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 לחברים שלום, 

באשכול שלא הכרנו.  חיים  היערך למציאות  תגל ולסהלמחייבת אותנו    עוברת עלינו והיא  אתגריםתקופה מרובת  

עוסקים   בכאנחנו  העת  להס  ובמקבילהחדשה    להוויההיערכות  ל  מפסיקים  לפתח  ממשיכים  מה,  קדי  לכתלא 

.  לעתיד "צה הצ"עם  ,טחש במעט מהעשייה המרובה בנשתף אתכם . במכתב זה לנען של העתידולקדם תוכניות 

 מוזמנים ליצור קשר.  .מחשבותחלוק לשמוע ול, להכירתמיד שמחה  כל העת עם חברים וממשיכה להיפגש  אני
 

  כאן בשבילכם, בברכת בריאות שלמה,  
 (הליש ) גונר הפנד  

 

 צוות אשכול בריאות, סיעוד ורווחה 
 

 דואר אלקטרוני  נייד שם האחראית  תפקיד 

 briut@naan.co.il 052-4204788 דפנה גונר  מנהלת אשכול 

 brevaha@naan.co.il 052-5792127 רו יד שבייעל שר מזכירת אשכול 

 hadarim@naan.co.il 052-4572056 הדס פוקס  בית הדרים 

 Yuku1952@gmail.com 054-6741391 ג'ניה קוצ'ירנקו  מטפלת שטח 

 hadasad@clalit.org.il 050-7356480 ון הדס עדי שר  ת חברים פא מר

 shinaim@naan.org.il 052-8310166 קרן סוקולובסקי  מרפאת שיניים 

 ahuva@naan.co.il 050-7689781 אהובה פוקס  סיעוד ביתי 

 limorevaha@naan.co.il 052-6931190 לימור אלי יהודאי  רווחה 
 
 

 

 יאות בשטח בר

  בקהילה שנראה שזקוק   דם א  זיהיתם קרוב?  יש החמרה במצב הרפואי שלכם או של אדם    –זכירים  מו  אנ ▪

   .רטיות מובטחת. דיסקונתאו נשמח שתעדכנולעזרה? 
 

 . לשם מיצוי זכויות לאהובה פוקסיכולים לפנות , תאשפזים או עוברים ניתוחר מאשחברי הגיל השלישי        ▪
 

הבית? ▪ את  להנגיש  הפניה  ניתן  צריכים  לביתכם    בעיסוק  למרפאה  רופאההמ  לבקש  המלצות   ןותיתשתגיע 

 בתהליך. פוקס אהובהניתן להיעזר ב .סיוע כספי מהמדינהל גם היו זכאיםת מסוימים בתנאים להתאמת הבית.
 

המשק ?  בקהילה  החירום  ךר מעאת  מחזקים  איך    –  עתיד חושבים   במרכז  שהוצב  ההחייאה  יתווסלמכשיר    פו , 

שני נוספים  מכשיר   אוטוטו  בים  שונשיותקנו  בעמדות  של  קבמ  .קיבוץות  רפואירה  חירום  ל  מצב  למוקד  התקשר  יש 

בט צאיזניק    והוא   ,101לפון  מד"א  מד"א  וותת  החייא  . האירועלמקום  י  מכשיר  ונדרש  בעזרת   ,מד"א  ה,במידה 

 .ירשכלשימוש במ הכשרה עבר נען אשר חבריאת אחד מיזניק לאירוע גם   ,ודיתע יי האפליקצי
 

 כללית  רפאת מ[

יקרים, ▪ שלכם  לנוחשוב    מטופלים  הבריאות  על  המצב  ,ולכן  ,לשמור  במרפאה   , לאור  לבקר  השתדלו  אנא 

 אפליקציה. דרך ה לגם תור טלפוני עם הרופאה ויש מגוון שירותים שאפשר לקב. ניתן לקבוע ד בבמקרים דחופים בל
 

וכל לקבל אישור י  ,בסיום התקופהבידוד ביתי.  דווח באתר משרד הבריאות על  ל  , עליוכל מי שנכנס לבידוד ▪
 . *2700ה  קורונמוקד  םעבשעות סגירה  קשר עם המרפאה או ליצורמתבקש הוא חש ברע, מידה והאדם ב מחלה.

