
 

 

 2021 ר באוקטו                                                                        

 
 

 לחברים שלום, 

 ?, שיהיה לכם קל את זה פשוט איך אנחנו עושים מרכיב משמעותי בעבודת האשכול הוא הנגשת ידע לחברים. 

,  ען אתר נ   :גלבגו   מקלידיםאליהם    עי ג להכדי    ען.באתר נ  מחכים לכםבתחום הבריאות  כל הנהלים ודפי המידע  

על   שםו כ הו   בריאותלשונית  לוחצים  השלישי,    דסיעו   שירותי   :ל  צרכים  לגיל  הסדר  בריאות,  ביטוח  פוליסת 

    . il/briutgr.naan.ohttp://www. :הנה קישור לנוחיותכם  .ועוד  מיוחדים, נוהל רפואת שיניים, מידע למאושפז

, לשתף לגבי  , להציף נושא אישיאיתנו אחד מאחת ו עם כל  מוזמנים להיפגש    ? ים מול פניםפנ  היפגש ל מעדיפים

 (.  בטבלהפרטי קשר ) לשיפור השירותלחלוק מחשבות חבר אחר בקהילה המדאיג אתכם או  

 , כאן בשבילכם                                                                                                                    

 וצוות אשכול בריאות  גונר  הפנד                                                                                              
 

 יעוד ורווחה צוות אשכול בריאות, ס
 

 וניאלקטרדואר  נייד ת י ראאחה שם תפקיד

 riut@naan.co.ilb 052-4204788 ר גונ  נהפד לוכשאלת מנה

 ilaan.con@abrevah. 052-5792127 רו יד שבייעל שר מזכירת אשכול

  052-5525057 מזרחיאייל  אב בית

 .ilhadarim@naan.co 052-4572056 הדס פוקס ת הדרים יב

 ציה חה או באפליקבשעות הפתי   08-9442821 צוות המרפאה   הפאמר

 il.connaahinaim@s. 052-6205052 ם מאריאנה שח יניים מרפאת ש

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

 illimorevaha@naan.co. 052-6931190 לימור אלי יהודאי  ם מיוחדי וצרכים רווחה
 

 

 

 

 

 טח יאות בשבר
 

לי?  ▪ מגיע  שירותים  מה  עבור  שלכם  הזכויות  מה  הבס  תבדקו  מו  תבריאול  )וכללית  רופא שלם  עם  התייעצות 

 באתר כללית.המידע מרוכז ל , אביזרים אורטופדיים ועוד(. כפיזיותרפיהמומחה, 

צילום  + מקורית  קבלה הלאהוב יאי. יש להבאוחזר עבור יעוץ רפלהזכאים  המבוטחים – של נען  יאותבר הח  ביטו  ▪

 כדי, נוסף דבר זכאים להחזר על אבחון הפרעות קשב וריכוז )פרטים מלאים בפוליסה(. 18ילדים עד גיל  ; המחאה

 .מנורהחברת רופא עובד עם א שההפרטי יש לווד התחייבות לניתוח דרך ביטוח הבריאות לקבל

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

   .יות בתוך נעןושליחו

בכל  המנויים  לרשות  עומד  המוקד  –י  די יפואי ממענה רל  שר"פשל  ני  פו טלמוקד   ▪ סיוע  צורך   למתן  של  מקרה 

מיועד בעיקר למקרים מענה  הש. בסופ" רת מרפאת הקיבוץ ועד למחרת בבוקר כוללבה נסגשמהשעה  חלה רפואי

 19  עד גילדים  )יל  ברלח  ₪  18  חודשית  לותע.  חירוםבמקרי    או  דחופההתייעצות  ,  היענות מיידית  נדרשת  שבהם

 מזכירת האשכול. יעל דרךמה ללא עלות(. הרש

בעיה רפואית?  תלקלנועי   זמנית זקוקים   ▪ רגל   עקב  שבירת  ניתוח  ,)שמירת הריון,   מספרבאשכול  (.  ליוכו  אחרי 

 מזכירת האשכול. יעל₪ לשבוע. לפרטים נוספים ניתן לפנות ל 100 :ת. העלושניתן לקבל תקלנועיו

 . מועדוןב 9:00בשעה  6.12יום שני  :יךאת התארשריינו   – ודמור תפק י שו לות  י פנמניעת  ,המפגש בנושא הנגש ▪

 וספים בקרוב... נ פרטים  – באווירה חורפית  בוקר בריאות ▪
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https://www.aroundy.com/_sites/naan/posts/qteApekI5sqshWpW/summday_1273645246.pdf


 

 

 

 

 כללית  רפאתמ

ת. ליכלקציה של  ידרך האפלאו לבקש בקשה  וני  או טלפ  רגילקבוע תור  ל  אפשרופאה?  להתייעץ עם הר צריכים   ▪

 . לרופאה לנייד הפרטי להימנע מלהתקשרבקשה בקצועיות והמה ודבעה ה עלשמירלמען 

אדם רשאי להכין מראש הנחיות רפואיות מקדימות לקראת מצב עתידי שבו   –  הנחיות רפואיות מקדימות  טופס ▪

 לקבוע תור אצל הרופאה  ,הטופסת להדפיס א ניתן.  ושאינו כשיר לקבל החלטות בעניינ  חולה הנוטה למותלייחשב 

אותו יחד כיצד  .ולמלא  לקבוע  נוספת  עניינ פליטו  , מי  ידיועל    , אפשרות  אדם,  ו  של  לאבמיו הרפואיים  בו  יוכל   צב 

