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הוועדה האסטרטגית לרב-דוריות והגיל השלישי
חברי הוועדה 1

שם              ישוב / תפקיד        סיווג                           מייל

יהודית סלע (יו"ר)

דן בבלי

אורה זיגלמן

עיסאם סואעד

מוסא מוחמד עואעד

מיקי מלך 

רונן גל

אסתר פרץ

אילן מאייר

מיכל חונן

שרון סודרי

כוכי אוסטרובסקי

אביבה אופיר

דיויד בר דוב 

שי פרי

עליזה באום

אריק רז

עינת פורת

ד"ר יוני גרוסמן

ניסן יבין

בינקי מורס

אמיר גוטר

עופרה סלצר

טל שניצר

שילה זטלר

קורנית

חרשים

עצמון

ראס אל עין

כמאנה

מצפה אביב

מעלה צביה

כישור

ע. לראש הרשות

מ. עמותת מרחבים

מץ אגף רווחה

מ. מרכז צעירים

מנוף

אשחר

עצמון

גילון

יעד

צורית

יעד

עצמון

עצמון

תובל

מנוף

yuditsela@gmail.com

dan_b@netvision.net.il

orazigel@gmail.com

tala-102@hotmail.com

mosaya9@walla.com

mikimelech@gmail.com

ronengal3@gmail.com

archiyon@neto.net.il

ilan@misgav.org.il

michal1c@netvision.net.il

sharons@misgav.org.il

misgav4u@misgav.org.il

aviva.ofir@gmail.com

bardov@013.net.il

perishay@gmail.com

alisa_b50@walla.co.il

arikraz@yaad.org.il

einatporat@gmail.com

dryonigrossman@gmail.com

nisan.yavin@gmail.com

morsebenjamin87@gmail.com

gutter.amir@gmail.com

Ophra.seltzer@gmail.com 

tal.shnitzer@gmail.com

חברת מליאה

חבר מליאה

חברת מליאה

חבר מליאה

חבר מליאה

חברת מליאה

חבר מליאה

חברת מליאה

ממלא תפקיד

ממלאת תפקיד

ממלאת תפקיד

ממלאת תפקיד

נציגת ציבור

נציג ציבור

נציג ציבור

נציגת ציבור

נציג ציבור

נציגת ציבור

נציג ציבור

נציג ציבור

נציג ציבור

נציג ציבור

נציגת ציבור

נציגת ציבור

נציגת ציבור
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יצירת סביבה בריאה, בטוחה ונגישה, שתאפשר לתושבי משגב הוותיקים חיים איכותיים ומשמעותיים, כתשתית
להזדקנות מיטבית ולאריכות ימים בבית, בקהילת היישוב ובמרחב המועצה.

גיבוש פתרונות, תהליכים ופעילויות, שיתמכו, יסייעו, וישמרו על הקשר עם צעירי משגב, כדי שתמיד יראו במשגב
ויישוביה בית, אליו גם ירצו לחזור ולגור לצד הוריהם. 

מטרות העל של הועדה 2

הסוגיות המרכזיות בהן עוסקת הוועדה 3

תתי צוותים שיעסקו בנושאים
שבהם הוועדה מטפלת והאיוש שלהם 4

דיור ותשתיות ציבוריות מותאמות לוותיקים, סטודנטים ומשפחות צעירות בישובים.
בניית סל שירותים מותאם לוותיקים וצעירים בישובים ובאשכולות ישובים.

בחינת התכנות למתחם שירותים ודיור מוגן בשילוב דיור לצעירים במרכז המועצה.
בחינת התכנות למרכזי בריאות וסיעוד במרכז המועצה.

אירועי תרבות ייעודים לשכבות הגיל השונות.
מענה לקשיים ובעיות של ש"ש'ים וחיילים. 

הכוונה ללימודים ומלגות לסטודנטים. 
סיוע למשפחות צעירות להיקלט ביישובי משגב.
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תובנות מרכזיות בכל נושא
להצגה במליאה הרחבה 5

5.1.  מודל אשכולות - פיתוח שירותים מותאמים לוותיקים וצעירים
5.1.1. כללי – מעבר למודל עבודה באשכולות ישובים שיתבססו על בתי הספר היסודיים ברחבי המועצה ומבני ציבור 

אחרים. באשכולות יסופקו שירותים שונים כגון: חוגים, פנאי, חברה, תרבות, בריאות ועוד.
5.1.2. תובנות הנוגעות לוועדה הרב-דורית

יתרון לגודל – אין תמיד מספיק תושבים בגיל השלישי או הצעירים בכל ישוב, כדי לקיים שירות או אירוע – באשכולות ניתן 
לרכז קבוצות גדולות מספיק.

