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דוח שנתי – אזרחים וותיקים באר שבע 2017
האוכלוסייה הוותיקה בבאר שבע מונה כ 36,000-אזרחים ותיקים (נשים מעל  62גברים
מעל  )67שהם כ 15% -מאוכלוסיית העיר .הודות להתפתחויות הטכנולוגיות והרפואיות
תוחלת החיים בישראל עלתה והצפי הוא כי אוכלוסיית האזרחים הוותיקים תכפיל את עצמה
עד שנת .2030

פעילות בשיתוף המשרד לשיוויון חברתי (לשעבר המשרד לאזרחים ותיקים)
תכניות ממשיכות כמו :והדרת -בנות שרות לאומי לליווי קשישים ,כאן גרים,
חיבור בין סטודנטים לקשישים המוכנים שיגורו איתם.
הענות לקולות קוראים של המשרד אושר תקציב לאוסף תכניות בהתאם לגג
כלכלי שנקבע על ידי המשרד כגון אוריינות דיגיטלית ,קשר בינדורי ,קידום
בריאות ועוד .צפוי להתחיל ביצוע ב2018
תכנית נוספת בשיתוף המשרד ואשל הינה הקמה של מרכז הכוון לפורשים
מעבודה יבוצע בשיתוף כיוונים.
בתחום הפיסי –

מסתיימת בניה של שני מרכזי יום על ידי קרן קירשנבאום (בית יונה) על שטח
שהוקצה על ידי העירייה המרכזים צפויים להיפתח במרץ .2018
באותו מתחם נבנה על ידי אשל (האגודה לפיתוח ותכנון שירותים של הג'וינט)
מרכז יום שיקומי.
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בתחום ההתנדבות – האוכלוסייה הוותיקה נוטלת חלק פעיל במערך המתנדבים של העיר
כ 600 -אזרחים וותיקים מתנדבים בבסיסי צה"ל ,פעילים בכל ארגוני המתנדבים בעיר כמו
יד שרה ,בביה"ח בביטוח הלאומי ועוד.
מחלקה לרווחת הקשיש מספקת שירות לכ 13,000 -אזרחים וותיקים במענה פרטני של
תמיכה יעוץ והכוונה במשברי חיים .במענה קבוצתי במענה הקהילתי לכלל האזרחים
הוותיקים בעיר.
השנה הייתה ברוכה בפעילות אשר לקיומה נוצרו שיתופי פעולה עם גורמים רבים ומגוונים.
להלן סקירה של חלק מהנושאים:
ניצולי שואה:
מיצויי זכויות בשיתוף המשרד לשיווין חברתי ומשרד האוצר אנו בעיצומו של תהליך מיצויי
זכויות לזכאים פוטנציאליים בסיוע של עובדות המחלקה ומתנדבים
הפעלת בתים חמים בשיתוף האגודה למען הקשיש הפעולות במימון משרד הרווחה.
הפעלה של מועדון "קפה אירופה" לניצולי שואה הפועל אחה"צ במרכז יום השלום.
ליווי פעילות כל הארגונים בתחום באמצעות שולחן עגול.
סיוע כלכלי להוצאות כגון טיפולי שיניים משקפיים וציוד ביתי באמצעות תקציב מיוחד של
משרד הרווחה ללא השתתפות עצמית.
תשושי נפש  :לבני משפחות המתמודדים עם קושי הטיפול בתשוש נפש :
שירות של מרכז יום ייחודי הפתוח עד השעה .19.00
שתי קבוצות המונחות על ידי עובדות סוציאליות תכנית ייחודית בשיתוף עמד"א לליווי פרטני
של משפחות המטופלות בחולים תשושי נפש לחיזוק מערכת התמיכה המשפחתית.
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מניעת אלימות :אלימות במשפחה  -טיפול של עובדות סוציאליות על פי חוק במקרים
המתגלים ,הסברה בקרב אנשי מקצוע ותושבים להגברת המודעות .הפעלה של צוות רב
מקצועי לחשיבה במקרים מורכבים.
אלימות בקהילה – תכנית קהילות תומכות ,פעילו סיירת עו"ז שהינה סיירת של מתנדבים
גמלאים אשר מסיירים ביום קבלת הגמלאות במקומות מועדים לפורענות -בשיתוף רא"ם
והאגודה למען הקשיש .
קידום בריאות  :צעדת גמלאים שנתית -בשיתוף מחלקת הספורט של כיוונים והאגודה למען
הקשיש .יום הפנינג וספורט לגמלאים בבית הלוחם בשיתוף מחלקת הספורט של כיוונים.
פעילות זהירות בדרכים (הצגה מטמונאים) בשיתוף מחלקת הביטחון ואור ירוק.
אוריינות דיגיטלית :קורסים ללמידה ושיפור יכולות שימוש במחשבים וטלפונים חכמים.
בשיתוף מחלקת מערכות מידע בעירייה סטודנטים ו  – CDIמרכז החדשנות לגיל השלישי
בנגב שארח את הקבוצות.

