
 רכזת דור שלישי

 דפנה גונר - הגשת מועמדות
 

 הכרות וניסיון מקצועי:

עסקתי מאז ומעולם  הראל, ליאור ונועה. , נשואה לאביב ואמא למאי,40דפנה גונר )הבת של קובי וקלר שילה(. אני בת  שמי

כמש"קית  רתתייש ,וןילדים בסיכבפנימייה ל שנת שירותעשיתי  ,בית הדריםב התיכון עבדתי במשךבתחומים חברתיים: 

 .תל אביב ברסיטתיבאונ המשך טבעי בחרתי ללמוד תואר ראשון ושני בעבודה סוציאליתוכ ,צינהן קתק על ת"ש
 

כעובדת סוציאלית  תחילה. JDRFשלוחה של הארגון הבינ"ל , ( בישראל1ורים )סוג באגודה לסוכרת נע עשור עבדתיקרוב ל

  .כנית שיזמתי ופיתחתיתו – של האגודה ארצימנהלת מערך התמיכה הכ ולאחר מכן
 

 :של רכזת גיל שלישי לתפקיד הנוכחי ברמת הכישורים, כולם רלוונטייםהעבודה כללה מספר תחומים, 

 אתגרים. הצרכים וה, בני משפחה ואנשי מקצוע אפשרו לי הכרות רחבה עם שיחות רבות עם מטופלים  – צרכים זיהוי .1

 תמיכה רגשית, משפחתית וחברתית באופן ישיר ונגיש, ולכןמתן ב צורךזיהיתי  –וניהולו ארצי פיתוח מערך תמיכה   .2

 .ועשרות  מתנדבים מקומיים  רכזיםעל ידי  ופעלהמ, תוכניות חברתיות מקומיות וארציותמ הבנויתמיכה מערך  הקמתי

עם זכויות האוכלוסייה, זיהוי מקומות הדורשים התערבות ושיפור ונקיטת   עמוקה הכרות –יצוי וקידום זכויות מ  .3

 לה, ישיבות בכנסת, כתיבת חוזרי מנכ"ל וכו'(.עבודה מול משרדי ממש פעולות לקידומם )

 .כדי להגיע לקהל יעד רחב ככל הניתן עם עולם התוכן הרלוונטי והנגשתו במספר אפיקיםהכרות  –הנגשת מידע   .4
 

מתוך אני פועלת  .קרוב לליבי מקוםה. עם עפרה וידן שותפותב בנען מעבדההנות אני מנהלת את שנים האחרובחמש ה

 שלי. עוד מקומות של פנאי וחברה לקהילהרצון ליצור קהילתיים, ומתוך  תח ככל הניתן מרחביםשמר ולפאמונה כי יש ל

מעבדת טבע  חוגים של יזמי נען, הצגות לגיל הרך,ילויות קהילתיות לאורך השנה, פעוכולל  המקום שוקק חייםכיום 

  והיד עוד נטויה., מתחדשת
 

 

 .(בהתנדבות)ספר "מעיין" במקביל, אני יו"ר ועד העמותה של בית ה
 

 זה? תפקידהחלטתי להגיש את מועמדותי למדוע 

תפקיד זה, אני  בקבלת מרבית העיסוק שלי בשנים האחרונות נוגע לקהילת נען. -  חיה בקהילה הזו והיא חשובה ליאני 

הדור . זהו ולהשתמש בניסיון שלי בפיתוח תוכניות חברתיות עבור ביתי וקהילתי ,הזדמנות להרחיב את הנתינה שלי רואה

 ליהנות מפירות עבודתו. תורווכעת הגיע  ,של הוריי, דור שעמל ותרם
 

 מהו הגיל השלישי בעיניי?

ם חדשה, מלאה באפשרויות, גילוי עצמי ושגרת חיי תקופת חיים. ביותר בחייםמאתגרות ההמעניינות ו תקופה זו היא אחת

ממדים: בריאות, תעסוקה, פנאי, חברה ומשמעות )סדר  5בין השילוב  .קשיים ודילמות גם לערער ולעורר ומאידך יכולה

אלו הממדים האופן שבו נחווית תקופה זו. במידה ואבחר, , משפיעים מאוד על (אצל כל אחד ואחתכמובן משתנה  חשיבות

 תי גם בבניית תוכניות עבודה.או נחושי
 

 ונים מעשיים לפעולה:כיו

 :אפיקיםלפעול במספר  כוונתי

 .צד הזדמנויות וחלומות, לבטים וקשיים, לצונותשמיעת בקשות ור –בנען  השלישי הגילגשים שוטפים עם בני מפ .א

 . ובאיזה אופן מה מגיע –זכויות הגיל השלישי בנען ובמדינה  הכרות עם  .ב

 .היום עבור הגיל השלישי קיימותה תוכניותה יזמיו בנעןרלוונטיים מפגשים עם ענפים  - בנען הכרות עם תוכניות קיימות  .ג

  .סמוכות בעריםו , ברמת המועצהאחרים קיבוציםב –לנען  ץמחוקיימות  תוכניותתוודעות לה  .ד

תוכניות פיתוח , ובפעילויות קיימותתקציבית ורעיונות תמיכה , הנגשת מידעלפועל:  תהוהוצא בניית תוכנית פעולה ה.

 בתחומי פנאי, חברה, תרבות ותעסוקה. חדשות
 

 

 לסיכום:

 ילבית המסוראני  תחומי חיי.וכך אני פועלת בכל  ,עשייה רציפה ומכוונת מטרהשילוב בין אכפתיות להדרך שלי מאופיינת ב

 לשאול שאלות יר,, להכת אלימוזמנים לפנומיותר  אתם , ויודעת להניע תהליכים ולקדם פרויקטים חברתיים.יולקהילת

 .שלהיפגו
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