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ברכת עיריית נשר
אזרחים ותיקים הם ה"בייבי" שלנו
אנו גאים להציג בפניכם את חוברת המידע לאזרחים ותיקים ,אתם מוזמנים להתרשם
מהפעילויות השונות ולהיעזר בשירותי המחלקה לקבלת הזכויות המגיעות לכם.
הנהלת עיריית נשר חרטה על דגלה לטפח ולפתח את תחום האזרחים הוותיקים בעיר.
המחלקה לשירותים חברתיים ,בשיתוף פעולה עם רשת המתנ"סים נשר ,העמותה למען
הקשיש נשר ,שי"ל ומתנדבים נוספים מקהילת נשר ,דואגת למגוון רחב של פעילויות,
שעליהן נפרט בחוברת זו.
כחלק מהתוכנית קיימנו שולחן עגול ובמסגרתו עלה הצורך לשתף ,לשווק ולפרסם את
מגוון הפעילויות הקיימות והעתידיות אותן אנו מרחיבים ומגדילים ,יצרנו עבורכם חוברת זו
עם מגוון הפעילויות והזכויות לתושב הוותיק.
בהזדמנות זו נודה לצוות המחלקה לשירותים חברתיים ולעומד בראשה – אופיר אבוחצירה,
שרוח העשייה למען התושב בנשר עומדת בראש סדרי העדיפויות שלו ,וניתן לחוש אותה
בתנופה האדירה בתחום השירותים החברתיים והפנאי לתושבי נשר.
אנחנו מאחלים לכם בריאות איתנה ,פעילות מהנה ,בטוחה ואיכותית ,לצד המשך פיתוחה
ושגשוגה של העיר בכל תחומיה.
בהערכה רבה לכם  -האזרחים הוותיקים

אדוה קאופמן,

רועי לוי,
ראש העיר

המשנה לראש העיר

סגניו ,חברי וחברות מועצת העיר

מחזיקת תיק הרווחה
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ברכת מנהל המחלקה לשירותים חברתיים
אזרחים ותיקים ובני משפחה יקרים,
משרד העבודה ,הרווחה והשירותים החברתיים במדינת ישראל ,רואה בחזונו בתחום
הזקנה את קידום איכות חייו של האזרח הוותיק בתוך הקהילה תוך מימוש יכולותיו האישיות
ושמירה על מעורבות פעילה ,כל זאת באמצעות המחלקה לשירותים חברתיים ובשיתוף
הגורמים השונים בקהילה המפעילים שירותים למען אוכלוסיית האזרחים הוותיקים.
בעקבות כך יזמה המחלקה לשירותים חברתיים שיח רב משתתפים (שולחן עגול) בו נטלו
חלק נותני שירותים בעיר ובמחוז ,מקבלי החלטות ,אזרחים ותיקים ובני משפחה.
אחת המסקנות מהשיח הייתה שקיים צורך בהנגשת מידע לאוכלוסייה ,לגבי הזכויות
והשירותים הניתנים .לאור זאת קמה תת-ועדה המונה אנשי מקצוע ותושבים ששמה לה
למטרה לאסוף את המידע הרלוונטי וריכוזו לכדי חוברת זו.
אני תקווה כי המידע הניתן בה ישרת אתכם באופן מיטבי וכי תמצאו בה שימוש בבריאות
ובנחת.
המחלקה לשירותים חברתיים תמשיך לפעול למען קידום איכות החיים של האזרחים
הוותיקים בעיר.
בכבוד רב,

אופיר אבוחצירה,
מנהל המחלקה לשירותים חברתיים
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אזרחים ותיקים בנשר
המחלקה לשירותים חברתיים ,מדור אזרחים ותיקים ,פועלת לקידום הרווחה והחוסן של
משפחות ותיקים בעיר נשר על ידי בניית רצף שירותים ברמה הפרטנית  -משפחתית,
ברמה הקבוצתית  -קהילתית ,וברמה העירונית ,תוך יצירת שותפויות עם כלל הגופים
המציעים שירותים לוותיקים.
בהפקת החוברת לקחו חלק מתנדבים אזרחים ותיקים תושבי העיר ,משרד העבודה,
הרווחה והשירותים החברתיים  -השירות לזקן ,השירות לעבודה קהילתית והיחידה
להתנדבות ,מחלקת קליטה ,תחנת שי"ל ,העמותה למען הקשיש ורשת המתנסים.

זכויות שירותים ומידע באינטרנט
מילות חיפוש באינטרנט:

•
•"כל זכות"  -ריכוז זכויות ארציות ,מדריך מיצוי זכויות לאזרחים ותיקים
• משפחה מטפלת -מרכז מידע תמיכה ויעוץ לבני משפחה ולמטפלים
• המשרד לשוויון חברתי  -חוק אזרחים ותיקים -מידע על הנחות והטבות לאזרחים ותיקים
• ביטוח לאומי  -מרכז מידע ארצי ,טל'  - *6050זכויות ותיקים בביטוח הלאומי

המדריך לאזרח הוותיק  -זכויות ,הטבות ומידע עבור אזרחים ותיקים בישראל או בטל' *8840

הנחות במחלקת הגביה לאזרחים הוותיקים

•
• מקבל קצבת אזרח ותיק ללא השלמת הכנסה מקבל  25%הנחה בארנונה ,באופן אוטומטי

מקבל קצבת אזרח ותיק הכוללת השלמת הכנסה מקבל פטור מארנונה (בנכס עד  100מר').

