המדריך לאוכלוסייה
המבוגרת בהוד השרון
תשע"ה 2015

עיריית הוד השרון
אגף הרווחה והשירותים החברתיים
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“ הבית בכפר-סבא “

כשבריאות פוגשת
סגנון חיים...
בני הגיל השלישי,
“הבית בכפר-סבא” ,בית הדיור המוגן המוביל
באזור השרון מרשת מגדלי הים התיכון,

מזמין אתכם להתקדם לסביבת מגורים כפרית ומושלמת בדירות
מדהימות ולשלב בין סגנון חיים יוקרתי לצד תוכנית ייחודית
לשמירה על אורח חיים בריא .הצטרפו לקהילת החברים הגדולה
שבבית בכפר-סבא ותיהנו גם אתם מפעילויות ספורט מגוונות
המותאמות לבני הגיל השלישי ,מהרצאות וסדנאות העשרה בנושא
בריאות ,מתפריט עשיר ובריא במסעדת הבית ועוד.

״הבית בכפר-סבא״
חושב בריאות–מקדם בריאות!
לפרטים ולתיאום פגישה:

*6010
אנצו סירני  ,58כפר-סבא

מובילה את סגנון החיים לגיל השלישי בישראל
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PROTEA VILLAGE
A Retirement Village On A Different Level כפר גימלאים ברמה אחרת
09-7756100 : פקס09-7756111 ,1-800-374-888 :’טל

protea1@netvision.net.il www.proteavillage.co.il

שירות חדש!

מרכז תמיכה ומידע טלפוני
לקשישים ולבני משפחותיהם

 *9696או 02-6709857
בימים א-ה בשעות 12:30–9:00

שירות הייעוץ לקשיש בביטוח הלאומי מפעיל לשירותכם מרכז תמיכה ומידע
טלפוני ארצי ,ללא תשלום ,לקבלת מידע בנושאים הבאים:
• מיצוי זכויות בביטוח הלאומי • מידע על זכויות ושירותים בקהילה
• ייעוץ בנושאים רלוונטיים לאדם המבוגר • תמיכה אישית ואוזן קשבת
השירות ניתן על-ידי מתנדבים שעברו הכשרה מקצועית,
וישמחו להעניק לכם שירות אישי ומקצועי.

הביטוח הלאומי

שירות הייעוץ לקשיש
www.btl.gov.il

מבוא

תושבים יקרים,

מדריך זה כולל את מרבית השירותים לאוכלוסייה המבוגרת בהוד השרון  -פרטיים וציבוריים,
לעצמאים ומוגבלים .הנושאים המופיעים במדריך כוללים :שירותי מידע וייעוץ ,שירותי סיעוד ,שירותי
בריאות ,פעילויות לשעות הפנאי ועוד.

הוד השרון היא 'עיר קהילה ירוקה'  -עיר שקהילתה ערבה זה לזה ,תוך שאנו
בעיריית הוד השרון פועלים לשיפור מתמיד באיכות השירות .אתם ,תושבינו
הוותיקים ,מהווים את היסודות עליהם בנויה עירנו והעירייה רואה חשיבות
עליונה במעורבותכם בחיי הקהילה.

על מנת לסייע בידכם למצוא את השירות המתאים ,להלן פירוט ההגדרות בהם השתמשנו במדריך:
עצמאי  -אדם אשר מבחינת תפקודו מסוגל לבצע את פעולות היומיום בלי עזרה.
תשוש  -אדם אשר מפאת תפקודו הירוד זקוק לעזרה חלקית בפעולות היומיום (רחצה ,הלבשה וכו').
סיעודי  -אדם שמצב בריאותו ותפקודו ירודים ,כתוצאה ממחלה כרונית או ליקוי קבוע ,שנתקיים
בו אחד או יותר מאלה:
•מרותק למיטה או כסא גלגלים.
•אין לו שליטה על הסוגרים או על אחד מהם.
•זקוק לעזרה מלאה או חלקית בפעולות היומיום.
•מתהלך בקושי רב עקב המחלה.
תשוש נפש  -אדם הסובל מירידה מנטאלית (זיכרון ,התמצאות) ברמה המסכנת אותו ואת
סביבתו ואשר מפאת תפקודו הירוד זקוק לעזרה חלקית בפעולות היומיום (רחצה ,הלבשה וכו').