נגישות – לאוכלוסיה הוותיקה קשה יותר להתנייד ולכן הנגשת שירותים ופעילויות לאשכול בקרבת הישוב יכולה מאוד 
לסייע להם – במיוחד בנוגע לישובים המרוחקים ממרכז השירותים במרכז המועצה.. כך גם לנשים צעירות בהריון או עם 

ילדים קטנים.
רכז גיל שלישי – ריכוז אוכלוסיה גדולה יותר באשכול תקל על גיוס ומימון רכז גיל שלישי בשיתוף המועצה ויישובי האשכול.

שירותי בריאות – הנגשת מרפאה שתוכל לאסוף בדיקות, מרשמי תרופות כרוניות וכיו"ב מאוד תסייע לוותיקים בישובים.
פעילות תרבות ופנאי – הנגשת פעילות תרבות ופנאי שתרכז אליה את כל הוותיקים באשכול בצורה קלה, נוחה ונגישה 

יותר תגביר את תחושת השייכות ותמודד עם תחושת הבדידות.

5.2. סל שירותים - בניית סל לוותיקים ולצעירים בישובים ובאשכולות
5.2.1. כללי – הגדרת סל-שירותים שהמועצה מציעה לישובים. המועצה בשיתוף הישובים יחליטו האם רוצים לקבל את 
השירות בניהול המועצה, בניהול שלהם ובהתאם איך היו רוצים לחלק את המימון בין המועצה, לישוב ולתושב המשתמש 

הישיר בשירות.
5.2.2. תובנות הנוגעות לוועדה הרב-דורית

פיילוט סל שירותים לוותיק – יש כרגע פיתוח של פיילוט בשלושה ישובים (יובלים, מנוף וטל-אל) בהם יש ריכוז של תושבים 
מעל גיל 70. הפיילוט כולל רכז גיל שלישי בחלקיות משרה, לחצן מצוקה, שירותי אב-בית ועוד. אופי השירותים והחלוקה 

במימון שלהם בין המועצה לישוב ולתושב נמצא בתהליך הסכמות. 
דילמת הקמת "קרן וותיקים" יישובית – עלתה דילמה בנושא הקמת קרן יישובית שתמומן ע"י הוותיקים והישוב ותהווה מקור 

למימון שירותים לותיקים.
שירותים לצעירים – הוצע לישובים להקים וועדות צערים שיעסקו בבני הישוב לאחר סיום שירותם הצבאי. המטרה היא 

להמשיך לשמור על קשר עם הישוב ולהנגיש לו שירותים ואירועים של "מרכז הצעירים" של המועצה.
המטרה ארוכת הטווח היא לעניין את הצעירים בחזרה לישוב.

צח"י – במסגרת ההתארגנות על חרום יש לקחת בחשבון ולמפות את התושבים הוותיקים בישוב על צרכיהם הייחודיים 
בנושא בריאות, ניידות וכיו"ב ולחבר את שירותי החרום ולחצן המצוקה לצח"י ואנשי הרפואה בישוב.

5.3. דיור מוגן - מתחם שירותים, דיור מוגן ומגורי צעירים במרכז המועצה
5.3.1. כללי – למועצה יש שטח ציבורי שמיועד לדיור מוגן במרכז המועצה (אתגר).

נדרש תכנון וביצוע של מתחם דיור מוגן, דיור מותאם לצעירים ושירותים מותאמים בתחומי הסיעוד, בריאות, פנאי ותרבות.
5.3.2. תובנות הנוגעות לוועדה הרב-דורית

צורך לוותיקים – מסתמן שיש ביקוש משמעותי של תושבים המתקרבים ו/או נמצאים כבר בגיל השלישי למעבר למתחם 
דיור מוגן שימוקם במרכז המועצה

גילם  בני  לגור ביחד עם  יוכלו  וכיו"ב)  נוער  (כול ש"ש, רכזי  לימודים  או אחרי  ולפני  – צעירים אחרי צבא  צורך לצעירים 
במגורים זולים וכך יהנו מחיי חברה, פעילות פנאי וספורט נגישים ויכולת להשתלב בריכוז נוער בישובים או עבודות אחרות. 
ציבורית  תחבורה  שתהיה  בתנאי  יותר,  רחוקים  במקומות  וגם  (בראודה)  באזור  הלומדים  סטודנטים  לשכן  ניתן  כן  כמו 

שתביא אותם  למרכזי הלימוד בחיפה או בעמק. 
הקמת מתחם דיור מוגן לתושבי משגב – יש לייצר מודל משפטי ועסקי שיאפשר הקמת מתחם דיור מוגן על שטח ציבורי 

באופן שייתן מענה לתושבי משגב בהיבט של גודל, אופי, עלות, מודל צומח בשלבים, חיבור לקהילה.
דיור לצעירים – הקמת מתחם מרוכז של מגורים קטנים וזולים לצעירים שיענה לצרכים שהוגדרו לעיל.

