חדשות
רמלה זכתה באות קהילה מתנדבת לשנת 2014

רמלה עיר המתנדבים של ישראל
יו"ר הכנסת ח"כ יולי אדלשטיין העניק לראש עיריית רמלה יואל לביא ,את פרס אות הקהילה המתנדבת
ושיבח את מתנדבי העיר והנהלתה .ראש עיריית רמלה יואל לביא :רמלה היא דוגמא ומופת לעיר רב תרבותית
המתנדבת ופועלת למען רווחת תושביה .בשמם של מתנדבי העיר רמלה ,אני גאה לקבל את הפרס
במעמד יו"ר הכנסת ח"כ יולי אדלשטיין,
קיבל לפני מס' חודשים ראש עיריית רמלה
יואל לביא ,את פרס אות "הקהילה המתנדבת"
לרשויות מקומיות לשנת  .2014בטקס מרגש
שהתקיים בהיכל הקונגרסים באשקלון
שיבח אדלשטיין את מתנדבי העיר רמלה
על היותם דוגמא ומופת בעיר רב תרבותית
המתנדבת והפועלת למען רווחת תושביה.
ראש עיריית רמלה יואל לביא" :בשמם של
מתנדבי העיר רמלה ,אני גאה לקבל את
אות הקהילה המתנדבת לרשויות המקומיות
לשנת  .2014את הפרס אני מקבל בשמם
של מתנדבי העיר הרבים ,בשמם של חברי
מועצת העיר רמלה ,תושביה ובשם המנגנון
המקצועי .בשמם ובשמי אני מודה בענווה
לחברי ועדת הפרס ולשר הרווחה והשירותים
החברתיים היוצא ח"כ מאיר כהן".
לביא ציין את תרומתם של כלל מתנדבי
העיר ,שיבח והודה להם על נתינה אין סופית
ואמר" :אני מוקיר ומעריך את חשיבות
ההתנדבות ,מודה למתנדבים הרבים ,ליו"רים
ולחברי העמותות והארגונים  -למנהלת
יחידת ההתנדבות העירונית הילה ירושלמי
ולמח' הרווחה כולה על מסירותם לדבר".
לביא" :אלברט איינשטיין בהתייחסו לטבע
האנושי אמר" :הטוב והמעולה שבנפש
האדם יכול לצמוח ולגדול רק במידה שיהא
האדם מחובר לציבור ומעורב בו" ,מתנדבי
העיר מממשים באורח חייהם את גישתו
לנפש האדם של איינשטיין .העיר רמלה
גאה במתנדביה הפועלים בלמעלה מ50-
ארגונים ,מוקירה פעילותם ותרומתם למען
הקהילה ורואה חשיבות רבה בהשקעה
בפעילותם המשמעותית למען החברה.
רמלה היא דוגמא ומופת לעיר רב תרבותית
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בעזרת השן
כבר  17שנה פועל ברמלה מיזם ייחודי :מרפאת שיניים
עירונית ,שהסגל שלה מבצע הדרכות מניעה בבתי הספר
ובגנים ,ומעניק טיפול במחיר סמלי לילדי העיר ולמבוגרים
הזכאים לכך • "פעילות המרפאה היא שליחות" ובלעדיה
מספר רב של בני נוער ומבוגרים לא היו זוכים לטיפולי
שיניים איכותיים"

החלה לפעול סיירת התיקונים
למען קשישים ופוני רווחה
חברי הסיירת יהודים וערבים בעלי מקצוע התנדבו בקהילה
בהתאם לפניות המחלקה לשירותים חברתיים • מנהלת המחלקה
לשירותים חברתיים אילנה שנבל :אנו גאים במתנדבים וחברי
הסיירת אשר מאפשרים קיום שירותים למען הקהילה

יושב ראש הכנסת ח"כ יולי אדלשטיין מעניק את אות הקהילה המתנדבת ליואל לביא

המתנדבת ופועלת למען רווחת תושביה.
אנו גאים במתנדבים הרבים שלנו" .עוד
במברכים מנכ"ל משרד הרווחה והשירותים
החברתיים מר יוסי סילמן ,חברת הוועדה
לבחירת הזוכים ח"כ וסגנית יו"ר הכנסת
פנינה תמנו שטה ויו"ר המועצה הלאומית
להתנדבות בישראל עו"ד יורם סגי זקס.

