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דב ר המ נכ“ל
שלום חברים
ווסתי חום – רכיב קטן וחכם ששומר על כך שטמפרטורת המים היוצאת מהברזים תהיה  45מעלות בלבד על מנת למנוע כוויות.
כמה קטן ,ככה היה מורכב מאוד להגיע לפתרון מתאים ומאושר על ידי משרד הבריאות ...בימים אלו מורכבים הווסתים בכל
המחלקות בצהלון ובגבעת השלושה.
במהלך יוני אנו צפויים להתחיל לראות ולשמוע את הלמות הפטישים המשפצים את קומת הקרקע בבניין  1בצהלון ,לטובת מחלקה
סיעודית בשיטת האשכולות.
כחודש לאחר מכן ,אנו אמורים לסיים את כל הפרוצדורות הקשורות לבניית המחלקות החדשות בגבעת השלושה ולהתחיל לאכלס
את הדיירים .אם הכול ילך כשורה נוכל לחגוג לקראת ראש השנה את חנוכת המבנה.
כבכל שנה ,במהלך יוני יתקיים סקר שביעות הרצון של בני המשפחות והדיירים התשושים )ראו תמונה בהמשך( .חשוב לומר,
במקביל ,מתקיים סקר דומה של משרד הבריאות ,אך הוא מתבצע כרגע רק בצהלון.
בסוף מאי נפרדנו בעצב גדול ממרכז רב-שירותים גונדה ,שהיה חלק מקשת במשך  22השנים האחרונות .קשת היא שהפכה את
המקום למרכז קהילתי לגמלאי השכונה או בלשונם ”בית לזיקנה שמחה“ .השרביט עבר לעמותת מט“ב ,שזכתה במכרז וכולנו
מאחלים להם בהצלחה.
אנו נפרדים בכאב גם מהמועדון החברתי למבוגרים יוצאי אתיופיה .את המועדון בנתה קשת לפני כשש שנים והפכה אותו למה
שהוא היום .נאחל הצלחה לממשיכים.
לכל חברינו המוסלמים ,הנמצאים בעיצומו של הראמאדן ,נאחל לקראת עיד אל פיטר הקרב ,חג סיום הצום –
ﻛﻞ ﺳﻨﻪ ﻭﺍﻧﺘﻮﺍ ﺳﺎﻟﻤﻴﻦ – כל סנה ואנתו סאלמין!
שלכם ,אתי פרחי-זהבי

בית סובל החדש בגבעת השלושה מתקדם לקראת סיום

מראה מהצד האחורי של הבניין
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איכות ISO
להלן רשימת נהלים חדשים שעודכנו בחודש זה:
מס' הנוהל

