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 תחומי סיוע, תחום ותיקים, האגף לשירותים חברתיים

 
 סוגי סיוע:

 עזרה במילוי טפסים. .1.1

קבלת  שעות סיעוד מביטוח לאומי )הערה: שירות זה אמור בשנה הקרובה להשתנות  .1.2
 הלאומי(.ויועבר לטיפול ישיר של הביטוח 

 שיחת הכרות עם תושבים ותיקים חדשים. .1.3

 חוות דעת לצורך קבלת אפוטרופסות. .1.4

 עזרה בקידום תו חניה לנכים. .1.5

נופשון של עד חודש בשנה לבודדים עצמאים. בדרך כלל סביב החגים או לאחר אשפוז  .1.6
 בבתי חולים.

 השמה לבתי אבות: סיוע בהכנסת עצמאיים לבתי אבות דרך מימון המדינה. .1.7

 כספי, על פי מבחן קריטריונים ממשלתיים. סיוע .1.8

 המלצה לסיוע כספי של קרן גוש עציון. .1.9
 סיוע במיצוי זכויות נוספות. 

 
 

 שירותים קהילתיים .2

 , תושבי מערב גוש עציון ואפרת.80מועדון מופ"ת אפרת, מיועד לאנשים בממוצע גיל  .2.1
 ארוחות. 2פעמים בשבוע, כולל  3מתקיים 

ימים בשבוע. חלק מהימים בבוקר וחלק מהימים אחר  5תקוע: פעילות  מועדון מופ"ת
 הצהרים. כולל קבוצת פטאנק. 

 בית חם. מהוה תחליף למועדון צלולים: .2.2

 איש.  8-15  .2.2.1

 מקבלים הרצאות. .2.2.2

 מימון הסעות לפגישות.  .2.2.3

 פעם בשנה טיול יומי.  .2.2.4

 ובנוקדים. בשפה הרוסית(קיים:  בכרמי צור, באלון שבות ) .2.2.5

 

מיזם עצמאיים בגיל מנוהל על ידי מתנ"ס גוש עציון, ומטרתו מתן שירותים  – בגילעצמאיים  .3

דרך תשלום דמי חבר חודשיים )גובה דמי החבר תלוי במבחן הכנסות משק הבית( תומכים לותיק. 

 שירותים:  3יינתנו 

חיבור ישיר )דרך צמיד על היד, או דרך לחיצה ישירה בטלפון הנייד( למוקד  –א לחצן מצוקה 

רפואי, שם ניתן להתייעץ עם רופא, לקבל טיפול על ידי פרמדיק, או להזמין אמבולנס במקרה 

 האמבולנס, ללא עלות. הצורך.

 בתיאום עם אב הקהילה  -ב. תיקוני בית קלים 
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 ג. הנחה בשירותים הנוספים לותיקים.

 0502208809 –יש קשר לתיאום הצטרפות לעצמאיים בגיל: משה ולטמן א

במתנ"ס גוש עציון באלון שבות קיימת תוכנית עניפה לותיקים, לאורך ימי השבוע. כדאי להיכנס  .4

 .לראות את מכלול הפעילויות הקיימותבלינק הבא, 

http://matnasetzion.com/%D7%90%D7%92%D7%A3-

%D7%9E%D7%91%D7%95%D7%92%D7%A8%D7%99%D7%9D/ 

ניתן להסתייע בעזרה של מתנדבים צעירים )תלמידי חטיבה( או סטודנטים, לעזרה בסידורים,  .5

 קניות, בישול קל )לא טיפול פיזי(.

 בברכה

 יסכה לנדאו     מירי ורמן

 מערב הגוש     מזרח הגוש

etzion.org.il-miriv@gush  etzion.org.il-yisca@gush 

9939955    9939900 

 

mailto:miriv@gush-etzion.org.il
mailto:yisca@gush-etzion.org.il