למידע נוסף:
המדור לטיפול באוכלוסייה המבוגרת באגף הרווחה
כתובת :רחוב סוקולוב  ,1כיכר מגדיאל ,הוד השרון
טלפון09-7759677/6 :
פקס09-7759596 :
שעות פעילות :א' ,ב' ,ד' ,ה' בין השעות  | 08:00-16:00יום ג' 08:00-18:00
עמותת קלי"ק
"קלי"ק לוותיק"  -מוקד טלפוני למיצוי זכויות האזרח הוותיק
טלפון09-8326001 :
שעות פעילות :א'-ה' 10:00-12:00

מדריך זה נועד לספק מידע והכוונה בלבד .אין האמור בו מהווה ייעוץ משפטי או אחר ,ואינו מהווה
תחליף לייעוץ עם עו"ד/איש מקצוע אחר .במקרה של אי התאמה או סתירה בין האמור במדריך ובין
החוקים והנהלים הקיימים ,הוראות החוק והנהלים הם הקובעים .מודעות הפרסום במדריך באחריות
המפרסמים בלבד.

עם העלייה בתוחלת החיים במאה העשרים ואחת ,התעורר ברחבי העולם ,במדינת ישראל בכלל
ובעיר הוד השרון בפרט ,הצורך בהיערכות מחודשת למען אזרחים ותיקים.
בשנים האחרונות פעלנו במגוון תחומים על מנת ליצור עבורכם ,ותיקי עירנו ,חיי תרבות ופנאי
עשירים תוך שילובכם המלא במסגרות העירוניות והענקת סל שירותים מקיף ונרחב .יזמנו מגוון
פרויקטים דוגמת הקמת מרכז היום לוותיקי העיר  -בית יקינטון ,הפעלת מכללת הגמלאים ,הקמת
מרכז החוגים לוותיקי העיר ,פעילויות שבועיות דוגמת מועדון שיח זהב ,מועדון סרט הזהב ועוד,
לצד חודש מסורתי המוקדש לכם מידי שנה הכולל שורה ארוכה של סדנאות ,הרצאות ,מפגשים,
מופעים ועוד .כל אלו לצד פעילות אגף הרווחה והשירותים החברתיים לאורך כל השנה.
במקביל ,ממשיכה העירייה בהפעלת תוכניות חינוכיות לעידוד הקשר הבין-דורי :תלמידי העיר
המתעדים את סיפורי חייהם של ותיקי העיר בווידיאו ובכתיבה ספרותית ,מתנדבים במועדוני היום
חוגגים יחדיו חגים לוותיקי העיר ועוד.
לאור מגוון העשייה העירונית למען ותיקי העיר ,נבחרה עיריית הוד השרון על ידי המשרד לאזרחים
ותיקים להשיק את רפורמת חיים בגיל ,במטרה להמשיך ולשפר את השירותים לתושבים הותיקים
בעיר .קיימנו סקר צרכים רחב היקף שבוצע בקרב תושבי העיר והעלה ממצאים מרתקים ובהמשך
לקחו למעלה מ 100-מתושבי העיר ,צעירים וותיקים ,חלק במפגש שיתוף הציבור והביעו עמדותיהם
ורצונותיהם לשילוב בתכנית האב.
אנו בעיריית הוד השרון בונים עיר בהיבט הפיזי ובהיבט הקהילתי ומובילים את החזון העירוני -
עיר הקהילה הירוקה ,תוך יצירת תכנית מתאר ותוכניות אב במגוון תחומי החיים .כחלק מכך ,אנו
פועלים להעצמה וקידום שלכם ,אזרחי העיר הוותיקים המשלימים את המרקם הקהילתי .מדיניותנו
העירונית 'כל אחד יכול' תקפה לכל תושבי העיר בני כל הגילאים תוך השקעת משאבים נרחבים.
בחוברת שלפניכם תמצאו פירוט מלא אודות מגוון השירותים העירוניים המופעלים עבורכם,
זכויותיכם בתחומי החיים השונים ,פעילויות הפנאי עבורכם לאורך השנה כולה ברחבי העיר ומידע
רב נוסף.
אני מזמין כל אחת ואחד מכם ליהנות מההיצע העירוני רחב ההיקף ,להיעזר בשירותים השונים,
לקחת חלק במגוון הפעילויות ומודה לכם על תרומתכם הרבה לעיר ולתושבים.
שלכם ולמענכם,
חי אדיב
ראש העיר

