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תושבות ותושבים יקרים, 

עבורנו אתם, האזרחים הוותיקים של הישוב, נמצאים בראש סדר העדיפויות. 

תחום  את  ולפתח  לטפח  דגלה  על  חרטה  טבעון  קרית  המקומית  המועצה 

האזרחים הוותיקים. על פי תפיסתנו, הניסיון והתבונה אותה אתם מביאים הם 

הבסיס איתו ניתן להקים ולקיים ערכים של קהילה בריאה ומתפתחת.

בפתח שנת תשפ"א אנחנו גאים להציג בפניכם את חוברת המידע לאזרחים 

בשירותי  ולהיעזר  השונות  מהפעילויות  להתרשם  מוזמנים  אתם  הוותיקים. 

המחלקה לשירותים חברתיים לקבלת הזכויות המגיעות לכם.

שלהב"ת וועדת  עמותת  עם  פעולה  בשיתוף  חברתיים,  לשירותים  המחלקה 

אזרחים ותיקים של המועצה, דואגת למגוון רחב של פעילויות ולמענה בנושא 

מיצוי זכויות אותן נפרט בחוברת זו.

תקופת הקורונה מהווה אתגר מתמיד עבור כולנו, וביתר שאת עבור האזרחים 

בלכידות  הקהילתי,  בחוסן  היישוב  נמדד  כאלה  בתקופות  דווקא  הוותיקים. 

באזרחים  במתנדבים,  ביישוב,  גאים  אנחנו  המשותפת.  ובעשייה  החברתית 

הוותיקים ובעשייה המשותפת של כולם יחד.

בהזדמנות זו נודה לצוות המחלקה לשירותים חברתיים ולעומדת בראשה, תמי 

בן חמו, שרוח העשייה למען התושבים והתושבות בקרית טבעון עומדת בראש 

סדר העדיפויות שלה, וניתן לחוש אותה בתנופה האדירה בתחום השירותים 

החברתיים בקרית טבעון.

אנו מאחלים בריאות איתנה לכולכם, נוסיף להוות כתובת עבורכם.
 

שרון רופא אופיר עידו גרינבלום       
סגנית ראש המועצה   ראש המועצה המקומית      

ויו"ר ועדת ותיקים קרית טבעון       

עיצוב גרפי עיצוב:    

havoorastudio.co.il
צילום תמונת רקע: ד"ר אבישי טייכר

עריכה לשונית: חבצלת קולר 

http://havoorastudio.co.il 
http://havoorastudio.co.il 
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אזרחים ותיקים יקרים,

הוותיקים  של האזרחים  זכויותיהם  את  מפרטת  לפניכם  המובאת  החוברת 

חיים  תחומי  וכוללת  מקיפה,  החוברת  משפחותיהם.  בני  ושל  טבעון  בקרית 

שונים: תחום הבריאות, תחום הקצבאות, תשלומים לרשויות, הטבות בתחום 

הדיור, התעסוקה, השיקום ועוד. החוברת מביאה גם זכויות בתחום המשפט 

ולבני  לוותיקים   המגיעות  וזכאויות  שונים  פטורים  תשלומי  והאפוטרופסות, 

משפחותיהם.

וכלי עזר בסבך הבירוקרטיה לכם, לבני  אני תקווה שהחוברת תהווה מדריך 

המשפחות, לעובדים בתחום הגיל השלישי, למתנדבים, לאנשי ציבור ולמקבלי 

ההחלטות. אין לי ספק כי הכלים המובאים בחוברת זו יסייעו לכם לממש את 

יכולותיכם וזכויותיכם ממקום של ידע והבנה.

למיצוי  המרכז  לפעילי  ותיקים,  לאזרחים  המדור  לעובדות  להודות  ברצוני 

זכויות, לעמותת שלהבת, למפקחי משרד הרווחה שעבדו בנחישות על עדכון 

הפקת  לצוות  גם   להודות  ברצוני  ומקצועית.  יסודית  עבודה  על  החוברת, 

ועו"ס  ליאור ברסלר  )צאלי( צלאל, עו"ס  יצחק  החוברת: אלי פוליאקוב, 

נגה טלטש בצלאלי על העין הבוחנת, התיקונים, ההערות וההארות.

תמי בן חמו, 
מנהלת המחלקה לשירותים חברתיים, 

מועצה מקומית קרית טבעון

ותיקי קרית טבעון,

חוברת המידע מנגישה לכם את כל המידע על הפעילויות במוסדות הקריה 

לבדידות,  ההתייחסות  לשיפור  האב  מתכנית  חלק  והיא  אתכם  המשרתים 

לבריאות ולביטחון האישי שלכם. קרית טבעון מובילה באחוזי הוותיקים בארץ 

ולכן אין שום סיבה שלא נוביל גם בפעילות שלנו.

נכיר את כולכם ונשתדל לענות על רוב ציפיותיכם בכל הקשור לתרבות פנאי, 

ספורט ושרותים בקהילה התומכת ובעזרה הדדית.

  
יצחק )צאלי( צלאל, 

ועדת ותיקים 

האזרחים  של  הבית  את  שנה  מ-40  למעלה  כבר  מהווה  שלהב"ת  עמותת 

הזרוע  את  ומהווה  והסביבה,  טבעון  בקרית  ברוחם  והצעירים  הוותיקים 

רחב  מגוון  מציעה  העמותה  השלישי.  הגיל  בתחום  המועצה  של  הביצועית 

כמו  בסיסיים  לצרכים  מענה  ופנאי,  העשרה  תרבות,  חברה,  פעילויות  של 

זו  בחוברת  פרה-רפואיים.  טיפולים  וכן  והכוונה  ייעוץ  בדידות,  הפגת  תזונה, 

תמצאו תמצית של הפעילויות הקיימות בעמותה. אני מזמין כל אחד ואחת 

על  לרכב  זמר,  בחבורת  לשיר  שלו:  החלום  את  בעמותה  להגשים  מכם 

לקרוא  ההזדמנות  זו  ועוד.  לסרוג  בקרמיקה,  לפסל  ערבית,  ללמוד  אופניים, 

פעילויות  במגוון  בעמותה  להתנדב  המתנדבים,  לכ-120  להצטרף  ולכן  לכם 

קיימות או ליצור חדשות. שלהב"ת מקדמת בברכה כל רעיון או יוזמה בתחום 

הוותיקים.  האזרחים  של  החיים  איכות  את  לשפר  במטרה  השלישי   הגיל 

בברכה, 

אלי פוליאקוב, 

 מנכ"ל עמותת שלהב"ת
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אזרחים ותיקים בקרית טבעון

האוכלוסייה הוותיקה בטבעון מונה למעלה מ-4000 תושבים ותושבות ומהווה 

חלק משמעותי מהקהילה המקומית. 

המדור לאזרחים ותיקים במחלקה לשירותים חברתיים פועל לקידום הרווחה 

והחוסן של משפחות ותיקים בקרית טבעון על ידי בניית רצף שירותים ברמה 

תוך  העירונית,  וברמה  הקבוצתית-קהילתית  ברמה  הפרטנית-משפחתית, 

יצירת שיתופי פעולה עם כלל הגופים המציעים שירותים לוותיקים. 

ובפני  התושבים  כלל  בפני  חדשים  אתגרים  הציבה  האחרונה  השנה 

התושבים הוותיקים בפרט. אתגרים אלו זימנו אפשרויות לפיתוח מענים 

מתן  מזון,  חלוקת  כגון  יצירתיים  ופעולה  חשיבה  כיווני  וליצירת  קיימים 

מענים להפגת בדידות, חיזוק מערך המתנדבים ועוד.

בהפקת החוברת לקחו חלק מתנדבים רבים, אזרחים ותיקים תושבי המועצה, 

עובדי מועצה, עובדות המדור לאזרח הוותיק, עו"ס קהילה והתנדבות, מתנדבי 

וזאת  מתוך הבנת חשיבות הנגשת  ומתנדבי שלהב"ת,  הזכויות  מיצוי  מרכז 

מידע חיוני לוותיקים ולבני משפחותיהם. 

המחלקה לשירותים חברתיים, טלפון: 04-9539201

מידע על זכויות ושירותים

ותיקים  אזרחים  עבור  ומידע  הטבות  זכויות,   - הוותיק  לאזרח  המדריך 

בישראל. באתר או בטל' 8840*

כל זכות - בסיוע משרד המשפטים, מטה ישראל דיגיטלית במשרד לשוויון 

לאזרחים  זכויות  מיצוי  מדריך  ארציות,  זכויות  ריכוז   - ישראל  וג'וינט  חברתי 

www.kolzchut.org.il   ותיקים

משפחה מטפלת -  משפחות מטפלות המעוניינות לקבל מידע על משפחות 

מטפלות ועל מיצוי זכויות, יכולות להיכנס לאתר האינטרנט של מרכז מידע 

רעות - תמיכה וייעוץ לבני משפחה ולמטפלים.

המשרד לשוויון חברתי - חוק אזרחים ותיקים - מידע על הנחות והטבות 

לאזרחים ותיקים. באתר ניתן למצוא גם את הטפסים הנדרשים למילוי ולעיתים 

רשימת עורכי דין בעלי הכשרה לביצוע התהליך. טלפון: 8840*

ביטוח לאומי - זכויות ותיקים בביטוח הלאומי
מרכז מידע ארצי, טלפון: 6050*

מון
ד

ק
ד 

ור
ם: 

לו
צי

https://www.gov.il/BlobFolder/guide/faq/he/senior_rights_hebrew_1.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/guide/faq/he/senior_rights_hebrew_1.pdf
http://www.kolzchut.org.il/he/%D7%9E%D7%93%D7%A8%D7%99%D7%9A_%D7%9E%D7%99%D7%A6%D7%95%D7%99_%D7%96%D7%9B%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA_%D7%9C%D7%90%D7%96%D7%A8%D7%97%D7%99%D7%9D_%D7%95%D7%AA%D7%99%D7%A7%D7%99%D7%9D
http://www.kolzchut.org.il/he/%D7%96%D7%99%D7%A7%D7%A0%D7%94_%D7%95%D7%94%D7%96%D7%93%D7%A7%D7%A0%D7%95%D7%AA
http://www.kolzchut.org.il
http://www.kolzchut.org.il/he/%D7%9E%D7%93%D7%A8%D7%99%D7%9A_%D7%9E%D7%99%D7%A6%D7%95%D7%99_%D7%96%D7%9B%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA_%D7%9C%D7%90%D7%96%D7%A8%D7%97%D7%99%D7%9D_%D7%95%D7%AA%D7%99%D7%A7%D7%99%D7%9D
https://www.gov.il/he/Departments/Guides/benefits_shvyon
https://www.gov.il/he/Departments/Guides/benefits_shvyon
https://www.btl.gov.il/ZcuyotAsdience/Pages/GilShlishi.aspx
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הנחות בארנונה לאזרחים וותיקים

אזרח ותיק תושב המועצה, שעונה על אחד הקריטריונים הבאים, יכול לקבל 

 25% - 100% הנחה בארנונה:  

 א. מקבל הבטחת/השלמת הכנסה

 ב. נבדק על פי מבחן הכנסה 

 ג. מקבל קצבת אזרח ותיק 

 ד. מקבל קצבת סיעוד

 ה. נכה רדיפות הנאצים

 ו.  חסיד אומות עולם

ז.  אסיר ציון

המסמכים הנדרשים: 

צילום תעודת זהות וספח של הזכאי להנחה	 

אישור מביטוח לאומי על קבלת הקצבה	 

צילום חוזה שכירות עבור דירה בשכירות 	 

הגבייה  מחלקת  במוקד  לקבל  ניתן  בארנונה  להנחות  בנוגע  נוספים  פרטים 

בימים ראשון עד חמישי בשעות 13:30-12:30. 

