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הרווחהבתחוםהנושאיםעיקרי
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לרווחה״״תעסוקהפעילותמסכמיםנתיבות:

הישראליתבתקשורתהנושאיםעיקרי

לאל״״השבחלחיילים:צעקובתחרירוהמפגיניםבשמחהצפרונהגיםלב,צורתיצרוהצבאמטוסי

״האחיםהשישי:יוםתפילותאחרייגיעהאמיתיהמבחןאבליחסי,באיפוקעברההפיכהשאחריהיום
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שנייה״טלטלהלקראתהולכת״מצריםחודשים:ארבעהלפניהעריךכוכבי,אביבאלוףאמץ,ראש

באילתפיצוציםהדימסיני?רקטות

לאומילביטחוןליועץבמרוץובודינגרדיכטראחדבעקבותארבעה

לדנקנר.מכהלאי.די.ביכסףיזריםולאנוטשהארגנטינאיהמשקיעדנקנרלנוחימכה

חוטובליהסגניתנגדכץהשרעבודהתאונת

הבוקרשידוריכותרות

מורסיבמקוםחדשזמנינשיאבמצרים.המהפכהשלאחרהיוםהיוםתמונת

לנשיאהושבעמנסורעדליהשופטהושלם.במצריםבמהפכההראשוןהשלב

נעצרוהמוסלמיםהאחיםמבכירימאותמורסי.אתלדיןלהעמידדרישה
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הארץ

ענז

3102/70/50

9-43393773

מרו״חכשנתייםמתעלמתהמדינה

למוגבליםמוסדותלסגורשהנחה

שכליתמוגבלותלבעליהסגוריםהמוסדותכלאתלסגורקראהבינלאומיתמומחיםועדת

יוצאתהורעההרווחהמשרדפרסםשנייום

נכ־הרווחה׳/במשרד״דרמהבכותרתדופן.

תב

$TS1$נכתב$TS1$

$DN2$נכתב$DN2$״הורהעתיר(,)ישכהןמאירהשר,כי

לשי־המיועריםחוסים12להוצאתלפעול

לוב

$TS1$לשילוב$TS1$

$DN2$לשילוב$DN2$,בעכו.סגורבמעוןשנמצאובקהילה״

עומרהדברים״ברקעכיצויןגםבהודעה

לה־האחרונותבשניםשפעלהמוסח,)שלהעובריםוער

שארת

$TS1$להשארת$TS1$

$DN2$להשארת$DN2$כלכליים״.משיקוליםבמוסרותהחוסים

שה־הנחישותעלהרווחהמשרראתלברךכמובןצריך

פגין,

$TS1$,שהפגין$TS1$

$DN2$,שהפגין$DN2$מתר־הפרשהאתמקרובשמכיריםמקצועאנשיאבל

שמים

$TS1$מתרשמים$TS1$

$DN2$מתרשמים$DN2$מדיניותאלאבמצב,אשמיםהעובריםלאפחות:מעט

עםאנשיםכיהמעדיפההמשרד,שלשניםרבתשמרנית

חוסרעםיחדבקהילה,ולאבמוסרותיגורושכליתמוגבלות

חוסים,95כ-שבובעכו,המעוןמכוון.שנראהובלגןתכנון

בראשהיאהתנהלותועלהאחריותממשלתי.מוסרהוא

עצמו.המשרדשלובראשונה

ביחסמדיניותבשינוימעונייןבאמתהרווחהמשרדאם

דרמטיות.בהודעותצורךאיןפיגור,עםאנשיםשללמגוריהם

ירד)בארה״בעשוריםכמהכבר

סגוריםבמוסדותהאנשיםמספר

בלבדאלף30ל-1964ב-מכמיליון

כמעטהמצבבישראלאך(,2009ב-

השתנה.ולא

במסגרותאנושילאמשהו״יש

טבעןומעצםוהמגורות,הגדולות

טובים״,לאדבריםבהןמתרחשים

רימרמן.הפרופ׳אומר

12בעמודהמלאההכתבה

במסגרותגרים005,9כ-בלבד.קי

המכריערובםלביתם,מחוץשונות

אלהשיעוריםגדולים.במוסרות

ממזרחממדינותנתוניםמזכירים

מהמקובל3-4פיוגבוהיםאירופה,

אירופה.ומערבהבריתבארצות

הוועדהמהמלצותאחתכל

מדי־לשינוילגרוםהיתהאמורה

ניות.

$TS1$.מדיניות$TS1$

$DN2$.מדיניות$DN2$,כיהדו״חקובעלמשל,כך

בקהילהושירותים״שדיורראוי

למוסדות״.החלופהלהיותיהפכו

רימרמןאריההפרופ׳לדברי

יו״רששימשחיפה,מאוניברסיטת

למודלהמעברהמומחים,ועדת

המערבבמדינותמתנהלקהילתי

תיקעאור

קב־בינלאומיתמומחיםועדת

עה

$TS1$קבעה$TS1$

$DN2$קבעה$DN2$המוסדותכלאתלסגורישכי

מתגורריםבהםבישראלהסגורים

רו״חשכלית.מוגבלותעםאדםבני

הרווחה,משררשהזמיןהוועדה,

שנתיים,לפניכמעטלפנינמסר

והמלצותיומעולםפורסםלאאך

במלואן.יושמולא

בי־הרווחה,משרדנתוניפיעל

שראל

$TS1$בישראל$TS1$

$DN2$בישראל$DN2$עםאדםבניאלף35כ-חיים

חייםמהם%07כ-שכלית.מוגבלות

לכשעצ־המעידנתוןהוריהם,עם

מו

$TS1$לכשעצמו$TS1$

$DN2$לכשעצמו$DN2$חל־פתרוןמספקתהמרינהכי$TS1$•חל$TS1$

$DN2$•חל$DN2$

•*

הגנוזהדו״תמסקנות

כלאתשנים10בתוךלסגוריש

אנשיםמשישהיותרגריםבהןהמסגרות

גםשכלית,לקותעםאדםכלעל

מאתגרות״״התנהגויותבעלי

סגורבמוסדולאבקהילהלחיות

חייםאדםבני394,9

למוגבליםבמוסדות
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החוסיםשיעור

גבוהגדוליםבמוסדות

מבארה״ב3-4פי

שמ־מהשלהרגישלנושאנוגעתהשירותיםפיזורשאלת

כונה

$TS1$שמכונה$TS1$

$DN2$שמכונה$DN2$nimbyשליהאחוריתבחצר)לאnot in my back

yard.)לקותעםלאנשיםדיורלמסגרותהאחריותהעברת״

בלתילפיזורהובילהפרטיים,גורמיםלירימהמרינהשכלית

״דחיסותבביקורת:חוסכיםלאהוועדהחבריבעליל.שוויוני

כל־מאינטרסיםובראשונהבראשנובעיםשירותיםשלורוויה

כליים

$TS1$כלכליים$TS1$

$DN2$כלכליים$DN2$פרטית,בבעלות)במוסדותהשירותנותנישלואחרים

חופששלבטיעוןמשתמשיםשוניםשירותנותניאולם,א״ק(.

עללהגןמנתעלא״ק(המוגבלות,עםהאדם)שלהמגורים

תקין,הלאהמצבהחוסים״,שלולאעצמםשלהםהאינטרסים

ממילא,חלשיםבאזוריםכאלהמסגרותפעםלאמתרכזותבו

תו־הואלהתנגד,צפוייםלאוהתושביםנמוכההארנונהבהם

צאה

$TS1$תוצאה$TS1$

$DN2$תוצאה$DN2$הצרכיםאתלמפותהוועדהממליצהלפיכך,זה.מצבשל

דיורשירותישיעניקופרטייםגורמיםולתגמלהארצית,ברמה

כאלה.שירותיםדיאיןבהםבאזורים

מו־עםלאנשיםהסגוריםהמעונותשללעתידםבאשר

גבלות

$TS1$מוגבלות$TS1$

$DN2$מוגבלות$DN2$,שלמשמעותי״צמצוםעלהוועדהממליצהשכלית

הרצויהדייריםמספרכליל״.סגירתםכדיעדהמעונות,כל

״בעו־ברירה.ארבעה-שישההואהדו״חלפיהקהילתי,בדיור

לם

$TS1$״בעולם$TS1$

$DN2$״בעולם$DN2$מו־עםאנשיםכלפיבגישהשינויכיוםמתחוללהמערבי

גבלות״,

$TS1$,מוגבלות״$TS1$

$DN2$,מוגבלות״$DN2$ואףהאו״םבאמנתמשתקףזה״שינויבדו״ח.נכתב

עצ־במגוריםהתומךהמחקרי,הידעבגוףביטויואתמוצא

מאיים

$TS1$עצמאיים$TS1$

$DN2$עצמאיים$DN2$.במדיניותגםלהשתקףוצריךראויזהשינויבקהילה

ישראל״.מדינתשל

ברא־2011באוקטוברהרווחהלמשרדנמסרהוועדהדו״ח

שית

$TS1$בראשית$TS1$

$DN2$בראשית$DN2$אתכיונדמההרצוג,אתכחלוןמשההחליףשנה,אותה

דבריםעניינויותרהוותיקיםמשרדופקידיואתהחדשהשר

לשלםשלאמההחלטההשאר,ביןללמוד,אפשרזהאתאחרים.

בל־הוצאותבהחזרלהסתפקאלאעבודתםעלהוועדהלחברי

בד,

$TS1$,בלבד$TS1$

$DN2$,בלבד$DN2$למרותהוועדה,רו״חאתלפרסםלאמשמעותיתויותר

גילאוןאילןח״כשלמצדוגםחודשולפני״בזכות״שלבקשות

הרווחהמשרדכיהמליצוהוועדהחברימזאת,יתרה)מרצ(.

השינויאתשתיישםשנים,לעשרתוכניתלציבורויציגיגבש

שו־באופןללוותהתנדבהאףהוועדהרימרמן,לדבריהנדרש.

