכן בעקיפה מיותרת

  . מעביר חצייה



  

  שירותים ירושליםמיפוי והערכת ח "דו
  ר קרן מזוז"ד :איסוף ועיבוד נתונים
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) בשכונות יהודיות(ללכת ברחבי העיר  ת ביטחון גבוהההביעו תחושבתחום הביטחון כל המשתתפים 

  . הם ציינו שהם מרגישים פה בטוח יותר מאשר במקום מולדתם. בבטחה הן בלילה והן במהלך היום

, המלצות לגבי שירותי בריאות, בעיקר סביב זכויות הנגשת מידע באנגליתצורך נוסף שעלה הוא 

מה , המרכזי שהמשתתפים העלו הוא אי הכרת כללי המשחק הקושי). ביטוח לאומי ועירייה(בירוקרטיה 

בבקשת עזרה , במציאת הרופא הטוב, בהמתנה בתור, ואיך נוהגים בסיטואציות ומצבים חברתיים

הם הציעו שפעמים בשנה לקיים ימי מידע ושיח עם נבחרי ציבור בכנסת . במציאת קיצורי דרך, ממזכירות

  .בהם כקבוצה אזרחיתובעירייה שיעבירו להם מידע ויכירו 

  

. הם צמאים לפעילויות ולהשתתפות פעילה. הרחבת פעילויות ותוכניות דוברות אנגליתהוא  ,צורך נוסף

הם . רובם יודעים לקרוא ולכתוב אבל לא משתמשים בשפה, יש צורך דחוף בלמידת עברית מדוברת

  . צידםיודעים לזהות את כוונת המשפטים שנאמרים אבל זה דורש מאמץ וריכוז מ

להשתתף בסביבתו , הדימוי העצמי של האזרח הוותיק הוא של אדם שמתקשה להתעדכן

למרביתם יש חלופות , עם זאת. בשל קשיי שפה ותרבות) המשפחתית והחברתית הישראלית(

שמספקים להם מצע חברתי וקשר בשפתם ) בתי כנסת, משפחה וחברים, עמותות, בשירות פרטי(

 . טכנולוגיים ופעלתניםקים אזרחים ותיאלו . האנגלית

  

דובר   פיתוח שירותים מותאמי תרבות לאזרח הוותיקהמלצות לכיווני פעולה ומהם ה  .ה

   האנגלית

  

  :לכיווני פעולה המלצות

לתת מענה בשפה ) קהילתיים ונותני שירות, החל מעובדים סוציאליים(הכשרת עובדי קהילה  .1

 האנגלית   

י גינות העיר שחולש על מרבית השכונות בהן הרחבת משרת רכזת קליטה במינהל קהילת .2

 .מתגוררים אזרחים ותיקים דוברי אנגלית

  .אשר זמין במהלך היום והלילה 106מוקד הוספת דובר אנגלית ב .3

  .במסגרת המינהלים הקהילתיים או במקום אחד עירוני הרחבת והגברת התוכניות דוברות אנגלית .4

 .נגלית ולהפיצה אחת לשנתיים עם עדכוניםיש לתרגם את חוברת השירותים והזכויות לא .5

שוויץ ועוד , בלגיה, אנגלית נעשית כשפה גלובלית שגם עולים ממדינות אחרות כמו צרפת .6

דוברים ולכן יש בחון את האפשרות של הפיכת השפה האנגלית לנגישה יותר בהפצת מידע 

 .ובקרב בנותני השירותים

ורים פרטיים באנגלית לתלמידים ובכלל העסקת אזרחים ותיקים דוברי אנגלית במתן שיע .7

  ).תעסוקה פרטית, במסגרת בנק הזמן(


