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  2201/פרס העמק
 לכבוד

 ביישובי המועצה מובילי מועדוני הוותיקים
 מנהלי יישובים 

 יו"ר ועדים 
 

 ;שלום רב

 

 גפ"תשלשנת  ז"ל פרס העמק ע"ש גדעון צימבלהנדון: 

 

 ,ז"ל ע"ש גדעון צימבל השנה יוענק פרס העמקשצה האזורית עמק יזרעאל החליטה הפרס מטעם המועועדת 

 בקהילות העמק.  ם הענפה והמבורכתפעילותלמובילי מועדוני הוותיקים ביישובי המועצה, על 

ותיקים וה שובו מתוך תחושת שליחות עבור קהילתיכל אחד מן המתנדבים פועל להפעלת מועדון ותיקים בי

מארג שותפויות עם  מועדון הוותיקים היישובי מהווה אבן שואבת לקהילת הוותיקים בישוב ורוקם סביבובו. שויבי

מועדון הוותיקים היישובי  קבוצות ושירותים נוספים בקהילה. מובילי המועדון אחראים להובלה והפעלה של

 לאורך השנה, במטרה לקדם את איכות חייו של הוותיק בקהילתו.

חברתית תומכת  מטרות פעילות המועדונים: העמקת ההשתייכות ושילוב הוותיק בסביבתו הטבעית, בניית מערכת

 ועידוד הוותיקים להתנדב ולקחת חלק בעשייה הקהילתית.

ומרכיבים  מובילי המועדונים יוצקים ויוצרים תוכן המותאם באופן ייחודי עבור אוכלוסיית הוותיקים ביישובם

 המשלבת הרצאות, טיולים, חוגים, ומפגשים חברתיים.תכנית שנתית 

בלבד. במהלך  מועדונים 8 -. בתחילת הדרך פעלו כ2004מועדוני הוותיקים ביישובי המועצה החלו להתפתח משנת 

עבורם, הוקמו באופן  השנים, עקב הזדקנות האוכלוסייה בעמק והעלאת המודעות והצורך לפתח פעילויות פנאי

 120 -המועדונים מפעילים בהתנדבות כ מועדונים ביישובי המועצה. את 34נוספים. כיום פועלים הדרגתי מועדונים 

 ותיקים.מתנדבים מתנדבות ו

יזרעאל, ובמימון  רשת מועדוני הוותיקים בישובים החלה לפעול כיוזמה של אגף קהילה ורווחה ועמותת ותיקי עמק

ותמי  באגף קהילה ורווחה מיומי על ידי עו"ס יפעת גזיתמשרד הרווחה. הרשת מנוהלת ומלווה באופן שוטף ויו

 בעמותת ותיקי עמק יזרעאל. ,מנהלת תחום תרבות ופנאי אידלשטיין,

ולמידת  קבוצת וואטסאפ ומיילים המאפשרים תקשורת ישירה בין כולם לצד מפגשי הכשרה –"הרשת" כוללת 

 ה ולמידה הדדית.עמיתים להפרי

המובילים  להשפעתם העצומה של מובילי המועדונים על חיי היומיום של הוותיקים. בתקופת הקורונה, היינו עדים

והמקצועיות שצברו  גילו תושייה ויצירתיות רבה בהתאמת השירותים והפעילויות להנחיות המשתנות. הידע הרב

לייעל את בצורה מיטבית ו לאורך השנים, סייעו גם לצוותי החירום ביישובים וגם לאנשי הקשר במועצה לפעול

 בזמן המשבר. קהילתי-אלו סייעו לחזק את החוסן החברתי המענים. כל

 



 

 

 

 מתנדבים יקרים, 

 עשייתכם הקהילתית חשובה מאין כמוה, תורמת לבריאותה וחוסנה של הקהילה ולאושרם של תושבינו. 

לשנת  ע"ש גדעון צימבל, לקבל את פרס העמקראויים ילי מועדוני הוותיקים ביישובים, מובלאור כל זאת, מצאנו כי 

 .2022-2023ג, תשפ"

 

 

ביום רביעי ח' שיתקיים  ,בערב ההוקרה למתנדבי המועצהלנציגי מובילי מועדוני הוותיקים הפרס יוענק 

 יפעת.בבאולם המופעים  19:30 שעהב 02/11/2022בחשוון תשפ"ג, 

 

 

 ,ת שנה טובהבברכ

 ,רבה הערכהבידידות וב

 

 

 אייל בצר

 האזורית עמק יזרעאלראש המועצה 

 
 

 

 

 :יםהעתק

 יוסי עמיר יו"ר ועדת הפרס 

 חברי ועדת הפרס

 מנהלת אגף קהילה ורווחה –לי יהב 

 מנכ"לית עמותת ותיקי העמק –נוקי בן שושן 

 המחלקה להתנדבות באגף קהילה ורווחה

 ל המועצה"מנכ - צחי אייזנר

 מנהלת מחלקת התרבות  –רחלי אבידוב 

 