טף

$TS1$שוטף$TS1$

$DN2$שוטף$DN2$הרווחה.משרדלתגובתממתיןהואהיוםעדכזאת.תוכנית

במש־עוברהקיימת?המדיניותעללשמירההסיבהמה

רד

$TS1$במשרד$TS1$

$DN2$במשרד$DN2$כברהגדוליםהמוסרותכספי:ענייןזהוכיטועןהרווחה

אנשים,אליהםלהפנותהמרינהלרשויותיותרונוחקיימים,

שהמר־וייתכןבקהילה.יותרקטנותמסגרותלהקיםמאשר

כיב

$TS1$שהמרכיב$TS1$

$DN2$שהמרכיב$DN2$זההואהרגילהלאוכלוסייהבצמודמגוריםשלהזה

קליטהכלפיבציבוראוהדותלאעמדות״ישמפחיד.כךשכל

רימרמן.פרופ׳אומרפיגור״,עםאנשיםשלבקהילה

לשםנשלחהבמוסדותכיוםשנמצאתהאוכלוסייה״רוב

בי־שלמיושניםדפוסיםהמנציחהשמרנית,מדיניותרקעעל

רור

$TS1$בירור$TS1$

$DN2$בירור$DN2$״בזכות״,מנכ״ליתאומרתהכללית״,מהקהילהוהפרדה

רודרמךמשפחתו״קרן״בזכות״החלולאחרונהסיוון.אסתר

מוגבלות.עםאנשיםשלבקהילהדיורהמעודדבקמפיין

עםארםכלכיבמפורשקבעו״המומחיםסיוון,לדברי

שירותיםולקבלבקהילה,לחיותוצריךיכולשכליתלקות

ממדיניותיסודיתפיסהשינויזהולאדם.מותאמיםותמיכה

שאינומיוישש׳מתאים׳מיישכיהגורסתהרווחה,משרד

הרווחהשרבפניהניצבהגדולהאתגרבקהילה.לגור׳מתאים׳

מפ־עםמשרדו,פקידיעםלהתמודדהצורךפנימי:דווקאהוא

עילי

$TS1$מפעילי$TS1$

$DN2$מפעילי$DN2$,המשפטיים,היועציםעםהעוברים,ועריעםהמוסרות

בינלאומית,מומחיםועדתדו״חשלבאימוץלהתחילאפשר

שניםעשרתוךלסגורישכישקבעההזמין,עצמושהמשרד

שי־אומארבעהיותרמתגורריםבהןהמגורים״צורותכלאת

שה

$TS1$שישה$TS1$

$DN2$שישה$DN2$שנהלפנילמשרדנמסרהרו״חשכלית״.לקותעםאנשים

חוזרותבקשותלמרותמעולם,פורסםלאאךחורשים,ותשעה

במלואן.יושמולאהמלצותיוגםשונים.גורמיםמצדונשנות

2011למארסהמעודכניםהרווחה,משרדנתוניפיעל

רובם,שכלית.מוגבלותעםאנשיםאלף35כ-חייםבישראל

המדינהכילכשעצמוהמעירנתוןהוריהם,עםחיים70׳לכ-

אנשים005,9כ-האלה.לאנשיםבלבדחלקיפתרוןמספקת

%26המכריערובםלביתם,מחוץשונותבמסגרותגרים

אדם,בני61מ-יותרגריםבהםמאודגדוליםבמוסדותחיים

בהשוואהארם.בני71-06בינונייםבמוסדותנוספים%02וכ-

באר־מהמקובל3-4פיגבוהיםהאלההשיעוריםבינלאומית,

צות

$TS1$בארצות$TS1$

$DN2$בארצות$DN2$אירופה.ומערבהברית

ששימשחיפה,מאוניברסיטתרימרמןאריההפרופ׳לדברי

הגדו־במסגרותאנושילאמשהו״ישהמומחים,ועדתכיו״ר

לות

$TS1$הגדולות$TS1$

$DN2$הגדולות$DN2$,טובים.לאדבריםבהןמתרחשיםטבעןומעצםוהמגורות

פקוחה״.ציבוריתעיןאנשיםמאלפימונעיםאנחנולמעשה,

אנ־שלהגבוהלשיעורהצדקהשום״איןכיאומרהואעוד

שים

$TS1$אנשים$TS1$

$DN2$אנשים$DN2$זכותישפיגורעםלאנשיםגםבמוסדות:בישראלשחיים

הנתונים,פיעלואהבה״.תמיכהעםקטנות,במסגרותלחיות

נפשות.ששעדשלברירותחייםמפיגורמהסובלים%8רק

בזמןהרצוג,יצחקשלביוזמתוהוקמההמומחיםועדת

בנושאישראלנמצאתהיכןשתבררכדיהרווחה,שרשהיה

המ־למדינותבהשוואהשכליתמוגבלותעםאנשיםשלהדיור

ערב,

$TS1$,המערב$TS1$

$DN2$,המערב$DN2$ארבעהלישראלהגיעו2011ביונימדיניות.עלותמליץ

אנשיםשלהזכויותבתחומימהבולטיםבינלאומיים,מומחים

המייסרהריקןשהיהרימרמן,לפרופ׳והצטרפומוגבלות,עם

חיפה.באוניברסיטתוהבריאותהרווחהלמרעיהפקולטהשל

לזכויותהאו״םאמנתעלהוועדהחבריהתבססובעבודתם

עלובעיקרעליה,חתמהשישראלמוגבלות,עםאנשיםשל

לקבללקותעםאנשיםשלהזכותכמורלבנטייםסעיפים

העלאתבקהילה,עצמאיבאופןולחיותעצמםעבורהחלטות

ועוד.וכבוד,סובלנותלהגברתכאמצעיהציבוריתהמודעות

לחיותיכולשכליתלקותעםארםכלכימאמינים״אנו

בהמלצותנכתבהולמים״,שירותיםלקבלתבכפוףבקהילה,

מאתג־״התנהגויותעםאנשיםגםכוללתההמלצההדו״ח.

רות״,

$TS1$,מאתגרות״$TS1$

$DN2$,מאתגרות״$DN2$לדעתמורכבים.רפואייםצרכיםלהםשישכאלהוגם

מבחינהוהןמעשיתמבחינה״הןישימהההמלצההמומחים,

אח־ממדינותהמחקריותהעדויותשמצביעותכפיכלכלית,

רות

$TS1$אחרות$TS1$

$DN2$אחרות$DN2$.בעולם״

לשינוילגרוםהיתהאמורההוועדהמהמלצותאחתכל

תבצעשישראל״ראויכיהרו״חקובעלמשלכךמדיניות.

להיותיהפכובקהילהושירותיםשדיורכךבחקיקה,שינוי

מוסדיממודלהמעבררימרמן,לדברילמוסדות״.החלופה

)בארה״בעשוריםכמהכברהמערבבמדינותמתנהללקהילתי

30ל-1964ב-מכמיליוןסגוריםבמוסדותהאנשיםמספרירד

השתנה.ולאכמעטהמצבבישראלאך(,2009ב-בלבדאלף

הדר־סגירהבאמצעותלהתבצעיכולכזהמעברלדבריו,

גתית

$TS1$הדרגתית$TS1$

$DN2$הדרגתית$DN2$משמעותיתהרחבהובמקבילהקיימים,המוסדותשל

אתלמפותהוועדההמליצהזהבהקשרבקהילה.הדיורשל

״לתכנוןבסיסשיהיהמיפויבקהילה,כיוםהניתניםהשירותים

שוויוניבאופןומפוזריםאחידיםשיהיוכךעתידיים,שירותים

הארץ״.בכל
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אליהןלמעונות,שלוחות60נפתחוכהשעדוכןקהילתי״,

השרכימדגישיםגםבמשרדהמעונות.מדייריהלקעברו

הסגו־המוסרותכלשלמחדשלמיפוימסודר״לו״זקבעכהן

רים,

$TS1$,הסגורים$TS1$

$DN2$,הסגורים$DN2$בקהילה״.לשילובשהומלצוהאנשיםאתלהוציאבמטרה

שלקיצוניים"במקריםכיבמשרדאומריםהשינויים,לצר

רפואייםומצביםקשות,נפשיותבעיותמאתגרת,התנהגות

מגוריםבמסגרתלאדםיוענקהטיפולכיחשיבותישמורכבים

הסיכוןצמצוםתוךמקיף,בריאותימענההמאפשרתמעון,של

הסובבים״.שלהחייםבאיכותלפגועומבלילפרט

חדשות,מסגרותלפתוחשלאהחליטאמנםהרווחהמשרד

אלהאתבהדרגהלסגורהתחייבלאאבלרימרמן,הפרופ׳אומר

אפ־כאןשגםהריהקיצוניים,המקריםלגביואילוהקיימות,

שר

$TS1$אפשר$TS1$

$DN2$אפשר$DN2$יחיוהםשגםכדיהמתאימים,ההסדריםאתלמצואוצריך

אחר.אחדכלכמובדיוקבקהילה,קטנותבדירות

האוצר״.פקידיעםגםואולי

מו־עםלאנשיםהשדולהכיו״רגםהמשמשגילאון,ח״כ

גבלות

$TS1$מוגבלות$TS1$

$DN2$מוגבלות$DN2$,אומריםשאנומהעל״מצביעהדו״חכיאומרבכנסת

שאינהמסגרתישאלאמתאים,לאדייראיןרבות:שניםכבר

״להחזירהדרישהאתמחזקהדו״חכיהוסיףהואלו״.מתאימה

שהתקבלהלהחלטהבדומההמרינה,להפעלתהמסגרותאת

הפסיכיאטריים״.המוסרותלגבי

הוכ־הדו״חהגשתמאזכיבתגובהאומריםהרווחהבמשרד

נסו

$TS1$הוכנסו$TS1$

$DN2$הוכנסו$DN2$מעונותיותרלפתוחשלאההחלטהבהםרבים,שינויים

היער־החלהלדבריהםכן,כמושכלית.מוגבלותעםלאנשים

כות

$TS1$היערכות$TS1$

$DN2$היערכות$DN2$בקהילה;הקיימיםהשירותיםשלהמומלץהמיפוילביצוע

האב־ועדותבקהילה;נוספיםושירותיםתשתיותפיתוחנמשך

חון

$TS1$האבחון$TS1$

$DN2$האבחון$DN2$ראשו־כאלטרנטיבהבקהילהדיורמסגרותלהעדיףהונחו

נה

$TS1$ראשונה$TS1$

$DN2$ראשונה$DN2$תהליך״החלכימהמשרדנמסרעודחוץ־ביתית.להשמה

יהיהפעולתםשסגנוןכךהקיימיםהמעונותהתאמתשל

the erusalem post front

,4119x16.35
Lil

ענז

3102/70/40

7-50851773

Most Israelissupportchangein

retirementage law,surveyfinds

By DANIELLE ZIRI

Over half of Israelis

believe that the government

should change the law stat-

ing that the publicsector's

mandatory retirement age is

67 years old, accordingto

survey conducted by the

GeocartographyKnowledge

Group for Vehadarta, the

National Council for

Advancing the Status of the

Elderlyin Israel.

According to the survey,

which focused on the pub-
lie'sviews regardingsenior

citizens' integration into

the labor force in Israel,

about half of respondents
also said they would prefer

workingpast the age of .76

Some 11 percent reported

they prefer solution that

would allow them to work

less when still young but

continue to have job past
the current retirement age.

In addition, about %5.36

of respondentsbetween the

ages of 18 and 34 believe

that older people are more

skilled and are an asset to

their workplaces.

Among those aged 35 to

,45 %6.95support changing
the retirement age law, as

do %4.65of those aged 55

and older.

"It is encouraging to see

that the younger generation

appreciatesand values the

contributions of the older

generation to the labor

force," director-generalof

Vehadarta Rivi Beller said in

statement.

rightBeller added that

combination" of the elderly
in the labor force alongside

young peopleat the start of

their careers could "benefit

both sides and enhance

results in the workplace."

"Young people can gain

from the experienceof the

elderly,and converselythey
can contribute to them with

their skills in technology
and other areas, which will

facilitate the integrationof

seniors in the workplace,"
she explained. "The

employer will benefit from

this the most."

"It is time that decision

makers in Israel wake up

and realize that takingpeo-

pieover the age of 67 out of

the labor force harms the

interests of the State of

Israel," Beller added.