•

(בנכס עד  100מר').

אזרח ותיק המוכן לעבור מבחן הכנסות ביחס לשכר הממוצע במשק ,ומציג הכנסותיו מ3-
חודשים אחרונים ,יכול להיות זכאי ל 30%-הנחה (בנכס עד  100מר').

•
• מקבל קצבת אזרח ותיק הכוללת תוספת לנכה (מי שקיבל קצבת נכות מגיל צעיר) מקבל פטור
מקבל זכאות לגמלת סיעוד מקבל  70%הנחה בארנונה.

•
•

מארנונה.

בנוסף יש לציין שכל אזרח ותיק יכול להגיש בקשה להנחה ועל-פי מבחן הכנסות תיקבע זכאותו
להנחה.
הנחה במים ניתנת אך ורק על-פי דיווחים של המוסד לביטוח לאומי.

למי פונים?

טלפון מוקד אנושי 04-8299287 :פקס04-8299275 :
מיילGvia@nesher.muni.il :
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טיפול וייעוץ לוותיק ומשפחתו
שירותי המחלקה לשירותים חברתיים
שירותים הניתנים ע"י העובדת הסוציאלית במחלקה לשירותים חברתיים לוותיק ומשפחתו:

• ליווי במצבי משבר ,סיוע באבחון ,הערכת מצב ובניית תכנית התערבות ממוקדת בהתאם לצרכי
הוותיק והמשפחה.

• הדרכה לוותיקים ולבני משפחה מטפלים .ייעוץ ומיצוי זכויות.

•
• סיוע חומרי בכפוף לחישוב זכאות ותקציבי אגף קהילה ורווחה.
• תיווך והפנייה למוסדות וארגונים למימוש זכויות.
• תיווך והפנייה לפעילות חברתית והתנדבותית.
• סידורים מוסדיים לבתי אבות  -על פי הגדרות רפואיות.

בניית תכנית טיפול לוותיקים עם ירידה תפקודית ו/או קוגניטיבית.

למי פונים?

נעמי גורל ,עובדת סוציאלית noemi.g@nesher.muni.il 04-8299266
אלה אריש בועז ,עובדת סוציאלית ella.a@nesher.muni.il 04-8299238
קרין שעבי ,עובדת סוציאלית kareen.s@nesher.muni.il 04-8299265

טיפול בבני משפחה מטפלים באזרח וותיק
מטרת התוכנית היא שיפור או שימור תפקודם של בני משפחה המשמשים מטפלים באזרח הוותיק
במעגלי החיים שלהם.
השירותים הניתנים:

• הערכת הצרכים של בן המשפחה המטפל ובניית תכנית התערבות.

•
• הפעלת קבוצות במתודות התערבות שונות (קבוצות תמיכה ,קבוצות לעזרה עצמית ,קבוצות
טיפול פרטני קצר מועד.

רכבת ,קבוצות פעילים ,סדנאות).

• מתן מידע ,יעוץ ,תיווך וסיוע במיצוי זכויות.

•
• מעקב יזום לאיתור צרכים נוספים של בני המשפחה המטפלים.
• מפגשי חשיפה ומידע לקהל הרחב.
• פורומים מקצועיים ברשות המקומית למען בני משפחה מטפלים.
הפניה ושילוב בתוכניות ושירותים קיימים לבני משפחה מטפלים.

למי פונים?

קרין שעבי ,עובדת סוציאלית kareen.s@nesher.muni.il 04-8299265
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שירותים בקהילה
שירותים בקהילה
העמותה למען הקשיש
העמותה למען הקשיש מספקת את מגוון השירותים ,הרב והמקצועי שלה,
באמצעות סניפיה ושלוחותיה הפזורים ברחבי הישוב.

מרכז יום לקשיש
מרכז יום לקשיש מטפל בקשישים מוגבלים סיעודיים ,תשושי נפש
ועצמאיים .מרכז היום מספק למטופליו שירותים שונים כגון :פיקוח רפואי,
יעוץ למשפחה ,פיזיותרפיה ,ארוחות בוקר וצהרים ,רחצה ,ריפוי בעיסוק,
טיפולים רפואיים ,כביסה ,מלאכת יד ,חוגי העשרה ,טיפולים פרא רפואיים ,הסעות למרכז ובחזרה,
עו"ס/אחות ,טיולים ,מספרה/פדיקור ,קבוצות תמיכה.
תנאי קבלה  -הפנייה מהמחלקה לשירותים חברתיים/המוסד לביטוח לאומי ,וועדת קבלה.
ימי הפעילות – כל ימות השבוע א' – ה' בשעות 07:30-14:00
תשלום – על בסיס תעריף יומי בכפוף לחוק ביטוח סיעוד של הביטוח לאומי ,מבחן זכאות של
המחלקה לשירותים חברתיים בעיר.

