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 מועדונים ופעילות פנאי לזקנים

 

 כללי

 

סגרות משרד הרווחה והשירותים החברתיים מעודד פעילות בשעות הפנאי, במ

הפגת או צמצום תחושת הבדידות אצל אוכלוסיית  -לאוכלוסיית הזקניםחברתיות 

, הנתפס באופן סובייקטיבי, הזקנים היא אתגר חשוב ויסודי. בדידות מוגדרת כפער

 בין הקשרים החברתיים הרצויים לאדם לבין אלו שבפועל עומדים לרשותו.

שויה להוביל תתעורר כאשר האדם יתפוס פער זה כלא רצוי. חוויה זו ע בדידות 

 לתחושות של סבל ולפגיעה באיכות החיים של הפרט. 

פעילות במסגרות הפנאי השונות מאפשרת מפגשים חברתיים ויצירת קשרים ה

, לבין קבוצות אוכלוסייה אחרות )מבוגרים, לבין עצמם הזקניםמשמעותיים, בין 

 ותיים.( והעשרת עולמו של הזקן בתחומי תוכן שונים ומשמעבני נוער או ילדים

המועדון מהווה מסגרת לקשר אנושי, למעורבות חברתית, לתחושת השייכות 

ולצמצום והפגת תחושת הבדידות. לאפשרויות אלו שהמועדון מציע לאדם המבוגר, 

 השפעה על מצבו הרגשי, החברתי והנפשי, וכן על תפקודו בחיי היום יום.  

הנהלים וההנחיות בהוראות משרד הרווחה והשירותים החברתיים מפורסמים 

להפעלת סוגי המועדונים ופעילויות הפנאי באחריות המחלקה לשירותים חברתיים 

 ברשות המקומית.

 

 

 הגדרות :

 .2004-בחוק גיל פרישה התשנ"ד עפ"י הגדרתו  –"זקן" 

פעילות חברתית מתוגברת מעבר לסל השירותים  –העשרה במועדון  תכנית

 המופעלת במועדון חברתי .

מועדון חברתי המשמש לפעילות  .()מועשר פלוס תזונתי אלונה –מועדון מופ"ת 

יומית חברתית, מעשירה, תרבותית, השכלתית, המתנהלת בזמנים קבועים ומיועדת 

לאוכלוסיית הזקנים העצמאיים. מועדון מונגש ומותאם לזקנים הכולל הסעות, 

 .ה קלה, ארוחה חמה ופעילות חברתיתארוח
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 :היעדאוכלוסיית 

זקנים עצמאים בתפקודם המסוגלים להשתלב במרחב המועדון ופעילותיו הסדירות 

 ללא ליווי או סיוע מיוחדים.

 .ל חלקית שאינו זקוק להשגחה ולוויזקן הסובל מתזונה לקויה, עצמאי או מוגב

 זקן ללא עורף ותמיכה משפחתית.

 .זקן הסובל מבדידות

 

 :המטרות

 .בפעילות חברתית, תרבותית מעשירה בילוי שעות הפנאי

העמקת השתייכות ושילוב הזקן לסביבתו הטבעית, ומניעת מצבי בדידות 

 והסתגרות.

 בניית מערכת חברתית תומכת, המסייעת במצבי משבר ומאתרת מצבי סיכון.

 איתור וזיהוי זקנים במצבי הדרדרות בריאותית ותפקודית והפנייתם לטיפול. 

 והזנחה ודיווח בהתאם לחוק. איתור מצבי התעללות

 יצירת גירויים ואתגרים )גופניים, אינטלקטואלים ונפשיים(.

 הבטחת תזונת הזקן.

 הנגשת השירות לאוכלוסייה המתקשה להגיע בכוחות עצמה .

 לזקן ומשפחתו. –מתן שירותי יעוץ תמיכה, מידע ותיווך לשירותים נוספים 

 

 אמות מידה:

מותאם לאוכלוסיית הזקנים, נגיש לאוכלוסייה המועדון יפעל במבנה ציבורי 

 .1980-התש"ם  -ומותאם לה, עפ"י "חוק הבנייה והתכנון "

אם לגודלו על מנת להבטיח את רווחתם ובטיחותם של יותבמועדון מספר המבקרים 

 המבקרים .