 עורך דין.פני ב ייפוי כוח מתמשך לטפל בכך בעצמו, היא באמצעות עריכת

 . הופדח איתרפודם כל לאחות אשר תקבע אם יש צורך בבדיקה נא לגשת קו ? הגעתם למרפאה ללא תור ▪

כמובן לבצע עבורכם בהקדם, אך קחו בחשבון נשתדל    .ימי עבודה  4מטופלים תוך  ניות ומרשמים  , הפבקשות ▪

  .כרו להזמין מראשוז

לתל ▪ בלבד  ניתן   מרפאהב  רותשי ה  בכם,י שומת  או ילד  . לרשומים  אחרת    הרשומים  חבר  קבל ל  יוכלובמרפאה 

 חבלה. או  שימהר נ צ קושבר,  מודחופים כ יםקראו במ ורהסג להםבו המרפאה ששה רק במקר אצלנו שירות

 .דש לכירורג תור קבעי  – 30 לגיל הגעת אם :סיכון בקבוצת שאינן שיםלנ המלצה  – חודש המודעות לסרטן השד ▪

 .ממוגרפיה קתלבדי הפניה מהכירורג בקשי   – 40 לגיל הגעת אם
 

 

 

 

 פאת שיניים מר

 . ןיתכל הנ כעבורכם  ניםימוז יותרבב ות הטושיראת הלתת  המאמציםב ת מירעושים אאנחנו  ▪

 –והכי חשוב    הקפידו לצחצח, להסביר לילדכם על חשיבות השיניים  –בריאות השיניים היא באחריותכם    : זכרו 

 לא לפספס תור לטיפולים! 

 .וונהלקבלת הכיאנה מאראו לפנות ל ניתן להגיע למרפאות כללית סמייל קרה חירום והמרפאה סגורה? מ  ▪

 .עלויותוולי המשך פירוט של טיפ תהכוללל ות טיפכניתו בללק בקשו   - טיפולית תוכנ ▪
 

 

 

 חדים מיו צרכיםו רווחה

חברים עמיק אושרו ההסדרים בקלפי.  ומיסודי  בתום תהליך  :  בנים עם צרכים מיוחדיםהסדרים בנושא חברים ו  ▪

איתנוובני מש נפגשים  לה  כל העת  פחה  אכדי  ולחש  ת משמעותבין  יהדברים  נ חד  וב  ליקירן  כוכיצד   . הםילדאוג 

 ימור בכל שאלה או התייעצות.נים לפנות ללמוזמ

לימור    :חילופי תפקיד ▪ וצרכים מיוחדים  כמנהלת  האת תפקידבסוף השנה מסיימת  רווחה   שנים   8  בתום  תחום 

עשייה ומסירות אוקו  .מלאות  לתפקיד  יט תחמור-רותם  ליהחפי  תקופת  ומה.במקכנס  עם  להימשך פה  צפויה   מור 

 בה. לחה רצ בה  ותם וללימורלר .ודשייםחכ
 

 

 

   
 רים  דה תבי

הבריאות ▪ משרד  הדריםתחילת  ב  –  ביקורת  בבית  הבריאות  משרד  של  ביקורת  התקיימה  והתקבלה   אוגוסט 

ודי  עי סמבית  והפך  נים  ש  7-כשינה את פניו לפני  ית הדרים  ב,  כזכור  .ותע שינויים והתאמבצ להנחיה של המשרד  

לעמו  יןדיע  פחתיהמשבית  ה.  משפחתילבית   במחויב  הבריאותהלים  נד  הבמוגבל  ו  של משרד  סיעודיים מספר 

 ם ק לחבריניעעת לאפשר לנען להיאות ובו בשהבית יוכל מחד לעמוד בנהלי משרד הבר  כדי.  שיכולים לשהות בו

ל  גייגי  נצ   רלוונטיים בקיבוץ,טיפול    מפגשים עם גורמית  רסד  םאנו מקיימים,  הראוי והמטיב עם זקנת   יפולאת הט

 תחות בנושא.בכל התפלופיים. נמשיך לעדכן מודלים ח צור אימשם אקיבוציו שישלי
 

 מלאכות יד, הכוללת    ,ים בשבועימ  הישמחתעסוקה  ת  פעילו  מתקיימת  הדריםבית  ב  –  נאיפעילות תעסוקה ופ ▪

   .הדס עםו קשר  צר למידע נוסף .פעילויותל רףנים להצט מוזמיותר מהקיבוץ  . חבריהרפיתיזיופיוגה והתעמלות, 

                                                                    
                                                                                     אשכול בריאות, סיעוד ורווחה    -  ות בברכת בריא                                                                              

https://www.kolzchut.org.il/he/%D7%97%D7%95%D7%9C%D7%94_%D7%94%D7%A0%D7%95%D7%98%D7%94_%D7%9C%D7%9E%D7%95%D7%AA
https://www.health.gov.il/DocLib/doa_b08.pdf
https://www.kolzchut.org.il/he/%D7%99%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%99_%D7%9B%D7%95%D7%97_%D7%9E%D7%AA%D7%9E%D7%A9%D7%9A_%D7%9C%D7%9E%D7%A6%D7%91%D7%99%D7%9D_%D7%A9%D7%9C_%D7%90%D7%99-%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%9C%D7%AA_%D7%9C%D7%A7%D7%91%D7%9C_%D7%94%D7%97%D7%9C%D7%98%D7%95%D7%AA_%D7%91%D7%A2%D7%AA%D7%99%D7%93

