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 ,חברים שלום

 .ושומרים על עצמכם, מים שותים הרבה, , לא עושה הנחות, ואנחנו מקווים שאתם בטובקיץ כאןמה שלומכם? ה

מצרפים לכם כאן    סיכון.וחולי  מצבי  מניעת  ות וקידום בריא  על  לשים דגש ממשיכים    , על כל ענפיו,אצלנו באשכול

 . קצת פירוט מהנעשה

נושא שמעסיק אתכ ועם כל  מוזמנים להיפגש    ם?יש  נושא אישיאיתנואחד מאחת  , לשתף לגבי חבר  , להציף 

 . בטבלה קשר הפרטי . נשמח לשמוע ממכם. לשיפור השירותלחלוק מחשבות או  שאתם דואגים לו,אחר 

 , כאן בשבילכם                                                                                                                   

 וצוות אשכול בריאות  גונר   הפנד                                                                                                
 

 ה ווחריעוד וצוות אשכול בריאות, ס
 

 וני אלקטרדואר  נייד  שם תפקיד 

 riut@naan.co.ilb 052-4204788 ר גונ נהפד ל וכשא לת מנה

     דהליבחופשת  – מזכירת אשכול

 ו רחמוטאוק  רותםל לפנותניתן    

 

 

 ilaan.con@ahbreva.  רו יד שבייעל שר

  052-5525057 מזרחיאייל  אב בית

 @ilnaan.co.hadarim 052-4572056 הדס פוקס ת הדרים יב

 ציהחה או באפליקבשעות הפתי   08-9442821 צוות המרפאה  הפאמר

 ilco.nnaahinaim@s. 052-6205052 ם מאריאנה שח ינייםמרפאת ש

 iln.co.aa@nvaahu 050-7689781 קספואהובה  וביטוח בריאות תיעוד בייס

 l.co.iaantemrevaha@nro 052-6931190 תם אוקו רחמוט רו ם מיוחדי וצרכים רווחה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 טח יאות בשבר

רוצים לברר האם אתם  ? צפוי שינוי תאו תמיכה לקראתר עזרה ? זקוקים ליושינוי במצב הרפואייש  :תזכורת ▪

 ונשמח לסייע.צרו איתנו קשר  יטוח לאומי?מבזכאים לעזרה 

  מאי ב  נען.  ריחב  20-כשתתפות  ההתקיים קורס מד"א ב  רץמחודש  ב  –פגשים בנושא החייאה ועזרה ראשונה  מ ▪

חצית השנייה של השנה  במ  .. היה חשוב ומלמדסויי  איתיעם    החייאה ותפעול דפיברילטוריםשא  בנוגש  קיימנו מפ

 כדאי לעקוב ולהשתתף. ם סבב נוסף של מפגשים, יתקיי

מכשירים  לאחרונה    –  חדשים  דפיברילטורים ▪ )ביהוספנו  ניגונים  ובמקלט  ברל  בבית  אלו במעבדה,  כנסת(.  ת 

הכושר, ובתוך , במגרש כדורגל, בחדר  חדר האוכל, במרפאת השיניים, בלבוומוצבים בכ  ותיקים שכברלו  ספוהתוו

תיבות הדפיברילטורים נעולות. במקרה חירום יש לשבור את חלון התא הקטן שבו נמצא המפתח,  אולם הספורט.  

בקיבוץ, ונדע איפה נמצא  מיםיקולנו נכיר את המ מומלץ מאוד שכולפתוח את התיבה ולקחת את הדפיברילטור. 

חשוב   –סבוק  ינען )תחת בריאות( ולקבוצת נען בפירוב לאתר  כה נעלה בק . סרטי הדרברילטור הקרוב לביתהדפי

 להקדיש רגע זמן ולצפות בהם.
 

