
 

 2020 צמבר ד                                                                 

 לחברים שלום, 

שקיעות משאבי מ  , אנחנוהקורונה  אתגרי. לצד  2021שנת  הקרובה אנחנו מקדישות להיערכות לאת התקופה  

ורווחה  בבניי  זמן ומחשבה שקט, ביטחון    חבריםלניק  במטרה להעת יסודות חזקים של שירותי בריאות, סיעוד 

  .נדרשיםהעמיק את ההבנה של הצרכים והמענים שיר ומעם חברים מע נוכל מפגש של ויציבות.

 .מחשבותחלוק לו שמיעהל ,קשר להיותלהמשיך  מוזמנים

 

  כאן בשבילכם, בברכת בריאות שלמה,  

 וצוות אשכול בריאות  גונר  הפנד                                                                                 
 

 צוות אשכול בריאות, סיעוד ורווחה 
 

 וני אלקטרדואר  נייד ית רא אחה שם תפקיד 

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

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

  052-5525057 אייל מזרחי  אב בית 

 .ilhadarim@naan.co 052-4572056 הדס פוקס  בית הדרים 

 חה או באפליקציהבשעות הפתי    08-9442821 צוות המרפאה  ת חברים פא מר

 @il.connaashinaim. 052-6205052 ם חמאריאנה ש  מרפאת שיניים 

 iln.co.aava@nahu 050-7689781 פוקס אהובה  תי סיעוד בי 

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

 

 

 יאות בשטח בר

גייסנו לאשכול    ,שיחות עם חבריםבחינת הצרכים בשטח ו  לאחר  -  חברים המבוגריםחדש לשירות    –  בית  בא        ▪

בתוך נען.   ותשליחוילצד  ביתב ה קלהתחזוקבסיוע זקוקים למענה לתת לשמטרתו  ,אב ביתקיד תפל את אייל מזרחי

 . או אהובהאייל  םעישירות  ו קשרצר וע? צריכים סי

ילדים  .  לחבר לחודש  ₪   18ת  העלו  . (באתר נען  ם)פרטים מלאי    של מוקד השר"פתים  סל השירו  תא  ונבהרח        ▪

גיל   עלות  18עד  ליעשיל  להרשמה  .נוספת  ללא  מייל  פועל   מוקד השר"פ  :לתשומת לבכם.  מזכירת האשכול,  לחו 

 . במקרי חירום ו או/ הופדחהתייעצות  ,מיידיתנות היע תרשנדמקרים בו ל ד בעיקר ועמיובשעות שהמרפאה סגורה 

מחוברים   לחצני המצוקה  מלאי של לחצני מצוקה.  קיבלנו"פ,  רשעם הבמסגרת ההסכם החדש    -  מצוקה  לחצני          ▪

לקריאות למצוקה,לע למוקד מאויש, שעונה  ביממה.  24 זרה של המבוגר שנקלע  ן  חברים המעוניינים בלחצ  שעות 

 .ה מוזמנים לפנות לאהובהמצוק

למקרה של  עים במקום קבונימזנה ויש לכם אמצעים תקיבבית  וםשתאורת החיר לוודא  כדאי . ..כבר כאןחורף ה ▪

 ה.פסקת חשמל לא צפויה

או   ▪ נשמח לעזרה?    שזקוקאה  נרש  בקהילה  דםא  זיהיתם?  קרובדם  א  שליש החמרה במצב הרפואי שלכם 

  .חתבטות מרטיו קדיס .ונתאו שתעדכנו

סיוע עקב  קודתית לזקוקים נעברתם ניתוח?    .ביטוח לאומיאו עזרה בבית מ  מביטוח בריאות  תכספי  כאותז       ▪

 .אהובה פוקסיצור קשר עם ל ים מוזמנ - ולבדוק טלפון הרים לא להסס ל מצב רפואי?
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 כללית  רפאתמ

עדיה ▪ את    דס  המרפאה  בנעןעבודתה  סיימה  צוות  שירו.  לתת  לחברממשיך  . מצומצמת  מעטבמתכונת  ים  ת 

 .ות טוב ויעיל. מבקשים את סבלנותכם ומודים על ההבנהכל המאמצים להמשיך ולתת שיר נעשה את

עץ עם ייניתן להתאפליקציה של כללית  דרך האו    *2700  טל'    ה?ור מה לעשות כשהמרפאה סג  שואלים  חברים ▪

 . ותהפניו רשמיםמ גורה, לקבל ן בשעות שהמרפאה סופא אונליי אחות או ר
 

ל  -  TYTOמכשיר   ▪ מיוחד  במבצע  הקיבוצית  של    -  ץ קיבורי  חבהתנועה  בהנחה  מרחוק  רפואי  לאבחון  מכשיר 

 https://did.li/Z1hTY :רכישהנוספים ופרטים ל רציה.מד סטו  להוסיףניתן  .₪  299שח במקום  224,  25%
 

 . .... 