עריכה והפקה" :דורות" לקידום השירות לאוכלוסייה המבוגרת .טלפון09-7658088 :
עיצוב גרפי :דנה פיקל-נועם
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"האזרחים הוותיקים בארץ ובעיר הוד-השרון הם האבות המייסדים של מדינתנו ושל עירנו ואני
מאמינה כי מוטלת עלינו חובה שהיא גם זכות גדולה לדאוג לרווחתכם ולזכויותיכם"

אזרחים יקרים שלום,
שמחתי לראות בפתיחת חודש ההוקרה לוותיקי העיר קהל רב כל כך שהגיע לקחת חלק בערב
הנפלא שהופק במיוחד עבורכם ותיקי העיר ולהנאתכם .ערב זה ,הינו הזדמנות נוספת להביע את
הערכתנו על פועלכם ולברך אתכם בהמשך עשייה ,פעלתנות ,רעננות והנאה.
הוכח מחקרית כי ככל שאזרחים ותיקים ,פעילים יותר ,חברתיים יותר ,הבריאות שלהם טובה יותר,
איכות חייהם טובה יותר והם מאריכים ימים .ומכאן החשיבות והדגש שלנו כעירייה לדאוג לאורך
כל השנה לפעילות ענפה למען ותיקי העיר .בין שאר הדברים שאנו פועלים לקדם לרווחתכם הוא
החשיפה שלכם לזכויות ולחובות העומדים לרשותכם כאזרחים ותיקים.
בחוברת זו שמוגשת לכם מאוגדות מירב הזכויות ,ההטבות והשירותים המגיעים לכם ,מתוקף
היותכם אזרחים ותיקים במדינה ובעיר ולנו חשוב לאגד את הכל תחת חוברת אחת שתקל עליכם
ותיתן לכם מענה מיידי בכל הקשור לזכויות המגיעות לכם .מבחינתו זהו עוד שירות חשוב שלקחנו
על עצמנו לקדם ולהפיק עבורכם.
לסיום ברצוני לציין ,כי אני כרבים אחרים מתושבי העיר ,מכירה ומוקירה את תרומתכם ועשייתכם
למען העיר הוד-השרון ופועלת לדאוג לזכויותיכם ולמעמדכם בעיר.
במסגרת תפקידי כמשנה לראש העיר ומחזיקת תיק הרווחה אני מקדמת היום בהובלת ראש העיר,
מר חי אדיב ובשיתוף הגב' אביטל בר ,מנהלת אגף הרווחה והשירותים החברתיים ,הגב' הדס אפרתי,
עו"ס ,ראש הצוות לאזרחים ותיקים ועוד רבים ואחרים את השקת תכנית האב לגיל השלישי.
לסיום תודה לכם המייסדים שבזכותכם הגענו עד הלום וכי השתתם את היסודות האיתנים
שהובילו לשגשוג ופריחת העיר הוד-השרון.