The survey is expectedto

be presentedat conference

about senior citizens' con-

tribution to Israeli society,
which will take placeat Tel

Aviv Universityon Thurs-

day in the presence of Presi-

dent Shimon Peres, Welfare

and Social Services Minister

Meir Cohen and Senior Cit-

izens Minister Uri Orbach
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כותרתהמודיע

20.31x1עם 74.7
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העירוניתהתמיכההופסקהnmברגע

בירושליםהמיוחרהחינוךלמשפחות
ירושליםהעירלראשהחרדים,לדרכיםפרקלחייםהרבשיח״״עלייו״רפתהדחוףבמכתב
ערבמה,ממןשדווקאבעיני״לפלאהמיידית:התערבותםאתומבקשהעיריהולחברי

שירותימתןלהפסיקירושליםובעירייתהרווחהבמשרדגורמיםלנכקמוצאיםהקץ,חופשת

המיוחד״החינוךלמשפחותוסעדרווחה

אמניםמופעים,ומתואמות,

מגיעיםשםידועיזמריםועוד.

להרקידלשמח,תזמורתם,עם

פארקהרוח.מצבאתולהקפיץ

באחדלהםמחכהגדולאתגרים

בכלולמעשההמחנה,מימי

נהניםהמחנה,מימיאחד

עמוסה,מתוכניתהמשתתפים

המתנדבים,גםומגוונת.עשירה

נהניםהקשה,היוםעמללאחר

מיוחדות.ערבמתוכניות

לאפשרהמחנה,״מטרת

אחיםהורים,למשפחה,

אמית־מחופשהליהנותואחיות

ית

$TS1$אמיתית$TS1$

$DN2$אמיתית$DN2$לנשום״,קצתאפשרשבה

״המטרה,פרקל.הרבאומר

להשתחררלהוריםלתת

מהאחריותהמשקל,מכובד

כשבוסופית,האיןומהדאגה

למחנהיוצאהיקרילדםבזמן

ונהנהלינה,כוללאטרקטיבי

פעילויותשלרחבממגוון

במיוחדשהותאמוואטרקציות

עםונעריםילדיםעבורו

מוגבלויות.

מענהנותןשיחעלי׳׳מחנה

לנעריםגםטווחורחבאמיתי

ונעריםלילדיםגםבשיקום,

נכותשלסוגמכלהסובלים

הסובליםנעריםכולללקות,או

אחרות.ומתסמונותמאוטיזם

למתנדביםמלבדבמחנה,לכן,

פרא־צוותמתלווההמסורים,

רפואי,

$TS1$,פרארפואי$TS1$

$DN2$,פרארפואי$DN2$מושלםמענהלספקכדי

והלאהשגרתייםהצרכיםלכל

והנערים״.הילדיםשלשגרתיים

פרקל,הרבאומרוכעת,

״אניבסכנה.הזוהפעילות

החרדייםהכנסתלחבריפונה

מולהתערבותם,אתומבקש

ירושליםועירייתהרווחהמשרד

הרלוונט־הגורמיםשארומול

יים.

$TS1$.הרלוונטיים$TS1$

$DN2$.הרלוונטיים$DN2$לענותמהיודעלאאני

ב-המיוחדיםלילדיםלהורים

ג׳<מעמוד)דומשך

מענהשוםליואיןאלוהורים

היכולתאתגםלנואיןאמיתי.

בסדרנופשוןולממןלתקצב

התקצי־העולכאשרכזה,גודל

בי

$TS1$התקציבי$TS1$

$DN2$התקציבי$DN2$כתפינו״.עלרובץכולו

אתהשנהלקייםהקושי

לאנובעשנה,כמדיהנופשון

ימיגםתקצוב.מהעדררק

המיוחדהחינוךשלהחופשה

החופשהימיאתתואמיםאינם

למרותהשנה,״גםהרגילים.

ע״ישנקבעוהחופשהשתאריכי

תואמיםאינםהחינוךמשרד

חופשתמועדיאתכלל

הנחיההעברתיהמתנדבים,

קשו־להיותהנופשון,למנהלת

בה

$TS1$קשובה$TS1$

$DN2$קשובה$DN2$ולצרכ-המשפחותלבקשת

פרקל.הרבמבהיריהך,

שיחעלישלהנופשוןכאמור,

שלהדגלממפעליאחדהוא

הנופשוןבמסגרתשיח״.״עלי

מקיימתהשנה,ימותבכלהפועל

ש-בןנופשמחנהשיח״״עלי

קיץ.מדיימיםבועיים

משתתפיםהשנתיבנופשון

בשניונערותנערים400כ־

נלוויםואליהםנפרדיםמחנות

ומדריכות,מדתכים400כ־עוד

משת־אתאישיבאופןהמלווים

תפי

$TS1$משתתפי$TS1$

$DN2$משתתפי$DN2$.המחנה

לוגיסטיבמערךמדובר

היערכותהכוללמורכב,

נעריםלמאותלדאוגמקיפה

הגדולחלקםכאשרוילדים,

בפעילויותגםצמודלסיועזקוק

משת־יום.היוםבחייהשוטפות

תפי

$TS1$משתתפי$TS1$

$DN2$משתתפי$DN2$מתגורריםחלקםהמחנה

במערךוהאחריםבביתם,

עלישלהמוגןהקהילתיהדיור

שיח.

נהניםהנופשוןימיבמהלך

אט־הנאה,מימיהמשתתפים

רקציות,

$TS1$,אטרקציות$TS1$

$DN2$,אטרקציות$DN2$מגוונותפעילויות

שהיהכפילנופשוניםהתקצוב

הרבכותבהשנים״,בכלנהוג

בעתי,״לפלאבמכתבו.פרקל

חופשתערבכזה,ממןשדווקא

ההיערכותכאשרהקיץ,

בע־השנתילנופשקוההכנות

יצומן,

$TS1$,בעיצומן$TS1$

$DN2$,בעיצומן$DN2$גורמיםלנכוןמוצאים

ירו־ובעירייתהרווחהבמשרד

שלים

$TS1$ירושלים$TS1$

$DN2$ירושלים$DN2$שירותימתןלהפסיק

החינוךלמשפחותוסעדרווחה

המיוחד״.

הפסקתעל״ההודעה

כארגוןעלינונפלההתקצוב

כרעםהילדים,משפחותועל

פרקל.הרבמציץבהיר״,ביום

אתהשולחתמשפחה״עבור

מדוברלנופשק,בתהו/אובנה

שבהםבשנההיחידיםבימים

ומרשיםלרווחהנושמיםהם

כלבמשךלנפוש,לעצמם

שוההילדםשבהםהימים

בנופשק״.

אנישיח״״עלי״כמנכ״ל

הוריםפניותיוםמדימקבל

וכיצדאיךהחוששיםמוטרדים

בתחופשהלהעביראמוריםהם

בעלהילדעםוחצישבועיים

עםיחדהפיגור,ו/אוהאוטיזם

הנמצאיםהמשפחהמישאר

למעןהחופשה.בימיהםאף

להרגיעדרךשוםליאיןהאמת,

י״«(בעמוד)המשך

ועםשרירותיתבהחלטה

קצרה,מוקדמתהודעה

ירושליםעירייתהודיעה

הפסקתעללאקוגיבמכתב

שנה.כמדיהנופשוניםתקצוב

סכנההיא,״המשמעות

הפעילויותאחתשלקיומית

אומרשיח״,עלישלהמרכזיות

פרקל.חייםהרבהארגקיו״ר

כ״כשבעיתויבעיני,״תמוה

יששבהבתקופהרגיש,

אתלעצמןששמתמשפחות

בולזמןכדק,שקיבלוהימים

ואתילדיהןאתלאוורריוכלו

מהןנלקחתאזדווקאעצמן,

זו״.אפשרות

לנופשקשההכנותגם,מה

כברשיחבעליסיום.לקראת

״בארסמינרקמפוסאתשכרו

ימים.שבועלמשךיעקב״

נר־הילדיםעודכנו,ההורים

שמו.

$TS1$.נרשמו$TS1$

$DN2$.נרשמו$DN2$,אתלעדכןצריךוכעת

בטוחלאשכללמחדש,ההורים

יהיהועליהםנופשקשיהיה

לימיחלופיסידורלמצוא

הללו.החופשה

שיגרהענץ,חומרתלאור

בהולמכתבפרקל,חייםהרב

וש״ס,התורהיהדותלח״כי

ולחבריירושליםעירייתלראש

לשרגםכמוהעיר,מועצת

הרלוונטיים,ולגורמיםהרווחה

לפניבנושאשיתערבומנתעל

ב-״קיבלתימאוחר.שיהיה

ירו־עירייתהודעתאתתרהמה

שלים

$TS1$ירושלים$TS1$

$DN2$ירושלים$DN2$הפסקתעלהמודיעה

FIBEPJ
1rnnupn utd J1U D16617165-30סקס.0505365-30טל.67138אביבתל״ת(דרך)לשעבר89-69בגיןמנחםדרך

2013יולי05שישייום רווחה

עמוד 5



הצעירים״עבודתעלמאיימת״הרובוטיקהפרס.שמעון

רוןגדעוןצילום:

להמשיךלמבוגריםלאפשרישהחייםבתוחלתהעלייהשנוכחאמרגבוהה,

יותר.מצומצםמשרהובהיקףבארגוןאוליאחרבתפקידכיאםלעבור,

תיזוםשהממשלהאמראויבך,אוריותיקים,אזרחיםלענייניהשר

הלאומי,לשירותבדומההוותיק״,לאזרחשירות״שנתשלפרויקטבקרוב

המ־הוראה.ועדמסיעודתחומים,שלבשורהותיקיםאזרחיםיתנדבושבו

תנדבים

$TS1$המתנדבים$TS1$

$DN2$המתנדבים$DN2$שונות.בהטבותיזכו

ביאורחיים

הארץ

.01x20 54.

3102/70/50

the marker week

25ענז

1-81753773

למעונייניםלאפשר״רשפרס:

אחרילעבודלהמשיך

הפנסיה"גיל

בעבודהלהישארהרשמיהפרישהלגילשהגיעולעובריםלאפשר״יש

אמרכךכיום״שנעשהכפילפרושלחייבםולאבכךמעונייניםהםאם

באוניברסיטתהחדש״״המבוגרבכנספרס,שמעוןהמרינה,נשיאאתמול

אביב.תל

01-51במשךלעבודלהמשיךרוציםבמשקהעובריםרובכיאמרפרס

הואלנשים.62אולגברים67גילהפרישהלגילהגיעםאחרישנים

תצמצםהעבודהבמעגלמבוגריםשלהישארותםשלפיההטענהאתשלל

״יותרבקרבם.האבטלהאתותגדילצעיריםשלהתעסוקהאפשרויותאת

הרובוטיקה״,היאהצעיריםשלעבודתםעלשמאיימתמימהפנסיונרים,

ביוםשעותששיעבדוהעובדיםהמשקבכללרצויפרס,לדבריאמר.