שם הנוהל

מהות השינוי

3.04.4
פנימי 2

נוהל מעורבות שירות
פיזיותרפיה בהגבלת מטופל

הנהלים נכתבו ועודכנו כחלק ממיפוי תהליכים וזיהוי סיכונים בפיזיותרפיה

3.04.4
פנימי 3

נוהל הדרכות פיזיותרפיה
יזומות במוסד

הנהלים נכתבו ועודכנו כחלק ממיפוי תהליכים וזיהוי סיכונים בפיזיותרפיה

3.04.4
פנימי 4

נוהל התאמת אביזרים
נלווים לישיבה

הנהלים נכתבו ועודכנו כחלק ממיפוי תהליכים וזיהוי סיכונים בפיזיותרפיה

3.04.4
פנימי 6

נוהל שימוש במנוף

הנהלים נכתבו ועודכנו כחלק ממיפוי תהליכים וזיהוי סיכונים בפיזיותרפיה

3.04.4
פנימי 7

נוהל תיאום ציפיות עם
משפחות

הנהלים נכתבו ועודכנו כחלק ממיפוי תהליכים וזיהוי סיכונים בפיזיותרפיה

3.04.4
פנימי 8

נוהל קבלת מטפל חדש
למוסד

הנהלים נכתבו ועודכנו כחלק ממיפוי תהליכים וזיהוי סיכונים בפיזיותרפיה

5.03

נוהל פינוי בחירום מרכז
גריאטרי צהלון

הנהלים נכתבו ועודכנו כחלק ממיפוי תהליכים וזיהוי סיכונים בפיזיותרפיה

5.03.1

נוהל פינוי בחירום מרכז
גריאטרי גבעת השלושה

נוהל חדש

3.04.5
נוהל פנימי 8

נוהל עבודה דיאטנית
קלינאית תקשורת

עדכון נוהל

4.08

בקרת שינויים בקשת

נוהל חדש

3.04.07

זיהוי שירות קלינאות
תקשורת ועקיבותו

הרחבת הנוהל בעקבות מיפוי תהליכים מרכזיים וניהול סיכונים

4.07

נוהל בקרת פתע פנימית
במחלקות המוסד

עדכון נספח גבעת השלושה

גישה לנוהלי קשת במחשב – שימו לב ,גישה לנוהלי קשת במחשב מופיעה על גבי שולחן העבודה .כל תקלה בגישה לנהלים ,יש
להודיע מידית לטל אלחיאני ,מנהלת הבטחת איכות :טלפון ;03-5133418 :דוא“לtal@keshetaguda.org.il :
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ה ד רכה
הדרכות שהתקיימו החודש:
סדנת ”עכשיו אני“  -בנושא טיפול פליאטיבי ,בהנחיית מכון צבר רפואה
מפגשים שני ושלישי לסדנה בת חמישה מפגשים התקיימו בצהלון .את המפגש הנחתה מנחה מטעם מכון צבר :ענת אגמור ,עובדת
סוציאלית קלינית ,המתמחה בתחום הפליאטיבי .המפגשים כללו השתתפות פעילה של הצוות ,סימולציות ,דיון במקרים מן השטח
והצגת כלים מקצועיים רלוונטיים.
השתתפו :הצוות המקצועי של מחלקות סיעודיות א‘+ב‘ בצהלון ,הכולל :עובדים סוציאליים ,רופאים ,אחיות/ים ,קלינאי תקשורת,
דיאטניות ,פיזיותרפיסטים ,מרפאים בעיסוק.
תאריך למפגש השלמה בעקבות ביטול המפגש ב 13/5/18-יימסר בהמשך לכל המשתתפים.

סדנת ”עכשיו אני“  -בנושא טיפול פליאטיבי בגבעת השלושה
בתאריך  23/5/18התקיימה בגבעת השלושה הרצאת השלמה לצוות המקצועי בנושא” :סוגיות בפליאציה ודמנציה“ .את המפגש
הנחתה מטעם מכון צבר :גלאניס כץ – מנהלת ידע ובקרה .המפגש כלל השתתפות פעילה של הצוות ,דיון במקרים מן השטח
והצגת כלים מקצועיים רלוונטיים.

היערכות לחירום
בתאריך  10/5/18התקיימה הרצאת פיקוד העורף בנושא היערכות לחירום – לעובדי מתחם צהלון.
נושאי ההרצאה :התמודדות בתסריטי החירום השונים .השתתפו :כל עובדי מתחם צהלון ,כולל מרכז יום ומטה הנהלה.

ניהול סיכונים
בתאריך  28/5/18התקיימה הרצאה בנושא ניהול סיכונים .מרצה :ד“ר דביר פלג .ניהול סיכונים הוא תהליך אשר מטרתו לאתר
סיכונים/מפגעים ,הקשורים לארגון כולו או לתחום מסוים ,להעריך את עוצמת הפגיעה/הנזק ,ולבצע תיעדוף הטיפול ,בהתאם
לעוצמה ,להגדרת השיפור להשקעה הנדרשת .ניהול סיכונים מהווה נושא מרכזי בתקן  ISO:9001:2015וכן בתורות ניהול רבות.
השתתפו :מנהלים מתחומים שונים בקשת :מנהלי תחומים ,מנהלי מרכזים ,אחראי סקטורים ,אחים אחראי מחלקה ,מאמתי איכות.

הרצאות קרובות:
מפגש מסכם לסדנה פליאטיבית בגבעת השלושה .מפגש מסכם ,בהנחיית ענת אגמור ,לצוות המקצועי במחלקות סיעודיות
א‘+ה‘ יתקיים בתאריך  11/6/18בין השעות 15:00-13:00 :בבית סובל.