שלכם,
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"חיים בגיל"  -תכנית אב לוותיקים
התכנית הנרקמת בעיר מזה שנתיים ע"י צוות ניהול הכולל עובדי עירייה בכירים ,נבחרה על ידי ראש
העיר ,מר חי אדיב ,על מנת להיערך לפעילות בקרב ותיקי העיר בשל עלייה בתוחלת החיים ושינוי
בפרופיל האזרח הוותיק.
האזרח הוותיק בשנים האחרונות בריא יותר ,משכיל יותר ועצמאי יותר בניהול אורח חייו .את התכנית
הארצית מוביל המשרד לאזרחים ותיקים.
בהוד השרון כ 7000-ותיקים ,נשים מעל גיל  ,62גברים מעל גיל  .67בעיר התבצע לפני כשנה סקר
מדגמי ,הוקמו קבוצות דיון ,נערכו אירועי שיתוף ציבור ,התגבשה תכנית ,אשר תתפרסם בקרוב
כתכנית אב לוותיקי הוד השרון ,תחת הכותרת  -״קהילתיות״ אשר פירושה :יצירת מציאות קהילתית
המאופיינת באחריות הדדית ,מעורבות ועשייה עצמאית ביוזמת הוותיקים עצמם ובניהולם.
קהילתיות  -נבחרה לאסטרטגיה העירונית ומהווה חלק מהחזון העירוני של הוד השרון שבמרכזו
הרעיון  100% -עיר קהילה.
ההמלצות העיקריות הנובעות מהחלטה זו:
.1
.2
.3
.4

1הקמת מנהלת אזרחים ותיקים אשר תהיה שותפה בקבלת החלטות עירוניות הנוגעות
אליהם ותהווה גוף מקדם ומחליט לגבי פעילויות ומהלכים.
2תרבות הפנאי ,הספורט וההתנדבות  -תחום בו הצביעו הוותיקים בסקר על חוסר במידע,
בפעילויות ובסיבסודן.
3תעסוקה  -תחום בו מבקשים לקחת חלק רבים מהפורשים ואלו המתכוונים לפרוש -
אנשי הדור הבא.
4הנגשת מידע ושירותים  -ישנו צורך במערך ייעוץ והכוון.

בכל ארבעת התחומים יהיו ותיקי העיר שותפים וייקחו חלק בפיתוח התכניות והפעילויות.
בחודשים האחרונים הוקמה מנהלת ותיקים אשר תאגם תחתיה את כל מגוון השירותים הקיימים
בהוד השרון כמו :היחידה לאוכלוסייה ותיקה באגף הרווחה ,עמותת קלי"ק המפעילה רצף שירותים
עירוני לוותיקי העיר ,הקתדרה העירונית על מגוון פעילותיה ,אגף הספורט המקיים ומעודד פעילות
גופנית בקרב הוותיקים ,עשרות עמותות עירוניות המתרכזות במחלקה למתנדבים ,מרכז גישור,
"קפה אירופה" לשורדי שואה ועוד .המנהלת שתתפקד כדירקטוריון ,מול מערך עירוני ,תיזום
הרחבת פעילות והשקעה נוספת ,בכל התחומים הקיימים ,מתוך האסטרטגיה שגובשה .בראש
המנהלת תושב ותיק ,יוסי גלוזמן ואיתו עוד כתריסר מתנדבים ,אשר ינסו לגייס רבים לעשייה
עצמאית .לשם כך ישתתפו אנשי המנהלת בקבלת החלטות עירוניות ,בוועדות הרלוונטיות ויפעלו
בשיתוף צוות ניהול התכנון העירוני ,אשר בנה את התכנית ,ימשיך לנהל אותה וליישמה בראשותה
של מנהלת התכנית ,אביטל בר  -מנהלת אגף הרווחה והשירותים החברתיים ויועצת ראש העיר
לאזרחים ותיקים.
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בתכנית האב כלולה תכנית עבודה המתוכננת לשלושה טווחים :קצר בינוני וארוך .אנו בונים בימים
אלה מסד נתונים ,תשתיות ארגוניות ואף התחלנו לקדם פרויקטים במערך החינוך ובתחום המדיה
החברתית .כמו כן ,כוללת התכנית את בני הדור הבא ,בני  ,+55אשר כל שנה יצטרפו חלק מהם
לקהילת הוותיקים בעיר.