מקצועית.הכשרהאוללימודיםיוקדשושעתייםועודבלבד,

כךהפרישה,גילבהגמשתבכנסהואאףצידדכהן,מאירהרווחה,שר

פרופ׳גםהפרישה.גילאחרילעבודימשיךלכךומסוגלבכךשרוצהשמי

להשכלההמועצהשלותקצובלתכנוןהוועדהראשטרכטנברג,מנואל

הפלס

58x8ענז 34. 1218

3102/70/30

0-05170773

לראשונה:

בישראלהמובריםהשואהניצוליבלשלמאוחדתרשימה

שואהניצולאלף80כ־כיוםבישראלה.הרשימהעל

השואהלניצולילזכויותהרשותבמקביל,

כוללמהלךמובילההאוצרבמשרדבישראל

מעולםפנולאאשרשואהניצולילאיתור

במסגרתוזאתשנזכרו,הסיועמגופיאחדלאף

הניצוליםכללזכויותלמיצוישגיבשהתכנית

בישראל.החיים

צעד״זהוכיאמר,כהןמאירהרווחהשר

המתבקשלתיקוןבדרךביותרוחשובראשון

היההרשימותריבויהשואה.ניצוליבחיזוק

כעתהשואה.בניצוליהלקוילטיפולהמקור

ושי־ריכוזבאמתהחשובהלמשימהנתפנה

פור

$TS1$ושיפור$TS1$

$DN2$ושיפור$DN2$השואה.״בניצוליהטיפול

בקרבנוהחייםהשואהבניצולירוחבטיפול

מהם.אחדלכלשווהסיועמתןולאפשר

ניצולילזכויותמהרשותנאספוהנתונים

ניצולילרווחתהקרןהאוצר,במשרדהשואה

חוץוארגוניםמגרמניהרנטותמקבליהשואה,

שואהניצוליישכייודגש,נוספים.ממשלתיים

חד־תגמולקבלתלצורךהוכרואשרנוספים,

פעמי

$TS1$חדפעמי$TS1$

$DN2$חדפעמי$DN2$אשרהתביעות,ועידתשלהסיועמקרן

מאוחדתלרשימההועברולאשבידההנתונים

הנזכרהרשימותאיחודכילהדגיש,ישזו.

גופיבידיהקיימיםנתוניםבסיסעלהנולעיל

בתחום.הפועליםהסיוע

מילרמ.מאת

האוצר,משרדישלמאומצתעבודהלאחר

האמו־הארגוניםכללמולוהמשפטיםהרווחה

נים

$TS1$האמונים$TS1$

$DN2$האמונים$DN2$הצ־בישראל,השואהבניצוליהטיפולעל

ליחו

$TS1$הצליחו$TS1$

$DN2$הצליחו$DN2$הניצוליםכלשלמאוחדתרשימהליצור

עלומטופליםבישראללארגוניםהמוכרים

180כ-כיוםבישראלחייםהרשימהפיעלידם.

שואה.ניצוליאלף

לראשונהגובשהאשרהמאוחדת,הרשימה

האוצר,שרלשכתבהובלתאוחדהשנה,65זה

שיאפשרמידעבסיסלראשונהלייצרמנתעל
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כותרת נאמןיתד

07x1.עם 19.4

3102/70/50

1-75704773

שערורייה:

הפסיקוהחותהומשתירושליםעיריית

המיוחדהחינוךלמשפחותהתמיכהאת

לנ־לעצמםומרשיםלרווחהנושמים

פוש

$TS1$לנפוש$TS1$

$DN2$לנפוש$DN2$ילדםשבהםהימיםכלבמשך

ליאיןהאמת,למעןבנופשון.שוהה

ליואיןאלוהוריםלהרגיעדרךשום

אתגםלנואיןאמיתי.מענהשום

בסדרנופשוןולממןלתקצבהיכולת

כולוהתקציביהעולכאשרכזה,גודל

כתפינו״.עלרובץ

שלהחופשהימיגםכייצרן,

ימיאתתואמיםאינםהמיוחדהחינוך

החלטתומשכךהרגילים,החופשה

מהו־הרווחהומשרדירושליםעיריית

זח

$TS1$מהוזח$TS1$

$DN2$מהוזח$DN2$המיוחד־בילדיםשבעתייםפגיעה

ים.

מד»נת

$TS1$המיוחדמד»נת$TS1$

$DN2$המיוחדמד»נת$DN2$שראל<

רת»החוהשירותיםהרווחהמשרד

הכלל*המנהללשכת

משרתלמילוימועמדים/ותלאיתורפנ״ה

האסירלשיקוםהרשותמנכ״ל/ית

לאיתורועדההקמתעלמודיעהחברתייםוהשירותיםהרווחהשר

האסיר.לשיקוםהרשותמנכ׳׳למשרתלמילוימועמדים

טופסוכןהסףתנאילרבותהנדרשים,הכישוריםשלמלאפירוט

הרווחהמשרדשלהאינטרנטבאתרלמצואניתןמועמדותהגשת

www.molsagov.ilשכתובתו:החברתייםוהשירותים

ותעודותחייםקורותלמועמד,שאלוןטופסבצירוףמועמדותהצגת

לשכתקטקוב,ליגב׳לידיעותקיםבשישהלהגישישהשכלה,

קפלןרחובהחברתיים,והשירותיםהרווחהמשרדמנכ״ל

91008ירושלים

תעוע״גי״דבאבהמועמדויות:לקבלתהאחרוןהמועד

2013ביולי21

סבריחיאלמאת

הודעהועםשרירותיתבהחלטה

ירושל־עירייתהודיעהקצרה,מוקדמת

יס

$TS1$ירושליס$TS1$

$DN2$ירושליס$DN2$תקצובהפסקתעללאקוניבמכתב

שנה.כמידיהנופשונים

ומנהליהמיוחדיםהילדיםמשפחות

בתדה־הגיבוהמיוחדהחינוךרשתות

מה

$TS1$בתדהמה$TS1$

$DN2$בתדהמה$DN2$הפגועבמגזרדווקאהפגיעהעל

סכנההיא,״המשמעותביותר.והחלש

המרכזיותהפעילויותאחתשלקיומית

הרבהארגוןיו״ראמרשידו״,עלישל

שבעיתויבעיני״תמוהפרקל.חיים

משפחותיששבהבתקופהרגיש,כ״כ

שקיבלוהימיםאתלעצמןששמרו

אתלאוורריוכלובולזמןבדין,

נלקחתאזדווקאעצמם,ואתילדיהם

זו״.אפשרותמהם

שכרוכברלדוגמא,שיח,בעלי

והילדיםימיםשבועלמשךקמפוס

ההוריםאתלעדכןצריךוכעתנרשמו,

נופשוןשיהיהבטוחלאשכללמחדש

חלופיסידורלמצואיהיהועליהם

הללו.החופשהלימי

הרבשיגרהעניין,חומרתלאור

התורהיהדות״כילחדחוףמכתבפרקל,

ולחבריירושליםעירייתלראשוש״ס,

ולגורמ־הרווחהלשרהעירייה,מועצת

ים

$TS1$ולגורמים$TS1$

$DN2$ולגורמים$DN2$,שיתערבומנתעלהרלוונטיים

״לפלאמאוחר.שיהיהלפניבנושא

חופשתערבכזה,בזמןשדווקאבעיני

וההכנותההערכותכאשרהקיץ,

לנכוןמוצאיםבעיצומן,השנתילנופשון

ובעירייתהרווחהבמשרדגורמים

רווחהשירותימתןלהפסיקירושלים

המיוחד״.החינוךלמשפחותוסעד

התקצובהפסקתעל״ההודעה

משפחותועלכארגוןעלינונפלה

מצייןבהיר״,ביוםכרעםהילדים,

השולחתמשפחה״עבורפרקל.הרב

מדוברלנופשוןבתהו/אובנהאת

הםשבהםבשנההיחידיםבימים
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זאתמאליו.pinשהואכמשהוזמןמאדהרבה

דברזההתנדבות,איןאוהתנדבותישאומרת,

להשקיע.צריךדברכלבזה.השקיעולאאבלחשוב.

שהמצבתגידישדווקאחשבתיאניהראלריקי

לביתם.עושיםעודאנשיםקל.לאפה

שבהתנדבות,חושבתאנילא.שאולגליתד״ר

אחריםדבריםבהרבהכמובהתנדבותחושבתאני

סכומיםלהשקיעצריךבמתנדביםלהשקיע.צריך

דבריםהרבהישקטנה.מאדחשיבהקטנים.מאד

הוקםלאחרונהגםלכןלעודד,יכולהשמדינה

מאדבאמירהבאמתהישראלי,התנדבותמיזם

שצריךהבנהמתוךישראל,מדינתשלברורה

למשל,היוםישראלבמדינתהזה.בנושאלהשקיע

מעודדיםאנחנויודעת,אתהתנדבות.חוקאין

מעודדיםלמשלאנחנורבים.נושאיםתחומיםבהרב

מסהטבתנותניםשאנחנובכךפילנטרופיה

אומריםלאפעםאףאנחנואבלשתורם.למי

איזהלךניתןאוליהתנדבת.שמתנדבלמי

מסויימת.הטבה

שהםדבריםנעשולאהיוםעדבמדינהאנחנו

לפתחלמתנדביםלעזורשיכוליםתשתיתיים

שנעשהכמואותהולקדםשלהםההתנדבותאת

אמיתיאינטרסמתוךהמערבי,בעולםבאמת

במדינהשקורהלמהשותפיםיהיושאזרחים

אתלעודדרוציםשאנחנוהבנהמתוךשלהם.

גדוליםמאדשהצרכיםחושביםאנחנוכילאזה,

באמתאנחנובהם.לעמודיכוליםלאואנחנו

הקהילתי,החוסןאתלעודדשכדימאמינים

שאנשיםחשובהחברתית,הסולידריותאת

ממהחלקיהיושאנשיםחשובמעורבים.יהיו

הזאת.במדינהשקורה

כן.הראלריקי

שקורהבמההרבהלשמחתישאולגליתד״ר

שלמצוייןפשוטיצוגרואיםאנחנוהשר,במגן

להתנדב.מעשה.לעשותשמחליטיםאנשים

אלאבצד,לשבתולאשקורה,במהחלקלקחת

הזדמנותזולתרום.רוצהאנילכןליחשובלהגיד

אניהזה.בהקשרהרווחהמשרדשלבאמת

שהואמסוייםתחוםיששליבמשרדלומררוצה

לטובתכולושהואבראשועומדתאניאבלכולו,

שצריכותפעולותמאדהרבהעושההואהמתנדבים.

ההתנדבות.שלהזההנושאאתלעודד

לזכיההקריטריוניםבאמתמההראלריקי

הרווחה?שרמגןבפרס

קריטריוניםלנוישבאמתאזשאולגליתד״ר

מדבריםאנחנואבלכולם,אתאפרטלאאנירבים.