 

 
 

 
 

 

 

 . https://did.li/VHOfTבלחיצת כפתור  תי תרופות עד הב .ליין-ןחת אובית מרק חדש בכללית: ▪
 

 

למלאי  TYTOמכשיר   ▪ בתקופורלוונטי    חזר  יותר  הקורונהעוד  ללב  כוי  הרופאמכשיר  העם    -  ת  להקשיב  ל 

   ₪.   299ות להע  .יתבלצאת מה  והכול בלי  , תת מרשם או הפניה לפי הצורךק את האוזניים ואת הגרון ולולריאות, לבדו

 .//:did.li/Tnaaahttps :משלוח עד הבית
 

אפשרות חון  לב  לנוהתח  ?רפואי לאוכלוסייה ההולכת וגדלה בנען  םמתן שירותיל  ך נערכיםאי  –תיד  חושבים ע ▪

 תאפשר לנו החברים יאזור. ובכך ם את תושבי הגשרת ן ותוקם בנעתשת, מרפאה מרפאה כפרית משותפהקמת של 

ממושך שנכון לבחון כבר    . מדובר בתהליךבצוות רפואי ור  תגבות  יחה מרובולקבל סל שירותים מורחב יותר, שעות פת

   .ך הדרךרונו לאיניכשטובת החברים היא שעומדת לנגד ע ,היום
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 פאת שיניים מר

וא  .co.ilShinaim@naan.לוח מייל  שלאו    9442844-08  לטל'  רן להתקשנית   תורן  לזימו • ין מענה  במידה 
 ניתן ליצור קשר לנייד של קרן.   במקרים דחופיםנה. שנתפכאליכם מיד הודעה ונחזור  תשאירו

התו  –  תזכורת ▪ כל  שיננית,  הייתה  לא  בה  הארוכה  התקופה  רשומלאור  שהיו  ביומנירים  לכם  או  ים  ם 

   .לתורים שנשלחים לכם בסמסייחס רק ש להתקנב. טלים מבו –בפתקים 

במרפא  1.7  –מה  החל   ▪ יתקיימו  השיננות  טיפולי  השינייםכל  יד  .ת  על  והופניתם  עזרבמידה  ד"ר    חי   י 

טיפול הלבצע אצל ד"ר חי,    )חבר אשר בכל זאת רוצה  רות יבוצע במרפאה שלנויהש   לטיפול שיננית,

 (. פרטיעל חשבונו העשה יי

קריאות  יותר  לא יתבצעו  .  הצורך  לפי כם  ילילד  תור   עו קבלאנא דאגו    רים, ם יקריהו   –  ם ילדיל  ת שיניים רופא ▪

למרפאת    קבוע תור עבור ילדיו, יש להתקשרכל מי שמעוניין לשהיה נהוג בעבר(    יזומות לבדיקות )כפי

 .  השיניים בכדי לתאם
 

עתיד ▪ לאו  –  חושבים  איכותיים  דנטליים  שירותים  לתת  ממשיכים  הואיך  וגדלכלוסייה   ?להכת 

האחרונבחודשי השיניים  מרפאת  עברה  ארגונים  שינויים  רביםים  תקציביתהת,  מחשוב  –  ים  ,  ייעלות 

 .  שונותרוחבית ממרפאות קיבוציות ופרטיות ם ובמקביל נעשית למידה רחבת מענה לחבריה

 ר בפולים שחפתיחה ואת מגוון הטי את שעות ה  להרחיבמרפאת השיניים מחפשת דרך לאזן בין הרצון  