התכנסות בשעה  .9:00סיום בשעה .14:00
לפרטים נוספים :סוניה ;03-9392052 :הילה03-9392000 :
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פי נת המת נדב ים
יום ירושלים :הקשישים מביעים משאלה על פתק המוטמן בכותל המערבי
ביום ירושלים הקרינו בנות השירות הלאומי ,המתנדבות במרכז היום צהלון במהלך השנה ,מצגת אודות העיר ירושלים .בסוף
המצגת המשתתפים שרו שירי ירושלים בליווי שקופיות.
הבנות הכינו דגם של הכותל המערבי וקשישי מרכז היום התבקשו להביא משאלה על פתק ולהטמין אותו בכיסים שהוכנו במיצג.
את הפתקים אספו בנות השירות הלאומי ובמהלך חג השבועות נסעו לירושלים והטמינו אותם בכותל המערבי.

מסיבת שבועות
מספר ימים לפני החג נערכה מסיבת שבועות במרכז היום צהלון ,בהנחייתה של הזמרת יהודית מנצור ,ששרה שירי חג ושירי
ירושלים ושיתפה במנהגים ובהלכות החג.
לקשישים הוגשו מאכלי חלב ,שכללו בלינצ‘ס ומלבי טעים ,שהכינה עובדת המרכז בכישרון רב.

מפגשים מהנים בבית הקפה
במסגרת המפגשים הבין-דוריים מתקיים מדי חודש ,במרכז היום ,מפגש עם מתנדבים צעירים ,בעלי צרכים מיוחדים ,המגיעים
ומכינים לחברים קפה איכותי ממכונה שנתרמה על ידי עמותת ”שכן טוב“ שמובילה את התכנית .במהלך המפגשים נרקם והולך
קשר בין הקשישים למתנדבים הצעירים ,קשר שמתחזק בכל מפגש.
הקשישים והמתנדבים מצפים בכיליון עיניים למפגשים.
הקשישים נהנים מקפה איכותי וטעים המוגש להם כאילו היו בבתי קפה ,ושני הצדדים נהנים ונתרמים מההיכרות המעמיקה.

מלון שרתון מפנק את הדיירים

חניכי מכינה קדם צבאית בצהלון

צוות מלון שרתון פינק את דיירי צהלון ואת הצוות בארוחת חניכי המכינה הגיעו להנעים לדיירים את הזמן בשירה ,נגינה ושיחת רעים.
בוקר יוקרתית ועשירה בליווי מוזיקה משמחת ופעילות קריוקי.
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פ י נת השוו יץ
סיום פרויקט קידום בריאות בגבעת השלושה
 15דיירים מגבעת השלושה השתתפו בפרויקט מיוחד לקידום
הבריאות .הפרויקט ,בניהולה של ציפי כהן ,מנהלת תחום
הפיזיותרפיה ובהשתתפות שני סטודנטים לתואר שני לגרונטולוגיה
מאוניברסיטת בן גוריון הגיע לסיומו במפגש סיכום מרגש במיוחד.

משחקי מחשב לקשישים במרכז יום צהלון
במסגרת הקורס ”תשומת לב :צעירים ,קשישים ומשחקי מחשב“ באוניברסיטת תל אביב ,מגיע אוראל ,סטודנט למעורבות חברתית,
למרכז יום צהלון ומעביר לשלושה חברים פעילות מהנה על מחשב הכוללת משחקי מחשב לשיפור הזיכרון והקשב .הפעילות
מסייעת לשיפור תפקודי היומיום של הקשישים.
במסגרת הפרויקט התקיימו בחודשיים האחרונים שמונה מפגשים.
מפגש הסיום יערך באוניברסיטת תל אביב במהלך חודש יוני והחברים יוזמנו להשתתף בו ולהיות אורחי הכבוד.