למי פונים?

מזכירות מרכז היום לקשיש 04-8213784
המחלקה לשירותים חברתיים 04-8299209 / 04-8299266

מועדוני קשישים
מועדוני הקשישים מספקים את שירותיהם ל 6-מועדונים ב 5-מבנים ברחבי העיר נשר .המועדונים
מספקים לקשישים מסגרת תעסוקתית  -חברתית ומקום לשיפור ,ניצול ובילוי שעות ותרבות
הפנאי שלהם .כמו כן מספקים המועדונים מסגרות טיפוליות לקשישים עולים שמאפשרות להקל
את חבלי קליטתם בארץ.
פעילות המועדונים כוללת:

•
• מקהלות זמר ופיתוח קול
• ספריה
• ריקודי עם
• חוג ספורט

•
• הרצאות ,סדנאות
• חוגי מלאכת יד
• מסיבות ,ימי הולדת
• טיולים ,נופשונים בבתי מלון וסיורים לימודיים

משחקי שולחן

אולפנים לקשישים עולים
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•
• קונצרטים
• חוג סריגה ותפירה
• טניס שולחן
לימודי אנגלית

ימי הפעילות:
ראשון – חמישי בשעות .16:00-19:30 | 08:00-12:00
תשלום :דמי חבר חודשיים.

ועוד חוגי העשרה רבים ומגוונים.
רח' המתמיד  ,12בן דור 04-8210552

למי פונים?

רח' האלון  ,15רמות יצחק

04-8214098

רח' בר מוחא  ,1תל חנן 04-8213784
בית לנדאו ,גבעת נשר 04-8213784
מ ק ב צי די ו ר תל -ח נ ן

054-7-670771

שירותי טיפול וניקיון בבתי הקשישים

ביקור חולים

גמלאים הזקוקים לסיוע של מטפלים מיומנים

באמצעות מתנדבי העמותה.

בניקיון משק בית ,טיפול אישי וסיעודי ,רחצה,

שרותי כביסה

הבאת תרופות ,קניות או העסקת עובד זר

העמותה לקשיש מעמידה לרשות התושבים

 24שעות מוזמנים להתקשר לעמותה למען

הגמלאים בעיר שירותי כביסה לפרק זמן קצר

הקשיש לקבלת השירות.

במצבי חירום .זכאי השירות הינם קשישים

סיירת תיקונים

שהופנו על ידי עו"ס מהמחלקה לשירותים

בכדי לשמור ולשפר את איכות חייהם של

חברתיים ו/או הנהלת העמותה.

הגמלאים בישוב העמותה מפעילה בעלי

ארוחות חמות לבתים

מקצוע בשכר ובהתנדבות לסייע לקשישים

העמותה לקשיש מספקת ארוחות חמות

הזקוקים לתיקון דחוף בביתם (פתיחת סתימות,

כשרות לבתי הקשישים ,הארוחות באיכות

החלפת זכוכית שבורה ,בעיות חשמל,

ובטיב מעולים .הארוחות מותאמות במיוחד

אינסטלציה וכו') .חלק מהתיקונים נעשים

לגיל המבוגר.

ללא חיוב או בהשתתפות חלקית של הקשיש
(בהתאם למבחן הכנסה/המלצה מהמחלקה

השאלת ציוד רפואי שיקומי

לשירותים חברתיים).

ברשות העמותה לקשיש ,מכשור וציוד סיעודי
ושיקומי כגון :מקלות הליכה ,הליכונים ,כסאות

מתנדבים

גלגלים ,אביזרי בטיחות לשירותים ,מקלחת

העמותה משלבת בפעילויותיה כ 70-מתנדבים

ועוד .הציוד מושאל לגמלאים ללא עלות.

אשר מסייעים לצוות העובדים בטיפול ומתן
שירותים לקשישים .בין היתר מתנדבי העמותה

מספרה ,פדיקור ומניקור

מסייעים לצוות במרכז יום לקשיש בהפעלת

שירות הניתן לקהילת הגמלאים במחירים

מועדוני הקשישים הפזורים ברחבי העיר ,ביקור

מסובסדים.

חולים בבתיהם ובבתי החולים ,חלוקת מזון,
הפעלת פרויקטים שונים לגמלאים ועוד.
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אוזן קשבת

מרפאת שיניים

שירות זה מופעל על ידי מתנדבי העמותה

העמותה לקשיש בשיתוף עם המחלקה

למען הקשיש ובשיתוף המחלקה לשירותים

לשירותים חברתיים מנהלת מרפאת שיניים

חברתיים המפנה קשישים בודדים הזקוקים

לטיפול בתושבי העיר במחירים מסובסדים.

לשירות ייחודי זה המאפשר לקשישים לפרוק

זכאי הטיפול חייבים להגיע עם הפנייה

ולשתף מצוקות אישיות ,בדידות ,ומועקה.

מהמחלקה לשירותים חברתיים בעיר.

ל"חבר" הנמצא מעבר לקו הטלפון ורוצה

קהילה תומכת

ומעוניין להיות קשוב ולסייע ככל שיידרש.