בתקופת הקורונה, מענה טלפוני בשעות 13:30-10:30. 
טלפון: 04-9539292.   

פקס:   04-9539225.

ניתן לפנות גם דרך אתר האינטרנט של המועצה.  

נכנסים לאתר המועצה-<כתוב לנו-< העברת מסמכים במייל למחלקת הגבייה 

)סעיף 5(.

http://www.ktv.org.il/?SourceID=20&CategoryID=20&ArticleID=17

טיפול וייעוץ לאזרח הוותיק ולמשפחתו  

שירותי טיפול וייעוץ ניתנים לוותיק ולמשפחתו על ידי העובדות הסוציאליות 

במחלקה לשירותים חברתיים במועצה המקומית קרית טבעון:

התערבות 	  תוכנית  ובניית  מצב  הערכת  באבחון,  סיוע  משבר,  במצבי  ליווי 

ממוקדת בהתאם לצרכי הוותיק והמשפחה.

הדרכה לוותיקים ולבני המשפחה המטפלים בהם, ייעוץ ומיצוי זכויות.	 

בניית תוכנית טיפול לוותיקים עם ירידה תפקודית או קוגניטיבית.	 

תקופת הקורונה – מתן סיוע חומרי )תלוי קריטריונים(, תמיכת מערך מתנדבים 	 

וסטודנטים, הפגת בדידות ועוד.

סיוע חומרי, בכפוף לחישוב זכאות ותקציבי אגף קהילה ורווחה.	 

תיווך והפנייה למוסדות ולארגונים למימוש זכויות.	 

תיווך והפנייה לפעילות חברתית והתנדבותית. 	 

סידורים מוסדיים לבתי אבות - על פי הגדרות רפואיות.	 

למי פונים?

עו"ס תמר לוי אלוני, עו"ס לחוק לחוסים ואפוטרופסות 

04-9539259 טלפון:   

talev@kiryat-tivon.muni.il  מייל

עירית שלו, עו"ס אזרחים ותיקים ורכזת היחידה למניעת התעללות והזנחה 

של אזרחים ותיקים, טלפון: 04-9539219 
irit@kiryat-tivon.muni.il     מייל

משפחה  לבני  התכנית  ורכזת  ותיקים  אזרחים  עו"ס  בצלאלי,  טלטש  נגה 

מטפלים עיקריים באזרח הוותיק, טלפון: 04-9537179 

os4@kiryat-tivon.muni.il         מייל

מאיה רוזנר גולדשטיין, עו"ס אזרחים ותיקים, טלפון: 04-9539254 
os3tiv@kiryat-tivon.muni.il            מייל

סיגל קריספל – סמך מקצועי ורכזת תכנית ס.ל.ב  04-9539259

המדור לאזרח הוותיק מפעיל קו חם לאוכלוסייה המבוגרת בטבעון: 
052-5825544 

http://www.ktv.org.il/?SourceID=20&CategoryID=20&ArticleID=17
mailto:talev%40kiryat-tivon.muni.il?subject=
mailto:%20%20irit%40kiryat-tivon.muni.il%20%20?subject=
mailto:%20%20irit%40kiryat-tivon.muni.il%20%20?subject=
mailto:%20%20os4%40kiryat-tivon.muni.il%20%20?subject=
mailto:%20%20os4%40kiryat-tivon.muni.il%20%20?subject=
mailto:os3tiv%40kiryat-tivon.muni.il?subject=
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בנוסף, מוקד המועצה זמין 24/7. טלפון: 04-9539239

טיפול בבני משפחה המטפלים באזרח ותיק 

מטרת התוכנית היא שיפור או שימור תפקודם של בני משפחה המשמשים 

מטפלים באזרח הוותיק.

השירותים הניתנים: 

הערכת הצרכים של בן המשפחה המטפל ובניית תכנית התערבות.	 

טיפול פרטני קצר מועד.	 

הפעלת קבוצות תמיכה במתודות התערבות שונות. 	 

מתן מידע, ייעוץ, תיווך וסיוע במיצוי זכויות.	 

הפניה ושילוב בתוכניות ובשירותים קיימים לבני משפחה מטפלים.	 

מפגשי חשיפה ומידע לקהל הרחב.	 

פורומים מקצועיים ברשות המקומית למען בני משפחה מטפלים.	 

 	ZOOMזמן קורונה – הרצאות וסדנאות לקהל הרחב ב 

לבני  התוכנית  ורכזת  ותיקים  אזרחים  עו"ס  בצלאלי,  טלטש  נגה   - לפניות 

משפחה מטפלים עיקריים באזרח הוותיק, 

טלפון:               04-9537179

os4@kiryat-tivon.muni.il  מייל

שירותים בקהילה 

עמותת שלהב"ת

ברוחם  והצעירים  הוותיקים  האזרחים  של  הבית  היא  שלהב"ת  עמותת 

בקרית טבעון.

ופעילויות לאוכלוסייה  ומפעילה כבר כ-40 שנה שירותים  העמותה מפתחת 

המבוגרת בקרית טבעון.

כתובת ראשית: סמטת הלבנה 2 פינת האורנים 27 קרית טבעון

04-9535750 טלפון:     

פקס:        04-9830748

shalhevet01@gmail.com       :מייל

 http://www.shalhevet-tivon.org.il      :אתר

פייסבוק:       שלהב"ת – קרית טבעון. 

מנכ"ל - אלי פוליאקוב,   טלפון: 052-4402187. 

elipoli10@gmail.com      :מייל

shalevy@013net.net :יו"ר - יקי שלו.        מייל
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במסגרת העמותה, פועלים מספר מועדונים ושירותים 
 למען ותיקי הקריה:

מרכז יום רב תחומי אופק 

למה להישאר בבית כשאפשר לצאת?

מרכז היום הוא מסגרת חצי-יומית למבוגרים, הפועלת 5 ימים בשבוע מהבוקר 

עד הצהריים. המרכז הוקם כמרכז רב תחומי הנותן מענה חברתי ובריאותי, 

במטרה לשפר את איכות החיים של כלל האוכלוסייה המבוגרת בקרית-טבעון 

וסביבתה. המבקרים נהנים מהסעות אל המרכז וחזרה, מארוחת בוקר וארוחת 

צהרים וממגוון רחב של פעילויות:

חוגים: ציור, פסיפס, מלאכת יד, קרמיקה, יוגה צחוק ועוד.	 

פעילות גופנית: התעמלות, טאיצ'י, וכן פעילות גופנית באמצעות מכשירים 	 

בחדר הכושר.

הרצאות בנושאים שונים: ספרות, היסטוריה, תנ"ך, אקטואליה ועוד.	 

מרכז היום מציע לאזרחים הוותיקים בקרית טבעון ארוחות חמות. ניתן לאכול 

במרכז היום )בשעה 12:30, בתיאום מראש ובתשלום( או לרכוש ארוחות חמות 

הביתה. נציג העמותה ידאג להביא את הארוחה לבית הלקוח.

שירותים נוספים:

אחות מוסמכת ועובדת סוציאלית.

טיפולי פיזיותרפיה במחיר מוזל. 

שירותי מספרה, פדיקור ומניקור במחירים מוזלים.

במרכז נמצאת מחלקה לתשושי נפש: 

להשגחה  שונות  ברמות  דמנציה  מסוגי  הסובלים  אנשים  ליחידה  מתקבלים 

ולטיפול יום יומי, והם נהנים מהשירותים והפעילויות המוזכרים לעיל. השירותים 

ניתנים על ידי צוות מקצועי ובעל ניסיון רב. היחידה נבנתה בסגנון ביתי ומודרני, 

המקום מצויד ומאובזר ונעים לשהות בו. ביחידה מרפסת נעימה, חדר מנוחה 

ושירותים צמודים.

איך מתקבלים למרכז:

2 יחידות שבועיות ניתן ליהנות  זכאי חוק סיעוד של הביטוח הלאומי: בעבור 

מיום פעילות שלם במרכז היום, מדי שבוע .

ניתן גם להצטרף בתשלום של 135 ₪ ליום )התעריף מתעדכן מדי פעם. ניתן 

לשלם פחות אם ההגעה היא עצמאית(. קיימת אפשרות לקבל סיוע במימון 

השהות במרכז היום מהמחלקה לשירותים חברתיים.

מנופית,  זבולון,  ישי, מהמועצה האזורית  גם מרמת  קולט חברים  היום  מרכז 

מכפר חסידים, מרכסים ומיישובים אחרים בסביבה.

מנהלת המרכז - נטשה שטיין, טלפון: 050-2148853 

רח' סמטת הלבנה 2, קרית טבעון

טלפון:     04-9833255 

פקס:        04-9832743 

myom.tivon@gmail.com :מייל

קהילה תומכת

"בקהילה התומכת את/ה אף פעם לא לבד"

תוכנית המעניקה רשת ביטחון ואיכות חיים לחבריה בבית ובקהילה. התוכנית 

עצמאותם  על  לשמור  המעדיפים  מבוגרים  של  לצרכיהם  מענה  מספקת 

ולהמשיך להתגורר בביתם ובסביבתם, במגוון שירותים המבטיחים איכות חיים, 

עצמאות ופרטיות. 

חברי הקהילה נהנים משירותי אב/אם קהילה: 

סיוע בביצוע תיקונים קלים.

הבאת תרופות, קניות וביצוע שליחויות בעת הצורך.

בנוסף, חברי הקהילה זכאים לבחור שני שירותים מתוך סל משודרג וגמיש:

השירות הראשון - ביטחון אישי: 

מוקד  עם  נוצר קשר  כפתור  בלחיצת  יד.  + שעון  נייח  לחצן מצוקה  התקנת 

הזמנת  אמבולנס(.  או  )רופא  הרפואי  השירות  את  מיידית  המפעיל  החירום 

רופא 24 שעות ביממה - 25 ש"ח לביקור. 

mailto:myom.tivon%40gmail.com?subject=
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ביטוח שירותי הרמה )לאחר נפילה(.

התקנת אפליקציה "מוקד אנוש" בנייד מתאים. 

הזנקת כונן הקהילה במקרה חירום - כולל בשעות הלילה - ללא תשלום. 

שירות פינוי באמבולנס, ללא תשלום, על פי קביעת רופא המוקד בלבד. 

הזנקת שירותי חירום: מד"א, משטרה ומכבי אש - בהתאם לצורך ולנדרש.

איתור ועדכון בני המשפחה בעת מצוקה. 