פעילות חברתית
אוכלוסיית היעד לפעילויות מועדונים חברתיים ,גם כאלה שלא בתקצוב עירייה,
קהילות תומכות ,דיורים מוגנים ,מקבצי דיור וקהל רחב שהגיע מפרסומים .חלק
מהפעילות פורסמה בעיתונות מקומית ומעבר לכך במשך הזמן
התאספה רשימה של כתובות מייל שאותם אנו מכתבים בכל הפעילויות.





תוכנית אופ"ק -אוניברסיטת בן גוריון -מרצים שהגיעו בהתנדבות להרצות
במועדונים.
"מסע ישראלי" – בני נוער מכל הארץ הגיעו להעביר פעילות במועדונים,
הפעילות התקיימה ברוב המועדונים ומספר פעמים בכל מועדון.
הפקולטה לרפואה  ,אוניברסיטת בן גוריון – הדרכה להגשת עזרה
ראשונה ,הגיעו אל המועדונים.
עמותת להטב"ים -הגיעו למספר מועדונים וערכו פעילות משותפת.
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בוקר קולנוע לאזרחים הוותיקים ,התקיימו שתי הקרנות של שני סרטים
בעברית ושני סרטים בדיבוב לרוסית
"חיים בתנועה -חושבים בגוף באמצעות תרגילי מוח" – נערכה תוכנית
הכשרה דרך אשל לרכזות ולמתנדבים שמפעילים אותה בתוך המועדונים.
תאטרון הפרינג' – נערכה הצגה פרטית לקשישים.
מכללת קיי -שני סטודנטים עשו הכשרה מעשית לחינוך גופני לגיל השלישי
במשך כל השנה במועדון ברמות.
מרכז מבקרים "דודאים" –  3קבוצות של קשישים הגיעו לסיור והדרכה.
הרצאות בנושא צרכנות נבונה – התקיימו הרצאות ברוב המועדונים ,גם
לדוברי רוסית ,ספרדית ואמהרית.
שותפות עם "עמותת אלה" לניצולי שואה – התקיימו  3קבוצות של 12
מפגשים בשלושה מועדונים.
פרויקט העשרה של התאחדות הסטודנטים – שני סטודנטים ליוו שני
מועדונים בפעילות העשרה כל שבוע ,כל השנה
שותפות עם בית ספר למחול "בת דור" –  6קבוצות של קשישים הוזמנו
למופע הסיום של בית הספר
"שלישי בשלייקס" –  7מועדונים נסעו לירושלים לפעילות ביד ושם,
התקיימו סיורים דרך "מדרשת הגולן" "משקפת" וכו'.

אירועים קהילתיים :
כנס מקהלות שמתקיים פעמיים בשנה בקיץ ובחנוכה ,בשיתוף "משען".
מופע קיץ של אומן במשען.
שני אירועים של אומנים במרכז הצעירים שיחד נתנו מענה לכ 800קשישים.
בחסותו של ראש העיר וברכתו.
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יום הולדת לבני  – 80מידי שנה נערך אירוע לציון יום הולדת לאלו שהגיעו לגיל 80
האירוע התקיים באולמי הינומה בנוכחות ראש העיר מר רוביק דנילוביץ וסגניתו הדר' חפצי
זוהר ממונה על תיקי הרווחה והחינוך.

דניאלה דרורי
מנהלת המחלקה לרווחת הקשיש
יועצת הרשות לאזרחים וותיקים
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