כות טיפים יעילים לאי  הכולליםמפגשים מעניינים  ת  סדר  של  שניסבב    סיימנו  –סדנת "לחיות בריא" לגיל השלישי   ▪

 ת לסדרה נוספת.וקשר עם אהובה ונבדוק היתכנ צרו? ן לא הספקתם ומעונייניםיי עד .החיים

 קלים   תיקונים,  ליית אביזרי נגישותת  נושאים כגוןבמגוון    אייל מזרחי לשירותכם  תזכורת,  –אב בית לגיל השלישי   ▪

   .יות בתוך נען ושליחו
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 ת כללי  רפאתמ
 

 ."על זה" , אבל חשוב שגם אתם תהיו ומדדיםל בדיקות סקר יאה תזכורות עמוצ םהחולית ופק – זה להיות על ▪

 .ת המשפחה/רופא לפגישת ביקורת אצקובעים פעם בשנה  – שו לכם נוהג ע

או אח    -  !בדיקות מעבדה עד הבית ▪ מציעה: אחות  כללית  לבדיקות מעבדה במרפאה?  להגיע  או חשק  זמן  אין 

עלות ומעלה.    5השירות ניתן מגיל    .יצוע בדיקות דם או שתןום העבודה לב קכים מגיעים ללקוח בבית או בממוסמ

 .בלבד שקלים 20 כללית מושלם וכללית פלטינום: ללקוחות

 לברר את התוצאות ולהבין.יצור קשר עם הרופא/ה ל ךותבאחרימעולה. עכשיו  – ?ביצעת בדיקת דם ▪
 

 

 

 פאת שיניים מר
 

ילדיכם במעקב וודאו שע תור  בוהקפידו לק   -  שנה כבר מגיל שנתיים  בחצי גיע לביקורת פעם  מומלץ לה  –ילדים   ▪

 . מחדשלקבוע  זכרו - אם מבטלים תור שנתי רציף.

 זרה ראשונה.ולבדוק אופציות לע מאריאנהלניתן להתקשר  –בימים שאין רופא שיניים  -  בעיה רפואית ▪

 יצאתם מהמרפאה אם  .  תוכנית טיפול  לבקשמומלץ    ,צורך בטיפולה ויש  ידבמ  ,בסוף כל בדיקה  -  תוכנית טיפול ▪

   .בווטסאפ /במיילמודפסת/ –אותה איך שתבקשו , אנא השאירו הודעה ותקבלו כניתולא קיבלתם תו

 
 

 

 

 חדים מיו  צרכים ו ה רווח
 

 

 

 

לעזרה ▪ וזקוק  בקושי  הנמצא  אחר  חבר  מזהים  או  לקושי  הנקלעים  לפנות,  חברים  אולר  מוזמנים    קוותם 

 .אפשרויות לסייע ונשמח להיות בשבילכםיש לנו .  ים מיוחדיםכ רחמוט, מנהלת רווחה וצר

רגשי ▪ טיפול  על  רואה    –  החזרים  ללנען  חברים  בעידוד  רבה  ויעוץ חשיבות  לטיפול  השירותים כת  במסגרת   .

רגשייםכל חבר  זכאי  ,  לחבר טיפולים  עבור  כספית  ם מפגשי  9  עד  ,₪ למפגש  90  החזר בסך  - להשתתפות 

את   .מטפלים בעלי תואר שני ומעלה בתחום הטיפול,  ס קליניים"עו,  פסיכולוגים :  םיאצל מטפלים מוסמכבשנה  

 .וחה במזכירות או בתא הקבוע מחוץ למשרד הרווחה בקיבוץהקבלות יש לשים בתא הרו 

בקהילה ▪ מיניות  הטרדות  בנושא  למניה  –  תזכורת  בקהילהממונה  מיניות  הטרדות  רו  עת  רחמוט הוא  .  נן 

 052-2232485עניין הקשור בכך. סודיות מוחלטת מובטחת.  למוזמנים לפנות אליו בכ

 
 

 רים  דה תבי
 

ליצור    –  זמני או ארוך טווחלסיוע    ויתכן ותזדקקו  פרוצדורה רפואיתי  אתם לקראת או אחראם   ▪ אל תהססו 

 שהות. יוע השונות והתנאים לע על אפשרויות הס, לשמוהדסקשר עם 
 

  מלאכות יד,הכוללת    ,ים בשבועימ  הישמחתעסוקה  ת  פעילו  תמתקיימ  םיהדרבית  ב  –  נאיעסוקה ופפעילות ת ▪

   .הדס עם ו קשר צר למידע נוסף .פעילויותל רףלהצטמאוד נים מוזמן נע חברי .הרפי תיזיופ יוגה והתעמלות, 

                                                                     
 
                                                                           

     שתהיו בריאים ורגועים,                                                                            
 חה אשכול בריאות, סיעוד ורוו                                                                                   

https://www.clalit.co.il/he/info/entitlements/Pages/lab.aspx