שירותים משלימים – יש לתכנן ולהקים מבני ציבור ושירותים משלימים כגון: מרפאות בריאות, מרכז שיקום, מרכז סיעודי, 
אודיטוריום למופעי תרבות, מסעדות, בתי קפה, פאבים, מתחם אומנים, בית כנסת כדי שהמתחם יהיה מקום חי ופועם 

המזמין את כלל הקהילה למתחם.

5.4. דיור מותאם בישובים - לוותיקים ומשפחות צעירות בישובים ובאשכולות
5.4.1. כללי – התכנון הקיים בישובים של בתים גדולים (2-3 קומות) על חצי דונם עם גינה גדולה אינו מתאים לאוכלוסיה 
הוותיקה ועלול להיות יקר מידי לצעירים. יש לבצע מהלכי שינוי תב"ע כדי להגדיר מתחמי דיור רווייים עם דיור בר-השגה, 

שיהיו מותאמים לוותקים הרוצים להישאר בישוב ולצעירים הרוצים להיקלט בו.
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5.4.2. תובנות הנוגעות לוועדה הרב-דורית
צורך לוותיקים – רוב הוותיקים היו רוצים להישאר בישוב (במיוחד עם בניהם חוזרים אליו), אבל הדיור שלהם היום גדול 
מידי, יקר לאחזקה ולעיתים לא מונגש פנימית (קומות) וחיצונית למרכז הישוב. הם זקוקים לדיור קטן יותר, על שטח קטן 

יותר, מונגש פנימית וחיצונית למרכז השירותים בישוב.
חסם רמ"י – העובדה שרמ"י לא מאפשר לתושבים להיות בעלים של שני נכסים על אדמות מנהל, מקשה על הוותיקים 

לעבור לדיור מותאם רק אחרי שמכרו את הבית שלהם. היו מקרים במנוף שזה ייצר חסם אמיתי למימוש הרעיון.
יש לבחון איך מסירים את החסם הזה.

צורך לצעירים – זוגות צעירים זקוקים לדיור בר-השגה מבחינת העלות.
רווי  דיור  ניתן לתכנן מתחם  גילון),  (הר שכניה, הר  ישובים צמודים  בין  יש אשכול  בו  – במקום  דיור מותאם באשכולות 

באשכול וכך גם להקל על המימון, לייצר יותר ביקוש ולהנגיש את המתחם לשירותים הניתנים באשכול.
דילמת הקמה ומימון – מי יממן את הקמת הדיור המותאם – התושב, הישוב או החכ"ל במודל שכירות.

5.5. תחבורה מותאמת - לוותיקים וצעירים
בין  והן הצעירים מאותגרים תחבורתית. תחבורה ציבורית או אחרת שתנייד אותם  – הן בני הגיל השלישי  5.5.1. כללי 

הישובים, למרכז המועצה ולמרכזי לימודים ופנאי מחוץ למועצה, היא הנושא משמעותי שדורש קידום.
5.5.2. תובנות הנוגעות לוועדה הרב-דורית 

צורך לוותיקים – הוותיקים רוצים להישאר בישוב אך נזקקים לשירותים באשכול, במרכז המועצה ומחוצה לה. חלקם כבר 
אינם נוהגים מסיבות של גיל ו/או עלות אחזקת רכב. לכן הם זקוקים מאוד לתחבורה זמינה ונוחה שתנייד אותם למרכז 

במועצה ומחוצה לה.
צורך לצעירים – לצעירים אחרי צבא אין כלי רכב בד"כ ולמשפחות צעירות העול הכלכלי של אחזקת שני רכבים הוא גדול 

מידי. לכן, גם להם נדרשת תחבורה זמינה ונוחה שתנייד אותם למרכז במועצה ומחוצה לה.
שימוש בתחבורה ציבורית – שיפור ההתאמה, הנגישות והזמינות של התחבורה הציבורית לשימוש הוותיקים והצעירים 

בישוב. נדרש כאן מאמץ אזורי של כל הרשויות באשכול בית הכרם וכן בבקעת ס'חנין.
שילוב בהסעות המרכז הקהילתי – לבחון את היכולת לשלב את הוותיקים בהסעות המרכז הקהילתי בהינתן מערך חכם 

וידידותי של הזמנת השירות.
ונהג מקומי  בליסינג  או אשכולי. השכרת רכב  יישובי  "נהג הבית" הקיבוצי במודל  אימוץ  ניתן לחשוב על   – יישובי  רכב 

(פנסיונר מהישוב) שיוכל להסיע וותיקים וצעירים מהישוב וחזרה במועדעם ידועים ו / או על פי ביקוש.