 אשר יבקרו בו בכל אחד מימי הפעילות.  30 –מספר מבקרים המועדון לא יפחת מ 

   3.3סעיף  4.2מפרט הציוד במועדון  מופיע בהוראת משרד הרווחה מס' 

 

 פעילות הביקורת 

ובחנה  את פעולותיה והיערכותה  2021בחודשים יוני עד אוקטובר  נערכההביקורת 

 .להפעלת מועדון הגמלאיםשל המועצה 

משרד הרווחה והשירותים  –תקנות והוראות מדינת ישראל  לעהביקורת נסמכה 

 (.11.5.2015הוראות והודעות מיום , מועדונים ופעילות פנאי לזקנים) החברתיים.

 . 1נספח מס' 
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הנגשה , תקציב, פעילות  שנתית, כוח אדםהביקורת כללה את ההיבטים הבאים: 

 ועוד .התאמת המבנה 

מנהלת  ,מזכיר המועצהראש המועצה, , התקיימו פגישות עם צורך עבודת הביקורתל

 ורכז תחבורה.  המועדון תרכז מנהלת מחלקת החינוך,בעבר ובהווה,  הרווחה

 .המשרד לשירותים חברתיים מפקחת מחוזית

במועצה המקומית זיכרון יעקב ובמועצה  מועדוני גמלאיםב םביקורי התקיימו 

 המקומית בנימינה.

 ת פתע במועדון הגמלאים.וביקור המבקר קיים שלוש

  .ואזרחים ותיקים במועצהעם גמלאים הביקורת נפגשה 

 
 

 כוח אדם 

 .רה כפי שמופיע במועדונים חברתייםרכז מועדון יעבוד בהיקף של חצי מש

 

 :תפקיד הרכז

הרכז יהיה אחראי בכל שעות הפעילות במועדון, כולל פתיחת וסגירת המועדון 

 .ואחראי להפעלת כל מרכיבי סל השירותים

פעילות המועדון בתחום החברתי  הרכז יהיה בעל יכולת להפעיל ולהעשיר את

 הכללי.

הרכז ישמור על קשר אישי עם כל אחד מחברי במועדון בשוטף וידרוש בשלומם, 

 כאשר נעדרו מהמועדון, על מנת לברר מצבם ולבדוק צורך בעזרה.
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הרכז יהיה בקשר עם עו"ס המחלקה לשירותים חברתיים וידווח על אירועים 

מסגרת המועדון, של חברי המועדון גם מחוץ לומצבים חריגים במסגרת המועדון ו

 .כאשר יש מידע לכך

הרכז ידווח בדוח כתוב לוועדת ההגוי המקומית על התנהלות המועדון ברבעון 

 החולף ויתייחס לכל מרכיבי הסל ולבעיות שהתעוררו בהפעלת המועדון. 

 

 ממצאי הביקורת 

תקצוב והנחייה כמועדון מופ"ת בפיקוח  2016בתחילת המועדון החל לפעול 

  מקצועית של המשרד לשירותים חברתיים .

. משרה 50%של  המועדון מונתה תושבת המועצה בהיקף תטור הקמקילתפקיד פרוי

 ולתפקיד רכזת חוגים במועצההתקיים מכרז חיצוני לתפקיד  2021בשנת בהמשך, 

 .נבחרה רכזת מועדון הגמלאים

 .תה שונה למשרה מלאההיקף משר

 קורס ניהול רכזי מועדונים של המשרד לשירותים חברתיים.העובדת בוגרת 

 מדגישה הביקורת לאור העובדה כי תפקידה של העובדת משולב בשני תפקידים, 

 שעות עבודה וכו'. ,כפיפות ,תחומי אחריותלעובדת בכתב יש להגדיר כי 

 

 

 תפקיד עובד מטבח 

 שעות חודשיות. 9מסייע בזמן הגשת האוכל לזקנים בהיקף של 

 

 :ממצאי הביקורת

 מבצעת הרכזת. פעילות זו, לא קיים עובד נוסף להגשת מזון, 

 

 (משרד לשירותים חברתיים)מתוך נוהל התאמת המבנה 

 מחולק לאזור פעילות רחב ואזורבאולם גדול החלל אחד  - חדרי פעילות .1

 המיועד לארוחות ופעילות ליד שולחן ארוך וגדול.