עדשלה.ההשפעהמידתהפעילות.משךעל

זמןכמהעדמשמעותית.היאהפעילותכמה

לדבריםיחסיתמשקיעהואכמהמתנדב,האדם

שאנשיםרואיםבאמתאנחנועושה.שהואאחרים

מתנדביםאלףמאהמתוךהגמר,לקושהגיעו

אנחנוהרווחה.בתחוםעליהםמדבריםשאנחנו

אנשיםזהשהגיעו18מאות.שהוגשורואים

לעשיה.כלילותימיםמקדישמהםאחדשכל

שלו.הסביבהאתסוחףמשפיע,

קצתלנולספריכולהאתכן,הראלריקי

שהיכרת?מתנדביםעל

עללספריכולהבהחלטאנישאולגליתד״ר

Tr

r*Dוסלויזיהרדיו
67138אביבתלפתח-תקוה(דרך)לשעבר89-69בגיןמנחםדרך

www.ifat.eomפקס.0505365-30סל. 6617165-30

5074001

צפויהגלתוכנית:

3102/70/30תאריך

05:61:90שעה:

רשתרשת

התנדגותתחוםמנהלתשאולגליתדרי

העניקוהשנהגםהרווחהגמשרד

לועדהמקצועיתיועצתלמתנדגאות

מתנדגתמזוזעדההמתנדגים,אתשגחרה

באשקלוןגקהילה

בעודעכשיולהמשיךרוציםאנחנוהראלריקי

לך.שלוםשאול.גליתהד״עםנושא

שלום.שאולגליתד״ר

במשרדהתנדבותתחום;מנהלתהראלריקי

הרווחהשרמגןפרסיהענקתםהשנהגםהרווחה.

ההתנדבותית.הפעילותעלמצטייניםלמתנדבים

הזוכים.אתשבחרההועדהבראשעמדתאת

מסבירהאתאיךקלה/קשהשהיתהבחירהנכון,

זה?את

הועדה.בראשעמדתילאאנישאולגליתד״ר

מונתהשהיאאדטו,רחלד״רהיתההועדהיו״ר

כהן.מאירהכנסתחברהרווחה.שרידיעל

לועדה.המקצועיתהיועצתהייתיאני

מספיק.טוב;בסדר.הראלריקי

מאד.קשההיתההבחירהשאולגליתד״ר

לומר..חייבתאני

לעצמי.מתארתאניהראלריקי

אלינושהגיעו;שהסיפוריםשאולגליתד״ר

האוכלוסיותלטובתכלילותימיםנותניםאנשיםעל

מרגשים,סיפוריםהרווחה.משרדשבטיפול

איתםשמביאיםסיפוריםעשיה.שלסיפורים

הפריסהאתתראיאםהארץ,מרחבימאדהרבה

הצפוןמהמרכז,מהפריפריה,הזוכיםשל

פשוטאניעריםמושבים,קיבוצים,ודרום.

כלאמרתיהזאת,הרשימהמולככהעמדתי

באמת.שווהמהםאחד

אםככה,כלקודםבטוחה.;אניהראלריקי

אומרתהייתבישראל.התנדבותשללעניןנכנס

שאתממהלהתנדב,לישראליםנכונותשיש

היום?רואה

ישישראלבמדינתתראי,שאולגליתד״ר

שעושיםטוביםאנשיםהרבהישלהתנדב.נכונות

בנושאאנחנועדייןהרב,לצעריאבלהתנדבות.

המערבי.אהעולםמדינותאחרמפגריםהזה

8.81כמומשהועלהיוםמדבריםבישראלנחנו

אחוזיעלמדבריםהמערביכשבעולםאחוז,

רצוןלאהסיבהאחוז.04-03ביןשלהתנדבות

להתנדבותהתייחסושבמדינהחושבתאניאנשים.של
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רוציםשאנחנומשהוהיאעצמהההתנדבותאבל

יושבשככההישראליההתנדבותמיזםלקדם.

נושאיםמספרשמקדמיםפורומיםב-בפורומים,

להביאשלושהמטרהמיזםזההזה.בתחום

ישראל.במדינתהמתנדביםמספרלהכפלת

קיים.הזהשהצורךבהחלט

ככהבאמתשזהמקווהאנייפה.הראלריקי

לזהלעשותצריךויותר.יותרתאוצהיתפוס

שאומרים.כמולובינגככה,כמו^,

עוסקתשלנוהועדותאחתנכון.שאולגליתד״ר

הנושא.אתמקדמיםאיךהזה,בנושא

;לגייס.הראלריקי
זהאתקודםהזכרתאתשאולגליתד״ר

מאדעולםהואנמצאיםאנחנושבושהעולם

אנחנואיךלביתו.עושהאחדכלועמוס.עסוק

הנושא.אתלשווקהזהבעולםדווקאמצליחים

שניתןדבריםהרבהישהזהבעידןגםבאמת,

לעשות.

כן.הראלריקי

מדבריםשאנחנוהנושאיםאחדשאולגליתד״ר

אדםמשפחות.התנדבותלמשלהיום,עליהם

במקוםילדיו,עםאיכותזמןלואיןמאד.שעסוק

גםלהתנדב.הילדיםעםיחדיוכללסרטללכת

לחברה.חשובהוטובה.ערכיתפעילותעושים

הדור..אתמלמדיםגםהראלריקי

נכון..שאולגליתד״ר

לאאנחנומה,יודעתאתכמו^.הראלריקי

לדבררצינומאדמזוז.עדהאתלהשיגמצליחים

מקהילהמתנדבתמאשקלון,כאמורהיאאיתה.

נגישה.

נכון.שאולגליתד״ר

מילים?כמהלהגידתוכליאתאוליהראלריקי

ניעדה.אאתהיכרתיאנישאולגליתד״ר

עברהשניםעשרשלפנימצויינתאישההיכרתי

הצליחשלאפשוטגבניתוחבדמותטרגדיה

לאישהלגמריבריאהמאישההפכההיאהסתבך.

גלגלים.כיסאכלנכה

בערך?היאמהבתהראלריקי

43בתהיאשאולגליתד״ר

כן.הראלריקי

לפניהיאילדים.לשניאםשאולגליתד״ר

ילדיםשניעםלעצמךמתארתאתשנים.עשר

צריכההיתההחייםבאמצעפתאוםככהקטנים,

משותקתהפכהקל.לאמקרהעםלהתמודד

לגמרי.

גלגלים.כיסאעלהראלריקי

פתאוםהיאגלגלים.כיסאעלשאולגליתד״ר

האסוןאתלקחתבאמתהיחידהשהדרךהבינה

לשפר,הלאה.זהעםללכתלה,שקרההזה

נשיםשלהזכויותאתלקדםלנסותלהיטיב,

לאבמציאותנפגשהפשוטגלגלים.כיסאעל

בריאמאדםהופךאתהשפתאוםברגעפשוטה.

שלצערינובמציאותנתקלההיאנכה,לאדם

נושאכלטוב.אותהמכיריםרביםנכיםהרב,

בראשיתיומיתהיוםמהתמודדותהחלהנגישות,

אותתזוכרתאניהחולים,בביתאפילוהדרך,

לדלפק.להגיעקשהליהיהואומרתמתארת

כיסאעםהחוצהלצאתצריכההייתיפתאום

מיעללהחליטמאדליקשהמתנדבים.מספר

מהם.

במיוחד.אותךשתשו2-1תבחריהראלריקי

שאולגליתד״ר
י,

לספר,יכולהבאמתאניאבל

דיןלעורךחייםמפעלעלפרסהוענקהשנה

עורכיזוגבנישזהרוטפרימטדיןועורךארנולד

ילדיהם.עם88בשנתלארץעלובמקצועם,דין

תראיאתפשוט.לאשלהםהמשפחתיהסיפור

ברגעיםדווקאלהתנדבותמגיעיםאנשיםשהרבה

האםלבחור,מחליטיםהםפשוטים.לאככה

שלנו.החייםאתלקדםללכתרוציםאנחנו

בוחריםואנחנוידייםלהריםבוחריםאנחנו

ילדהשהיאבתישהזוגלבנילצער.להיכנע

רצהחמורה.מוגבלותבעלתבביתגידלושהם

נרצחה.15ה-בתשלהםהבתהעצוב,הגורל

במסעדתטרורבפיגוענרצחההיארוט,חנהמלכה

חייתההתנדבה,שעצמההבתבירושלים.סבאת

בשבילהםהיתהככהמוגבלות,בעלתאחותעם

להנציחרצוהםחיובית.מאדלעשיהדוגמאאיזה

שעשתהמלכיקרןשנקראתקרןהקימוזכרה.את

שלמשפחותלאלפימסייעתמצויינת.עבודה

בדרכיםמוגבלותבעליילדיםשמגדליםאנשים

שלהםהחייםאתשהקדישואנשיםזהרבות.

הזכראתמנציחיםהםאחרים.אנשיםלטובת

להרבהעוזריםהםזו,בדרךאבלשלהם,הבתשל

עשתהשפשוטמשפחהזהאחרות.משפחות

לקחתרוציםאנחנוהאםהזאת.הבחירהאת

חושבתאנילהחליט.בידינושלנוהחייםאת

עשתהבקרובתראיינישאתהמרואיינתשגם

הזאת.הבחירהאת

אותהנעלהברשותך,עכשיו,ממשהראלריקי

אשקלון,תושבתהיאמזוז.עדהאתנשמעכבר.

עדהאיתנו.אתעדה,נגישה.בקהילהמתנדבת

לשמוערוצהבאמתאניאיתה.נדברתכףהקו.על

נשמע.אנחנובאשקלון.פעילההיאממנה

כן?אותישומעתאתגליתאומרת,היית

כן.שאולגליתד״ר

בהגברהצורךשישאומרת;הייתהראלריקי

מתנדביםמספיקאיןההתנדבותית,הפעילותשל

בארץ?

חושבת.אניבהחלט.שאולגליתד״ר

בעיקר?תחומים;באיזההראלריקי

לתחומיםקתבהאניתראי,שאולגליתד״ר

שדווקאחושבתאניאבלהרווחה.תחומישלי,

שאנשיםחושבתאניישראל,מדינתשלבראיה

ההתנדבותערךהתחום.חשובלאלהתנדב,צריכים

אחר.מישהולטובתהזאתהעשיהחשוב.הוא

עשיהשלהזה,השריראתלאמןחייביםאנחנו

לעצמוימצאאדםאםמבחינתיהזולת.לטובת

בקשתלליבושקשורההתנדבותכלהתנדבות,

הסביבה,מאיכותהחלנושאים,שלמאדרחבה

נוער.ילדים.מוגבלויות,עםאנשיםלמעןועשיה

לטובתהעשיהעליו,לחשובשניתןנושאכל

חשובה.היאהזולת

הראלריקי

להתנדבותמתייחסיםאנחנושאולגליתד״ר

כמו^הפעילות,שלהסוגאין.שבלעדיוכערך

חשובה.מאדמאדהיאוהתרומהשהתוצאה

]»
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הבהרותממךשנבקשלפני;אנחנוצרוררינו

שאלהלךלהשמיערוצהאניויסקונסין,בענין

מכהןכבראתהכאשראיתךכאן,שלנוותשובה

כהן,מאירשלך,גםכהן,מאירשלגםכשר

כץ.חייםשלגם

ארכיוןקטע

אחרונהבפעםאניי.כהןמאירהרווחהשר

שבמתכונתהבנתיויסקונסין,תוכניתאתשבדקתי

נימקווהגדול.אאחדכשלוןהיתההיאפעלהשהיא

לקחים,להפיקיוכלהואאםילמד,שהשר

במקומותלאנשיםהשמהתוכניתבאמתתהיהזאת

שקבלניםתוכניתתהיהזואםאבלכן.עבודה

לא.ממשכסףירוויחו,זרירים

התפתחההזאתשהתוכניתחושבאניכץחיים

בביטולשהתעסקהמשחיתה.לתוכניתמאדמהר

החלטתיואניחלשות,הכיבאוכלוסיותקיצבאות

לסוףהזאת,התוכניתאתלהובילהועדהכיו״ר

דרכה.