כן נכחו מנכ"ל עיריית רמלה עופר תודר,
מנהלת מחלקת הרווחה בעיריית רמלה הגב'
אילנה שנבל ומאות מתנדבים מרמלה יהודים
וערבים ,נציגי עמותות ופעילים העוסקים
במלאכת ההתנדבות .הגב' אילנה שנבל" :אני
מברכת על הזכייה ומודה לכלל השותפים
שפועלים למען קידום רוח ההתנדבות

בעיר" .מנהלת יחידת ההתנדבות העירונית
הגב' הילה ירושלמי שקיבלה את הפרס ביחד
עם ראש העיר" :בשם כלל מתנדבי העיר,
אני גאה ונרגשת על קבלת הפרס .אני מודה
לכל מערך המתנדבים הפעיל בעיר .הפרס
הוא שלכם .שוב הוכחנו שההתנדבות ברמלה
אינה סיסמא אלא דרך חיים".

אות נשיא המדינה למתנדב
הוענק לעווד אל'חורי מרמלה

הנשיא ראובן ריבלין לאל'חורי .רף מוסרי גבוה

ראובן ריבלין ,לצוות השופטים ולראש
עיריית רמלה מר יואל לביא ולכלל היוזמים".
ראש עיריית רמלה יואל לביא ,שנכח בטקס
בירך את עווד על זכייתו באות הנשיא ואמר:
"רק באחרונה זכתה רמלה באות הקהילה
המתנדבת ל 2014 -הודות למודל התנדבות
רב תרבותי המייצג עשייה משותפת בעיר
רב תרבותית .פעילותו ההתנדבותית של
עווד לאורך כ 20-שנה ,מיטיבה לתאר מודל
זה ובחירתו ראויה .בהתנדבותו ,בעשייתו
המשמעותית ובהתמדתו ,הצליח עווד
להשפיע ולרתום רבים לאימוץ נורמות של
שיח והידברות בשורה ארוכה של תחומים
בהם ,גישור ,פורום מנהיגים דיאלוג קהילתי,
חירום ,איכות סביבה מניעת גילויי אלימות
ועוד" .הגשת ההמלצה לאות הנשיא התבצעה
ע"י יחידת התנדבות עירונית הפועלת
במסגרת המחלקה לשירותים חברתיים,
בברכתו והמלצתו של ראש עיריית רמלה מר
יואל לביא ,מנהיגי קהילות בעיר ,מתנדבים
ושותפים לעשייה.
מנהלת מחלקת הרווחה והשירותים החברתיים,
הגב' אילנה שנבל שנכחה בטקס בירכה את
עווד על קבלת אות הנשיא ואמרה" :ברכות

לעווד על זכייתו .בחירתו היא הישג נוסף
למערך ההתנדבות העירוני הפעיל בעיר".
מנהלת יחידת ההתנדבות העירונית הגב'
הילה ירושלמי" :עווד חי ונושם את הגישה
ההומאנית המעודדת פיוס ,אחווה ושלום
בין בני האדם באשר הם .אני שמחה על כך
שקיבל את אות נשיא המדינה" .יו"ר ארגוני
המתנדבים עזרא בן משה וסגנו בני פרג'ון
שנכח בטקס ,בירכו את עווד בשם מתנדבי
העיר" :שא ברכה על זכייתך .בחירתך מהווה
אות כבוד לעיר רמלה ולמתנדביה" .יו"ר
העמותה האורתודוכסית ברמלה ,הגב' פרידה
מנסה בירכה את עווד על בחירתו ואמרה:
"הוספת כבוד לעיר ולקהילה".
נכחו בטקס המרגש חברי המועצה עמאר
אבו גאנם ופאיז מנסור ,ראש הכנסייה
האורתודוכסית ברמלה הכומר ניפון ,יו״ר
ועדת ההיגוי במרכז הגישור עו״ד אופיר
שמחי ,ראש צוות עבודה קהילתית אייל
קהלני ,מנהלת הגישור אריאלה כדורי ,רכזת
דיאלוג קהילתי עליזה סילברה ,מנהל מחלקת
תרבות הדיור שלומי גבאי אורגני העירייה
השונים ,בני משפחה ,נציגי הקהילה הנוצרית
ומתנדבי העיר.