 מאוחד.חלל אחד גדול  –חדר אוכל  .2

 ובנוסף מטבחון קטן. , מקררקיים מתקן מים, שולחן קפה –מטבח  .3

 ומרחבים. גדולה מוקפת דשא - חצר .4

 קיימים אמצעי חימום וקירור לקיץ ולחורף )מזגנים(. .5

 לא נדרש. –( , מיקרוגללא קיימים אמצעי חימום מזון )כיריים תנור אפיה .6

 במידת הצורך יש מקרן ומסך. –לא קיימת טלוויזיה  .7

 .סאות ושולחנות, ארון שמירת חפציםכי –ריהוט  .8
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 .קיים מחשב לשימוש בהרצאות .9

 חומרי יצירה ועבודה.  ,קיימים משחקים .10

 

 :ממצאי הביקורת

המבנה מותאם לייעודו בהתאם להוראות משרד הרווחה מבדיקה שקיימתי עולה כי 

 ידייםל בירק, אזור הפעילות רחב ובוהשירותים החברתיים. נעים, מאוורר וט

 .אזורים עיקריים להתכנסות ופעילותהמכיל שני 

 

 טיפוח וניקיון 

 המועצה. עובדי אחזקת המבנה נעשית  ע"י 

 .מועסקת עובדת משק מידי יוםבמועדון 

 הגינון מטופח. –שטח הכניסה למסגרת )כולל החצר( נקי ומתוחזק היטב 

 המרחבים הציבוריים נקיים .

 (.ומאובזרים )נייר טואלט, סבוןיים השירותים והמקלחות נק

 .מטבח נקי

 .ברמה מספקת המקום מואר

 רמת התחזוקה גבוהה.

 .מיקרוגל לשם חימום אוכל שהתקרריש לשקול רכישת 

 זמני הפעלת המועדון :

. רשות מקומית המעוניינת להפעיל  3.00 – 8.00ימים בשבוע בשעות  3המועדון יפעל 

למפקח המחוזי של השרות לזקן בכתב ותנמק את את המועדון בשעות אחרות תפנה 

 בקשתה .

 . 35רים להיות לפי החוזה לא יעלה  על והגמלאים שאממספר 

 הרכז יהיה אחראי בכל שעות הפעילות במועדון, כולל פתיחת וסגירת המועדון.

 

 ממצאי הביקורת 

 :מועדים שלושההח"מ ערך ביקורי פתע ב

 גמלאים  28נכחו  נוכחות מלאה של הרכזת .   5.10.21בתאריך 

 גמלאים  25נכחו נוכחות מלאה של הרכזת.     3.10.21בתאריך 

 גמלאים  18נכחו  נוכחות מלאה של הרכזת  21.11.21בתאריך 
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למעט חגים  13.00 – 8.00המועדון פועל באופן עקבי בימים א' ב' ד' בין השעות 

 וחופשות מרוכזות.

 טרם הגעת הגמלאים.ובהמועדון נפתח  בזמן 

 הפעילות מסתיימת לאחר ארוחת הצהריים  בהתאם ללוח הזמנים. 

 

 למועדון  ה נוהל קבל

, רכז תוקם ועדת קבלה למועדון הכוללת עו"ס נציג המחלקהבהתאם לתקנות 

 .המועדון ונציג הגוף המפעיל

וכלוסיית היעד הקריטריונים של אהועדה תראיין ותבחן את התאמת המועמד על פי 

 למסגרת. דחייתו ותחליט על קבלתו /

 .2נספח מס'  מצ"ב טופס החלטה לקבלת זקן למועדון )ועדת קבלה(

 

  :ממצאי הביקורת

 .לא קיימת ועדת קבלה

 .אצל הרכזת והעובדת הסוציאליתהמועמדים מגיעים לריאיון בפועל 

 לא מתקיים רישום על החלטת קבלה למועדון.

 

 :סל  השירותים

הזקנים,  אוכלוסייתלכלל  תרבותיים –המועדונים יספקו מענים, חברתיים 

בהתייחס לתרבות שפה, דת, וניצולי שואה, על פי רצונותיהם, אפשרויות קיימות, 

 וצרכים שונים שיאותרו .

 

 השירותים  שיינתנו במועדון

שיינתנו ע"י איש מקצוע  בשבוע: לפחות שתי פעילויות פעילות חברתית מגוונת

 .בתחום ההפעלה בשכר או בהתנדבותהמומחה 

 הרצאות. 

 משחקי חברה. 