התוכנית המופעלת בשיתוף המחלקה לשירותים

שיחות הטלפון מתקיימות מידי שבוע על ידי

חברתיים ,מספקת מענה לצרכיהם של

מתנדב העמותה למען הקשיש בנשר שדואג

קשישים המעדיפים להמשיך להתגורר בביתם

לידע את הקשיש לגבי זכויותיו ולהפנות אותו

ובסביבתם המוכרת .הקהילה התומכת מספקת

לגופים ציבוריים היכולים לסייע לו במידת הצורך.

לחבריה מגוון שירותים המבטיחים להם איכות
חיים ,ביטחון ועצמאות.

מקהלות זמר
פועלות במועדונים החברתיים ברחבי העיר.

מועדון רוטרי
רוטרי הוא ארגון עולמי רב תרבותי ,פלורליסטי וא-פוליטי .המאגד אנשי עסקים ובעלי מקצועות
חופשיים הפועלים למען טיפוח קשרים מקצועיים וכן למען מעורבות אקטיבית בחיי הקהילה ולמען
קידום פרויקטים הומניטאריים בעולם.
בנשר פועל מזה כחמש שנים מועדון רוטרי נשר .החברים נפגשים מידי יום שני בשעה 19:30
בבית לנדאו שבגבעת נשר (רח' אורח חיים .)1
החברים נהנים ממגוון הרצאות מעניינות ,בתחומים שונים ,נהנים מפעילות חברתית לצד יזמות
של פרויקטים קהילתיים לקידום ילדים ונוער ולמצוינות.
כל זאת בשיתוף פעולה מלא עם העירייה והמתנ"ס.
אורחים מוזמנים להרצאות בימי שני מ 20:00-בעלות  ₪ 30כולל קפה ומאפה.

למידע
נוסף:

ניתן לקרוא ולהתרשם יותר מהפעילות באתר המועדון
rotarynesher.org.il

או בפייסבוק :רוטרי נשר
איש קשר :לילי ליבוביץ 054-6099032
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בית חב"ד
בית חב"ד יודע להעניק לקשישים את הכבוד המיוחד הראוי להם ,מהמצווה החשובה "מפני שיבה
תקום והדרת פני זקן" .בית חב"ד נשר מפעיל ע"פ הוראת הרבי מליובאויטש "תפארת זקנים" –
מסגרת לימודים וחברתית של לימודי יהדות ושיעורי תורה לאזרחים הוותיקים.
מחשבת ישראל (נשים) ביום ראשון בשעה  9:30בבוקר בבית הכנסת רשב"י רח' בר–מוחא .7
פרשת השבוע (גברים ונשים) ביום שלישי בשעה  11:00בבוקר במרכז יום לקשיש רח' בר-מוחא .1
תניא (גברים) ביום שלישי בשעה  20:30בכרב בבית חב"ד רח' בר – מוחא .7
בית חב"ד נשר מפעיל מרכז להשאלת ציוד רפואי ושיקומי ללא תמורה (כסאות גלגלים ,קביים,
הליכונים ,מקלות הליכה ועוד).

למי פונים?

לתיאום ולפרטים נא להתקשר לרב שמחה ליפסקר 054-7473273

מזוזה כשרה שומרת על הבית שלכם .בית חב"ד מציע שרות של בדיקת מזוזות עד בית הלקוח.
לתיאום :הרב משה קורנט .054-7953770

מתנ"ס
הסניף המרכזי נמצא בתל חנן על יד עיריית נשר ,כולל גם את התיאטרון.
תחומי פעילות:

•

המתנ"ס מספק שירות לכל התחום הלא פורמלי בעיר:

•
• חוגים :ניתן לפתוח חוגים חדשים במינימום  10משתתפים.
• תרבות ואירועים  -ימי חג ,מופעי תרבות ,חופש וכו' .בנוסף לכך אירועים רב תרבותיים
ריכוז תחום ההתנדבות בקהילה.

לקהילת יוצאי אתיופיה ,יוצאי חבר העמים וכדו'.

•
• ספרייה עירונית.
• תרבות תורנית  -בשיתוף המועצה הדתית.
• תכניות לגיל השלישי  -מועדונים ,התנדבויות וכו'.
ניהול התיאטרון.

•
•

ממשקים מול המחלקה לשירותים חברתיים:

•

מתנדבים למשפחות ,פעילויות שונות.

שלוחות:

•
•

מרכז מוזיקה  -קרן היסוד :חוגי מוזיקה ,להקות מקומיות .מענה רב גילאי  -חוגים
לילדים ובני נוער ,קידום מקצועי למבוגרים ולימודי מחול.
בית לנדאו  -בגבעת נשר :חוגים ,מועדון גמלאים ,מפגשי ארגון רוטרי.

9

•
• מרכז אדמס ,משמש בעיקר את הקהילה האתיופית .יש במקום חוגים לילדים ולנשים.
• מכון כושר וסטודיו השיטה  -נמצא ברחוב השיטה בשכונת רמות יצחק .מספק חוגי
שלוחת רחוב הוורדים בשכונת רמות יצחק.