מתנדבי רמלה ממשיכים לקצור הישגים
ופרסים ברמה הארצית על הצטיינותם בתחום
ההתנדבות בעיר .בטקס מרשים ומרגש
שהתקיים באחרונה בבית נשיא המדינה העניק
הנשיא מר ראובן ריבלין ,את אות הנשיא
למתנדב  2015למר עווד אל'חורי מרמלה.
הנשיא בירך את עווד ו 11-מתנדבים נוספים
שזכו לאות ואמר :״אות הנשיא למתנדב מסמל
את העשייה לפנים משורת הדין ,את תחושת
השליחות ואת הרצון לתת מעבר ,ללכת צעד
לפני כולם ולהציב רף חברתי ומוסרי גבוה
ביותר בפנינו  -האזרחים והאזרחיות של

מדינת ישראל .בשמי ובשם העם בישראל אני
מודה לך על עשייתך הפעילה למען קיום
החברה הישראלית כולה״.
עוד נשאו דברים השר וח״כ לשעבר יו״ר
הוועדה המייעצת לנשיא למתן האות ,מר דן
מרידור ויו"ר המועצה הלאומית להתנדבות
עו"ד יורם סגי זקס.
עווד אל'חורי שהיה נרגש מהמעמד בו
נטלו חלק בני משפחתו וחבריו אמר" :זו
הייתה התרגשות גדולה וכבוד גדול עבורי
למשפחתי ,לקהילתי ,לחבריי המתנדבים
הרבים ולעירי .תודה לנשיא המדינה מר
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מרפאת השן .שליחות

כאב שיניים מתלווה בדרך כלל גם לכאב
בכיס .במרפאות השיניים העירוניות  -מיזם
ייחודי וחשוב שיזם ראש עיריית רמלה יואל
לביא למען ילדי העיר הפועל ברמלה מזה
 17שנה – פועלים בכל החזיתות :דואגים
לטיפול ,מעניקים אותו במחיר סמלי עבור
ילדים ומבוגרים שזכאים לכך ,ובאותה נשימה:
מגיעים לבתי הספר ולגני החובה לבדיקת
מניעה והדרכה ,שתחסוך בעתיד מכאובים
מיותרים.
מדי שנה ,בדרך כלל לאחר חגי תשרי ,יוצאים
צוותי המרפאה אל גני הילדים ובתי הספר,
ופוגשים תלמידים מכיתה א'-ט' ,בודקים
אותם ומדריכים אותם בין השאר ע"י הדגמות
מעשיות לגבי היגיינת הפה ובריאות השן.

צחצוח נכון
"במהלך שנות פעילותה של המרפאה טופלו
אצלנו אלפי תלמידים ותושבים" ,מספר מנהל
המרפאה ,ד"ר תומר הקיני" .רק בשנה שחלפה
זכו לבדיקה ולהדרכה כ 9,000-תלמידים וילדי
גנים ברחבי העיר כולה".

שנים בעלויות סמליות דבר שלמיטב ידיעתי
הוא די ייחודי בארצנו.

אילו טיפולי נוספים ניתנים במרפאה?
"יש טיפולים למבוגרים המופנים על ידי
המחלקה לשירותים חברתיים בעירייה .מדובר
בקשת טיפולים רחבה הכוללת בין השאר
סתימות ,עקירות ,טיפולי שורש ,מבנים,
כתרי חרסינה ,תותבות שלמות וחלקיות
ועוד .הטיפולים הללו ניתנים לזכאים בלבד
על פי מחירון מוזל של משרד הבריאות
ובהשתתפות במימון של המחלקה לשירותים
חברתיים בעירייה ו'הקרן לידידות'" .אני
בהחלט רואה בפעילות המרפאה שליחות",
מסכם ד"ר הקיני ומוסיף " :חשוב לי לציין
את התמיכה והליווי המקצועי לו הצוות זוכה
מיו"ר קרן רמלה ראש העיר יואל לביא ומנכ"ל
הקרן ד"ר זיו רייך ,בלעדיהם זה לא היה קורה".
מדי שנה עורך משרד הבריאות ביקורות פתע,
הן על רמת הבדיקות בבתי הספר והן על רמת
ההדרכות .בשניהם ציין משרד הבריאות כי
אלה מתבצעים ברמה גבוהה.