בנוסף ללחצן המצוקה ניתן לבחור עוד שירות אחד מהרשימה הבאה, או 

לוותר על לחצן המצוקה ולבחור שני שירותים מהרשימה:

חוג אחד בשבוע במרכז אופ"ק שלהב"ת	 

ארוחת צהריים במרכז אופק שלהב"ת – 6 ארוחות בשנה.	 

הרצאות בקתדרה )מכללה( של שלהב"ת – 6 הרצאות בשנה.	 

קונצרטים במסגרת החוג להאזנה קלאסית – 6 קונצרטים בשנה.	 

הבאת תרופות מבית מרקחת – אחת לחודש.	 

פדיקור רפואי – אחת לרבעון        	 

)השתתפות בתשלום - 20 ₪ במרכז אופק / 50 ₪ בבית(.

עלות חודשית: 125 ₪ )מחיר מסובסד(

סבסוד לזכאי משרד הרווחה - 45 ש"ח, ולניצולי שואה - 25 ש"ח.

להצטרפות ובירור פרטים ניתן לפנות: 

Shalhevet.kehyla@gmail.com :דוא"ל

רכז הקהילה התומכת: משה אמסלם 052-2974185

אם קהילה תומכת: אפרת וייג 052-3707767

מועדון המפגש

ועצמאיים.  צעירים  לגמלאים  פעילות  מתקיימת  בו  ותרבותי,  חברתי  מועדון 

המועדון פועל בימי ראשון, שני ורביעי, בשעות הבוקר וכולל הסעות, ארוחת 

בוקר וארוחת צהריים.  המבקרים במועדון נהנים מפעילות גופנית, הרצאות 

בנושאים שונים, מלאכת יד ולימוד מחשבים. 

בימי שני ורביעי - תופרת מיומנת לתיקונים קלים. 

המועדון מציע טיולים ונופשונים בארץ וטיולים מודרכים בחו"ל. 

רכזת המועדון - צביה מזרחי,    טלפון: 052-2615800 

סמטת האחים פיש )על יד רחוב גולומב(, במקלט העילי. 

zviha33@gmail.com  :טלפון: 04-9830311      מייל

מכללה )קתדרה( – לימודי העשרה

וסדרות,  וסמסטריאליים  שנתיים  קורסים  של  רחב  מגוון  מציעה  העמותה 

בשעות הבוקר ואחר הצהריים.

מערכת מעודכנת ניתן לקבל במזכירות העמותה. הכניסה למרבית הקורסים 

היא באמצעות כרטיסייה, שאיתה ניתן להיכנס למספר קורסים.

וגיאולוגיה,  אסטרונומיה  ארכיאולוגיה,  המחול,  עולם  המוצעים:  הקורסים  בין 

ועוד  בישראל  טיולים  הרמב"ם,  רפואת  המוח,  עולם,  רואים  בריאות,  מקרא, 

ועוד. מומלץ לעקוב אחר העדכונים בעמותה. בנוסף, בעמותה ניתן ללמוד גם 

שפות: ערבית, אנגלית, ספרדית, גרמנית ויידיש.

שלהב"ת בשבת

שחרית שבת

אורח  מפי  מעניין  חיים  ספור  ושמיעת  אקטואליה  קצת  עם  חברתי  מפגש 

המתקיימת  שבת,  שחרית  של  אופייה  זהו   - אומנותי  בליווי  שזורים  השבת, 

בשעה 11:00. אורך המפגש כשעתיים, אחת לחודש. 

ערב זמר

20:00, בילוי מוסיקלי - שירה בציבור של שירי  אחת לחודש, במוצ"ש בשעה 

ארץ ישראל המוכרים והאהובים.

mailto:zviha33%40gmail.com?subject=
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קונצרט ערב קלאסי מוקרן – "לראות את המוסיקה"

אחת לחודש, במוצ"ש בשעה 19:00 מתקיים קונצרט מוקרן על מסך גדול עם 

מערכת שמע משובחת, הנותן לצופה המאזין חוויה מיוחדת, כאילו הוא נמצא 

באולם קונצרטים. משך הקונצרט כשעתיים כולל הפסקה וכיבוד קל.

חוגים ופעילויות בשלהב"ת

חוג למוסיקה קלאסית

ידיעותיהם  את  ולהרחיב  להעמיק  הרוצים  מוזיקה,  אוהבי  של  ומפגש  קונצרט 

במוזיקה לסוגיה השונים: קלאסית, קלה, ג'אז, עממית ועוד, באמצעות קונצרטים, 

שונים.  מלחינים  של  והרפרטואר  הקלאסיקות  ממיטב  והדגמות   הרצאות 

ימי שני בשעה 17:00

קבוצת מחול לגיל השלישי

סדנת מחול לאלה מאיתנו שאוהבים לרקוד או לאלה שתמיד חלמו לרקוד 

וטרם הספיקו. 

מנחה- תמה קסל

חבורת הזמר של העמותה – שלהבת רון

בשלהב"ת יש גם רון !

חברים   - זמר  חבורת  פועלת  העמותה  של  המוסיקלית  הפעילות  במסגרת 

המוסיקאי,  של  בניצוחו  חדשים,  ושירים  פעם  של  ישראל  ארץ  שירי  השרים 

המנצח והמעבד, יפתח גרשון. 

מרכז - יורם גרזון 

טלפון:    04-98348730, 050-7954934 

yoram.gerson@gmail.com   מייל

ימי ראשון בשעה  18:45.  בתשלום.

חוג ציור 

החוג מתאים לכל אחד ואחת, אין צורך כלל בניסיון קודם בתחום. שיטת הלימוד 

 מאד מסודרת - מן הקל אל הכבד. ציורי נוף וטבע עד לבני אדם. בתשלום. 

אומנות הזכוכית והבדיל

בהדרכת עמנואל זוהר. בתשלום.

ימי רביעי, 16:30-18:30

בית ספר ומועדון ברידג'

הברידג' הינו משחק מחשבה חברתי, תרבותי וספורטיבי מרתק, המעניק הנאה 

רבה למשחקים אותו. המשחק מהווה מעין "התעמלות למוח" ותורם לפיתוח 

החשיבה, הזיכרון והריכוז. 

מרכזת ומנחה - עמירה בן מרדכי 

טלפון: 04-9534801 , 052-3754841 

ימי ראשון, 10:00 - 12:30 - ברידג' למתקדמים בהדרכת יניב זק 

ימי שלישי, 09:00 -11:30 - ברידג' לא תחרותי 

ימי שלישי, 09:30 - 12:30 - ההיגיון שבברידג' -

בהדרכת עמירה בן מרדכי ועומר זך.

mailto:yoram.gerson%40gmail.com?subject=
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פעילות גופנית

מועדון בריאות וכושר

מרכזת - רבקה ברמן

מדריכים: אייל ישראלי ואולגה מרקוס

טלפון: 052-4483741 )טלפון של הרכזת(

מועדון הבריאות והכושר הינו ייחודי בסגנונו, מתאים לכל הגילאים ולכל רמות 

פעילות  ומשלב  כאחד  ולגברים  לנשים  מתאים  והתפקודי.  הגופני  הכושר 

אישית על מכשירים לצד פעילות קבוצתית מודרכת.

המדריכים מציעים תוכניות ייחודיות של גמישות ומתיחות, חיזוק מסת העצם, 

עיצוב וחיטוב, סיבולת לב-ריאה וחיזוק ובניית שרירים. המועדון מצויד במכשירי 

כושר. המדריכים מיומנים בהפעלת אוכלוסייה מבוגרת.

השיעורים מתקיימים בקבוצות קטנות - עד 9 אנשים ובהתייחסות אישית לכל 

משתתף. אפשרות לשיעור ניסיון - ללא תשלום.

ימי ראשון ורביעי, 07:00 - 11:00 וגם 16:00 - 19:00 

ימי שלישי ושישי,       07:00 - 09:00

פיזיותרפיה – פרטני וקבוצתי במחירים סמליים

שירות פיזיותרפיה חדש עם ציוד חדיש ומשוכלל. 

אפשרות ליצור טיפול קבוצתי מוזל סביב בעיות ספציפיות. 

מחירים מיוחדים לחברי מרכז יום ולחברי עמותה. 

לפרטים נוספים נא לפנות למזכירות מרכז היום, טלפון: 04-9833255

אוסטאופתיה – הריפוי העצמי של הגוף

האוסטאופתיה  גל.  עירית  ידי  על  בבוקר  חמישי  בימי  מתקיימים  הטיפולים 

יכולה לסייע במגוון רחב של בעיות. 

להזמנת טיפול: 052-4513109

פלדנקרייז

בהדרכת עפרה נצר 

ימי שני, 19:30-18:30

התעמלות שיקומית לעמוד השדרה

התעמלות שיקומית לעמוד השדרה, המפרקים והשרירים. מיועד לאוכלוסייה 

ולאלו הרוצים למנוע אותם. ההתעמלות  וברכיים  גב, צוואר  הסובלת מכאבי 

כוללת שיפור הרגלי היציבה, תרגילי גמישות למפרקי עמוד השדרה ותרגילים 

לחיזוק שרירי הגב, שרירי הליבה, הסוגרים ועוד. 

 מנחה - אורלי פלטנר, ד"ר לכירופרקטיקה ומומחית בבעיות גב, שלד ושרירים. 

ימי ראשון, בין השעות: 08:15 - 09:15 - אורלי 

ימי שלישי, בין השעות: 07:30 - 08:30 - אייל 

ימי חמישי, בין השעות: 08:15 - 09:15 - אורלי

צעדים – התעמלות לפגועי מפרקים ומושתלי מפרקים

כולל מפרקי  או אחריה,  לפני החלפת מפרקים  מיוחדת לאנשים  התעמלות 

ירך, ברכיים, קרסוליים וכתפיים הסובלים מחולשת שרירים ו/או שינויים ניווניים 

במפרקים. זו היא מסגרת מיוחדת לאנשים אשר למרות הקשיים מתעמלים 

ומשפרים את הכושר ואת התפקוד.

אלן ויסברג - פיזיותרפיסטית מוסמכת

טלפון: 054-3180980

ימי רביעי   18:00-17:00

 Dance for PD מחול למתמודדים עם פרקינסון

השיעורים מאפשרים לחולי פרקינסון לחוות את השמחה והתועלת שבמחול 

יכולות  קוגניציה,  משקל,  שיווי  כמו  לסימפטומים  להתייחס  הזמן  ובאותו 

מוטוריות, דכדוך וביטחון פיזי.

בהדרכת ליטל דורצ'ין 

ימי שני, 18:15-17:15 

התעמלות מיוחדת למתמודדים עם פרקינסון

בהדרכת גל המאירי, פיזיותרפיסטית 

ימי חמישי, 18:00-17:00
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הליכה נורדית )עם מקלות הליכה(

בהדרכת הילה קובר 

ימי שני,  מתקדמים   ב-07:30. 

ימי שלישי, מתחילים ב-07:30.

 

טניס שולחן

המשחק מתאים לנשים וגברים כאחד ולכל גיל. המועדון מצויד בשני שולחנות 

ולהתנסות  להצטרף  מוזמנים  אתם  נעימה.  ואוירה  ממוזג  אולם  תקניים, 

בפעילות ברוכה זו.