ספורט שונים וחדר עיסוי רפואי.

• מרכז קהילתי אשכול פיס  -רחוב השיטה ,שכונת רמות יצחק :אודיטוריום של 200

מקומות ,כיתות לימוד לחוגים וסטודיו למחול .חוגי מחול ,חוגי אומנויות והתעמלות לנשים.

למי פונים?

לכל שאלה ובירור ניתן לפנות למזכירות המתנ"ס
בימים :ראשון  -חמישי בין השעות 9:00- 17:00 :טלפון04-8213020 :

שירותי קופות חולים
קופות החולים  -מידע כללי
מבוטחים שהגיעו לגיל פרישה זכאים להפחתה של  50%בתקרת התשלום עבור שירותי בריאות
שונים.
• שירותי בריאות כללית*2700 :

• מכבי שירותי בריאות1-700-50-53-53 ,*3555 :
• קופת חולים מאוחדת*3833 :

• קופת חולים לאומית1-700-507-507 :
קופות החולים מפעילות יחידה להמשך טיפול בית ,המעניקה עזרה שיקומית וסיעודית לחולים
בביתם .יש לבדוק את הזכאות לקבלת השירות באמצעות רופא המשפחה.

קופות חולים אחראיות על אישור האשפוזים הבאים:
אשפוז חולה סיעודי מורכב  -חולה סיעודי מורכב הוא אדם שמצבו הבריאותי הייחודי מחייב טיפול
מיוחד ,נוסף על הצורך בעזרה מלאה בביצוע פעולות בסיסיות.
אשפוז במחלקות שיקום  -תהליך השיקום נועד לעזור לאדם שתפקודו היומיומי שנפגע ,לחזור
לתפקוד מרבי מבחינה פיזית ,נפשית וקוגניטיבית.
הוספיס  -לחולי מחלות סופניות.
אשפוז במחלקה תת חריפה  -חולים הנמצאים לאחר השלב החריף של מחלה פנימית שהטיפול
עדיין דורש ניטור וטיפול רפואי.
אשפוז במחלקה להנשמה ממושכת  -חולים הזקוקים להנשמה מלאכותית ממושכת.
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מרפאת קופ"ח מכבי
כתובת :מרכז רפואי נשר ,דרך השלום 16
פרטי קשר :טלפון | 04-821555 :פקס073-2284312 :
שעות פעילות :ראשון-חמישי  | 08:00-12:00ראשון-שלישי 16:00-18:00

מרפאת קופ"ח לאומית
כתובת :רח׳ הזית  ,1נשר
פרטי קשר :טלפון*507 :
שעות פעילות :ראשון ,שלישי ,חמישי 16:00-18:30 | 08:00-12:00
שני ,רביעי 08:00-13:00

מרפאת קופ"ח כללית
מרפאת תל חנן
כתובת :רח׳ הרב מרדכי בר מוחא 84
פרטי קשר :טלפון04-829-9400 :
שעות פעילות :ראשון ,שלישי 15:30-18:30 | 07:30-13:00
שני וחמישי  | 7:30-16:00רביעי ושישי 8:00-12:00
מרפאת רמות יצחק
כתובת :רח׳ האלון 23
פרטי קשר :טלפון04-6020700 :
שעות פעילות :ראשון  | 08:00-15:00שני וחמישי 15:30-19:00 | 08:00-12:30
שלישי  | 08:00-13:00שישי 08:00-12:00

מכון פיזיותרפיה
כתובת :דרך בר יהודה 50
פרטי קשר :טל' 04-8807520
שעות פעילות :ראשון  | 7:30-19:00שני 7:00-16:00
שלישי  | 15:30-18:00 | 7:00-14:00רביעי 07:00-18:00
חמישי  | 07:00-14:00שישי 07:30-12:00
מידע על שירותי בריאות כללית בנשר :מוקד לכל מידע הינו *2700

11

ותיקים במצבי סיכון
מיהו ותיק בסיכון?

"סיכון" משמעו איום על בריאותו של האדם ,ביטחונו ורווחתו הכוללת .גורמי הסיכון העיקריים הינם:
גיל  75ומעלה ,בעיות בריאות ,מוגבלות בתפקוד ,תלות בזולת ,בידוד חברתי ,רשת תמיכה
מצומצמת ויחסים בעייתיים במשפחה.

מצבי סיכון:
ירידה קוגניטיבית ,התעללות והזנחה :התעללות פיזית ,מינית או נפשית ,ניצול כלכלי ,הזנחה.
חשוב לדעת :בכל מקרה של חשש להתעללות ,הזנחה או ניצול של קשיש חסר ישע ,החוק מחייב
לפנות לעובד סוציאלי על פי חוק (פקיד סעד) לחוק ההגנה על חוסים ,במחלקה לשירותים
חברתיים או להגיש תלונה במשטרה.

למי פונים?