מוחלטתעצירה;תהיהכהןמאירהרווחהשר

מוחלטת.עצירהתהיההאלה.ההפרטותשל

משתחרריםשאנחנומשדרתההפרטהאסור.

כמדינה.שלנומהמחוייבות

הפרטהגםכהןמאירהרווחהשרצרוררינו

ויסקונסין.וגם

חוזרלאאניתראה,כהןמאירהרווחהשר

הזאתהתוכניתאני.שאמרתי.מהדבריםבי

אותהמשמיציםכךשכללעבודהיציאהשל

איזהשכאילוכךעלמרמזיםכךוכלעת,בטרם

הכנסתחברתזהאתאמרהכאן,זדוניתיד

רוצהזדוניתידכאילולבנט,יחימוביץשלי

שזהבאמתטייקונים.מינילכלכסףלהעביר

רוצהאניהענין.לאשזהבאמתהפעם.העניןלא

גורמילאזההקיצבאותאתשישלולמילתקן,

חוץ.

ויסקונסין,עלהולךבכללאתהלמהאבלצרוררינו

הזאת?התוכניתאתלוקחאתהלמה

ויסקונסין.לאזהא׳כהןמאירהרווחהשר

הכנסה.הבטחתשמקבלתמשפחותאלף102יש

המעגל.בתוךנמצאות

כן.צרוררינו

אתלהוציאחייביםכהןמאירהרווחהשר

הקשיםהחייםהסבבמתוךרובםאתחלקם,

קיצבאות.לקבלשלהאלה

זה.עלמחלוקתאיןצרוררינו

יצטרכומהםחלקיהיוכהןמאירהרווחהשר

יותרקיצבהלהםלתתהקיצבה,אתלהלהגביר

יצאלעבודהלצאתיוכלשכןמיאבלגבוהה,

לעבודה.

ויסקונסין,אתצריךמהאתהבשביל;אבלצרוררינו

שעובדותעמותותישעצמךלךהריהרווחה,שר

הרווחה.משרדמתוך

מילה.לי;תןכהןמאירהרווחהשר

אתהלמה3-2פישלהצלחהעםצרוררינו

ויסקונסין?אתצריך

אנחנושאםחושב,;אניכהןמאירהרווחהשר

אתנשנהחייםאצלוהרווחההעבודהבועדת

זה,אתשיעשהמישינוי.דרוששהואהדבר

ללכתקודם,פשוטותשהיומשימותגלגלים.

אותי.יקחשמישהובליברחובהביתה

כן.הראלריקי

מעשה.לעשותהחליטההיאשאולגליתד״ר

רקלאפעלהנגישהקהילהבמסגרתבאמת

אושלה,הקרובהבסביבההזכויותלטובת

היותרלקהילהגםאלאלעצמה,לביתה,אפילו

רחוקה.

יפה.הראלריקי

הארץ,ברחבילעבודהתחילהשאולגליתד״ר

הזה.הנושאאתלקדם

נגישות.יפה.הראלריקי

הנושא.סביבכן.שאולגליתד״ר

כך.אחרזהעלנרחיבעוד;אנחנוהראלריקי

אותך,לשאולשאול,גליתד״ררקרציתיאני

לחשוברוצהאםאותנו,שומעשמישהועכשיו

לעשות?לומציעהאתמההתנדבותעל

מערךבראשעומדתאנישאולגליתד״ר

ברחביברשויותשנמצאיםהתנדבותרכזישל

במרביתחברתיים.לשירותיםבמחלקותהארץ,

לאבהתנדבות.שעוסקיםאנשיםישהרשויות

מצוייניםאנשיםנמצאיםאבלזהאתיודעיםכולנו

ומגוונים.רביםפרוייקטיםלכםלהציעשיכולים

בישובחברתייםלשירותלמחלקהלפנותניתן

להתנדבות.הואהיחידהלמנהלההתנדבות,לרכזשלך,

ומגוונים.רביםבתחומיםהתנדבותלךלהציעיכול

שקרובמהלמצואיכולאחדשכלמאמינהאני

לליבו.

;נהדר.הראלריקי

מאפשרים.שלושהכישוריםמהשאולגליתד״ר

הזה.בנושאלהתקדםבהחלט

מנהלתשאול-גליתד״ריפה.הראלריקי

מאדאנחנוהרווחה,במשרדהתנדבותתחום

לך.מודים

תודה.שאולגליתד״ר

בעם.מתנדבים;ירבוהראלריקי

הלוואי.שאולגליתד״ר

גלית.לךשלוםהראלריקי

5075757

גוערמהתוכנית:

3102/70/40תאריך

00:24:90שעה:

צה׳׳לגלירשת

ויסקונסיןגתגניתתמדגהןמאירהשר

גנטנפתלילה.התנגדשגעגרלמרות

גתגנית.תמד

מאירוהשרלפידיאירעוגדיה:ספי

ב.להשתמשנוהגיםגהן€£0גלעל

עושיםשהםמהלד

אישכהןלמאירעובריםאנחנוצרוררינו

הרווחהשרטובבוקרעתיד.ישאישתתוחה.

כהן.מאיר

טוב.בוקרכהןמאירהרווחהשר

שלומך?מהצרוררינו

השם.ברוךכהןמאירהרווחהשר
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תצטרךזה,אתואמרנועליה,שהצביעוכמוהזאת

גדולתומךאניא׳..מאשריותרהרבהלעבור

שנאמר.במה

עלהצבעתםקודםעשיתם?מהצרוררינו

מהתחלה?אותהנבנהאומראתהכךאחרהתוכנית,

ישובים.אנחנועמנובתוךאנחנוהרי,זה

מהתחלה,אותהלבנותלאכהןמאירהרווחהשר

לעשותעכשיושצריךשמהחושבאנילשנות.אלא

לשכותשלהדרגאתיותרלחזקזהבתוכנית,

איזהלאהממשלתית.הפקידותשלהעבודה,

יורידואחר,אויקבע,זהקבלןשלנציגאוקבלן,

את..לו

הקבלןהזהמסויים..האתאולי;אזצרוררינו

יקבעהקבלןהזולנקודהעדאבליקבע,לא

פקידאםשגםהיאהמשמעותכךמשוםהכל.

וישלול..יבואממשלתי

משנה.לא;זהכהןמאירהרווחהשר

אתיעשההואריהקיצבה,האתצרוררינו

הקבלן.שלהדבריםבסיסעלזה

למשל,שעברהבפעםכהןמאירהרווחהשר

יכוליםכןהםהיוםלגשת,יכלולאמלכרים

להרוויח..רוציםשלאאנשיםלשםיגשולגשת.

לעזור..חברתיתכוונהאיזהמתוךבאמת,

להסבירפתאוםמצליחלאאתהי;צרוררינו

במקוםבויסקונסין,דווקאהזההצורךאתלי

כךכלאנשיםלנוישהנפלאים.האולמותכל

פשוט,זהרצינית,כךכלפעילותעםטובים

הסיבה.אתלהביןמצליחלאאני

החלטתםכשאתםרינו,כהןמאירהרווחהשר

אתכם..ישנהלאדברשוםויסקונסין,תוכניתשזה

שלה.השם;זהצרוררינו

השםלאזהממך,אנאכהןמאירהרווחהשר

לעבודה.יוצאיםנקראתהתוכניתשלה.

במכבסתדוקטורטליישאניאבלכן,צרוררינו

באמת.אניכהן,מאירהתוחההשרהמילים,

איתךמסכיםלאאניכהןמאירהרווחהשר

מילים.מכבסתשזה

אוקיי.צרוררינו

אתתקחממך,אנאכהןמאירהרווחהשר

לשלוח..מוכןאניהתוכנית.

תקשיבלך,להגידרוצהרק;אניצרוררינו

אושרהציטוטזההכנסת,הודעתהכנסתטוב,

מובטליםלשילובארציתתוכניתראשונהבקריאה

מתעקששאנילאזהויסקונסין(תוכניתבעבודה

התוכנית.שםזהכך.להלקרוא

שעליושהחוקיודע;אניכהןמאירהרווחהשר

לעבודה.יישםתוכניתנקראהצבעתי

קוראאניהרילך,אומראניבל;אצרוררינו

אניהטקסטים,מתוךהאלההטקסטיםאת

כהן,מאירהרווחהשרסיפורים,לךמספרלא

לי.מאמיןאתה

אניא׳לגמרי.אניכהןמאירהרווחהשר

לך.מאמיןלגמרי

;אוקיי.צרוררינו

אומר,פעםעוד;אניכהןמאירהרווחהשר

השוואנוישבנו,שליבמשרדגםכולנו,אנחנו

התוכניות.שניאת

כן.צרוררינו

שאמרלמהבניגודאגב,הרווחה.לשכותזה

ישללואחריםאנשיםלאגילאון,הכנסתחבר

קיצבה..יקבעואו

החוק.-זהלעכשיו;נכוןצרוררינו

לא.צריךממשלא.לאכהןמאירהרווחהשר

הסמכויותשלהגדרהשםישהתוכנית.אתלקרוא

קיצבה.לשלוליוכלמדינהעובדרקהשלטוניות

אתלזרוקלרדיו,לעלותקלתמידנכון.לאזה

הדברים.

אבלשהיה.מהבדיוקזהלא.לאצרוררינו

הבסיסיתהשאלהעלליעונהלאאתהעדיין,

עמותותמפעילהיוםאתהכהן,מאירהרווחהשר

כתניםמובטליםלהכניסשלהםההשמהשיכולות

70עלעומדיםהםנפלא.הואהעבודה,למעגל

מכיראניאותם.מכיראתההצלחה.אחוזי

בכוונהאנימדובר.במהיודעיםאנחנואותם.