 בריאות ומניעה ותיכנת. 

 מסיבות ואירועים. 

 טיולים. 

 ארוחת בוקר קלה. 

  ארוחת צהריים חמה מלאה ומכבדת שתוגש במועדון סביב שולחנות אכילה

 המפעיל(. )המזון יוגש לפי כללי תברואה מקובלים ובאחריות הגורם
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 הסעות. 

 תכנית העשרה. 

 כנית הפעילות השבועית, החודשית ,הקבועה תפורסם ותופץ בין חברי ת

 המועדון ובקהילה.

 

 :ממצאי הביקורת

 .2020/2021עבודה שנתית לשנים  תכנית הוצגה לפני

ט שינויים קלים בשל משבר נמצאו התאמות למע הביקורת בדקה תכנון מול ביצוע

 .הקורונה

 .תכנית המועדון ראויה לשבחהפעלת 

 

 הסעות

נעשה בעבר ע"י קבלן  בצהרייםלביתם  חזרתםהאיסוף הגמלאים מבתיהם בבוקר ו

 הסעות אשר סגר את חברת ההסעות.  

 שירותי ההסעה מתקיימים ברכבי המועצה ובפיקוחו של רכז 2020החל משנת 

 .התחבורה

 .13.30ובצהריים פיזור בשעה  8.40 איסוף בישובים בשעהמתקיים בבוקר 

את אישורי הבטיחות של האוטובוסים ונמצא כי מתנהלת בדיקה הביקורת בדקה 

 .אחת לחודש ע"י קצין בטיחות מוסמךבטיחותית 

 .בנוסף הביקורת מצאה כי רישום הבדיקות מדויק ותקין

 

 הסעדה 

 :הביקורתממצאי 

   :לציבור הגמלאיםהמועדון מתקיימות שתי ארוחות בהתאם לאופי 

ריבה,  : לחמים, קרקרים, סלט ירקות, גבינות, זיתים, טונה,ארוחת בוקר הכוללת

 תה וקפה.

 מנות חלבון )בשר, עוף או דג( פחמימה, ירק חם וסלטים. 2: ארוחת צהרים הכוללת

 הביקורת בדקה את הנושאים הבאים:

בבעלות מר שרון   שירותי ההסעדה ניתנים ע"י חברת " א.ג.נ. פישפלסט  בע"מ"

 .ליימן. לאחר שהתנהל הליך התמחרותק

 .14.4.22לחברה אישור כשרות מהרבנות הראשית חדרה בתוקף עד לתאריך 

 .31.12.21שרד הבריאות עד לתאריך לחברה אישור מ

 . 31.12.29לחברה רישיון עסק מטעם עיריית חדרה עד לתאריך 
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  4נספח מס' 

 של וכמותו והגמלאים קיימת שביעות רצון מטיבשקיימתי עם  תאקראיומשיחות 

 .המזון

 

 פעילות גופנית 

או  ימי ראשון יוגה .מתקיים חוג התעמלותבכל בוקר לאחר ארוחת הצהריים 

)גומיות  , ביום רביעי התעמלות עם אביזריםריקודי עם, ביום שלישי זומבה

 . וכדורים(

 לאחר ההתעמלות הרצאה או סדנא משתנה.

 :בנושאים מגווניםהרצאות 

 זיכרון והמוח 

 שירה וספרות 

 היסטוריה ומורשת 

 ואיכות הסביבה  קיימות

 צורפות 

 צילום 

 גישור 

 תנ"ך 

 טיולים בעולם

 אקטואליה

 : כנית בריאות ומניעהת

 רפלקסולוגיה

 פיזיותרפיה

  נטורופתיה

 תזונה נכונה

 תפקודי הלב.וסכרת 

 : משחקי חברה

 קוביות, מנדלות לצביעה להנאת החברים.במועדון ישנם קלפים, רמי 

 שירה בציבור

 : טיולים

פעמים  3לטיולים, ברמת הגולן והצפון, חיפה, רמלה, ראשון לציון,  יצאו  הגמלאים

 בירושלים, בדליית אל כרמל ועוספיה, בתל אביב.
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  :סרטי קולנוע

 ₪. 10-יציאה לסרטים במול זיכרון במסגרת שלישי בשלייקס , מחיר כניסה ב

 

 :מסיבות ואירועים

, מסיבות סיום בסוף שנה והרמות כוסית בראש והגים לציין ולחגוג את חגי ישראלנ 

 השנה ובפסח עם הרב של המועצה ומוזמנים צוות מהמועצה.