מרכז: יוסי ארז

טלפון: 052-5327606

17:00 – 15:30 בימי ראשון ושלישי קבוצת נשים 

 19:00 - 16:00 ימי ראשון     

 19:00 - 16:00 ימי שלישי     

 12:00 - 08:00 ימי רביעי     

 12:00 - 09:30 ימי חמישי     

12:00 - 09:30 ימי שישי     

שיעור פילאטיס עם כיסא

בהנחיית תמה קסל, בימי ראשון ב-11:30

חוג מטיילים

2 חוגי מטיילים ברמות קושי שונות המספקים לחברים טיולים ברחבי הארץ, 

הנחלים  זרימות  פריחה,  בעיתות  ומעניינים,  חשובים  ארכיאולוגיה  באתרי 

ותופעות הטבע המעניינות, וכל זאת באווירה חברתית של כיף והנאה. 

אחת  ראשון  בימי  הארץ  רחבי  בכל  מטייל  החוג   - לכת  למטיבי  חוג  גלים, 

לשבועיים. רמת קושי: בינוני ומעלה. טווח הליכה: 7 ק"מ עד 15 ק"מ. 

גאל, חוג לאוהבי לכת - החוג מטייל בחורשות ובגבעות הגליל התחתון בימי 

חמישי אחת לשבועיים. רמת קושי: קלה עד בינונית. טווח הליכה:  7 ק"מ עד 

10 ק"מ.

רכז: יורם גרזון 

טלפון:                    050-7954934 

yoram.gerson@gmail.com :מייל

מועדון גר"א - גמלאים רוכבי אופניים

קיימות כיום שלוש קבוצות רוכבים של גמלאים, אליהם הצטרפו גם רוכבים 

בין  הנעים  רוכבות במסלולים  ומעלה  בינונית  קושי  צעירים. הקבוצות ברמת 

30 ק"מ ל-70 ק"מ ביום רכיבה. הקבוצות ברמת קושי קלה רוכבות במסלולים 

הנעים בין 20 ק"מ ל-40 ק"מ ביום רכיבה.

רכז - יורם גרזון 050-7954934

מיינדפולנס

רכישת כלים לטיפוח שלווה נפשית ולהתמודדות עם מצוקות, כאב ומתח.

בהנחיית חדוה שיק.

בימי רביעי בשעה 17:00

mailto:yoram.gerson%40gmail.com?subject=
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שירותים נוספים לחברי עמותת שלהב"ת

מועדון מחשב לכל גיל

בפרט,  המבוגרת  ולאוכלוסייה  האוכלוסייה  לכלל  הזדמנות  ניתנת  במועדון 

לרכוש ניסיון ומיומנויות שימוש במחשב, בסמארטפון ובטאבלט, החיוניים כל 

כך לחיי עצמאות בימינו.

ההדרכה פרטנית, מותאמת לקצב, ליכולת האישית ולתחומי העניין המוגדרים 

של הלומד.

בתפעול  הדרכה  פייסבוק,  אלקטרוני,  ודואר  אינטרנט  ההדרכה:  נושאי 

טלפונים חכמים, מעבד תמלילים - מכונת כתיבה מודרנית ומשוכללת,  אקסל 

- לוח חישוב אלקטרוני, טיפול בתמונות: מצלמה דיגיטלית והעברת תמונות 

למחשב, עריכת סרטי וידאו, בניה ועריכה של מצגות, יצירת אלבומים וספרים 

זיכרון,  כרטיס  קי,  און  דיסק  ניידים:  זיכרון  לכלי  קבצים  העברת  באינטרנט, 

דיסקים ועוד, הורדה והתקנה של תוכנות.

גמלאים. למען  גמלאים   - מתנדבים  צוות  ע"י  ומופעל  מנוהל   המועדון 

מרכזת המועדון - חדווה גלמן

טלפון              054-4907584

hedvag4@gmail.com    :מייל

עברית לעובדים זרים

אמונה  שעליה  המבוגרת  לאוכלוסייה  ומסייעים  בקריה  גרים  זרים  תושבים 

ביצירת  תפקודם  את  לשפר  ובמטרה  השתלבותם  על  להקל  כדי  העמותה. 

יום, הוחלט בשלהב"ת לקיים  יותר עם המטופלים בחיי היום  תקשורת טובה 

עבורם שיעורי עברית. 

קריאה  יומיומיות,  ובסיטואציות  יום  יום  של  בעברית  שיחה  כוללת:  התוכנית 

וכתיבה לתפקוד יום-יומי.  

מורה ומרכזת: שולמית אורן

טלפון: 04-9535750 

ימי רביעי ב-13:30 )אורך הפעילות כשעתיים(.

התוכנית היא בהתנדבות ומוצעת ללא עלות למשתתפים.

מועדון פו"פ – פיסול ופרזול במתכת

בייצור אביזרי אמנות  ביטוי עצמי  יכולת  זה מקנה למשתתפיו  ייחודי  מועדון 

ממתכת, לרוב מגרוטאות ומכלי עבודה שיצאו מכלל שימוש. 

מרכז: אורי בנגר

טלפון: 04-9831130   052-5584979 

פעילות: ימי רביעי בבוקר ברח' היסמין, צמוד לוויצ"ו

מספרה

נשים  בה: תספורות  הניתנים  היטב, השירותים  ומאובזרת  מצוידת  המספרה 

וגברים, תסרוקות, צביעת שיער ועוד.

הספרית מקצועית והמחירים נוחים.

שושנה 052-8615970, קביעת תור בתיאום מראש.

התאמת פאות לנשים חולות סרטן 

להתאמת  הזקוקות  סרטן  לחולות  אכסניה  משמשת  שלהב"ת  מספרת 

וברגע של  פאה. ביחד עם שושנה הספרית המסייעת בהתאמה קורה הנס, 

יוצאת עם תסרוקת חדשה  חסד מוארות הפנים בניצוץ של תקווה והאישה 

המאפשרת לה להשתלב בחברה בראש מורם.

לתאום פגישה לגבי פאה ניתן לפנות לרותי: 052-3241796 

או לשושנה: 052-8615970

חברים לרפואה

נזקקים. הסתכלו על מחצית החפיסה המלאה, מישהו  איסוף תרופות עבור 

צריך אותה.

צורך,  בהן  שאין  התרופות  את  לאסוף  והסביבה  טבעון  לתושבי  קוראים  אנו 

כולל תרופות שפג תוקפן, ולהעבירן למרכז היום )חדר אחות( או למזכירות. 

אנו נדאג להעבירן למוקד איסוף התרופות של ארגון "חברים לרפואה".

הארגון ממיין את התרופות באמצעות רוקחים מוסמכים, ומעביר אותן לאלפי 

חולים השרויים במצוקה כלכלית. רכז הפרויקט: דוד כץ, 050-6263109 

mailto:hedvag4%40gmail.com?subject=
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תכנון רפואי בעניינים הנוגעים ל"החלטות סוף חיים"

כחלק מתכנון רפואי בעניינים הנוגעים להחלטות "סוף חיים", חשוב לדון ולדבר 

הנדרשים.  את הטפסים  למלא  וכן  האישיות  העדפותינו  על  לנו  הקרובים  עם 

כשירות לקהילת קרית טבעון, נרתמה עמותת שלהב"ת לקידום נושא חשוב זה. 

טפסי "הנחיות רפואיות מקדימות" ו"ייפוי כוח רפואי" מהווים ביטוי לרצונו של 

אדם לגבי הטיפול בו במצב בו לא יוכל להביע את דעתו ואת רצונותיו. ניתן 

ולא  מורכבים  אלה  שטפסים  כיוון  העמותה.  במזכירות  אלה  טפסים  לקבל 

תמיד מובנים מאליהם, ניתן להיעזר בצוות מתנדבים )רופאים, אחיות, עובדות 

סוציאליות( למילוי הטפסים. חברי הצוות מוסמכים לחתום על הטפסים כדי 

שיקבלו תוקף חוקי.

הפרלמנט בראשון

אורן. יגאל  בהנחיית  וארציים  מקומיים  נושאים  על  שבועית  דיונים   במת 

ימי ראשון ב-17:00.

מועדון הסרט הנוסטלגי ע"ש יעקב פקטור ז"ל

למי שרוצה להיזכר ולהתרגש מחדש מסרט טוב וישן. 

בימי חמישי ב-17:00 )בחורף( וב-18:00 )בקיץ(

מתנ"סים

טבעון,  רמת  דגניות,  קהילתיים:  מרכזים  כחמישה  רשת המתנ"סים מפעילה 

נרקיס, קרית חרושת ופיש. באחריות רשת המתנ"סים קרית טבעון אולם קולנוע 

 "זוהר", אולם "צוותא", בריכת השחייה "חנה סנש" ובריכת השחייה "גלי טבעון".

רשת המתנ"סים קרית טבעון מעניקה בראש ובראשונה מענה קהילתי, חברתי 

לכלל  להגיע  השואפת  קהילתית  עולם  תפיסת  מתוך  לתושבים.  ותרבותי 

העבודה  תכניות  נבנות  המקומית,  הקהילה  צרכי  על  ולענות  היישוב  תושבי 

והפרויקטים המגוונים.

מזכירות רשת המתנ"סים 04-9038100        

dafna@kiryattiv.matnasim.co.il :מייל

אולם  קולנוע זוהר            04-9830195

קונסרבטוריון                    04-9831142

מרכז קהילתי קרית חרושת  04-9532963, 054-4921055

מרכז קהילתי רמת טבעון 04-9532963

קונסרבטוריון

בשלהב"ת  פועלים  הקונסרבטוריון  בשיתוף  טבעון  קרית  המתנסי"ם  רשת 

לקירוב ועידוד המוזיקה לאזרחים ותיקים בקהילה.

מקהלת "קול הזהב" – מקהלת הגמלאים שפועלת ביחד עם הקונסרבטוריון, 

עובדת כבר שנים רבות עם המנצח רונן לן רידר.

לחלילית,  במורים  ומסייע  שלהב"ת  עם  רצוף  בקשר  נמצא  הקונסרבטוריון 

גיטרה ופסנתר לגימלאי קרית טבעון.

פרטי התקשרות:

מס' טלפון –                              049831142

אתר –                רשת המתנסים קרית טבעון

muzik@kiryattiv.matnasim.co.il   – מייל

שעות פתיחה –                     10:00-19:00

צילום: רון כספי

mailto:dafna%40kiryattiv.matnasim.co.il?subject=
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מרכז ההנצחה 

מרכז ההנצחה בקרית טבעון הוא מרכז תרבותי וחינוכי, המקדם פעילות ענפה 

והיא  טבעון,  קרית  של  הציבורית  הספרייה  נמצאת  במרכז  הגילים.  כל  לבני 

עשירה ומעודכנת; שלוש  גלריות פעילות; אולם קולנוע המתמחה בקולנוע 

ואומנות;  היסטוריה  ספרות,  בתחומי  הרצאות  של  שנתיות  סדרות  תיעודי; 

סדנאות לכתיבה יוצרת ולצילום; ערבי זמר; ימי עיון בנושאי אמנות ישראלית; 

שעות  בארץ;  הגלריות  במיטב  אמנות  סיורי  גלריה;  ושיח  תערוכות  פתיחת 

סיפור לילדים )מלווים בסבים וסבתות!( וחוגי העשרה שונים.