פי נת הה יסטו ר יה :שד רות י רושל ים
שדרות ירושלים ביפו חוגגת מאה שנים להיווסדה .השדרה ,השנייה בגודלה בארץ )אחרי שדרות רוטשילד( ,ידעה ימי זוהר ופאר
ואילו עתה עומדת בפני שינוי בעקבות הקמתה של הרכבת הקלה בתל אביב .בימים אלה מתקיים מאבק של ”הירוקים“ לשמירת
עשרות עצי הפיקוס ,בני עשרות השנים ,המצילים עליה משני צדיה.
בימיה הטובים הייתה השדרה מוקד של תיאטרון ,קולנוע וקולינריה לשועי עולם ,שהיו מגיעים לארץ ישראל .לאורך השדרה היו
חונות מכוניות פאר שמתוכן יצאו עשירי יפו ,לבנון וירדן ,שבאו לחגוג בשפע הגדול שהוצע להם לאורך השדרה ובעיקר במסעדת
”אלהמברה“ – מסעדת גורמה צרפתית שהייתה היוקרתית ביותר בארץ.
ראשיתה של השדרה ב ,1915-כאשר המושל הצבאי של יפו ,חסן בק ,ביקש להקים לעצמו שדרה עירונית ,שתחבר בין נמל יפו
לירושלים ותשמש ציר תנועה מרכזי .בשנות ה 30-הפך הרחוב למרכז עסקים ,מסחר ,תרבות ובילוי .נפתחו חנויות ובתי קפה ,בתי
קולנוע ואולם מופעים מפואר ,נבנה המסגד וגם הוקם בית החולים )היום מטה קשת ובית החולים צהלון( .שמו של הרחוב ”שדרות
ירושלים“ ניתן לו רק לאחר מלחמת העצמאות וכיבוש יפו .קודם לכן ,היה נקרא בשמות שונים” :בולוואר ג‘אמל“ )על שם ג‘אמל
פאשה המושל התורכי( ויותר מאוחר ”המלך ג‘ורג‘ אווניו“ – בימי הבריטים.
לאחר הקמת המדינה הגיעו ליפו גלי עלייה גדולים מארצות הבלקן ובעיקר מבולגריה והרחוב זכה לכינוי ”סופיה הקטנה“.
בשנות ה 80-החלה ההידרדרות של הרחוב .התשתיות היו ישנות ולא שוקמו וכל חורף הרחוב היה מוצף ואת התקועים היו מחלצים
עם סירות גומי .חלק מהחנויות נסגר ואחרות הפכו לחנויות קטנות ואפרוריות.
על בתים מיוחדים לאורך השדרה נרחיב בחוזר הבא.
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מש אב י א נוש
עדכון השתתפות העובדים בארוחות
תזכורת אחרונה :החל מתאריך  1במאי  2018השתתפות העובד בארוחת צהריים תעודכן ל ₪ 10-לארוחה במקום .₪ 8
השתתפות העובד לארוחת בוקר לא תשתנה והיא נשארת  ₪ 35לחודש.
התשלום לארוחת צהריים הינו על חשבון העובד והחיוב מתבצע רק עם העברת הכרטיס בשעון בכניסה לחדר האוכל.
השווי המגולם למס לארוחות בוקר ולארוחות הצהריים יעודכן בשכר.

מועד תשלום הבראה
עובד זכאי לדמי הבראה רק לאחר שהשלים את שנת עבודתו הראשונה במקום עבודתו .דמי ההבראה מחושבים בהתאם
לוותק של העובד במקום עבודתו ,היקף משרתו ובהתאם למשך העסקתו באותה שנה .חופשות ללא תשלום ותאונות עבודה
הן תקופות שבהן לא חלים יחסי עובד מעביד ולכן אינן באות בחשבון בקביעת תקופת הזכאות לחישוב תשלום ההבראה.
כיוון שהזכאות לדמי ההבראה הינה לאחר שנת עבודה אחת ,בשנה השנייה יקבלו העובדים שלא היו זכאים לדמי הבראה עבור
השנה הנוכחית ,ובאופן רטרואקטיבי גם עבור השנה הקודמת שלא קיבלו.
השנה ההבראה תשולם בשכר יולי .2018

העסקת ילדי עובדים בחופשת הקיץ
כמו בעבר ,במהלך החודשים יולי-אוגוסט  2018יועסקו ילדי עובדים ,בני נוער בגילאים  18-14לפי תאריכי לידה ביחידות קשת,
בהתאם למספר מחזורי העסקה כמפורט:





מתאריך  2ביולי  2018עד  16ביולי  – 2018מחזור א.
מתאריך  17ביולי  2018עד  31יולי  – 2018מחזור ב.
מתאריך  1באוגוסט  2018עד  14באוגוסט –  2018מחזור ג.
מתאריך  15באוגוסט  2018עד  29באוגוסט  – 2018מחזור ד.