אלה אריש בועז ,עובדת סוציאלית 04-8299238
ella.a@nesher.muni.il

שירות לאזרחים ותיקים בביתם
קהילה תומכת
התוכנית המופעלת בשיתוף המחלקה לשירותים חברתיים והעמותה לקשיש ,מספקת מענה
לצרכיהם של קשישים המעדיפים להמשיך ולהתגורר בביתם ובסביבתם המוכרת .הקהילה
התומכת מספקת לחבריה מגוון שירותים המבטיחים להם איכות חיים ,ביטחון ועצמאות .שירותים
אילו כוללים בין היתר:

•

שירותי אב קהילה  -אדם המכיר את כל חברי הקהילה התומכת וזמין  24שעות לכל קריאה
מצד החברים .אב הקהילה אחראי לבצע ביקורים בבתי הקשישים ,לדאוג לשלומם וצרכיהם,
לבצע תיקונים קלים בבתיהם או לחלופין לדאוג להזמין איש מקצוע בתחום הנדרש ולפקח על

•

עבודתו ועלותו .
לחצן מצוקה  -חברי הקהילה מקבלים מוקד מצוקה ולחצן מצוקה לעת חירום .בזמן אמת
בלחיצת כפתור נוצר קשר עם מוקד המקושר עם שירותים רפואיים ,כיבוי אש ומשטרה.

• שירותים רפואיים  -לרשות החברים בקהילה התומכת עומדים מגוון שירותים רפואיים ,בהם:

•

הזמנת רופא לביקור בית במחיר סמלי ,הזמנת אמבולנס במקרה חירום או קבלת יעוץ רפואי.

סיירת תיקונים  -בכדי לשמור ולשפר את איכות חייהם של האזרחים הוותיקים בישוב העמותה
למען הקשיש מפעילה בעלי מקצוע בשכר ובהתנדבות לסייע לקשישים הזקוקים לתיקון דחוף
בביתם( .פתיחת סתימות ,החלפת זכוכית שבורה ,בעיות חשמל ,אינסטלציה וכו').
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חלק מהתיקונים נעשים ללא חיוב או בהשתתפות חלקית של הקשיש (בהתאם למבחן הכנסה\
המלצה מהמחלקה לשירותים חברתיים).
חברי הקהילה נהנים מפעילות חברתית מגוונת הכוללת בין היתר ,טיולים ומפגשים חברתיים.
רכז קהילה תומכת ,איתן 050-8724411

למי פונים?

עמותה למען הקשיש 04-8213784
המחלקה לשירותים חברתיים 04-8299266
נעמי גורל ,עובדת סוציאלית noemi.g@nesher.muni.il 04-8299266

ניצולי שואה
ניצולי שואה
בדיקות סטטוס לגבי היכרות בניצולות (קשר עם וועדת התביעות ,האוצר ,הקרן לרווחת נפגעי
השואה.

למי פונים?

אלה אריש בועז ,עובדת סוציאלית ella.a@nesher.muni.il 04-8299238

מיצוי זכויות לניצולי שואה
"תכנית סיוע לניצולי שואה" באמצעות המחלקה לשירותים חברתיים בנשר מסייעת לניצולי שואה
בצרכים מיוחדים ,עם עדיפות לסייע לניצולי שואה מקבלי השלמת הכנסה (ובהתאם לתקציב
באותה עת).
הסיוע מתמקד בתחומים הבאים:
• טיפולי שיניים

• רכישת מכשיר שמיעה
• רכישת אביזרי ראיה

• הסעות לטיפולים אונקולוגים  /דיאליזה
• רכישת קולנועית

יש לציין שלכל בקשה יש להגיש האישורים המתאימים לרכזת הנושא.

למי פונים?

נעמי גורל ,עובדת סוציאלית noemi.g@nesher.muni.il 04-8299266
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פעילויות חברתיות לניצולי שואה

מספר פעמים בשנה מתקיימות פעילויות חברתיות ייחודיות לניצולי שואה.

מועדון מופת לניצולי שואה
מועדון מיועד לניצולי שואה בלבד ברמת תלות נמוכה .המועדון פועל  3ימים בשבוע ומסייע
לקשישים ניצולי השואה להשתייך למערכת חברתית תומכת .המועדון מפעיל למענם מערך ייחודי
של סדנאות טיפוליות ופעילויות חברתיות המותאמות להיותם ניצולי שואה ,זאת בנוסף לטיולים
מסיבות ועוד .הניצולים אוכלים ארוחת בוקר קלה וצהריים במועדון ומגיעים אליו באמצעות מערך
הסעות מסודר.
ימי פעילות :ראשון ,שלישי וחמישי
שעות פעילות08:00-12:30 :
תנאי קבלה :הצגת אישור ניצול שואה רשמי ,אישור ועדת קבלה.

למי פונים?

נעמי גורל ,עובדת סוציאלית noemi.g@nesher.muni.il 04-8299266

עמותות וארגונים המסייעים לניצולי שואה

"עמך"  -המרכז הישראלי לתמיכה נפשית בניצולי שואה ומשפחתם .ייעוץ ,מיצוי זכויות ותיווך

לטיפול פרטני או קבוצתי.
תמיכה נפשית פרטנית וקבוצתית לניצולי שואה ולדור השני והשלישי.

למי פונים?