עמוד הפייסבוק: ספרייה ומרכז ההנצחה בקרית טבעון

https://www.facebook.com/tivonlib
להרשמה לניוזלטר: שלחו שם,  מספר טלפון נייד וכתובת מייל 

office@tivon-lib.co.il -ל

 מזכירות מרכז ההנצחה

רח' המגדל 2, ת.ד. 79 מיקוד 3603002

office@tivon-lib.co.il :פניות במייל בלבד

הספרייה הציבורית וגלריות מרכז ההנצחה

שעות פתיחה:

ימי ראשון ושלישי 12:00 - 19:00

ימי חמישי              18:00-10:00

ימי שישי              09:00 - 12:00

קופות חולים

מידע כללי 

50% בתקרת התשלום  מבוטחים שהגיעו לגיל פרישה זכאים להפחתה של 

עבור שירותי בריאות שונים. 

שירותי בריאות כללית:                            2700*

מכבי שירותי בריאות: 3555*, 1-700-50-53-53 

קופת חולים מאוחדת:                            3833*

קופת חולים לאומית:               1-700-507-507     

קופות החולים מפעילות יחידה להמשך טיפול בית, המעניקה עזרה שיקומית 

וסיעודית לחולים בביתם. יש לבדוק את הזכאות לקבלת השירות באמצעות 

רופא המשפחה.

קופות החולים 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 נפגע, לחזור לתפקוד 

מרבי מבחינה פיזית, נפשית וקוגניטיבית. 

 הוספיס 

ונותן מענה לחולי סרטן, בכל  ארגון שפועל בשיתוף עם עמותת עומק הלב 

לפרטים  הפורמליים.   לארגונים  משלים  שירות  נותן  הארגון  המחלה.  שלבי 

נוספים, ניתן לפנות לאיתנה 054-991-1120

אשפוז במחלקה תת חריפה

פנימית,  מחלה  של  החריף  השלב  לאחר  הנמצאים  לחולים  שמיועד  אשפוז 

כשהטיפול עדיין דורש ניטור וטיפול רפואי.

פי
ס

 כ
רון

ם: 
לו

צי

https://www.facebook.com/tivonlib/
https://www.facebook.com/tivonlib/
mailto:office%40tivon-lib.co.il?subject=
mailto:office%40tivon-lib.co.il?subject=
mailto:office%40tivon-lib.co.il?subject=
mailto:office%40tivon-lib.co.il?subject=
http://www.kolzchut.org.il/he/%D7%AA%D7%A7%D7%A8%D7%AA_%D7%AA%D7%A9%D7%9C%D7%95%D7%9D_%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%97%D7%AA%D7%99%D7%AA_%D7%91%D7%A7%D7%95%D7%A4%D7%95%D7%AA_%D7%94%D7%97%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%9D
https://www.clalit.co.il/he/info/about_site/Pages/sherutim_betashlum.aspx
https://www.maccabi4u.co.il/443-he/Maccabi.aspx
https://www.meuhedet.co.il/meuhedet/views/engine?rnd=0.78070704667795&templateName=menu.txt&idorItemId=topMenu&menuBarView=menu&menuBarSubjectParam=1211196727562&menuBarStartMenuParam=subSubject&topMenuId=11&menuBarOpenCatego
https://www.leumit.co.il/heb/rights/search/deductible/
http://www.kolzchut.org.il/he/%D7%97%D7%95%D7%9C%D7%94_%D7%A1%D7%99%D7%A2%D7%95%D7%93%D7%99_%D7%9E%D7%95%D7%A8%D7%9B%D7%91
http://www.kolzchut.org.il/he/%D7%A9%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%9D_%D7%91%D7%9E%D7%A1%D7%92%D7%A8%D7%AA_%D7%90%D7%A9%D7%A4%D7%95%D7%96_%D7%9C%D7%97%D7%95%D7%9C%D7%94_%D7%A9%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%9E%D7%99
http://www.kolzchut.org.il/he/%D7%94%D7%95%D7%A1%D7%A4%D7%99%D7%A1
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אשפוז במחלקה להנשמה ממושכת

חולים הזקוקים להנשמה מלאכותית ממושכת.

טיפולי שיניים 

יכולים   75 גיל  מעל  אנשים  הבריאות,  משרד  של  רפורמה  בעקבות 

ומשמרים.   מניעתיים  שיניים  טיפולי  שלהם  החולים  קופת  דרך   לקבל 

מעל גיל 80, ניתן לקבל טיפולי שיניים משקמים. 

על מנת לקבל את השירות, יש לפנות לקופת החולים של המבוטח. 

בקרית טבעון פועלות מרפאות של קופות החולים מכבי וכללית:

מרפאת קופ"ח מכבי  

כתובת: הרימונים 1

טלפון:           04-9037700 

פקס            073-2284305  

k_tivon@mac.org.il  מייל

  

מרפאות קופ"ח כללית 

מרפאת קרית עמל מרפאת הדולב      

כתובת: אלכסנדר זייד 2 כתובת:      הדולב 8 א'    

טלפון:    04-9037300 טלפון: 04-9539300    

לקופות החולים לאומית ומאוחדת אין סניפים בטבעון. 

אלו הסניפים הקרובים ביותר:

מרפאת קופ"ח לאומית מרפאות קופ"ח מאוחדת  

כתובת: שד' היובל יקנעם עלית כתובת:  הכלניות 47,  רכסים.   

טלפון:               04-6773700 טלפון:           04-9040304  

פקס:                   04-6773707 כתובת: הנרקיסים 16, רכסים   

טלפון:         04-904-0304

גמלת סיעוד ועובדים זרים

חוק ביטוח סיעוד 

ביטוח סיעוד נועד להבטיח את השהות בבית למי שהגיע לגיל הפרישה ונזקק 

בבית  זקוק להשגחה  או שהוא  היום-יום,  בביצוע פעולות  לעזרת אדם אחר 

למען בטיחותו. 

סל השירותים העומד לרשות האזרח הוותיק ומשפחתו במסגרת חוק סיעוד:

מטפל/ת לסיוע בטיפול אישי ועזרה בניהול משק הבית	 

מרכז יום לקשיש	 

לחצן מצוקה / קהילה תומכת	 

שירותי כביסה	 

מוצרי ספיגה	 

ניתן לקבל גמלת סיעוד בכסף על פי תנאי זכאות.	 

תנאי זכאות

סיעוד  לגמלת  זכאים  להיות  עשויים  פרישה  לגיל  שהגיעו  ישראל,  תושבי 

גמלת  את  לקבל  ניתן  הכנסותיהם.  ולגובה  בזולת  תלותם  למידת  בהתאם 

הסיעוד לאדם השוהה בביתו, בדיור מוגן או בבית אבות תחת פיקוח משרד 

הרווחה. במידה ואדם עובר להתגורר בבית אבות סיעודי, חוק סיעוד מתבטל. 

לבירור לגבי זכאות, ניתן להיעזר במחשבון זכאות לגמלת סיעוד 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.

mailto:k_tivon%40mac.org.il?subject=
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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

השירות ניתן על-ידי חברות הסיעוד לאדם שהגיש תביעה לגמלת סיעוד אולם 

הטיפול בתביעתו טרם הסתיים, והוא זקוק לעזרה סיעודית באופן מיידי. 

לקבלת השירות, יש לפנות לחברת סיעוד, לפי בחירתך. 

שירותי סיעוד לניצולי שואה

ניצולי שואה התלויים בזולת זכאים לתוספת של שעות סיעוד מהקרן לרווחה 

לנפגעי השואה בישראל.

תוספת שעות הסיעוד עומדת על 9 שעות סיעוד שבועיות.

השירות של תוספת שעות הסיעוד ניתן רק בבית הניצול ואינו ניתן לניצולים 

השוהים במוסד סיעודי או בבית אבות או בדיור מוגן במחלקת תשושים. 

לאומי  לביטוח  המוסד  ידי  על  שהוגדר  למי  אוטומטי  באופן  ניתנת  ההטבה 

כזכאי לגמלת סיעוד מקסימלית. 

גמלת סיעוד זמנית

מי שהגיע לגיל פרישה ועונה על תנאי הזכאות הכלליים לגמלת סיעוד, ובנוסף 

מתקיימים לגביו כל אלה:

זו הפעם הראשונה שאושרה לו גמלת סיעוד.

הוא אינו סובל מלקות נפשית, שכלית או קוגניטיבית.

יום  היום  פעולות  רוב  לביצוע  הזולת  בעזרת  רבה  במידה  תלוי   הוא 

ורופא המטפל בו אישר בטופס המיועד לכך, כי הוא סובל מליקוי זמני לתקופה 

שאינה עולה על חודשיים.

לקבלת קצבה זמנית, יש להגיש תביעה לגמלת סיעוד ולצרף הערכה רפואית 

יכול  חולים  בבית  שמאושפז  מי  מועד.  קצר  בסיעוד  הצורך  על  המצביעה 

להגיש את טופס התביעה באמצעות העובדת הסוציאלית של בית החולים. 

ניתן להגיש את התביעה עוד במהלך האשפוז.

זכאות  לקבל  ניתן  פיהם  שעל  רפואיים  מסמכים  אליהן  שיצורפו  בתביעות 

זמנית, הזכאות תיקבע למבוטח במסלול מהיר, ללא צורך לעבור בבית מבחן 

תלות על ידי מעריך.

לבירור זכאות וטיפול בנושא חוק סיעוד, יש לפנות לביטוח הלאומי בדרכים הבאות: 

סניף המוסד לביטוח לאומי הקרוב: שד' פל-ים 8, קרית הממשלה, חיפה.

טלפון: 2637*  6050*   04-8812345.

אתר האינטרנט של הביטוח הלאומי.

חברות סיעוד 

בטבעון פועלות מספר חברות סיעוד, שנותנות שירותים וסיוע לאזרחים ותיקים 

שנמצאו זכאים לכך, לפי החלטת ביטוח לאומי.  לרשימת חברות הסיעוד, ניתן 

לפנות לאתר האינטרנט של ביטוח לאומי. 

עובדים זרים

היממה  שעות  רוב  במשך  להשגחה  או  לטיפול  הזקוקים  ותיקים  אזרחים 

ומעוניינים להישאר בביתם ולא לעבור למסגרת מוסדית, יכולים להעסיק עובד זר.

מטופלים הזכאים לגמלת סיעוד, יכולים לבחור בין קבלת דמי הגמלה בכסף 



37 36

והעסקת עובד זר בעצמם לבין הסדר שבו חברת הסיעוד מעסיקה את העובד 

הזר בחלק מהמשרה, ואילו המטופל מעסיק אותו בחלק הנותר של המשרה. 

כולל  ישראלים,  עובדים  להם  שזכאים  העבודה  לתנאי  זכאים  זרים  עובדים 

ביטוח רפואי, חופשה שנתית, חגים וחופשות מחלה. 