או מרק  בית ▪ הב  פותותר  .ייןל-ןחת  לגילאי  מש  ./VHOfThttps://did.liפתור  כ  בלחיצת  תיעד  חינם    57לוח 

 מומלץ לנסות!  ומעלה.
 

 

 

 פאת שיניים מר

 תורן  לזימו  של המרפאה.  יהאדמיניסטרטיבאחראית על הניהול  ובמרפאה  ד  ה לעבוהחלנה שחם  מאריא •

לנית מייל  שלו  א  8442944-08  לטל'  רהתקשן  ואבמ  .co.ilhinaim@naans.לוח   תשאירו מענה    יןידה 

 מאריאנה.ד של ן ליצור קשר לניינית  במקרים דחופיםנה. שנתפכאליכם מיד הודעה ונחזור 

אלו  נא • בימים  עובדים  הסדרתו  ב  על  הבנות  תקופת    תוריםאי  בעת  אסגרהשנוצרו  קיבלת.  ן  זימום  ם 

 .ונשמח לעמוד לרשותכםקשר  צרו אנא, לגביו נכם בטוחיםאיו

 ,ת התורולאשר/לדחות א  אנו מבקשים להיכנס ללינק  .באמצעות הודעות סמס  נשלחות  תזכורות לתורים •

יכולים להגיע.    אםיש את התור  לנו לאיוכך לאפשר     ות שע  24יע לפחות  יש להודעל ביטול תור  אינכם 

 ה.  על אי הופע ₪  50 -בל ב המבטויאחרת יח ,מראש
 

 

 

 

 וצרכים מיוחדים  רווחה 
 

או מזהים חבר אלקו  הנקלעיםחברים   • וזקוק  בקונמצא  חר השי  מושי  ללימור אלז לעזרה,  לפנות  -ימנים 

 ילכם.להיות בשב ונשמחלסייע נו מבחר אפשרויות יש ל.  רכים מיוחדיםוחה וצנהלת רו, מדאייהו

כספית עבור טיפולים רגשיים  גשת הקבלות להשתתפות  הזמן להשלים ה  הז  –  פול רגשיהחזרים על טי •

:  פלים מוסמכיםמט  אצל  לחבר  מפגשים בשנה  9  ד ₪ למפגש ע  90בל החזר בסך  לקניתן  )  לשנה זאת

עו קליני "פסיכולוגים,  ומעלטפליים, מס  שני  תואר  בעלי  ל  (.הטיפול  ה בתחוםם  עבור ניתן  קבלות  הגיש 

   .(מכן לאחררים כספיים ת להחזלא נוכל לקבל קבלו ו)לצערנ המאוחר לכל  5.1.2021עד   2020שנת 

 .שלנולמשרד  זכירות או בתא הקבוע מחוץמהרווחה ב של אלשים בת ישות בלאת הק      
 

 

 

   
 דרים  ת הבי

 

ית הב  .מד"א  על ידי הצוות עובר דיגום שבועי  .  ונהורקהמניעת  ב  קים בעיקראנו עוסשנה החולפת,  ההלך חצי  מב •

  ,ה קרןו הצטרפה אלינו די  יירים.עה אצל הדמפיחה תנוש  ברחלי נרקיס מחדש,  זכינו  .י הנחיותעל פ  " נושם סגר  " ב

ים  מצא, נבמרפסת  רב מפנקותערוחות  נהנים מאאנו    .ריםלחב   ופעילות פנאי  תכנים  המעבירה   ,עובדת תעסוקה

לקראת .  רי הביתאת דיי  במסירותווה  מל  , אחות הבית,ענבל סיקורין  הרוח.  משמרים ומשפרים את מצב,  יחדיו 

 יחד. ימים של , תם בריאומאחלים לכול .עתשפנגד קרב ובא, התחסנו חורף הה

כדי  איוצוות הרפר הזקוק לאישו ,חארוכת טוות או ניזמהות יין להגיע לש עונהמבר חרים חדשים לבית: קליטת חב •

 קדימה.ה מורונכה בבדיקת קרוהכניסה לבית כ ם.לצרכיו הרפואיי םוודא שתנאי הבית מתאימיל
 

                             
 ווחה ור , סיעוד ותבריא ל ואשכ                                                                                  
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