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אנשי הזהב
מרכז ארצי-קריית שמונה
חזון
 .1הקמת בית חדש ,ציבורי ,כלכלי ,שיכלול:
 1.1בית אבות ברמה של מלון שלושה כוכבים לפחות.
 1.2מרכז סיעודי מודרני  ,חדיש ברמה הגבוהה ביותר.
 1.3מרכז הפעלה לאנשי הזהב בכל תחום לו יהיה ביקוש .ישמש מקומיים ואנשי חוץ.
המקומות העדיפים:
א .במקום בריכת גלי גיל (הקטנה ) הוותיקה וכל פארק הזהב.
ב .בהר נפתלי מעל בי"ס יצחק הנשיא – מקום שתכננתי עליו הקמת בית חולים יום (קיבל
אישור בזמני משר הבריאות ) לשמש בית חולים גריאטרי ככיסוי למלון לגיל הזהב,
לעיוורי משרד הבטחון  ,נכים ,חולי סרטן ועוד...
ג .בהר נפתלי בקצה שכונת בימת תל-חי במקום בו תכננו בעבר מלון לסטודנטים של
מכללת תל-חי.
 .2עד אשר נגיע למקום הקבע -נתחיל במע"ש אהבה במרכז סיעוד בלבד תוך ניסיון
להכפילו  ,לשלשו ולרבעו בשלושה החודשים הקרובים
 .3בנוסף למע"ש אהבה ,יש צורך מיי די במבנים נוספים שישמשו את אנשי הזהב לפעילות
מהיום:
 3.1הקמת כפר אומנים עם חוצות יוצר:
 3.1.1הקמת והפעלת סדנאות שתנוהלנה על ידי משרתי הזהב שיעשו זאת
בהתנדבות:
א .פיסול
ב .קדרות
ג .זכוכית
ד .נגרות
ה .ברזל/נפחות
ו .תכשיטנות
ז .תפירה ,רקמה וטקסטיל
ציור וגרפיקה......
 3.2הפעלת מועדון חברתי עצמאי לאנשי ,משרתי ומלאכי הזהב.
 3.3הפעלת מערכת רחבה ככל שניתן של חוגים והפעלות בתחומים מגוונים להם
תהיה דרישה מצד משרתינו ובהם בין היתר :הרצאות ,מוסיקה ,מחול ,מטיבי לכת,
מטיילים ,ספורט  ,לחגוג חגים בצוותא.
 3.4הקמת מארג חברתי ענף לסיוע לאנשי הזהב בתחומים שונים:

קריית שמונה  ,11012ת.ד ,280 .רח' טרומפלדור , 3
P.O.B 280, KIRYAT SHMONA ,11012, Str. Trumpeldor 3
טלפון ,04-6902539 :פקס'04-6902548 :
mazkira@kalkalit.com

2
" 3.4.1ידי זהב" – פתרון בעיות /תקלות טכניות בבתי אנשי הזהב באמצעות
מקצוענים ומתנדבים בתחומיהם – מלאכי הזהב .
 3.4.2הסעות אנשי הזהב על ידי מלאכי הזהב שיעשו זאת עם רכבם הפרטי ועל
חשבונם :לטיפול רפואי וממנו ,לבית העלמין וממנו  ,לטיול קצר ,לביקור
משפחתי ולכל צורך של אנשי הזהב.
המבנים הנוספים הנחוצים לנו כבר:
.3א

.3ב
.3ג
.3ד

מרכז האומניות  /בית החאן שזה ייעודו מיום בנייתו מחדש על ידי ,הוא נבנה
וחולק כך שיתאים לכפר האומנים  .הוא יהיה בתוך שנה יעד מבוקש לתיירות
מבחוץ ומרכז תוסס.
קרית הנוער גם היא יכולה להתאים להיות כפר האומנויות.
מתנ"ס אשכול שישמש גם להפעלות החברתיות  :מועדון ,חוגים ..כמתוכנן
בחזון שלנו.
משרד ומנהלה –
בית החכ"ל בתנאי שימוש כוללים יכול לשמש אותי ואת משרתי הזהב/
המתנדבים באופן מושלם עד שנעבור למקום אחר בליבת העשייה של כל
משרתי ומלאכי הזהב

 .4דרכי הפעולה בהן ננקוט :
 .1הקמת מסד נתונים על כל הקשור לאנשי הזהב בעיר :
 .1.1זיהויים ועריכת רשימות שמיות מדויקות ועדכניות שיכללו את כל
פרטיהם.
 .1.2ביקור פיזי בבתיהם באמצעות מתנדבים ועריכת משאל דיגיטלי לאבחון
וריכוז כל הנתונים על הצרכים שלהם ודרכי הפעלתם הצפויה .
 .2הכנת תשתית לקליטתם במבנים ציבוריים על פי היסודות הבאים :
 .2.1עיבוי הפעילויות הקיימות על ידי כל הארגונים תוך מיצוי כל הפוטנציאל
הקיים האפשרי .
 .2.2הקמת מערכת שירותים נוספת לטובת כל האחרים שלא נכללים בסעיף
הקודם
 .3יישום שתי מטרות עיקריות כדלקמן :
 .3.1אנשי הזהב שירצו ושיוכלו לתרום לחברה בעירנו – נעשה הכל לשלבם
בכל ארגון חיים שירצה בכך .
 .3.2אנשי זהב שיקבלו את כל שירותיהם מאיתנו ומהחברה בעיר .
.5

נעשה ונצליח .
בכבוד רב,
פרוספר אזרן
ראש עיריית קרית שמונה בדימוס
ומשרת אנשי הזהב
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