רשות האוכלוסין וההגירה היא זו שמעניקה היתר להעסקת עובד זר.  

טלפון: 3450*

 למידע נוסף - כל מה שצריך לדעת על עובדים זרים - ניתן לפנות לאתר "כל זכות". 

 לפרטים נוספים על העסקת עובדים זרים יש לפנות לאחת מחברות הסיעוד. 

חברות המספקות מוצרי ספיגה בקרית טבעון

חוגלה קימברלי )שקמה(             08-9772800

כימיטק                                      09-7620000

ותיקים במצבי סיכון

ומבחינה  התעללות והזנחה הן התנהגויות בלתי מקובלות מבחינה חברתית 

מוסרית ובמצבים מסוימים נחשבות לעבירה פלילית.

לידי  התעללות בזקנים והזנחתם היא בעיה חברתית מורכבת היכולה לבוא 

ביטוי בפגיעה פיזית, נפשית, כלכלית, מינית, רוחנית ובהפרת זכויות. 

היחידה למניעת התעללות והזנחה של אזרחים ותיקים הוקמה כיחידה ייעודית 

במחלקה לשירותים חברתיים ומטרתה התמודדות אפקטיבית עם התופעה, 

המשפט  מערכת  הרווחה,  בתחום  פתרונות  מתן  וכן  שירותים  מערך  בניית 

ואכיפת החוק במטרה לסייע לאזרחים הוותיקים הנתונים בסיכון. 

במקרים רלוונטיים ניתן לפנות לרכזת היחידה 

עו"ס עירית שלו בטלפון 04-9539219 

irit@kiryat-tivon.muni.il           מייל

  

שיטור קהילתי

בטבעון קיימת נקודת משטרה המעניקה שירותי משטרה לתושבים.

המשטרה מבצעת סיורים ביישוב לנוכחות, הרתעה והגברת תחושת הביטחון 

ובכל זמן נתון נבדקים ומטופלים אירועים חריגים.

בכל חשד או מצב של תחושת חוסר ביטחון יש לפנות למוקד 100 

או למאיר אמסלם השוטר הקהילתי 050-5068464

צילום: רון כספי

mailto:irit%40kiryat-tivon.muni.il?subject=
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ניצולי שואה

על מנת לבדוק את סטטוס ההכרה בניצולות )על ידי קשר עם ועדת התביעות, 

עם האוצר, עם הקרן לרווחת נפגעי שואה( ואפשרות לעזרה ולסיוע למיצוי 

זכויות ניצולי שואה בתחומים כמו טיפולי שיניים, רכישת אביזרי ראייה ושמיעה, 

הסעות לטיפולים אונקולוגיים או לדיאליזה - יש לפנות למחלקה לשירותים 

חברתיים, המדור לאזרח הוותיק 04-9539201.

עמותות וארגונים המסייעים לניצולי שואה

עמך

בטבעון מתקיימת קבוצה לתמיכה נפשית וחברתית ולליווי של ניצולי השואה 

ושל בני הדור השני. על מנת לקבל את השירות, יש לפנות למחלקה לשירותים 

חברתיים - המדור לאזרח הוותיק. 

בנוסף, עמותת עמך מפעילה קו סיוע ארצי, שפעיל בימי ראשון עד חמישי, 

בשעות 08:00 – 20:00.

טלפון: 1-800-27-66-55

הקרן לרווחת נפגעי השואה בישראל 

העמותה פועלת בסיוע בהפגת בדידות, בעזרה ברכישת משקפי ראייה, בעזרה 

במימון טיפולי שיניים, בהפעלת קו לניצול ועוד. חלק מהשירותים ניתנים לפי 

מבחן הכנסות. 

טלפון ארצי 03-6090866

עמותת אביב לניצולי השואה

סיוע  משפטי וייעוץ אישי לניצולי שואה. 

טלפון  072-2424404   5711*

ער"ן קו סיוע נפשי לניצולי שואה ובני משפחותיהם

 סיוע רגשי טלפוני 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע.

 השירות ניתן בשפות  עברית, אנגלית ורוסית. 

  

סיוע משפטי מטעם משרד המשפטים

 משרד המשפטים מעניק סיוע משפטי ללא עלות לניצולי שואה. הסיוע  ניתן 

המשפטי.  הסיכוי  במבחן  עמידה  יש  האם  ובדיקה  המקרה  בחינת  לאחר 

הסיוע ניתן בתחומים הבאים:

ייעוץ משפטי ראשוני במיצוי זכויות	 

ייצוג בפני ערכאות משפטיות בהליכים נגד הרשות לזכויות ניצולי שואה	 

ייעוץ וייצוג משפטי לניצולי שואה בהליכי הוצאה לפועל	 

ייצוג משפטי בתביעות של ניצולי שואה להחזרת שכר טרחה עודף	 

מוקד טלפוני: 6405*

צילום: רון כספי

http://www.amcha.org/
http://www.kolzchut.org.il/he/%D7%9E%D7%95%D7%A7%D7%93_%D7%99%D7%A2%D7%95%D7%A5_%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%9D_%D7%9C%D7%A0%D7%99%D7%A6%D7%95%D7%9C%D7%99_%D7%A9%D7%95%D7%90%D7%94_%D7%91%D7%A2%D7%9E%D7%95%D7%AA%D7%AA_%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91_%D7%9C%D7%A0%D7%99%D7%A6%D7%95%D7%9C%D7%99_%D7%94%D7%A9%D7%95%D7%90%D7%94
http://www.justice.gov.il/Pubilcations/Articles/Pages/LegalAidnl.aspx
http://www.justice.gov.il/Pubilcations/Articles/Pages/LegalAidnl.aspx
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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. 

ישנן מספר אפשרויות משפטיות לשמירה על זכויותיו של הוותיק:

אפוטרופוס	 

תומך החלטות	 

ייפוי כוח מתמשך	 

ההבדל בין האפשרויות נעוץ ביכולת או באי היכולת של הוותיק לקבל החלטות 

בכל תחום שהוא.

בכל המקרים נדרשת מעורבות עורך דין אשר עבר הכשרה מיוחדת.

אפוטרופוס

במקרים בהם אנשים אינם מסוגלים לנהל את ענייניהם, בית המשפט ממנה 

אפוטרופוס כדי לסייע להם, לדאוג לענייניהם ולהגן עליהם, על גופם ועל רכושם.

למידע מפורט על התהליך ראו "מינוי אפוטרופוס" באתר "כל זכות".

תומך החלטות

ולתמיכה בניהול ענייניו הכספיים  תומך החלטות מסייע לאדם הזקוק לליווי 

ובקבלת החלטות. האדם ממשיך לקחת חלק בהחלטות.

ניתן למנות תומך החלטות כחלופה למינוי אפוטרופוס במקרים שבהם הקשיים 

של הנתמך אינם חמורים דיים כדי לשלול את כשרותו המשפטית.

למידע מפורט על התהליך ראו "מינוי תומך החלטות" באתר "כל זכות".

ייפוי כוח מתמשך

ייפוי כוח מתמשך הוא מסמך משפטי המאפשר לכל אדם בגיר )מעל גיל 18( 

ייפוי הכוח ואת תוצאותיו, לקבוע כיצד ועל ידי מי  המבין את משמעותו של 

יטופלו ענייניו בעתיד, כאשר לא יוכל לטפל בהם בעצמו, למשל עקב מחלות 

זקנה )כמו דמנציה(, מוגבלות נפשית וכיו"ב.

מטרת ייפוי הכוח היא לאפשר לאדם להפקיד את קבלת ההחלטות בעניינו 

בידי אדם אחד או יותר שהוא סומך עליהם )מיופה הכוח(.

ומייפוי  רכוש(  )כולל  כלכליים  לנושאים  כוח  מייפוי  מורכב  כוח מתמשך  ייפוי 

ניתן  וכדומה(.  רפואי  טיפול  אי קבלה של  או  על קבלה  )החלטה  רפואי  כוח 

 לחתום בנפרד על טופס של ייפוי רפואי אצל רופאה/עובדת סוציאלית/אחות.

דין שעבר הכשרה בנושא  ניתן לחתום רק אצל עורך  ייפוי כוח מתמשך  על 

במשרד המשפטים.

למידע מפורט על התהליך ראו "ייפוי כוח מתמשך למצבים של אי יכולת לקבל 

החלטות בעתיד" באתר "כל זכות".

ללשכה  לפנות  ניתן  המשפטיות,  האפשרויות  לגבי  והכוונה  ליווי  לקבלת 

זכויות  מיצוי  ולמרכז   04-9539201 הטלפון:  במספר  חברתיים  לשירותים 

infotivon@gmail.com בכתובת המייל

 תחנת ייעוץ לאזרח 

נושאים,  במגוון  המועצה  לתושבי  עוזרים  לאזרח  הייעוץ  מתנדבי 

השלישי.   הגיל  ובנות  בני  לזכויות  הקשורים  נושאים  גם   וביניהם 

השירות ניתן ללא עלות. 

בין היתר ניתן סיוע בתחומים הבאים:

מילוי טפסים וכתיבת מכתבים	 

סיוע מול משרדי ממשלה, מוסדות ציבור וביטוח לאומי	 

צרכנות	 

ניתן ליצור קשר עם המרכז 

 infotivon@gmail.com  בכתובת הדואר אלקטרוני

https://www.kolzchut.org.il/he/%D7%9E%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%99_%D7%90%D7%A4%D7%95%D7%98%D7%A8%D7%95%D7%A4%D7%95%D7%A1
https://www.kolzchut.org.il/he/%D7%9E%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%99_%D7%90%D7%A4%D7%95%D7%98%D7%A8%D7%95%D7%A4%D7%95%D7%A1
https://www.kolzchut.org.il/he/%D7%90%D7%A4%D7%95%D7%98%D7%A8%D7%95%D7%A4%D7%95%D7%A1
https://www.kolzchut.org.il/he/%D7%9B%D7%A9%D7%A8%D7%95%D7%AA_%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%98%D7%99%D7%AA
mailto:infotivon%40gmail.com?subject=
mailto:infotivon%40gmail.com?subject=
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עמותות וייעוץ משפטי

יד ריבה 

עמותה ללא כוונת רווח המסייעת בהגנה על קשישים מפני מקרי עושק וניצול 

כלכלי. טלפון: 02-6444569   

מרכז גישור קהילתי 

שירותי גישור בהתנדבות. המרכז נמצא בפיקוח של משרד המשפטים ומתמחה 

הילדים  בין  סכסוכים  פתירת  בתוך המשפחה,  גישור  ביניהם  נושאים,  במגוון 

והגעה להסכמות במשפחה הרב דורית. המרכז מלווה החלטות משפחתיות 

בתחומים: נכסים, ירושות, מתנות, אופן הטיפול בהורה הקשיש ועוד וכן מלווה 

בגישורים בין שכנים. 