בני הנוער יועסקו שש שעות ביום ,מהשעה  08:00עד שעה .14:00
העסקת בני הנוער תתאפשר רק לאחר קבלת אישור מבדיקת רופא המשפחה שאישר את העסקת הנער/ה ,בצירוף צילום ת.ז.
של הנער/ה או צילום של ת.ז .של אחד ההורים ,שבה הנער/ה רשומים וטופס העסקת ילדי עובדים חתום.
המקומות מוגבלים וכל הקודם זוכה.
סיום ההרשמה עד תאריך  20ביוני .2018
כל המעוניין ישאיר פרטים אצל פנינה דוד או סיגלית ברדוגו.

לקשת האגודה למען הקשיש דרושים






כוחות עזר למרכזים הגריאטריים לה גרדיה/צהלון/גבעת השלושה במשרה מלאה.
אחים מוסמכים לבית חולים לה גרדיה ולמרכז גריאטרי גבעת השלושה במשרה מלאה.
מטפלות למרכז יום צהלון ולמרכז יום רמת אביב.
עובדת תעסוקה למרכז יום צהלון/למרכז גריאטרי גבעת השלושה במשרה חלקית.
דיאטנית למרכז גריאטרי צהלון במשרה חלקית.

העבודה מיועדת לגברים/נשים כאחד.
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חבר מביא חבר
עובד אשר יביא לעבודה עובד חדש במקצוע כוח עזר יקבל מענק חד פעמי של  ₪ 1,500ברוטו לאחר שהעובד החדש יסיים
העסקה של שלושה חודשי עבודה לפחות והתקבל אישור מנהל היחידה.

נקלטו במערכת ומאחלים להם הצלחה








גדמו פקדו יוסי ,עובד סוציאלי ,לה גרדיה
יפטוסרה דמטיא ,כוח עזר ,לה גרדיה
טפליצקי סרגיי ,כוח עזר ,צהלון
פרוקורט סבטלנה ,כוח עזר ,צהלון
לאקו אשאגרה ,כוח עזר ,צהלון
גנין אנה ,אחות מעשית ,גבעת השלושה
וחלנקו סרגיי ,אחות מוסמכת ,גבעת השלושה

ברכות וא יחול ים
ברכות לעובדים
 יונה ודואיקר – לחתונת הבן
 נאום דגטיאר – לחתונת הבת

איחולי החלמה מהירה





אולג גולוב
שוש כצנלסון
ראסמיה נאבולסי
אנה קופלוביץ

השתתפות בצער
 שרית לרנר – על פטירת האב

ימי הולדת )לחודש יוני(












נתנילוב ליליה
זברסקי לריסה
קריכלי אתרי
מילשטיין יפעת
שיבר רחל
פדילי עוקבא
אלבז אמנון
סכיס כאוסר
עבדי מרים
רויזמן דריה
גובנייה איטנאט
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דלק סוהאד
מאשייב לאה
סלע רות
פרידמן סופיה
יישאנאו האיימנוט
אנין טטיאנה
טפליצקי סרגיי
ברקת ורד
פנטושין ניקולאי
אידזינסקי לריסה
מולקט סבטלנה
וויימן קרין
טשאלה צ‘האיי
אוסדצ‘י טטיאנה
סלאמה עבד אללה
צור משה
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לברנטייבה רגינה
גלוזמן ציפורה
שבירין נטליה
רופין טטיאנה
אברהמיאן ניסן
דברשוילי אירינה
מסארוה תמאם
קופלמן נינה
קפלן סוניה
נעה פרוינד
מנחם נודי
ג‘ונתן נמדי
צ‘ן מרינה
שלמה מלכה
ספנייב אירינה
רק טטיאנה

