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 לחברים שלום, 

 : ולגיל השלישי בפרט כולההאשכול לקהילה   ירותישל ש שיפורעם הרחבה ו  השנהפתחנו את 

   .בילינגמערך ה ייעולו ץרחבי הקיבו ב החייאה מכשירי ארבעה  תקנתהר, לכל חב טלפונים למקרר  מגנט

  .ובמיצוי הזכויות עזרה לוגיסטיתבלסייע   -אהובה פוקס ואייל מזרחי  נמצאים בשטח    ,שלישי ה  לגי עבור חברי ה

 עם השר"פ.  שלנו כם החדשגרת ההסבמס מצוקה ני לחצ התקינו רבים  מבוגרים חבריםכמו כן, 

 .ועוד  מפגשים, מעניינות הרצאות אתבהב עי , ונשקה ובט בריאות מודעות לידום קניתן דגש ל  בתקופה הקרובה

להי נא חברים,  בשמחה  פגש  י ממשיכה  ולדייק את   ,הצרכים   את יותר  טוב    גדירלה  ולומדת מכל אחד מכם עם 

 . מחשבותחלוק לו   שמיעהל שיך להמ מוזמנים .בהתאם  מענה השירותיה

 , 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  דפנה לכואשלת 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  ת חברים פאמר

 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

   זקוקים לעזרה או ?  של קרוב  אי או במצבורפוכם הרה במצביש החמ   בנען אין "לא נעים". משתפים ונעזרים! •

קהילתיים    .אותנו נו  עדכ?  להתייעצות  מענים  להציע  במיצוינשמח  לכם  מפאמרה  .ותהזכוי  ולסייע  על קפיה  דה 

   שמירת סודיות רפואית ואינה מעבירה מידע ללא הסכמת החבר. מוזמנים לפנות אלינו בעצמכם.
 

ות כניסב  : בנעןונגישים  מרכזיים  במקומות   תיבות  4  כעת   ותמוצב רכם  להזכי  -  )דפיברילטורים(   מכשירי החייאה ▪

יש לשבור את חלון   במקרה חירוםו  התיבות נעולות.  פורטלם הסבתוך אויניים ורפאת השמלחדר האוכל,  לכלבו,  ל

   הדפיברילטור. אמפתח לתנמצא בו שהקטן תא ה

אשפוז ▪ נתקל  ? לקראת  מאושפזים  נולאחרונה  חברים  של  מקרים  מסיוע   המבקשים  במספר  לגבי ו/או   ידע 

לס  נוהחלט   .זכויותיהם שיכול  רלוונטי  לנוחיות החבר, מידע  עד מבוגרלאגם  לצעיר  בזמן האשפוז.  ייע,  מוזמנים , 

 את המסמך ניתן גם למצוא באתר הקיבוץ או לקבל במרפאה.. ןכאלהציץ 

 הביטוח של נען   קישור לפוליסת  פרטי.  ריו בביטוח בריאותדאג לבטח את כל חבוץ  יבהק  :יאות של נען ח ברביטו  ▪

נען  כאןא  נמצ  פרטית ת  אחו  האם מגיע לכם:ו  דק. בהביטוחשל    אשת הקשר,  לאהובה  נותלפגם  תן  ני  .או באתר 

₪ ליום  200 בסךפיצוי  ;ימים 10מעל  בגיר אושפזלמ "חש 1000  בסךי צופי; ימים בשנה 14עד  ניתוחללא קשר ל

 ועוד.  לאחר ניתוח ת שיקומיתרפיה והתעמלו תזיוי פיהשתתפות בטיפול ;החל מהיום השני למאושפז קטין
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 כללית  רפאתמ

על סטטוס    !() 96פר של המחוז עם ציון של במרפאות הכ 3ם במקו נמצאת שלנו   פאההמר - תרפואה מונעמקדמים 

 .הליך חשוב זהההקפדה על על ו המסורה עבודתןעל  ת האחיותמעקבים אחר מטופלים. כל הכבוד לצוו

 .        מגנטי כרטיס איתכם לא שוכחים לקחת רפאה?  למ ם ולכיה ▪

 .יוםכימים  הקי  דיגיטלייםהם  שירותיהעל  להרצות    כלליתנציגי  יגיעו  , 29.4  -ב  –  ונליין""כללית א  הרצאה לחברים  ▪

   .הדרכה אישיתל הישארל יניםיהמעונ  ריםחביוכלו ההרצאה לאחר 

 לפנות  למי הנחיותו טיפול להמשך מלצותהכולל , רטומפו ברור רורשח מכתב בקשו – חרור מבית חוליםהכנה לש ▪