בנג'י גולן,      מנהל מרכז הגישור 

טלפון:                  052-8969664 

benjie.golan@gmail.com  מייל

המשרד לשוויון חברתי 

קבוצות  של  חברתי  שוויון  לקדם  למטרה  לו  שם  חברתי  לשוויון  המשרד 

הוותיקים.  האזרחים  אוכלוסיית  קידום  היתר  ובין  בישראל   שונות 

המשרד מפעיל מספר פרויקטים הקשורים לאזרחים הוותיקים:

מוקד 8400*  במוקד ניתן מידע וסיוע בבירור זכויות בתחומים הבאים: זכויות 

בריאות,  שואה,  ניצולי  זכויות  לאומי,  ביטוח  הוותיקים,  האזרחים  חוק  מכוח 

סיעוד ועובדים זרים, דיור, פנסיה, הכנה לפרישה, רווחה, צרכנות, תרבות ופנאי 

וכל נושא שקשור לחיי היום יום של האזרח הוותיק בישראל.

על  המקשים  חסמים  ובהסרת  בעיות  בפתרון  זכויות,  בבירור  מסייע  המוקד 

האזרחים הוותיקים בקבלת זכויותיהם ובמימוש הטבות. המוקד פועל אל מול 

גופים שונים במגזר הציבורי ומחוצה לו, בשמם ולצדם של האזרחים הוותיקים. 

טל. 8400*  

המוקד פעיל בשעות 08:00 - 16:00

פרויקט שלישי בשלייקס 

מיזם שנועד לאפשר לאזרחים הוותיקים לצאת מהבית, לטייל, לצרוך תרבות, 

לבלות וליהנות, והכל במחירים אטרקטיביים במיוחד עבורם.  מדי יום שלישי 

ניתנות הנחות משמעותיות בבתי קולנוע, תיאטראות, מוזיאונים ואתרי תרבות 

ומורשת בכל רחבי הארץ. מוזמנים לגלוש ולהתעדכן באתר:

https://www.shlaykes.co.il/login.php 

הנפקת תעודת אזרח ותיק 

חוק האזרחים הוותיקים קובע כי אזרח ותיק הינו תושב ישראל שהגיע, לפי 

באופן  נשלחת  התעודה  מעבודה.  פרישה  לגיל  האוכלוסין,  במרשם  הרישום 

אוטומטי עם ההגעה לגיל הפנסיה. במידה ולא קיבלתם את התעודה בחלוף 

30 ימים, ניתן לפנות למשרד לשוויון אזרחי בטל. 8400* או דרך אתר המשרד. 

mailto:benjie.golan@gmail.com
https://www.shlaykes.co.il/login.php
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בתי אבות ודיור מוגן

בארץ קיימות מספר מסגרות חוץ ביתיות לבני הגיל השלישי, שמיועדות לתת 

טיפול והשגחה בהתאם למצב התפקודי של האדם.

  

הגדרות של מצב תפקודי בזקנה
  

עצמאי - אדם המסוגל לבצע את כל הפעולות היומיומיות ללא סיוע, כלומר: 

הלבשה, רחצה,  בישול, אכילה, הליכה ושליטה על הסוגרים.

תשוש - אדם שזקוק לעזרה חלקית, לפחות באחת מהפעולות היומיומיות 

הבאות: הלבשה, רחצה, אכילה, בישול, הליכה בבית ושליטה על הסוגרים. 

באופן  זקוק  הירוד  ותפקודו  הבריאותי  מצבו  שעקב  אדם   - סיעודי 

היומיומיות  הפעולות  בכל  או  ברוב  חלקית  או  מלאה  לעזרה  קבוע 

הסוגרים.   על  ושליטה  הליכה  אכילה,  בישול,  רחצה,  הלבשה,  הבאות: 

צרכיו. על  שולט  ואינו  גלגלים,  לכיסא  או  למיטה  מרותק  הוא   לרוב, 

לבצע  היכולת שלו  לחוסר  בנוסף  סיעודי, אשר  חולה  הוא   - סיעודי מורכב 

פצעי  עקב  וזאת  רופא  של  צמודה  להשגחה  זקוק  יומיומיות,  פעולות 

והקרנות. כימותרפיים  וטיפולים  דיאליזה  ממושך,  ורידי  תוך  עירוי   לחץ,  

זיכרון  בעיות  הכוללת  קוגניטיבית  מירידה  הסובל  אדם  הוא   - נפש  תשוש 

הפרעות  או  אדישות  של  ממצבים  או  ובמקום,  בזמן  בהתמצאות  בעיות  או 

המצב  על  הוא  בהגדרה  הדגש  לסכנו.  עלולים  אשר  מצבים   - בהתנהגות 

הקוגניטיבי, כאשר מבחינה תפקודית האדם יכול להיות אפילו עצמאי לגמרי 

וללא בעיות פיזיות. 

עזרה במימון המוסד החוץ ביתי

לכל המסגרות החוץ ביתיות, מלבד מסגרות הדיור המוגן, ניתן לפנות לבקשת 

הבריאות/ הרווחה/משרד  )משרד  המדינה  מרשויות  המוסד  במימון  עזרה 

קופות החולים - תלוי בסוג המוסד(. העזרה נבחנת לפי רמת ההכנסות של 

האדם ולפי הכנסות ילדיו. במידה ומאושרת עזרה במימון,  העזרה יכולה להיות 

מלאה או חלקית. 

סוגי המסגרות החוץ ביתיות

והשירותים  הרווחה  העבודה,  משרד  של  פיקוח  תחת  נמצא    - מוגן  דיור 

החברתיים ונותן מענה לאוכלוסייה המבוגרת העצמאית והתשושה. התשלום 

ניתן לקבל עזרה במימון מהמדינה. הדיור  ולא  הינו פרטי  עבור הדיור המוגן 

ניתן לקבל שעות חוק סיעוד  ורווחה.  פנאי  רפואית,  נותן מענה של השגחה 

 וניתן לשהות במקום יחד עם עובד זר, בהתאם להסכם מול בעלי הדיור המוגן. 

תחת  שנמצאים  מוסדות   - ולתשושים  לעצמאיים  אבות  בתי 

החברתיים.    והשירותים  הרווחה  העבודה,  משרד  של   פיקוח 

עזרה  קבלת  לבחינת  מהמדינה.  במימון  עזרה  לקבל  ניתן  אלו  במוסדות 

מגוריו.   במקום  חברתיים,  לשירותים  ללשכה  לפנות  האזרח  על   במימון, 

המדינה  עם  ביחד  משתתף  או  למוסד,  פרטי  באופן  משלם  האדם  אם 

חוק  של  מטפלת  שעות  לקבל  ניתן  לפחות,  אחוז  בחמישים  המוסד  בעלות 

ספיגה. מוצרי  ברכישת  או  בכסף  סיעוד  חוק  שעות  את  להמיר  או   סיעוד, 

אחראית  סוציאלית,   עובדת  וסיעודית,  רפואית  השגחה  יש  אלו  במוסדות 

ופעילויות.  חוגים  כביסה,  שירותי  ארוחות,  מטפלות,  צוות   תעסוקה, 

העבודה,  משרד  באתר  נמצאים  ולעצמאים  לתשושים  המוסדות  רשימת 

הרווחה והשירותים החברתיים. 

- מוסדות אלו נמצאים תחת פיקוח  בתי אבות לסיעודיים ולתשושי נפש 

ממשרד  במימון  עזרה  לקבל  ניתן  אלו  במוסדות  הבריאות.  משרד  של 

הקרובה  הבריאות  ללשכת  לפנות  יש  הסיוע,  את  לקבל  כדי  הבריאות. 

באתר  נמצאת  הבריאות  לשכות  של  הרשימה  המגורים.  למקום  ביותר 

באתר  או  נפש;  ותשושי  סיעודיים  עבור קשישים  מוסדי  סידור    - זכות”  “כל 

ממושכות.  למחלות  המחלקות   - הבריאות  לשכות   - הבריאות   משרד 

 במוסדות אלו לא ניתן לקבל שעות חוק סיעוד )לא בכסף ולא בשעות מטפלת(.

במוסדות אלו יש השגחה רפואית וסיעודית, שירותי דיאטנית, מכון פיזיותרפיה, 

ריפוי  בעיסוק,  עבודה סוציאלית,  מטפלות,  ארוחות,  שירותי כביסה,  חוגים 

ופעילויות. רשימת המוסדות לסיעודיים ולתשושי נפש נמצאת באתר משרד 

הבריאות - בחירת מוסד האשפוז המתאים לקשיש.
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הבריאות.  משרד  בפיקוח  נמצאים  אלו  מוסדות   - מורכב  סיעוד  מוסדות 

המוגדר  קשיש  כאשר  החולים.  קופות  דרך  נעשה  אלו  במוסדות  הסידור 

כחולה סיעודי מורכב, מאושפז בבית חולים ומבקש להגיע לבית אבות, עליו 

לפנות לעובד הסוציאלי במחלקה בה הוא מאושפז. אם האדם שוהה בביתו, 

עליו לפנות לקופת החולים בה הוא מבוטח. מגורים במוסדות לסיעוד מורכב 

לשלם  יכול  לא  אדם  אם  הקשיש.  של  עצמית  השתתפות  בתשלום  כרוכים 

עבור השהות במוסד, עליו לפנות לקופת החולים בצירוף דיווח על הכנסותיו. 

נופשון - מסגרת מוסדית לאזרחים ותיקים הזקוקים לטיפול והשגחה לאחר 

שחרור מבית חולים ולמי שאינם יכולים לגור בביתם מסיבות משפחתיות או 

טיפול  ארוחות,  לינה,  וכוללת  קצרה  לתקופה  היא  בנופשון  השהות  אחרות. 

אישי, שירותי בריאות, שירות סוציאלי ופעילות חברתית.

על מנת לקבל  עזרה במימון הנופשון, יש לפנות ללשכה לשירותים חברתיים.

 בתי אבות בקרית טבעון

בית אבות כרמלה

הרווחה  העבודה,  משרד  של  פיקוח  תחת  ולתשושים  לעצמאים  אבות  בית 

והשירותים החברתיים. 

כתובת: רחוב הדגניות 8 

טלפון:           04-9835842

מנהל: מרק 050-5263017

רקע כללי: במקום יש דיאטנית, הופעות, מספרה, טיפולים קוסמטיים, ספרייה 

וליווי צמוד ואישי.

בית אבות בית עדנה

הרווחה  העבודה,  משרד  של  פיקוח  תחת  ולתשושים  לעצמאים  אבות  בית 

והשירותים החברתיים. 

כתובת: רחוב קק”ל 76

טלפון:                              04-9831311

איש קשר: ענת בקרמן 052-3664934

שירותי כביסה, טיפולי יופי, טיפולים אלטרנטיביים, חוגים ופנאי, טיפולי סיעוד 

ורפואה.

בית שלווה, בית בדרכה של אלישבע

הרווחה  העבודה,  משרד  של  פיקוח  תחת  ולתשושים  לעצמאים  אבות  בית 

והשירותים החברתיים.