 :טקס ראש חודש עם ילדי הגן

פעם בחודש ילדי חמשת הגנים מגיעים למועדון שלנו כדי לחגוג ראש חודש וימי 

כל חוגג מקבל מדליה ליום  ,גן ולגמלאים החוגגים באותו חודשההולדת לילדיי 

 הולדתו.

 

 מתוגברת כניות העשרה ת

כנית העשרה במועדון החברתי הניתנת  כפעילות ייחודית נוספת המתגברת את ת

  .סדנאות, השתלמויות, קורסים וכד' הפעילות השוטפת ותכלול

 :ממצאי הביקורת

 בנושאים הבאים:מתקיימת פעילות העשרה מתוגברת 

: מגיעה מרצה בנושא זוגיות, משפחה, העצמה ותקשורת בינאישית מיצוי זכויות,

 .הגמלאים על הנושאים הפרטיים שלהםיחסים בינאישיים לשוחח עם 

 הרצאה עם עורך דין בענייני צוואות וירושות, וייפוי כוח מתמשך.

בנושא תקנות לשעת הרצאה ו התקיימה סדנת הגנה עצמית, התגוננות בפני אלימות

במקרה של שריפה, רעידת אדמה, מלחמה והתמודדות עם מצבי חירום  ,חירום

 וקיצון.

מתקיימים שיעורי יצירה כשמטרתם לפתח יצירתיות,  אמנות והרחבת אופקים

 ציור, סריגה, עיסת נייר ועוד... - חשיבה ומוטוריקה עדינה

 תקיימו שיעורי מחשב ושימוש בטלפון סלולארי.ה

 

 בהתאם לנוהל.  של חברי המועדון בכל שבוע. סאפטאהתוכנית השבועית מופצת בוו

 

 :ועדת היגוי

כנית המועדון תלווה ע"י ועדת היגוי מקומית, שתורכב מעו"ס, רכז הפעלת ת

המועדון נציג הגוף המפעיל ונציגים מחברי המועדון )לפחות שניים(. המפקח המחוזי 

 על פי שיקולו . יהיה נוכח מדי פעם בדיוני הועדה

 הועדה תתכנס כל רבעון .
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 :תפקידי הוועדה

 .מעקב אחר כל מאפייני סל השירותיםקביעת ו

 .התייחסות ומעקב בנושא ההזנה

ב אחרי איכותה, התאמתה כנית לפעילות חברתית של המועדון ומעקבניית ת

 .והתנהלותה

 .ומעקב על תחום ההסעות והתנהלותן התייחסות

 .למפקחת הארצית , העתק יועבר ועדת ההיגוי ירשם פרוטוקולל ישיבה של בכ

 

 :ממצאי הביקורת

 .ועדת היגוי למועדון במועצה אלונה לא הוקמה 

ומפקח אחר פעילות כשמה כן היא, ועדת ההיגוי היא למעשה הגורם המנחה, יוזם 

 .המועדון והרכזת

לאים בצורך לשמוע את נציגות הגמ בות נוספת לקיום הועדה פעילה היאחשי

 .השגותיהם ודרישותיהם השונות

 :תקציב

 המימון למועדון יהיה על פי תקציב המאושר ולפי הסיווג כדלקמן :

-המימון להפעלת מועדון חברתי יהיה מהתקנה התקציבית "מועדונים לזקנים" 

23.10.43.43.0 . 

 :ממצאי הביקורת

 מועדון הקשישים ולתוכניות העשרה.בתקציב המועצה קיים סעיף  מאושר ל

ינג  'עבור כל משתתף בשיטת המצ ₪ 698העבודה מתקצב את הרשות בסך משרד 

 .(הנותרים 25%שות המקומית ממנת את מעלות השירות והר 75%ממן )המשרד 

מעלות השירות   35% -ועל כבבדיקה שקיימה הביקורת מתקצבת המועצה בפ

 .!!!לקשיש

 

 השתתפות הזקן 

 .לחודש, כחלק מהתעריף₪  45פות של במועדון מופ"ת תגבה השתת

 