שלאיודע,אתהכדירקהשמות,אתאומרלא

בעמותות.מדוברהזמןכלפרסום.שלסוגלייצר

מנתכלאתלוקחיםלוקחים,אתםהנהפתאום

יודעשאתהלתוכניתאותהמעביריםהכסף,

אותה.שישפרולהיותיכולאיומה.תוכניתשהיא

אתהלמהנכונה.ולאאיומהשהיאהודעתאתה

עליך?אותהמקבל

הודעתיעירכראש;אניכהןמאירהרווחהשר

עשתהשהיא-כמוזהעלחוזראנישויסקונסין,

תלושההיתההתעסוקה,מלשכותתלושהשהיתה

כשלהם,בהעשוזריזיםאנשיםמיניכלמהתוכנית,

לך,אומרהזאתבתוכניתאניהתנגדתי.אני

קוראאניכיועדה,עםקבלזהאתאומראני

יהיהאןהאנשים.עםמדבראניהתוכנית.את

נחוש.יותרהרבהרציני,יותרהרבהפיקוח

נכשלה.הזוהחבורה;אבלצרוררינו

לא.כהןמאירהרווחהשר

איזה..יודעאתהלא,מהצרוררינו

;אני..כהןמאירהרווחהשר

;כן.צרוררינו

נכשלה.הישנהבמתכונתכהןמאירהרווחהשר

היום.מישהוהאםרבותי,אבל

כן.צרוררינו

ששוללים,אלה;מכלכהןמאירהרווחהשר

אחרת..תוכניתעםבא

שלאלמהכאלה,תוכניותישלךצרוררינו

העמותותכל..אשתבעצמי,שלהחבר׳האתתקח

לאאתהלמהנפלאה.עבודהשעושותהאלה

אותם?לוקח

כיהעמותותתקשיב,כהןמאירהרווחהשר

חברתיים,חסמיםשלבפירוקמתעסקותלאהאלה

והכשרתיים.השכלתיים

שגיאה.כאןלךישהרווחה,שרלא.צרוררינו

עכשיו.מהשאמרתאתמקבלנילאלא.אלא

שגיאה.זופורמטיבית

זה.אתמכיראניכהןמאירהרווחהשר

אני.גםצרוררינו

לקחתנסיוןיש;כאןכהןמאירהרווחהשר

הכשרות,שלשליום,מעונותשלשלםמערכךלבנות

מערךכאןישנסיעה.הוצאותמימוןשלהכוונה,

לועדתנבואעכשיו,זה.עםמתעסקיםלאשהם

שהתוכניתספקשוםאיןוהרווחה.העבודה
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לשלבמבקשהמסחרלשכותאיגודגנויובל

והשירותיםהמסחרבענפימשוחרריםחיילים

האיגודנשיאהמועדפת.העבודהמסלולבמסגרת

פנהכיאילוןיעללכתבתנואמרליןאוריאל

שלהמגבלהאתלבטלבבקשההרווחהלשר

במשקמוגדריםעבודהבענפירקחיילים,העסקת

התחומים.בכלהעסקתםולאפשר

זהאתלהחילמבקשיםאנחנוליןאוריאל

שמשלםלגיטימיעבודהמקוםכלהעבודות.כלעל

לצמיחה.התורםראוי,עבודהמקוםהואמסים

מקומותליצירתהתורםהמדינה.להכנסותתורם

באופןבכלללזהמתייחסיםלאאנחנועבודה.

סלקטיבי.

לין.אוריאלזהגנור:יובל

מורשתיומן

3102/70/40

22:73:81

מורשתרשת

5077239

תוכנית

תאריך

שעה:

רשת:

לניצוליחדשסיועמתקןרוזגרגרלזר

משפחותיהםוגניאגיגתלגער״ןהושקשואה

החגרתייםוהשירותיםהרווחהשרגנוגחות

ארציתמפקחתמרוזתמיגהן.מאיר

הרווחהגמשרדהשואהניצולילנושא

מתייחסת

ראשונהנפשיתעזרהאביבתלבער״ןמנחה

שואהלניצוליחדשסיועמתקןהושקבטלפון

והשירותיםהרווחהשרבנוכחותמשפחותיהם.ובני

רוזברגר.לזרמדווחכהן.מאירהחברתיים

קוהיוםהושקאביבתלבער״ןרוזברגרלזר

קוומשפחותיהםשואהלניצולימיוחדטלפון

ביממהשעותוארבעעשריםיפעלזהטלפון

ארציתמפקחתמרוז,תמיהשבוע.ימיכלבמשך

שעומדתהרווחהבמשרדהשואהניצולילנושא

עללנוסיפרההקולהפעלתהיוזמהמאחורי

פועללמעשהכברכשהקוהיוםהרשמיהטקס

חודשיים.זה

השקהבעצםהואהיוםשנערךהטקסמרוזתמי

בטקסכחודשיים.כברשפועלהקושלרשמית

הרווחהשרהיתהביותרהבכירההאישיותהיה,

בטיפולשתומךכהן,מאירמרחברתייםושירותים

הרווחהשמשרדהצהירואףהשואה.בניצולישלנו

הטיפולטיפולנושאלכלאחריותיקחבראשותו

השואה.בניצולי

שמקבלתשואהניצולתעםדיברהשרובטקס

ומעידהקבוע,ממתנדבשבועיסדירבאופןתמיכה

המתנדביםדיברנווגםבה.ותומךלהעוזרשזהכךעל

שהםהחשיבותעלשלהםהעשייהעלסיפרו

מהקהלההיענותעלכזה,קובהפעלתרואים

בהם.ולהעזרלהתקשר

כמאהישנם2013תשע״גבישראלרוזברגרלזר

למספרלהתקשרניתןשואה.ניצוליאלףשמונים

בכוכביתאו1800241201ב-המיוחדהטלפון

1201

גדולהבדלשישראינוכהןמאירהרווחהשר

אמרנוא׳שצריך.הדבריםאתסימנומאד

לגשת..שצריכים

התוכניתשלהיוזםהייתלאאתהצרוררינו

הזאת.התוכניתאתיזמתאתהלאהזאת,

לא.כהןמאירהרווחהשר

מהאוצר.באההזאתהתוכניתצרוררינו

מהאוצר.לגמרי;באהכהןמאירהרווחהשר

אבל..

שלהתוכניתאתמקבלאתהלמהצרוררינו

האוצר??

לחפשמנסהאניתראה,כהןמאירהרווחהשר

אנחנולעבודמסוגליםשלאשהאנשיםדרכים

מילעבודה.לצאתלהםלעזורחייביםנהיה

חייביםנהיהאנחנולעבודיכוללאשכרוני

לשבת..אפשראיאבלהקיצבאות.אתלהגדיל

אוקייצרוררינו

אלףארבעשמאה;ככהןמאירהרווחהשר

העבודה.במעגלנמצאותלאמשפחות

איךהשאלהזה.עלמחלוקתאיןצרוררינו

והרווחהישראלהעבודה.למעגלאותםמכניסים

נהדר.יום,עובדכלמיושםנפלא,פתרוןמצאו

;נכון.כהןמאירהרווחהשר

פתאוםלמההקריטריונים,כלפיעלצרוררינו

במקוםאותםשמיםשקל,מיליון150לוקחים

כהן,מאירהתוחהשראחרים?לאנשיםאחר

בבקשה..זה.עלהתשובהאתלינותןלאאתה

אומר.גם;אניכהןמאירהרווחהשר

טוב.צרוררינו

מכרזים.זהכולםכהןמאירהרווחהשר

המכרזעליהם,מדברשאתההאלההעמותותעם

מאפשריםאנחנועמותות.יגשולפניהם.פתוחהזה

לגשת.לעמותות

וקיי.;אצרוררינו

לנקוטרוצהלאאניכהןמאירהרווחהשר

אומראניבלהמקום.אלאזהבאמתבשמות,כי

הרווחה,בעבודתישבוואנשיםנשבשאנחנולך,

שהתוכניתבכדילשנותצריךמהבדיוקיודעיםאנחנו

תוכנית..תהיההזאת

אוקיי.צרוררינו

יותרהרבהבהשישכהןמאירהרווחהשר

לתוכניתדומהתהיהלאממשהיאתקווה.

ויסקונסין.

לךתודהכהןמאירהרווחהשרצרוררינו

ההבהרות.כלעל

טוב.בוקררבה.תודהכהןמאירהרווחהשר

5076393

היוםגחציתוכנית

3102/70/40תאריך

52:54:31שעה:

רשתרשת:

מגקשהמסחרלשגותאיגודגלגלה

המסחרגענפימשוחרריםחייליםלשלג

עגודהשלהמסלולגמסגרתוהשירותים

מועדפת

הרווחהמשרדאזגורליןאוריאל
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כותרת הארץ

18x10עם 15 16

3102/70/50

9-33583773

ישראלמדינת

"^/^^יהחברתייטוהשירותיםהרווחהמשרד?■
הכלליהמנהללש

משרתלמילויעמדים/ותלאיתורפנייה

האסירלשיקוםהרשותמנכ״ל/ית

לאיתורועדההקמתעלמודיעהחברתייםוהשירותיםהרווחהשר

האסיר.לשיקוםהרשותמנכ״למשרתלמילוימועמדים

טופסוכןהסףתנאילרבותהנדרשים,הכישוריםשלמלאפירוט

הרווחהמשרדשלהאינטרנטבאתרלמצואניתןמועמדותהגשת

www.molsa.gov.ilשכתובתו:החברתייםוהשירותים

ותעודותחייםקורותלמועמד,שאלוןטופסבצירוףמועמדותהצגת

לשכתקטקוב,ליגב׳לידיעותקיםבשישהלהגישישהשכלה,

קפלןרחובהחברתיים,והשירותיםהרווחהמשרדמנכ״ל

91008ירושלים

תשע״גבאבי״דהמועמדויות:לקבלתהאחרוןהמועד

2013ביולי21

אחרונותידיעותאחרונות-לוחידיעות

7x91.01

3102/70/50

39ענז

1-82353773

ישראלמדיגת

החברת״םוהשירותיםהרווחהמשרד

הגלליהמנהללשכת

משרתלמילוימועמדים/ותלאיתורמנייה

האסירלשיקוםהרשותמנכ״ל/ית

לאיתורועדההקמתעלמודיעהחברתייםוהשירותיםהרווחהשר

האסיר.לשיקוםהרשותמנכ׳׳למשרתלמילוימועמדים

טופסוכןהסףתנאילרבותהנדרשים,הכישוריםשלמלאפירוט

הרווחהמשרדשלהאינטרנטבאתרלמצואניתןמועמדותהגשת

www.molsa.gov.tlשכתובתו:החברתייםוהשירותים

ותעודותחייםקורותלמועמד,שאלוןטופסבצירוףמועמדותהצגת

לשכתקטקוב,ליגנילידיעותקיםבשישהלהגישישהשכלה,

קפלןרחובהחברתיים,והשירותיםהרווחהמשרדמנכ״ל

91008ירושלים

תשעינבאבי״דהמועמדויות;לקבלתהאחרוןהמועד

2013ביולי21

FIBEPJ
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לנגבהשבועועליתו

1111 1111111111111

עתידהתכניתשלהבאהמחזור

גבריםהחגיםלקראתלהיפתח

להתקבלהמעונייניםונשים

נפרדות()הסדנאותלתכנית

להתעניין.מוזמנים

כיהדגישזוהר.יחיאלהעירראש

מחוייבתעצמהרואההעירייה

ופרוייקטיםיוזמותלקידום

נשיםלהעצמתלתרוםשתכליתן

בהכשרההתמקדותתוך

וכלכליתעסוקתיליווימקצועית

נשיםהשתלבותשיאפשרו

במסגרותהתעסוקתיהבמעגל

לליבןשקרובים

תמיכהבזכותרבותלהצלחות

העיר,ראששלותקציביתארגונית

לקידוםהפועלזוהריחיאל

המחלקה,צוותהפרוייקט

בראשותהחברתייםלשירותים

הרווחה,משרדדידימריםשל

"ולקרןבעצמיעמותת"אנשי

אריסון.תדע״שהמשפחתית

המשתתפים.ורצונותלכישורי

משתתפותהציגושנערךבערב

התהליךאתהמחזוריםמשלושת

ואתבתחומהאחת,כלשעברו

עלהתכניתשלהרבהההשפעה

מרגשהיה.הערבומשפחתןחייהן

וליוויתמיכהבעזרתכיוהוכיח

להתקדםיכולהמשפחהכל

בחייה.שינויולעשות

סדנאותעוברותהמשתתפות

המטרהבהגדרתהמתמקדות

כליםוברכישתהתעסוקתית

בשוקלהשתלבותומיומנויות

החלומהמשתתפות.חלקהעבודה

בתחוםמקצועייםבלימודים

השתלבווחלקןלעצמןשהגדירו

להן.הרצויבתחוםבעבודה

וזוכהבעירפועלתהתכנית

פעילותמסכמיםנתיבות:

לרווחה״״תעסוקה

סיכוםטקסנערךהשבועבסופ

״תעסוקהלתכניתפעילותשנת

בעיר.המדעיםבמרכזלרווחה״

שיתוףשלתוצרהיאהתכנית

שלהרווחהמחלקתביןפעולה

הרווחה,ומשרדנתיבותעיריית

בעצמיועמותתאריסוןקרן

ברחביישובים20ב-ופועלת

נפתחההאחרונה.בשנההארץ

בהומשתתפותבנתיבותהתכנית

מהעיר.משפחות60כ-

לקידוםלהביאהתכניתמטרת

המשתתפיםשלוכלכליתעסוקתי

בעבודה,השתלבותבאמצעות

בהתאםמקצועיתהתפתחות

אשקלושלנחדשות

9x13.עמ 22.