ולקבליוכל   כיום,  )בפועל  מסגרת התקציבית ה  לשמור עלבו בעת  ,  .  כל שנה(  ותעול  הוצאות המרפאה, 

 . ה וועד הנהלה במטרה לבחון את הנושאנציגים של הנהלת קהיל הוקם צוות ייעודי הכולל
 

 
 

 וצרכים מיוחדים  רווחה 
 

לעזרה, בקושי וזקוק נמצא חר הלקושי או מזהים חבר א שחברים הנקלעים ורוצות להזכיר לכם ,אנחנו פה •

אל זמו ללימור  לפנות  מיוחדים,  דאייהו-ימנים  וצרכים  רווחה  מנהלת  ה,  מזכירת  שריד,  ליעל    אשכול. או 

 חנו נודה ונשמח להיות בשבילכם. חשוב לנו לומר לכם, שיש לנו מבחר אפשרויות לסייע ואנ

הו  שיווח או מלשירותכם בכל שאלה, ד  יהודאי-רונן רחמוט ולימור אלי  –מיניות בקהילה  מניעת הטרדות   •

 אנא זכרו: אם יש ספק אין ספק! חים לשמור על דיסקרטיות! בטימטריד בו אתם נתקלים. מ 

צורך מוזמנים  בשביתה עד להודעה חדשה. במידת ה  תנמצא  רגזמחלקת הרווחה בים אלו  לצערנו, בימ •

ת ותל עמהוסיף כאן גם את הטלפון שת לנכון לואבתקופה מורכבת זאת, אנו מוצ  לפנות ללימור ו/או יעל.

 . מי ודיסקרטייבאופן אנונ  1201ית בטל. עזרה ראשונה נפשית, אליהם ניתן לפנות טלפונ –ער"ן 
 

 

 

תהליך . הםמיוחדי צרכים בנים וחברים עם הסדרת נהלים ל עלרץ במלעבוד אנחנו ממשיכים  - ידתושבים עח 

וחשוב שיסייע די יסוהליך ו תזה. וארגון "אהדה"  הקיבוצית התנועהפ עם , שיתו" שונים מקיבוציםלמידה כולל 

    היום בנען.הניתן  הסיוע בהסדרת
 

 

 דרים  ת הבי
 

" ת לבתי אבות  הנחיו, בבית הדרים מתנהלים על פי  ימי הקורונה • ואמארגון  מהות" של משרד ימגן אבות 

ך הקפדה  חות העובדים תוטחונם של הדיירים ובטי יהוא שמירה על ב  ס להתנהלותהבסי  העבודה והרווחה. 

את התקופה   עברו ירי הבית  יישדיכולתנו  אנחנו עושים כמיטב  ות,  לצד המגבל  .תיאו משרד הברת  על הנחיו

 הזו בנעימים וברוגע. 
 

חב • לבית:  קליטת  חדשים  המחרים  לשעונבר  להגיע  טווזמניהות  יין  ארוכת  או  הצוות    חת  לאישור  זקוק 

שלושת החודשים הראשונים ב  הותעלות הש  ם.לצרכיו הרפואיי  וודא שתנאי הבית מתאימיםלכדי    איהרפו

אינן    םההכנסותיו  השהות הזמנית  רר בבית בתוםמשיך ולהתגומבקשים להה  חברים  .שקל ליום  200  נהיה

   ים קבועים.ריטריונלפי ק שהות בביתאת עלות הימה משלקרן הסיעוד  מספיקות,
 

עתי        השוטפת,    -ד  חושבים  ההתנהלות  ממשיך  הבילצד  בת  משאבים  להשקיע  העת  אנשי הוספת  כל 

עתידיים השינויים  את הבחון  נפגש במהלך השנה לצוות מורחב    מבנה.הרחבת שירותים ושידרוג המקצוע,  

 .שיםנדר

 

 
 ,ריאות טובהברכת בב  

 ורווחה  , סיעוד ות בריא ל ואשכ                                                              
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