  ה"ח.בי מלצותה ליישום תשאחראי המשפחה תרופאל מכתבה עם פנו שחרורכם מאשפוז  לאחר. הצורך במקרה

 רכישה ) מובחרות  אנטיביוטיות  ותרופות  משחות,  ראשונה  העזר  תרופות  לרכוש  ניתן  –  במרפאה  תרופות  רכישת ▪

 דחופים   ולמקרים  בניידות  המוגבלים  לחברים  עדתמיו   כרוניות  תרופות  נתהזמ(.  בלבד  מגנטי  כרטיס  עם

 . בלבד  ומיוחדים

יש לרכוש  ,חהכדי לקבל  את ההנרכם, להזכי - ומעלה 67 בני ל שבסל הבריאות על תרופות 40%בגובה הנחה  ▪

הכללית   עם  שעובדים  או  הקופה  של  המרקחת  מצליחרפ)סובבתי  ונוספים(  /  פארם  נע  .בילו  ת שי הרכישה 

של   דכנת במערכתעהרכישה מת.  אפשר הנחה לרוכשים בכרטיס אשראיתת. לא  קופה בלבדת כרטיס הבאמצעו 

 אין צורך להביא קבלות למרפאה.ודש והחבר מקבל את הזיכוי בתקציב. נען מדי ח
  

 

 

 

 פאת שיניים מר

 המסמך   ודכן.ירון מעחומהסברים, נהלים   -ריכזנו עבורכם את כל המידע בתחום    –  שירותי רפואת שינייםוהל  נ ▪

נען או ב  כאן לקריאה  ניתן   וספת בנושא רפואת השיניים, בת  יוםכגם  פות  ההחלטות התק  את כל מאגד    . הואאתר 

המשק  של  חרונה אהחלטה  הה במיתהשת   -  2021תוכנית  החבר  השיניים  פות  טיפולי  של  מון   20%בשיעור 

 . 18ותשלום קבוע לטיפולי אורתודונטיה לילדים מתחת לגיל 

 
 

 

 חדים מיו וצרכים רווחה

 היא   םמטרת  .בשלבים אחרונים של כתיבת ההסדריםאנו    –  הסדרים בנושא חברים ובנים עם צרכים מיוחדים ▪

עקר פי  ש הערבות ההדדית, הלכה למעשה,למימו  תוונ לקבוע  לצרכים מיוחדיםעהם תפעל הוושעל  תהליך   .דה 

כלל   של  למידהכתיבה  עומק  באמצעות  התחו ת  אחרים,  ם  הקיבוציתקיבוצים  התנועה  של  אהסיוע  ארגון  ד"ה , 

 .ם בקהילהוחברי
 

  .משיןטו–קמן שרד מרמ בהשתתפותזה בנושא ברים לח בחודש מרץ קיימנו מפגש - מיצוי זכויות רפואיות ▪

 . כאן תוכלו לקרואאה רצ ההשיצא לאחר  מידעהדף  את     

ם רכי צ ווחה נהלת רומ  דאיויה-ילימור אללת מנים לפנו זומ - לעזרהזקוק ההים חבר שי או מזלקו  יםהנקלעחברים  ▪

   .ונשמח לסייע ילכםבשב אנחנו כאן.  052-6931190 טלפון:ב ,מיוחדים

 . 052-6407250 טלפון:אית על נען מטעם המועצה, ב, עו"ס האחררוריעירית דפנות לניתן גם ל    
 

 

   
 רים  דת הבי

 

ה מחוסניםדיירי  פתיחה    לאט-ולאט,  בית  שלהחלה  ומשמחת  להברים  ח  .הבית  זהירה  להצטרף  פעילות מעוניינים 

חייב להיות   הדריםמעוניין לשהות בש  מי  ,םדיירי ה  בריאות  כדי לשמור על.  מוזמנים ליצור קשר עם הדסהתעמלות  

רפואי  לבית  .  מחוסן טיפול  סיום קבלת  עם  להגיע  סיעודיהבית מ.  שיקוםאו תהליך  ניתן  טיפול  אך אינו    24/7  עניק 

 רחבה. טיפול סיעודי מורכב המצריך התערבות רפואית לשיקום או ל, גחה צמודהזקוק להשווה פתרון למי שמה
 

 סיעוד ורווחה, , אשכול בריאות בברכת בריאות                                                                                                
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