חוזר זה נכתב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד והוא מיועד לגברים ולנשים במידה שווה.
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מהעשייה שלנו
נותנים עם כל הלב במרכז היום צהלון
על יוזמה ייחודית ,במסגרתה בני משפחה מתנדבים להעביר פעילויות במועדון
קשר בין-דורי מתקיים היום במסגרות רבות של קשישים
המארגנות מפגשים של בני הדור הצעיר ,תלמידים
וסטודנטים ,עם אזרחים ותיקים .מפגשים אלה מזמנים
דיאלוג יצירתי מפרה ,שבו כל צד תורם מיתרונותיו לחיזוק
הקשר ,הלמידה ההדדית והחוויות המשותפות ומביא
להבנה טובה יותר של בן הדור האחר .במרכז היום צהלון,
מבית קשת ,הרחיבו את המפגשים הבין-דוריים לבניית
מודל של מעורבות קרובי משפחה בחיי קהילת הקשישים
שבמרכז .בדרך זו התכנית משלבת את הידע של בני
המשפחה – נשים ,ילדים ונכדים  -עם התנדבות ונתינה
לטובת הקשיש בן המשפחה וחברי קהילת הקשישים
כולה ,חברי המועדון.
הרעיון המרכזי הוא שיתוף בני המשפחה בפעילות
חברתית-תרבותית במרכז היום וחיזוק הקשר בין
הקשישים לבני משפחותיהם על ידי מפגשי העשרה
משותפים בתחומים הנוגעים לעיסוקם וכישוריהם.
מטרות הפרויקט הן :פיתוח תחושת העצמה וגאווה
בקרב קשישים שבני משפחותיהם מעורבים בחיי מרכז
היום והעשרת פעילות המועדון באמצעות הכנסת תכנים
חדשים ,שלא פעם אינם במסגרת הפעילות השגרתית.
הפרויקט החל ב ,2016-מסבירה ורד מרקוביץ ,מנהלת מרכז
היום” .פנינו לבני המשפחות של חברי המרכז והסברנו
להם את הרעיון הכללי ואת מטרותיו וביקשנו מתנדבים
שיקדישו מזמנם ,יבואו למרכז היום במועד שנוח להם
ויעבירו פעילות מתאימה לתחום עניינם – מוזיקה ,אמנות,
מחשבים ,תנועה וכל תחום אחר שבן המשפחה ימצא
לנכון .הדגשנו שההתנדבות יכולה להתבצע בתדירות
משתנה ,בין אחת לשבוע ועד אחת לרבעון ,הכול לפי
הנוחות והזמן של בן המשפחה“.
מכתב כללי יצא אל כל בני המשפחה ,אך האיתור הממשי
נעשה על ידי חברי הצוות  -אחות ,עובדת סוציאלית,
עובדות תעסוקה  -שבשיחות לא רשמיות שמעו סיפורים

ישראל ,בנה של אסתר גרינוולד” :אימא בכתה לשמע השיר“...

מפי חברי המרכז על בני משפחה מסוימים ועיסוקם .הם
התקשרו אל בן משפחה ואמרו לו” :סבא סיפר לנו שאתה....
שמענו מסבתא על תחום עיסוקך וחשבנו להזמינך לספר
לחברים “...הסתבר ששיחות אישיות ופרסום היוזמה בכל
מפגש עם המשפחות הביאו לתוצאות חיוביות.
”קשיש שבן המשפחה שלו מגיע למועדון לדבר ממש
מתרגש ומחכה בקוצר רוח למפגש .הוא מרבה לספר
לחברים על בן המשפחה ומתגאה בו .למשל ,שמענו
שהנכד של אחד החברים – יחיאל שמיר – הוא די.ג‘י בשם
’מושיקו בי‘ .פנינו אליו והוא הסכים לבוא ולקיים פעילות
מוזיקלית עם חברי המועדון .הסבא היה כל כך גאה ,ישב
והסתכל עליו בעיניים בורקות .לאחר מכן ,במשך כמה
ימים ,החברים ניגשו אליו ופרגנו .זה כל כך העצים אותו,
הוא היה ממש מאושר .או כאשר הבנות של רות שרעבי
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לראות את התגובות שלהם .זה נותן לי המון ולא רק להם.
אימא שלי תשושת נפש ולא תמיד מחוברת למציאות .אבל
אני יודע שהיא שמחה ומאושרת שאני מופיע ,וכששרתי
את ’איידישא מאמא‘ בספרדית ראיתי שהיא בוכה ,אז מה
אני צריך יותר?“

אילנה ,אשתו של משה גרנד” :בעלי יושב כמו מלך ומסתכל עלי
בהערצה .הוא בעצמו לא משתתף בפעילות הזאת“...