לירית גולן ,עובדת סוציאלית "עמך" liritizak@gmail.com 052-3504556

הקרן לרווחת נפגעי השואה בישראל  -טלפון ארצי 03-6090866
עמותת "אביב לניצולי השואה"  -סיוע וייעוץ אישי לניצולי שואה .טלפון 072-2424404
קו סיוע לניצולי שואה ובני משפחותיהם  -סיוע רגשי טלפוני  24שעות ביממה 7 ,ימים
בשבוע .השירות אינו דורש הזדהות וניתן בשפות עברית ,אנגלית ורוסית .טלפון 1-800-24-1201
סיוע משפטי מטעם משרד המשפטים  -מעניק לניצולי השואה ייעוץ במיצוי זכויות משפטיות.
הלשכה לסיוע משפטי בנצרת ,עו"ד גונן כספין .052-2362025
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גמלת סיעוד ועובדים זרים
חוק ביטוח סיעוד
ביטוח סיעוד נועד להבטיח את השהות בבית למי שהגיע לגיל הפרישה ונזקק לעזרת אדם אחר
בביצוע פעולות היום-יום ,או שהוא זקוק להשגחה בבית למען בטיחותו.

תנאי זכאות
מבוטחים שהגיעו לגיל פרישה עשויים להיות זכאים לגמלת סיעוד בהתאם למידת תלותם בזולת
ולגובה הכנסותיהם.
לבירור לגבי זכאות ,ניתן להיעזר במחשבון זכאות לגמלת סיעוד באתר המוסד לביטוח לאומי.
החל ממאי  2017ניתן להגיש תביעה לגמלת סיעוד עבור מי שמתעתד לעבור ניתוח ,או למי
שמאושפז בבית חולים  -במהלך תקופת האשפוז.
למידע נוסף ,באתר המוסד לביטוח לאומי.

אופן הגשת התביעה
את התביעה והמסמכים ניתן לשלוח באחת מהדרכים הבאות:

• מילוי טופס תביעה מקוון באתר ושליחתו בצירוף המסמכים הנוספים אונליין.

• מילוי טופס תביעה באופן ידני ,ושליחתו בצירוף המסמכים הנוספים באמצעות אתר האינטרנט.

•

הגשת התביעה והמסמכים בדואר ,בפקס או בתיבת השירות של הסניף לפי מקום המגורים.

לאחר הגשת התביעה ,אם הנך עונה על תנאי הזכאות הבסיסיים ,תביעתך תיבדק בהתאם
למסמכים הרפואיים ,ומעריך בסיעוד יתאם עמך ביקור בית ,כדי לבדוק את יכולת התפקוד שלך
בסביבת מגוריך .במקרים מסוימים ניתן יהיה לקבוע זכאות על סמך מסמכים רפואיים בלבד ,ללא
צורך בבדיקת מעריך.

שירות טרום סיעוד
שירות טרום סיעוד ניתן על-ידי חברות הסיעוד למי שהטיפול בתביעתם לגמלת סיעוד טרם
הסתיים ,והם זקוקים לעזרה סיעודית באופן מידי .השירות ניתן ללא תשלום.

שירותי סיעוד לניצולי שואה

ניצולי שואה התלויים לחלוטין בזולת ,או תלויים בזולת במידה רבה מאד זכאים לתוספת של שעות
סיעוד מהקרן לרווחה לנפגעי השואה בישראל .תוספת שעות הסיעוד עומדת על  9שעות סיעוד
שבועיות .החל מיום  01.01.2015ניצולי שואה המקבלים גמלה בכסף מהביטוח הלאומי מקבלים
גם את תוספת  9שעות הסיעוד כגמלה בכסף מטעם ועידת התביעות.
השירות של תוספת שעות הסיעוד ניתן רק בבית הניצול ואינו ניתן לניצולים השוהים במוסד
סיעודי או בית אבות או בדיור מוגן במחלקת תשושים.
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תביעה לחוק סיעוד טרם ניתוח מתוכנן
גמלת סיעוד זמנית ניתנת במקרים שבהם צפוי שיפור במצבו התפקודי של המבוטח (למשל
לאחר החלמה מניתוח) .במקרה שצורפו לתביעה מסמכים רפואיים מפורטים ,ייתכן שתיקבע על
פיהם זכאות זמנית במסלול מהיר ,ללא צורך לעבור בבית מבחן תלות.
זכאים לגמלה זמנית שגילם  80ומעלה יעברו מבחן תלות לקראת סיום תקופת הזכאות ,כדי
לקבוע לגבי המשך זכאותם לגמלה.

גמלת סיעוד
גמלה זו נועדה לתמוך באזרח ותיק המוגבל בפעילות היום-יום ,ונזקק לעזרה של אדם אחר
לאפשר את שהותו בביתו ,וכן לאזרח ותיק הנזקק להשגחה בביתו למען בטיחותו.

