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 מועדוני וותיקים : דף הסבר לחברי ויו"ר ועדים

מועצה אזורית מטה יהודה מעודדת הישובים להקים מועדוני וותיקים לדור המייסדים, זאת בנוסף 

 המועצה. לשירותים האחרים הניתנים עי

 

 מה זה מועדון וותיקים?

 מועדון וותיקים הינו  מסגרת חברתית לוותיקים עצמאים אשר אינם זקוקים להשגחה מיוחדת.

 הוותיקים הינם תושבים בעלי תעודת אזרח וותיק.

 המועדון מופעל במבנה בישוב.

 שעות ליום 4לפחות פעמיים בשבוע, ומינימום 

 לפחות עשרה משתתפים קבועים.

דון מתקיימת פעילות תרבותית / עשרתית המותאמת לאוכלוסייה, כגון: חוגי ספורט, תיעוד במוע

 סיפורי חיים, יצירה, ועוד...

 במועדון מוגש כיבוד קל.

 רכז /ת מועדון המועסק ע"י הישוב או בהתנדבות מרכז הפעילויות.

 

 מהם תנאי הסף להצטרפות למערך המועדונים?

 שם התקבלה החלטה כי הוועד מעוניין בהקמת מועדון וותיקים.פרוטוקול ישיבת וועד מקומי  .1

 חתימה על הסכם עם המועצה . .2

 חתימה על מסמך המעיד על העדר ניגוד עניינים. .3

 אישור קיום ביטוח  ובטיחות למבנה. .4

 מבנה מתאים ומונגש לוותיקים ,כולל חדר לפעילות, מטבחון ושירותים.  .5

 הטפסים להורדה באתר המועצה 

 ר על הזמנת עבודה חתומה מגזברות המועצה.קבלת אישו .6

 

 תקצוב המועדון:

 המועדון מתוקצב ע"י:

 הישוב. .1

 דמי חבר .  .2

 סבסוד מהמועצה .  .3

  ש"ח בשנה והתקציב עולה באופן  9,000משתתפים מסובסד בסך של   10מועדון בין

 יחסי למספר המשתתפים הקבועים )מספר משתתפים ממוצע ליום(.



 
 

 
 

  שעמד בתנאי הסף  מקבל סיוע חד פעמי לקניית ציוד בסיסי עד מועדון חדש, לאחר

, פרוטוקול ישיבת ועד המפרט הבקשה, בכפוף להזמנת עבודה מאושרת. )₪ 10,000

 וע"פ כל נהלי הצעות מחיר כנדרש (.

 

 :פורום רכזי מועדונים

סוציאלית באגף רכזי מועדוני הוותיקים בישובים מלווים מקצועית ע"י רכזת המועדונים שהינה עובדת 

 הרווחה והעו"ס המרחבי של הישוב.

 פורום הרכזים נפגש מדי מספר שבועות לשם העשרה ולמידה הדדית.

 פעם בשנה הפורום יוצא לסיור למידה. 

 .הסיור הבא מתקיים בתחילת מרץ 

 

מהווה מקום נעים ומכבד ומועדון וותיקים פעיל הופך למרכז רב דורי ליישוב כולו 

 כאשר הוותיק במרכז. שונותלפעילויות 

 

 

 

 

 " לצעיר עיניים טובות יותר אך הקשיש מיטיב לראות  "

 )הנרייטה סולד (

 

 

 

 

 

              לפרטים נוספים ולקביעת פגישת עבודה בנושא נא לפנות לאגף הרווחה ושירותים חברתיים

 02-9958926טל :