או בני המשפחה של משה כהן מגיעים לפעילות לפני חגים
– אין גאווה גדולה יותר של החברים .זה נותן להם המון“,
אומרת ורד.
רינה ,בתו של בנימין אליאס ,מעבירה סדנאות בנושאים
שונים .במועדון היא העבירה סדנה על עבר והווה .היא
ביקשה מהקשישים להביא תמונות מהעבר והם שוחחו
על ההבדלים בין אז להיום .החברים כל כך נהנו ,שביקשו
שתבוא פעם נוספת ורינה הסכימה” .אבא כל כך אוהב את
המועדון ,הם ממש עושים שם עבודת קודש .לכן ,כשפנו
אלי בבקשה לבוא להתנדב ,מיד נעתרתי .אני אוהבת
להעביר סדנאות ומאמינה בכוח של הקבוצה .ראיתי
עד כמה זה שימח את אבא ואיך הוא היה גאה בי .הוא
סיפר לי כמה פעמים על התגובה של חברי המועדון ,על
ההתעניינות שלהם בסדנה ,על שביעות רצונם מהתכנים
והוא היה ממש נרגש ומאושר“.
ישראל ,בנה של אסתר גרינוולד ,אוהב לשיר ולספר סיפורים.
במקצועו הוא מורה וגם עובד עם אנשים מבוגרים .הוא שר
בלדינו ,ביידיש ובספרדית ומגיע למועדון מדי פעם ,בעיקר
לפני חגים ,מספר סיפורים קצרים לחברים ,בעיקר של
בשביס זינגר ושלום עליכם ,שר שירים ,לפעמים מקריא
ומספר זיכרונות” .אני אוהב להופיע ,לשיר ולספר .אני לא
מקצוען בכך ,אבל עושה את זה לא רע בכלל והקשישים
נהנים .אני מרגיש את הקשישים וכל הסיפורים יוצאים
מהלב שלי וחודרים אל הלב שלהם .ממש מרגש אותי

אילנה ,אשתו של משה גרנד ,מעבירה סדנאות של סריגה
על אצבע ,המתאימות לאוכלוסייה המבוגרת .בכל מפגש
יש כשמונה חברים ,שיושבים ביחד ,סורגים שטיחונים
ודברים אחרים ,לפעמים עבור הנכדים ולפעמים עבור
עצמם” .משה ,בעלי ,לא משתתף פעיל בקבוצה ,אבל הוא
יושב לידי ומסתכל עלי במשך כל המפגש .במועדון הוא
משתתף בפעילויות אחרות ,כמו לימוד תורה ,ספורט .הוא
כל כך מתגאה בכך שאני מעבירה את הסדנאות האלה .בין
לבין אני מספרת לחברים סיפורים מהחיים והם מספרים
לי ונוצר בינינו קשר חם ולבבי .הם תמיד אומרים לי שהם
מחכים למפגשים ושהם נהנים מהעשייה .המקום נהדר
והצוות נפלא ולי אישית העשייה הזאת תורמת המון,
נותנת לי הרבה סיפוק וממלאת אותי“.
המפגשים כולם מתועדים ומלווים במשובים ,הנעשים
באמצעות שאלונים וראיונות” .אנחנו כל הזמן עוסקים
בשיווק הרעיון .כל חבר חדש שמגיע למועדון ,מיד שואלים
אותו אם יש לו בן משפחה שיהיה מוכן לבוא ולהעביר
פעילות במועדון .אנחנו מאוד מתגאים בפעילות ומציגים
אותה בכל מפגש גדול ,מודים למתנדבים ,מציגים את
מעשי ידיהם ומפרגנים להם .זה מעודד את החברים והם
משכנעים את בני המשפחה להגיע .אני מרגישה שכולם
עושים זאת מכל הלב וזאת באמת הרגשה נהדרת“ ,אומרת
ורד.

הכנת ממתק ברזילאי ידוע שנקרא ”בריגדרו“ בהנחייתה של מאירה,
בתה של החברה שושנה קטש .בפעילות השתתפה קבוצה גדולה של
קשישות ממרכז היום
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