5.6. ש"ש וחיילים - ליווי וסיוע בקליטה, שיבוץ ובשירות עצמו
5.6.1. כללי – בני משגב מתנדבים באחוזים גבוהים לשנות שירות ולשירות צבאי משמעותי. לעיתים הם נתקלים בבעיות 
בכניסה, שיבוץ, נפילה מיחידות איכותיות וכיו"ב הגורמים למצוקות לא פשוטות ונדרשים לתמיכה, סיוע וייעוץ מגורם שיש 

לו את הקשרים, הניסיון והיכולת לעמוד לצידם ולצד הוריהם.
5.6.2. תובנות הנוגעות לוועדה הרב-דורית

גיוס מרכז לנושא – גיוס של ממלא תפקיד בהתנדבות (החזר הוצאות) שיהיה אחראי על הנושא. אדם בעל רקע צבאי, 
קשרים בצבא ובעולם שנות השירות והמכינות הקד"צ וכן בעל יכולת להיות משענת תומכת לצעירים והוריהם. 

וכן סיוע בתהליכי  שנות שירות – נדרש סיוע לצעירים במיפוי ההיצע העצום של מקומות לשנות שירות ומכינות קד"צ 
הקבלה מול הגופים האחראים (התנועה הקיבוצית וכיו"ב).

גיוס מרוכז – בחינת מודל של יום גיוס מרוכז של כל בוגרי קמפוס משגב. מהלך כזה מאפשר ליווי צמוד של המרכז, פתרון 
בעיות של שיבוץ, בריאות וכיו"ב וגם תחושה טובה יותר של הצעירים שעוברים את היום הלא פשוט הזה עם חבריהם.

תמיכה בשירות הצבאי – מתן מענה לבעיות שיבוץ, התאמה, קשיים בהשתלבות, הדחה מקורסים או יחידות מובחרות ועוד. 
הסיוע הוא גם בניסיון לפתור בעיות, תוך שימוש בקשרים וגם במתן יעוץ ותמיכה רגשית לצעיר והוריו (הדואגים).

חשוב להדגיש שדווקא בגלל הסטנדרטים הגבוהים והמקובלות החברתיות במשגב, צעירים שאינם מצליחים להשתלב 
ואפילו מודחים מיחידות מובחרות, עלולים לחוות מצוקה קשה עד כדי אובדנות ולכן סיוע צמוד ומכיל הוא משמעותי ביותר.

5.7. צעירים - שמירה על קשר וסיוע לבני משגב הצעירים אחרי צבא
5.7.1. כללי – כדי לנסות להחזיר כמה שיותר בני משגב, יש משמעות רבה לשמירה על קשר, להבאתם למשגב למפגשים 

ופעילויות תרבות ופנאי עם בני גילם וסיוע בתחומי הכוונה ללימודים ומציאת עבודה נדרשת.
5.7.2. תובנות הנוגעות לוועדה הרב-דורית

מיקום פיסי – בכל המועצות שיש להן מרכז צעירים משמעותי, יש מיקום פיסי אליו יכולים להגיע הצעירים, לקיים פעילויות, 
להיפגש עם בני גילם ולראות בו סוג של בית במועצה. הכוונה היא ש"בניין הקיימות" במרכז המועצה יהפוך ל"מרכז בני 

משגב". לשם כך נדרש להסדיר משרדים למנהלת המרכז והרכזת.
משרות – במרכזי צעירים שראינו (מטה אשר וגליל עליון) יש לפחות 4 ממלאי תפקידים (מנהלת, רכזת הכוונה, רכזת 
מעורבות חברתית ורכז ש"ש ושירות צבאי). יש לבחון איך יוצרים מודל מדורג של גידול במשרות הנותנות שירות לצעירים.

פעילויות הכוונה וסיוע – ארגון קורסי פסיכומטרי והשלמת בגרות, סיוע וייעוץ בבחירת לימודים והכוונה מקצועית וקורסים 
שונים בנושא.
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פעילות תרבות – מרכז הצעירים מארגן אירועים תרבותיים והופעות כגון "פואטרי סלאם" וכיו"ב שימשכו אליהם צעירים 
למפגשים משותפים.