סל השירותים העומד לרשות האזרח הוותיק ומשפחתו במסגרת חוק סיעוד:

•
• מרכז יום לקשיש
• לחצן מצוקה  /קהילה תומכת
• שירותי כביסה
• מוצרי ספיגה
• ניתן גם לקבל גמלת סיעוד בכסף על פי תנאי זכאות

מטפל/ת לסיוע בטיפול אישי ועזרה בניהול משק הבית

לטיפול בנושא חוק סיעוד יש לפנות ל:
סניף המוסד לביטוח לאומי הקרוב :שד' פל-ים  ,8קריית הממשלה ,חיפה
טלפון04-8812345 | *6050 | *2637 :
כמו כן ,אפשר לפנות ישירות באתר אינטרנט של ביטוח לאומי.

חברות הסיעוד הפועלות בנשר:
העמותה למען הקשיש בנשר

04-8213784

מ.ס.ד

חברת שי

04-8210241

עמל ומעבר

074-7292650

דנאל

04-8607710

תיגבור

077-2371120

אלסן-אסיף

04-8257832

עמותת מט"ב

אתגר

073-2080020

א.ש סיעוד מקבוצה נטלי

04-8524777

מנפאוואר

04-8527676

מתן

04-8516444

נתן

04-8536707
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04-8666633

04-8640642

חברות המספקות מוצרי ספיגה בנשר:
חוגלה קימברלי (שיקמה) 08-9772800
09-7620000

כימיטק

1700-70-70-80

טלפארמה

עובדים זרים
אזרחים ותיקים הזקוקים לטיפול או השגחה במשך רוב שעות היממה ומעוניינים להישאר בביתם
ולא לעבור למסגרת מוסדית ,יכולים להעסיק עובד זר בביתם בהתאם להנחיות.
אתר השירותים והמידע הממשלתי המדריך להעסקת עובדים זרים.
"כל זכות" כל מה שצריך לדעת על עובדים זרים.
" "isavtaאתר המסייע במציאת עובדים זרים.

זכויות משפטיות והגנה על הוותיק
כאשר הוותיק סובל מירידה במצבו הפיזי או הקוגניטיבי ,יש באפשרותו להסתייע בכלים משפטיים
שיאפשרו לו להמשיך לחיות בכבוד ,ברווחה ובביטחון אישי .להלן זכויות ואמצעים חוקיים לסיוע
לוותיק:

מידע לגבי זכויות
תחנת ש"ל נשר -שירות יעוץ לאזרח
צוות שי"ל עומד לשירותכם לסייע במידע ,יעוץ והכוונה וקיצור תהליכים ביורוקרטים.
ללא תשלום ובסודיות

יעוץ וסיוע חינם במגוון נושאים:

•
• סיוע מול משרדי ממשלה ,מוסדות ציבור וביטוח לאומי
• צרכנות
• נדל"ן ודיור
• יחסי עבודה
• מס הכנסה ומע"מ
• ניהול כלכלת משפחה
מילוי טפסים וכתיבת מכתבים

שעות פעילות :ימי שני  | 16:00-18:00ימי רביעי 10:00-12:00
כתובת :משרדי שי"ל וקליטת עליה  -רחוב מרכז מסחרי (מול קופת חולים מכבי) תל חנן
טלפון לפניות בשעות הפעילות04-8299226 :
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ייפוי כח למתן טיפול רפואי לפי חוק זכויות החולה
אדם רשאי לייפות את כוחו של אדם אחר לקבל עבורו החלטות רפואיות למצבים עתידיים שבהם
לא יוכל לתת הסכמה מדעת לטיפול רפואי.

ייפוי כח מתמשך
במסגרת ייפוי הכוח המתמשך יכול אותו אדם לקבוע מראש הנחיות למיופה הכוח כיצד לנהוג ואלו
החלטות לקבל והוא יכול גם להשאיר למיופה הכוח את שיקול הדעת המלא בקבלת ההחלטות.

צוואה
עריכת צוואה מאפשרת לאדם לקבוע מה ייעשה ברכושו אחרי מותו.

אפוטרופוס
אפוטרופוס הוא אדם או עמותה הממונה על-ידי בית המשפט לדאוג לענייניו של מי שאינו מסוגל
לנהל את ענייניו בעצמו.

תג נכה
משרד הרישוי מנפיק תגי חניה לנכים להקלה על ניידותם.

למי פונים?

אלה אריש בועז ,עובדת סוציאלית ella.a@nesher.muni.il 04-8299238

עמותות לסיוע משפטי
עמותת "יד-ריבה" טלפון02-6444569 :
שירות של "יד ריבה" לקשישים מרותקי בית הנזקקים לייעוץ משפטי בעלות סמלית של .₪ 120
עמותת "המשפט בשירות הזקנה" טלפון1-800-2222-13 :

למי פונים?

אלה אריש בועז ,עובדת סוציאלית ella.a@nesher.muni.il 04-8299238

סדנאות והרצאות בנושא זכויות
אגף קהילה ורווחה ותחנת שי"ל מקיימים סדנאות המועברות על ידי עורכי דין מומחים בתחומים:
צוואות ,ירושות אפוטרופסות ,ייפויי כח וחוקי הגנה על הוותיק.

למי פונים?

אלה אריש בועז ,עובדת סוציאלית ella.a@nesher.muni.il 04-8299238
שי"ל שירות ייעוץ לאזרח 04-8299226
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