תושבים יקרים,
עמותת קלי"ק (קהילה למען יזמות לקשישים) ,המהווה מודל ייחודי של יזמות
חברתית-עסקית לקשישים בישראל ומוקד ידע בנושא ,שמחה למסור לכם
חוברת זו הכוללת מידע על מרבית השירותים וזכויות לאזרח הוותיק בעיר
הוד השרון .החוברת הוכנה מתוך הכרת מאפייני הגיל השלישי מאז הקמת
העמותה בשנת .1983

הדור הבא+55 :

אנו בעמותת קלי"ק מאמינים ש"השקעה בידע תמיד משלמת את הריבית הגבוהה ביותר" (בנג'מין
פרנקלין) .מתוך הבנה זו ובשאיפה לשפר את איכות החיים של האזרחים הוותיקים בהוד השרון,
נפתחה ביוזמת קלי"ק קבוצה הפועלת למיצוי זכויות ,דרך הנגשת מידע לאזרחים הוותיקים ובני
משפחותיהם .הקבוצה בנתה את מאגר המידע הרחב והנגיש בחוברת על הזכויות והשירותים
הניתנים לאוכלוסייה זו ,עם דגש על היותם תושבי הוד השרון.
חברי הקבוצה הם פנסיונרים ומתנדבים פעילים ,תושבי העיר .הקבוצה פועלת בשיתוף פעולה עם
המדור לאוכלוסייה ותיקה באגף הרווחה והיא הוקמה בליווי סטודנטית לעבודה סוציאלית קהילתית
מאוניברסיטת אריאל ורכזת המתנדבים של עמותת קלי"ק .בנוסף ,יזמה הקבוצה את הקמתו של
"קלי"ק לוותיק" מוקד טלפוני למיצוי זכויות דרך הנגשת מידע לאזרחים ותיקים ובני משפחותיהם בעיר.
תודתי ליוזמי הרעיון בעמותה ,עובדות אגף הרווחה ,ראש העיר מר חי אדיב ומגזין דורות שנטלו
חלק בהוצאתה של החוברת לאור.
בברכה,
התכנית ובעיקר יישומה ,לא היו יוצאים לפועל לולא החלטה משמעותית של ראש העיר ,לבחור
בתכנית ולהשקיע בה .בראש התכנית ,עומדת חברת מועצת העיר ,המשנה לראש העיר ומחזיקת
תיק הרווחה ,עו"ד כנרת כהן ,אשר פועלת במלא המרץ .כמו כן ,קיימת התגייסות של מנהלי האגפים
בעירייה ,ובראשם מנכ"לית העירייה חנה גולן.

ד"ר לינדה מוסק
מנכ"לית עמותת קלי"ק
ביוזמת עמותת קלי"ק ,מתוך שאיפה לשפר את איכות החיים
של האזרחים הוותיקים בהוד השרון ,התקבצו מתנדבי העמותה
וייצרו קבוצת עבודה הפועלת למיצוי זכויות ,דרך הנגשת מידע
לאזרחים הוותיקים ובני משפחותיהם .הקבוצה בנתה מאגר מידע
רחב ונגיש המכיל את הזכויות והשירותים הניתנים לכם ,האזרחים
הותיקים ,עם דגש על היותכם תושבי הוד השרון.

אנו שואפים ליצירת קהילתיות אשר תבוא לידי ביטוי בקשר בין דורי טוב ,מדיה חברתית פעילה
ומפגשים אנושיים אשר יפיגו בדידות .יזמות עסקית נוספת תקום כאן על ידי ותיקים ותרבות הפנאי
על כל רבדיה תתעשר ותהיה לנחלת הרבים.
כך תזכה הוד השרון בתואר החשוב  -עיר ידידותית גיל.
בהצלחה לכולנו,
אביטל בר
עובדת סוציאלית ,מנהלת התכנית "חיים בגיל",
יועצת ראש העיר לוותיקים,
מנהלת אגף הרווחה והשירותים החברתיים

הדס אפרתי
עובדת סוציאלית,
ראש צוות לשירות האזרח הוותיק ומשפחתו,
אגף הרווחה והשירותים החברתיים