תאי סטודנטים – מרכז הצעירים מארגן פעילות של תאי סטודנטים לבני משגב במוסדות הלימוד השונים וכך מתחזק 
את הקשרים של משגב ובינם לבין עצמם.

עבודה מועדפת – יש לקדם נושא של איתור מקומות לעבודה מועדפת לצעירים וכך להביא אותם לאזור
(קשור גם למגורים מתאימים).

5.8. משפחות צעירות - סיוע בקליטה, התבססות והשתלבות בישוב ובאיזור
5.8.1. כללי – אחד האתגרים החשובים של המועצה הוא קליטת משפחות צעירות – בני משגב ואחרים לישובים כדי 
את  הצעירות  המשפחות  על  ולהקל  לשפר  יש  כך  לשם  וקהילתית.  חברתית  ומשגשגים  צומחים  ישובים  על  לשמור 

תהליכי הקליטה וההשתלבות בישובים.
5.8.2. תובנות הנוגעות לוועדה הרב-דורית

טיפול בחסמי רמ"י – יש לבחון איך מטפלים בחסמי רמ"י לקליטת בני מקום.
הוזלת מרכיבי הקליטה והחיים – סיוע בתכנון דיור בר-השגב, תעסוקה קרובה לבית, תחבורה ציבורית זמינה ועוד.

מדיניות קליטה בישובים – נדרשים תהליכים שיסייעו לוועדות הקליטה בישובים להגדיר תכנית אסטרטגית רב - שנתית 
לקליטה ותהליכי היכרות והשתלבות בקהילה.

התייחסות מיוחדת לאתגר של קליטת בנים והמעורבות של ההורים בתהליך.
השתלבות ב"רוח משגב" – בחינת תהליכים שיטמיעו בקרב הנקלטים את המאפיינים הייחודיים של משגב בהיבטים של 

התנדבות, תרומה לקהילה, מעורבות חברתית, השתלבות בהובלת פעילויות בישוב ובמועצה ועוד.
סיוע להורים צעירים – ארגון השתלמויות וקורסים בנושא הורות לילדים צעירים ומתבגרים.

ויעוץ פרטני בהתנהלות כלכלית נכונה שיתנו מענה לאתגר של מימון  – ארגון השתלמויות  סיוע בהתנהלות כלכלית 
רכישת בית, הוצאות על חינוך, פנאי, תחבורה ועוד שמקשים על משפחות הנקלטות כאן.

5.9. פיתוח שירותי בריאות - במרכז המועצה ובאשכולות
5.9.1. כללי – ככל האוכלוסיה המשגבית מתבגרת וצומחת יש משמעות גדולה יותר להנגשת שירותי בריאות לתושבים. 
שירותים מקצועיים, מגוונים ומודרניים יותר במרכז המועצה וביזור שירותים לאשכולות ישובים. בנושא בריאות יש גם 

משמעות רבה לשיתופי פעולה עם הערים והמועצות השכנות.
5.9.2. תובנות הנוגעות לוועדה הרב-דורית

בית קופות חולים – קיימת תכנית וייעוד קרקע. התנהלו מגעים עם הקופות הגדולות (כללית ומכבי) והתהליך בעיצומו. 
יש להגדיר ביחד עם הקופות את השירותים הרצויים מעבר לרפואת משפחה: מרפאות מומחים, קידום בריאות (בריאות 

מונעת), תזונה, גריאטריה, מכונים שונים וכיו"ב. 
מרכז שיקום – לא בכרמיאל ולא בסביבה הקרובה קיים היום מרכז שיקום גדול לטובת הגיל השלישי וגילאים אחרים. יש 
לנסות לבחון עם הקופות בניית מרכז כזה במסגרת בית קופות החולים המתוכנן. היתרון היחסי שיש למשגב הוא הרבה 

מאוד אנשי מקצוע מעולים הגרים בישובי משגב.
חדר מיון קדמי בשיתוף ס'חנין – אחת היוזמות הנבדקות היום הוא הקמת חדר מיון קדמי בשיתוף עירית ס'חנין. זה יחסוך 

הגעה לבתי חולים הנמצאים במרחק של 30-45 דקות נסיעה מהאיזור.
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סיכום המשוב של תושבים באירועי שיתוף הציבור
בנושאים שמטפלת בהם הוועדה  6

6.1 הגיל השלישי

אמצעים מוצעיםהיעדנושא משני
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6.2 צעירים
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בשלב מאוחר יותר
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