כתובת: שושנים 17 

טלפון: 04-9831324   

shalvativon1@gmail.com :מייל

מנהלת: אסתי ממן נוי-מאיר 054-6672247

שירותי  עשירות,  ארוחות  ופעילויות,  חוגים  של  מגוון  ומיומן,  מקצועי  צוות 

ספרית,  בסביבה,  לטיולים  ליווי  ובהתארגנות,  במקלחת  סיוע  וניקיון,  כביסה 

פדיקוריסטית, רפלקסולוגית, פיזיותרפיסטית, מלווה רוחנית ועובדת סוציאלית. 

בבית פועל גם משפחתון לפעוטות המכניס שמחה לבית.

mailto:shalvativon1@gmail.com
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בית אבות נוף החורש במ.ג.ל

העבודה,  משרד  של  פיקוח  תחת  נמצא  ולתשושים  לעצמאיים  אבות  בית 

 ,24/7 ומטפלות  אחיות  מיטות,  ל-84  רישיון  החברתיים.  והשירותים  הרווחה 

ריפוי בעיסוק כל יום בשעות הבוקר, חוגים כל יום אחר הצהריים, רופא  כללי 

יום.  כל  סוציאלית  עובדת  בשבוע,  פעם  פסיכיאטר  רופא  בשבוע,  פעמים   3

פיזיותרפיה 4 פעמיים בשבוע. יחס אישי לדיירים ולמשפחותיהם.

כתובת: החורש 25

טלפון:  04-9039300  פקס: 04-9832370

מנהלת: יפה                         050-3130009

בית אבות הדר נוף טבעון

של  פיקוח  תחת  ולסיעודיים.  לתשושים  לעצמאים,  אבות  בית 

הבריאות.  ומשרד  החברתיים  והשירותים  הרווחה  העבודה,   משרד 

בבית האבות יש מחלקות לעצמאים, לתשושים ולסיעודיים )מקבלים קודים 

גם של משרד הרווחה וגם של משרד הבריאות(, שלוש ארוחות ביום ובנוסף 

ארוחות ביניים, חלוקת פירות שבועית לחדר, שירותי מניקור, פדיקור וספרות, 

שירותי כביסה, פעילות חברתית מדי בוקר וערב 7 ימים בשבוע. שירותי רפואה, 

עובדת סוציאלית ושירותי ניקיון.

כתובת: האורנים 58

טלפון:                 04-9038059

מנהלת: עמית   050-7722073 

amit@a-hadar.co.il         מייל

דיור מוגן דור טבעון 

דיור מוגן ומחלקות לסיעודיים ולתשושי נפש. 

נמצא תחת פיקוח של משרד הבריאות ומשרד הרווחה והשירותים החברתיים. 

המוגן  בדיור  נפש.  לתשושי  ומחלקה  סיעודית  מחלקה  מחלקות:   2 במקום 

2 מחלקות:  ועוד  ו-4 חדרים,   3  ,2 שונים:  בגדלים  דירות   183 דיירים,  כ-224 

תשושי נפש - 30 מיטות וסיעודית - 36 מיטות.

הדיור המוגן 

ומעוצבות. הדירות ממוזגות  גדולות  ו-4 חדרים,   3  ,2 דירות של  הבית מציע 

הבאים  חדשים  לדיירים  אירוח  דירות  גם  כולל  הבית  מצויד.  מטבח  וכוללות 

לתקופת ניסיון של שבועיים הכוללת מגורים בתשלום. אם יחליט הדייר החדש 

להצטרף לבית כדייר קבוע, יזוכה על שבוע אירוח.

בריכת שחייה  מהודר,  לובי  ישיבה,  ופינות  גינות  כוללים  הציבוריים  השטחים 

מקורה, חדר כושר, ג’קוזי, ספא, מכון יופי, אולם אירועים, חדרי חוגים, מרפאה 

ובית כנסת.

שירותים ופעילויות

24 שעות ביממה,  ושירותי אבטחה  הדיור המוגן דור מספק שירותי מרפאה 

הלוגיסטיים  השירותים  טיפוח.  ושירותי  וקייטרינג  קפיטריה  מסעדה,  שירותי 

הניתנים בבית כוללים שירותי כביסה בתשלום, דואר, אחזקה, וניקיון. פעילות 

הרצאות,  קרמיקה,  חוגי  ותנועה,  יוגה  התעמלות,  חוגי  הזהב,  לגיל  גופנית 

שיעורי אנגלית, אומנות ותנ”ך, הצגות תיאטרון, סרטים, ברידג’, ביליארד וטניס 

שולחן, מסיבות וטיולים. ספרייה עשירה במבחר שפות עומדת לרשות הדיירים 

וכן עמדות מחשב. 

כתובת: משה דיין 8 

טלפון : 04-9039000

mailto:amit@a-hadar.co.il
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התנדבות 

קהילת קרית טבעון הינה קהילה ששמה דגש על תרומה לחברה ולסביבה. 

האזרחים הוותיקים במועצה הם חלק משמעותי וחשוב במערך המתנדבים, 

ולתרום מהידע  רב של מקומות שבהם אפשר  לקחת חלק  וקיימים מספר 

ומניסיון החיים. 

 אדם המעוניין להתנדב, ניתן לפנות לרכזת התנדבות במועצה: ליאור ברסלר 

מספר טלפון:         052-511-6927  

os5tiv@kiryat-tivon.muni.il  מייל

רשימה חלקית של מקומות התנדבות בקרית טבעון:

עמותת יד שרה 

עמותה שעוזרת בהשאלת ציוד רפואי, שיקומי ונשימתי, מלידה ועד גיל זקנה, 

ומסייעת לכמיליון ישראלים בשנה. הסניף בקרית טבעון הינו סניף ותיק שנותן 

במשך שנים רבות שירות לתושבי האזור באמצעות מתנדבים תושבי המועצה. 

פנסיונרים צעירים שמעוניינים לעזור ולהתנדב מוזמנים לפנות לרבקה, 

טלפון: 054-4836841

ארגון לתמיכה בחולי סרטן ומשפחותיהם )לשעבר עמותת הוספיס( 

ובני  הסרטן  מחלת  עם  שמתמודדים  אנשים  מלווים  הארגון  מתנדבי 

משפחותיהם בכל שלב של המחלה מתחילתה. 

להתנדבות ניתן לפנות לאיתנה, טלפון: 054-9911120  

פרויקט עכשיו זה הזמן 

 ,2017 משנת  הקיים  הפרויקט,  שואה.  ניצולי  בקרב  בדידות  להפגת  פרויקט 

הוא ביוזמה ובמימון הרשות לזכויות ניצולי שואה, משרד האוצר והאשל ג’וינט 

ישראל, ומופעל על ידי עמותת מט”ב. המתנדב מגיע אחת לשבוע לבית הניצול 

למשך שעתיים לשיחות או לפעילות חברתית. 

להתנדבות ניתן לפנות לטלפון: 072-2570520

סבא / סבתא גן

סבא או סבתא שרוצים ומרגישים שמתאימה להם התנדבות של יום או יומיים 

מגיעים  הם  גדולה.  ובאהבה  בשמחה  אותם  מקבלים  הצוותים  הילדים.  בגני 

בהתנדבות זו לגן קבוע, שעליו סוכם מראש יחד עם רכזת המתנדבים ובתיאום 

עם הצוות לפני הכניסה. המתנדבים עוזרים בפעילויות היום יומיות של הגנים, מי 

מהם שרוצה יכול להעביר שיעורים או פעילויות לפי תחומי הידע והבחירה שלהם. 

להתנדבות יש לפנות לליאור ברסלר, עו”ס קהילה ורכזת המתנדבים בטבעון, 

טלפון: 052-5116927

מתנדבות זה”ב 

המתנדבות מגיעות לגני הילדים ומעבירות פעילויות ושיעורים בתחום זהירות 

יחד  ומיוחדת  חווייתית  בדרך  הפעילויות  את  מעבירות  המתנדבות  בדרכים. 

עם עזרים שונים ומגוונים. לכל גן יש מתנדבת קבועה שמגיעה פעם בשבוע. 

מובילת פרויקט זה היא לבנה סרור שמלווה את המתנדבים באחריות, ברגישות 

ובהתייחסות רבה מאוד.  

להתנדבות יש לפנות לליאור ברסלר, עו”ס קהילה ורכזת המתנדבים בטבעון 

טלפון: 052-5116927

מתנדבי ביטוח הלאומי 

במוסד לביטוח לאומי קיים מערך גמלאים מתנדבים, שמלווה את האזרחים 

הוותיקים בייעוץ אישי ובביקורי בית חברתיים. 

להתנדבות ניתן לפנות לאלפא, טלפון: 050-6285305 

עמותת עמך

מערך  קיים  בטבעון  בישראל.  השואה  ניצולי  למען  פועלת  עמך  עמותת 

מתנדבים שמלווה את ניצולי השואה בבתים.  

אדם שמעוניין להתנדב מוזמן לפנות לליאור ברסלר, רכזת המתנדבים, 

טלפון: 052-5116927 

mailto:os5tiv@kiryat-tivon.muni.il
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עמותת ידיד לחינוך

העמותה פועלת כדי לסייע לעשייה החינוכית באמצעות ההון האנושי וניסיון 

החיים של הגמלאים. ההתנדבות מתקיימת בבתי הספר היסודיים ובחטיבת 

ההצטרפות  והדרכה.  ליווי  קבלת  תוך  הלימודים,  שעות  במהלך  הביניים, 

לתוכנית אינה מחייבת ניסיון קודם בהוראה. 

לפרטים נוספים ניתן לפנות לנועה רפאלי, טלפון: 054-4796220   

raminoar@gmail.com :מייל

 טלפונים שימושיים

 מוקד מועצה  
 מוקד המועצה זמין 24/7  

מספר טלפון: 106 

מיידי  טיפול  ודורש  חיים  המסכן  מפגע  של  במקרה 
מתקני  מסוכנים,  עצים  בכביש,  שמן  מכשול,  )לדוגמה: 
לטלפון  ישירות  להתקשר  יש   ועוד(  פגומים  משחקים 

  .04-9539239
052-9597801 המועצה:  למוקד  וואטסאפ   הודעות 
קבלת פניות וואטסאפ בשעות פעילות המועצה בלבד.

מחלקת ביטחון של המועצה: 
 04-9539267

מוקד הגבייה:
    1-700-704-411

מוקד תאגיד המים:
           1-800-800-223

הלשכה לשירותים חברתיים:  
04-9539201

המשרד לשוויון חברתי:
מוקד 8840*

https://www.gov.il/he/service/senior_citizen_call_center_8840 

http://www.havoorastudio.co.il
mailto:raminoar%40gmail.com?subject=
 https://www.gov.il/he/service/senior_citizen_call_center_8840 
 https://www.gov.il/he/service/senior_citizen_call_center_8840 
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משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים: 
מוקד 118

אתר "קליק לרווחה":
https://clickrevaha.molsa.gov.il 

קו חם לאוכלוסייה הבוגרת בטבעון:  
 052-582-5544

קהילה תומכת:
 04-9539253

עמותת  שלהב”ת: 
 04-9535750

 משטרה: 
100 

סניף טבעון 04-9831444  

מד”א: 
101 

סניף טבעון 04-9832411   

מכבי אש:
102 

https://clickrevaha.molsa.gov.il 
https://clickrevaha.molsa.gov.il 