 :ממצאי הביקורת

גזבר המועצה הביקורת מעלים כי מתנהל רישום מדויק ומעקב של הרכזת  וממצאי 

 .אחר הכספים שמתקבלים

 .לא נמצאו פערי גביה
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 דיווח 

השנה, אחת לשנה תדווח הרשות המקומית, עד תחילת חודש אוקטובר של אותה 

 ". י "דו"ח פרופיל מועדונים חברתייםלמפקח המחוזי של השירות לזקן על גב

 . צאות ותקבולים יהיה בטופס הוצאותהדיווח החודשי על הו

ר שני חודשי הפעלה ולקראת סיום : לאחפעמיים בשנה יתבצעו  –תכניות העשרה 

 .תכנית העשרה במועדון

יעשה בהתאם לנוהל מסגרת סעיף  מועדון מופ"ת הדיווח עבור כל זקן במועדון

 .7021תעריף 

 

 :ממצאי הביקורת

לאישור מפקחת המשרד לשירותים ע"י הרכזת כנית העבודה השנתית מועברת ת

 חברתיים.

ר המועצה למשרד לשירותים קבולים מועבר אחת לשנה ע"י גזבדיווח הוצאות ות

 .חברתיים

 

 :גישותנ

 ?האם המועדון נגיש לזקן

 

 :ממצאי הביקורת

ורות כתוצאה מבליטת שורשי העצים, דרך הגישה רצופה מהמ –דרכי גישה 

 .מהווה מפגע בטיחותי לקשישים–אריחים שבורים 

 יש להתקין מאחז יד במדרגות משני הצדדים. 

 ס"מ בכל מדרגה. 3יש להתקין פס אזהרה של 

 יש להתקין משטח אזהרה מגומי בראש מהלך. 

 יש להשלים את האביזרים עפ"י דרישות התקן.  –קיימים שירותים נגישים 

  . 23.2.16ראה דוח יועץ נגישות מוריס גוליאק מיום 
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דה תפקודית, להמשך הנחיות להערכת התאמתו של חבר מועדון, הנמצא בירי

 חברות במועדון

 

 מטרות 

בר מועדון אשר חלה ירידה חברות של חבדיקה, הערכה והמלצה לגבי המשך 

 .בתפקודו

 .לוב במועדון בעקבות ירידה בתפקודקביעת דרכי סיוע או תנאים להמשך שי

 עקרונות מרכזיים 

 ולבקר לאורך זמן במועדון אליו הם שייכים.לאפשר לזקנים להמשיך 

הבטחת ביטחונם של כלל החברים במועדון תוך מתן דגש לאלה שיש ירידה 

 .בתפקודם

 הבטחת מענים ברמה סבירה גם לאלו שיש ירדה בתפקודם.

 

  צוות הערכה תפקודית

ועו"ס של לשכת  לכל מועדון יוגדר צוות בסיסי המונה לפחות את רכז המועדון

. צוות זה יערוך בדיקה של מצב חברי המועדון, אשר חלה ירידה הרווחה הרלוונטית

הצוות יאסוף מידע וחומר  בתפקודם, לפחות אחת לחצי שנה או עפ"י הצורך.

מקצועי )רפואי, תפקודי. פסיכוסוציאלי (לפי הצורך ולמטרת הערכת המשך חברות 

הודעה . י המועדון והמשפחה להמשך חברותוהאדם במועדון וישקול את משאב

 בכתב תימסר לחבר לפני משפחתו לפי הצורך.

עודי בלשכת יתויק בקלסר יימילוי טופס "הערכת המשך חברות במועדון". אשר 

 .הרווחה

 

 :ממצאי הביקורת

 הוקם צוות להערכה תפקודית במועצה.לא 

 .לא מצאתי רישום ותיעוד אחר

   .הרכזת מקיימת קשר רציף עם הגמלאים ומשפחותיהם
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 המלצות

נמסר למזכיר המועצה יש  .ון מפגעי הנגישות בכניסה למועדוןלפעול במידי לתיקיש 

 ( בסמוך למועדון.)הדיפילטוראת מכשיר ההחייאה להתקין 

 הועבר לבית פרטי במרחק רב מהמועדון ומיקומו אינו ידוע לרכזת ולגמלאים.

 הדרכה מצילת חיים לציבור הגמלאים.לקיים 

 להקים ועדת היגוי וועדה להערכה תפקודית.

 .ון הקטנת השימוש בכלים חד פעמייםלבח

 

 

 