איך זה עובד?

מתקנים באהבה

עיריית רמלה הקימה באמצעות יחידת
ההתנדבות העירונית הפועלת במסגרת
המחלקה לשירותים חברתיים ,סיירת מיוחדת
לתיקונים שתופעל ע"י מתנדבים למען
קשישים ופוני מחלקת הרווחה .חברי הסיירת,
יהודים וערבים יבצעו תיקונים מיוחדים
וקלים עבור תושבים בודדים ומשפחות
שאין באפשרותם לממן את התיקון .על פי
התכנון העבודות יבוצעו ע"י חברי הסיירת
המחזיקים במקצועות שונים ,בין היתר חשמל,
אינסטלציה ,צבע ועוד .ראש עיריית רמלה יואל
לביא ,בירך על היוזמה ואמר ,כי העיר רמלה
מאמינה בנתינה ,בשוויון וצדק חברתי ,ואין
זה מקרי שהמנגנון העירוני ויחידת ההתנדבות
העירונית עוסקים בייזום פרויקטים למען
אוכלוסיית הרווחה" .בעשייתם המבורכת
תורמים המתנדבים תרומה חשובה לביסוסה

של חברה איתנה ,צודקת ושוויונית יותר".
מנהלת המחלקה לשירותים חברתיים הגב'
אילנה שנבל ברכה אף היא על המיזם
שיעניק תמיכה ועזרה לפוני המחלקה,
"אנו גאים במתנדבים וחברי הסיירת
אשר מאפשרים קיום שירותים למען
הקהילה שאינה יכולה לממן התיקונים".
יוזמת התוכנית מנהלת יחידת ההתנדבות
העירונית ,הגב' הילה ירושלמי ציינה ,כי אלפי
המתנדבים הפועלים ברחבי העיר ,עושים ימים
כלילות על מנת לשפר את איכות חייהם של
תושבי העיר .לדבריה מדובר בביצוע תיקונים
קלים לכאורה ,אך כאלה שיש בהם כדי לשפר
את איכות חייהם של מקבלי השירות" .אני
מברכת את מתנדבי הסיירת ומתנדבי העיר
שפעילותם למען הקהילה מהווה דוגמא
לסולידאריות חברתית וערבות הדדית".

"הבדיקות נערכות על ידי רופא ובעזרת
סייעת .כל ילד שנבדק מקבל מכתב להורים,
המסביר באופן כללי את מצב שיניו ואת
הצורך בטיפול או בבדיקה יסודית יותר .כל
ילד יוצא מן הבדיקה עם מברשת שיניים
איכותית ומשחת שיניים".
בנוסף לבדיקות פועלות בבתי הספר ובגני
החובה שלוש שינניות מוסמכות מטעם
המרפאה ,שמדריכות את התלמידים,
באמצעות מצגת ומודלים מוגדלים ,לשמירה
על ניקיון הפה ,צחצוח נכון ודיאטה
מאוזנת ומתריעות על הסכנה הטמונה בעישון
ובצריכת אלכוהול .חשוב לדעת כי ילדים
מגיל  0-12זכאים לטיפולי שיניים במרפאות
השיניים של הקופות במחירים של  40ש"ח
לטיפול ,כך שבעיר רמלה קיים למעשה כיסוי
ביטוחי לטיפולי שיניים לילדים מגיל 0-18

עוד כמה דברים שכדאי לדעת:
במרפאה מבוצעים טיפולים קליניים
מגוונים • מוענקים בה טיפולים לילדים
מגיל  12ועד לסוף י"ב • כל טיפול
כולל בדיקה וצילומים • הסרת אבנית
ואפליקציה של פלואוריד מבוצעים חינם
• סתימות אמלגם ומרוכבות (לבנות)
ועקירות ניתנים במחיר מוזל של  40ש"ח
לטיפול • במרפאה ניתנים גם טיפולי
אורתודונטיה (יישור שיניים) על ידי
רופאה אורתודונטית ,במחירים הנמוכים
ממחיר השוק ובפריסת תשלומים נוחה
על מנת להנגישם למגוון אוכלוסיה רחב
ככל הניתן.

רמלה קרובה ללב שלך .גיליון חגיגי לראש השנה תשרי תשע״ו ,ספטמבר 2015
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