3102/50/82

8-74867573

במתנדביםמצטיינתעיראשקלון

שרnrלפרסמועמדותשהגישוהארץמרחבימתנדבים240מביו

onernnזוכיםומתוכם18נבחרומצטייניםלמתנדביםהרווחה

גוריוובווםיירתמזוזעדהפרי,

מוגבלויות.

28סיירתגוריוו/בןסיירת

פעולהבשיתוף2010בשנתהוקמה

באגףהקשישלרווחתהאשכולבין

לאזרחיםהמשרדוביןהרווחה

מתנדבים50כ-בסיירתותיקים.

בבנקים,המסייריםגמלאים

שלמשיכהובנקודותבדואר

בלבושהלאומי,הביטוחקצבת

ע״יזיהויהמאפשרזוהראפוד

מתנדבישודדים.ומרחיקהזקנים

בנקים,לידמוצביםהסיירת

והדואר,הבנקבסביבתמסיירים

בהתמצאותלקשישיםמסייעים

עםלהתנהגכיצדבהדרכהוכן

הפעלתמאזלבית.והדרךהכסף

שודשלמקריםהיולאהסיירת

פועלתבהםבמקומותאלים

הסיירת.

בראשהוהעומדאשקלוןעירית

למתנדביםומצדיעיםמברכים

כימאמינההרשותהמצטיינים,

ערךרבנדבךהינהההתנדבות

ומקדמתמשקיעהולכןבחברתנו

בעיר.ההתנדבותתחוםאת

מוגבלויותעםואוכלוסיהקהילה

בתחוםמצטייניםולמתנדבים

הזקן:רווחת

בהתנדבותפועלתפריגילה

אשקלון,בעירקהילתיתוכפעילה

שלושיםלפניהיוזמיםביןהייתה

קהילתית״מצווה״ברשלשנה

באשקלון.יכולתמעוטילילדים

רבותפעילויותמארגנתגילה

השכונהלתושביבהתנדבות

יכולת,למעוטיקייטנותכגון:

לילדים,ביתשיעוריבהכנתסיוע

בעיתותקשישים,בתיצביעת

יבקרושמתנדביםדאגהחירום

ובמקלטיםהקשישיםבבתי

ציבוריים.

במסגרתפעילהמזוז-עדהגב׳

שנים.10מעלנגישהקהילה

ומקיימתכנסיםיוזמתבפעילותה

קבוצתמייצגתבנושא,הסברה

הנגשתבקידוםומעורבותפעילים

בריכה,)כמובעיר.פיזייםמקומות

עבודהכדיתוךמועדונים(ים,

עדההעירייה.אגפיעםמשותפת

שינוימקדמתבפעילותעוסקת

עםאנשיםשלחייהםאיכותלמען

שרמגןמוענקשנהכמדי

החברתייםוהשירותיםהרווחה

מטרתומצטיינים,למתנדבים

שבמשךמיאתולכבדלהוקיר

מרצםמזמנםתורמיםהשנהכל

אשקלוןהעירלזולת.ופעולתם

איכותייםבמתנדביםהתברכה

בטקסלקהילה.רבותהתורמים

ירושליםבתיאטרוןשנערךמכובד

כהן,מאירהרווחה,שרבמעמד

כהן,שלמההעיר,ראשמ״מ

עלוהממונההעירראשסגנית

ביילין,סופהוהקליטה,הרווחה

שולמיתהרווחה,אגףמנהלת

אגףועובדימתנדביםנציגימימון,

למתנדביםהמגןהוענקהרווחה

שרלמגןכינצייןהמצטיינים.

החברתייםוהשירותיםהרווחה

מתנדבים240ל-המלצותהוגשו

הארץ,רחבימכלמתמודדים

מעריםמתנדבים18זכוסה״כ

מאשקלון.זוכיםומתוכםשונות

כלותלהכתירזכתהאשקלון

הרווחהשרלמגןוחתנים

לשתיהחברתייםוהשירותים

בתחוםמצטיינותמתנדבות

FIBEPJ
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yz's717/iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiK^gs^,;,

rrrnnהרווחהשרבמגןזכתה

מצטייניםלמתנדבים

זהיוקרתיבפרסשזכתהבמשקהיחידההחברההינהרפאל

מעובדי40כ-השתתפובטקס

בקהילההמתנדביםרפאל

המאומציםמרכזיםומנהלי

במסגרתרפאלידיעל

בקהילה.ההשקעה

והשירותיםהרווחהשר

כהן,מאירח״כהחברתיים,

מתוך״בחירתכם,כיאמר

מוכיחהרבים,מועמדים

ההתנדבותיתהעשייהכי

ומופתאותהינהשלכם

האחרים,למתנדביםלרבים

הרווחהבתחומילעוסקים

זועשייהכולה.ולחברה

חזוןויצרהחותמההטביעה

חזוןישראללמדינתחדש

ופעולה,אמונהעשייה,של

קץי׳.איןנתינהתוך

בכירסמנכ׳׳לסרברו,יגאל

ולארגוןאנושלמשאבי

וצייןהפרסעלבירךברפאל

העשייהאתמבטאתהיאכי

מעובדיואחדאחדכלשל

הפעילותאתומשקפתרפאל

בכלהמתקיימתהענפה

התאגידיתהאחריותתחומי

ובתחוםבכללברפאל

בפרט.הקהילהההתנדבות

אתוהדגישחזרסרברו

שרפאלהרבההחשיבות

בקהילהבהשקעהרואה

העתיד.דורתשתיתובבניית

לקידוםשלנו״העבודה

מבחינתנוהיאוהנוערהחינוך

בפיתוחלעבודתנוערךשוות

כגוןחייםמצילותמערכות

רוח*.ו׳מעילברזל׳׳כיפת

בקהילהההתנדבותנושא

הפעילותבליבתנמצא

גםכזהלהיותוימשיךברפאל

סרברו.הוסיףבעתיד״,

ונערותנעריםחניכתגבוהה,

ופיתוחהמצאהמתבגרים,

עםלאנשיםעזראמצעישל

ועוד.מוגבלויות

פרויקטים50כ-ברפאל

חלקלוקחיםבהםבקהילה,

מתנדבים,1000מ-למעלה

מגיעיםאשררפאל,עובדי

בעריםלפעילויותשבועמדי

קרייתים,קרייתעכו,

ביאליק,קרייתמוצקין,

נוספות.ועריםכרמיאלחיפה,

ממלכתיבטקסהוענקהפרס

בנוכחותוירושליםבתיאטרון

והשירותיםהרווחהשרשל

כהן,מאירח״כהחברתיים

רחלד״רהשיפוטועדתיו׳׳ר

הרווחהמשרדמנכ״לאדטו,

מרהחברתיים,והשירותים

תחוםומנהלתוגשלמנחם

הרווחה,במשרדהתנדבות

שאול.גליתהגב׳

קיבלהרווחהשרמגןפרסאת

בקהילה,רפאלמתנדביבשם

אנושלמשאביבכירסמנכ״ל

סרברו.יגאלמרולארגון,

לחימהמערכותרפאלחברת

בפרסזכתהבע״ממתקדמות

2013לשנתהרווחהשרמגן

ומייצרתהמפתחתרפאל,

מהמתקדמיםלחימהאמצעי

ומערכתצה״לעבורביותר

המעסיקהינההביטחון,

ביותרהגדולהתעשייתי

005,6כ-מונההארץ,בצפון

קבלניומעסיקהעובדים

רבים.שירותיםוספקימשנה

הרווחהשרמגןלפרס

מועמדים.200כ-הוגשו

ב-בחרההשיפוטועדת

עלענואשרמצטיינים19

מתנדביםשלהקריטריונים

מרצםמזמנם,התורמים

לזולתם.ופעילותם

רחבמגווןמקיימתרפאל

התנדבותיותפעילויותשל

בסמיכותהקהילהלמען

החברה.שלהפעילותלאזורי

והתרומההמעורבות

היתר,ביןכוללת,החברתית

תלמידיםותגבורטיפוח

ברמהמדעיםללימודי

FIBEPJ
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חדית׳אל

13עמ .05x1 8,4

3102/60/72

6-05735673

לחברהלתרוםמנתעלבכיריםבתפקידיםלהיותצריכיםלאאנוא-דיןנצרכרמל

א-דיןנצרכרמלהמועצהיו״רכינמסרכרמל,אלדאליתמ״מדוברא-שאמי,מהנדמטעםשנמסרהבהודעה

הוקרהתעודותהשרהעניקבוהחברתיים,והשירותיםהרווחהשרשלחסותותחתשנערךבטקסהשתתף

חמד,גברתאתשיבחא-דיןהשנים.לאורךוהחברההרווחהבתחוםפועלהעלחמדאבוחכאםלמתנדבת

לחברה.לתרוםבכדיבכיריםתפקידיםבמילויצורךאיןכיהטענהאתמוכיחההיאכיואמר

*■?■*-
י*\*//<"VI/^.~ילייל'
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אפרתו

3x1ענז 38.

3102/50/81

5-08084573

py>?M pi^h'gCfi

אתפתחו

רחבפתחוהו

לשירותיםהמחלקהנכנסהומוצלחת,טובהבשעה

ביןהמועצה.בבנייןהחדשלמשכנהחברתיים

המחלקההונגשההעבודות,במסגרתהיתר,

התאפשרהזוהנגשהמוגבלויות.בעלילאנשים

ראשהחברתיים,והשירותיםהרווחהמשרדכזכות

ומנכ״להגזברהורביץשרוןרביבי,עודדהמועצה

הנושא.אתשקידמושוויגריהודההמועצה

למחלקההכניסההרווחה,משרדהוראתפיעל

אינטרקום.באמצעותתהיהואילךמעתה
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