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ליד מדרשת רופין מיקוד  40250טל 09-8981615/525 .פקס09- 8947697 .

אגף הרווחה

דף מידע על שירותים לוותיקים
 אגף הרווחה  -עובדת סוציאלית יישובית ,חסרי ישע ,קהילה תומכת ,בתים חמים .טלפון
מזכירות אגף הרווחה.09-8981614/5 :
 מחלקת גבייה במועצה  -הנחות אוטומטיות בארנונה למקבלי גמלת סיעוד ותושבים
ותיקים .טלפון.1700506400 :
 ביטוח לאומי – גמלת סיעוד ,קבוצות תמיכה לאלמנות ,מחלקת ייעוץ לאזרח הוותיק
ומתנדבים .טלפון של מחלקת הייעוץ לוותיק ולמשפחתו בנתניה.09-8892575 :
 מרכז יום "בית דוד"  -קבוצת תמיכה "מי מטפל במטפל" עבור בני משפחה מטפלים
עיקריים – פנייה ישירה לבית דוד להצטרפות.09-8943040 :
 מתנדבים למרותקי בית  -הפנייה למרכזת המתנדבים ,שושי זינגר דרך בית דוד ודרך
עו"ס היישוב.
 פעילות לאוכלוסייה הוותיקה במרכז קהילתי -תחום וותיקים טלפון ; 09-8973321 :
09-8981634
 מרכז קשר והכוון לגיל השלישי  -פיתוח שירותים חדשים אשר יעניקו "כלים" ותמיכה
לתקופת החיים החדשה .טלפון09-8981632 ; 09-8973322 :
 תחנה לטיפול זוגי ומשפחתי (טיפולים גם בנושא של אבל ואובדן) ,טלפון09- :
.8981621
 תחנה לטיפול פסיכולוגי בגבעת חיים איחוד ,מקיימת תוכנית ייחודית לטיפול
רגשי לוותיקים בביתם בעלויות מוזלות על ידי סטודנטים לתואר שני ,פנייה לאיריס כרמל
לפני תחילת שנת הלימודים האקדמית .טלפון.04-6369575 :
 יחידה לשלום המשפחה  -טיפול באלימות זוגית ומשפחתית .טלפון.09-8981656 :
 קרן לניצולי שואה – השתתפות בתשלום לקהילה תומכת .טלפון.03-6090866 :
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 עמותת "עמך" –קבלת טיפול רגשי בביתו של הקשיש ,או במרכז "עמך" נתניה ,ללא
עלות .טלפון סניף נתניה /http://www.amcha.org .09-8341670
 המשרד לשוויון חברתי – מוקד לאזרחים ותיקים .*8840
https://www.gov.il/he/departments/ministry_for_social_equality
 עמותת "עמדא" – קבוצות תמיכה לבני משפחה המטפלים בקשישים שסובלים
מדמנציה או אלצהיימר .קו טלפון למידע ייעוץ והדרכה – .03-5341274
/https://emda.org.il
" מרווה" – מרכז זכויות לאזרחים וותיקים  1700-700-204וסיוע משפטי והדרכה לחולי
דמנציה ואלצהיימר /https://www.marva.org.il/he .03-5341274
" ער"ן" – עזרה ראשונה נפשית  24שעות ביממה .טלפון.*1201 :
/https://www.eran.org.il
 מרכז "אלה"  -להתמודדות נפשית עם אובדן .טלפון , 03-6910921 :לדלית ,סניף
חדרה ,טלפון/http://www.elah.org.il / dalit@elah.org.il 052-8333849 :
 מרפאת "ברוש"  -מרפאה לאבחון ושיפור הזיכרון ,גבעת חיים איחוד .טלפון:
/http://broshclinic.co.il 050-7506621
" יד ביד"  -אוזן קשבת למצבי לחץ ומצוקה נפשית .טלפון03-6204999 :
" רעות-אשל" – מרכז ייעוץ ומידע לזקנים ומשפחותיהם .טלפון1-700-700-204 :
" נאמן "– עמותה לנפגעי אירוע מוחי .קו תמיכה077-4665213 :
 מוקד החירום של משרד הרווחה .טלפון118 :
 האגודה לזכויות החולה  -מוקד מידע וסיוע למימוש זכויות החולים .טלפון:
03-6022934
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