רפי מילר ,טובה חיימובסקי ,פנינה אגוזי ,אתי שמי ,לילי פרויד ואתי שוהם ,הם פנסיונרים ומתנדבים
פעילים ,תושבי העיר הפועלים בשיתוף פעולה עם המדור לאוכלוסייה ותיקה באגף לשירותים
חברתיים בעירייה.
חוברת זו ,המאגדת את כל המידע שנאסף ע"י המתנדבים ,הופקה בליווי של רעות כהן ,סטודנטית
לעבודה סוציאלית קהילתית ,מאוניברסיטת אריאל וטלי שץ ,רכזת המתנדבים בעמותת קלי"ק.
בנוסף הקימו המתנדבים מוקד טלפוני למיצוי זכויות בו ניתן לקבל מענה על מגוון שאלות המעסיקות
את האזרחים הותיקים ,תושבי הוד השרון.
בברכה,
מתנדבי עמותת קלי"ק
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השירות לאזרח הוותיק ומשפחתו
תוכן
העניינים

הצוות לרווחת האוכלוסייה המבוגרת באגף הרווחה מעניק תמיכה וסיוע לקשישים ובני משפחותיהם
במגוון תחומים ודואג לפיתוח שירותים ייחודיים למען שמירת איכות חייהם בקהילה.
נשים מגיל  62וגברים מגיל  67מוזמנים לתאם מראש פגישה עם עובדת סוציאלית.

אגף הרווחה והשירותים החברתיים
15
השירות לאזרח הוותיק ומשפחתו
18
קלי"ק  -העמותה למען האזרח הוותיק הוד השרון
21
זכויות ומידע
27
חוק ביטוח סיעוד
30
העסקת עובד זר
31
שירותי בריאות
33
דיור מוגן ובתי אבות
35
פעילויות פנאי

כתובת :סוקולוב  ,1כיכר מגדיאל ,הוד השרון
טלפון09-7759677/6 :
פקס09-7759596 :
שעות פעילות :א' ,ב' ,ד' ,ה' בין השעות  | 08:00-16:00יום ג' 08:00-18:00
		
הדס אפרתי ,עו"ס ראש צוות
		
ריקי ניימן ,עו"ס פקידת סעד
		
מריאנה רמקוביץ ,עו"ס חוק סיעוד
יפית דיוויס ,עו"ס אוכלוסייה מבוגרת
מירב אלטשולר ,עו"ס אוכלוסייה מבוגרת
רגולה לדרמן ,מט"זית (מטפלת זקנים)

09-7759619
09-7759618
09-7759592
09-7754073
09-7754045
09-7754041

שירותים בקהילה
נופשונים
מיועד לזקנים הזקוקים למנוחה מחוץ לבית לתקופת ביניים עד למציאת מסגרת חלופית כגון בית
אבות ,דיור מוגן או טיפול אישי בבית .ההפניה דרך עובדת סוציאלית בצוות לאוכלוסייה המבוגרת.
טלפון09-7759677/6 :

ארוחות על גלגלים
שירות חלוקת ארוחות מוכנות בתשלום מסובסד לקשישים המתקשים בתפקוד וסובלים ממצוקה
כלכלית .יש להתקשר לצוות לרווחת האוכלוסייה המבוגרת.
טלפון09-7759677/6 :

אוזן קשבת
קשר טלפוני של תמיכה ,הכלה וסיוע הניתן על ידי מתנדבות באופן קבוע אחת לשבוע.
המתנדבות יוצרות קשר עם הקשיש בביתו ומשוחחות איתו על נושאים שונים.
הפנייה דרך עובדת סוציאלית בצוות לאוכלוסייה המבוגרת.
טלפון09-7759677/6 :
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קבוצות טיפוליות

קהילה תומכת

קבוצות תמיכה בהנחיית עובדות סוציאליות העוסקות במגוון נושאים כגון קבוצה לאלמנים ,קבוצה לבני
משפחה המטפלים בקשיש הסובל מדמנציה ועוד .יש ליצור קשר עם הצוות לאוכלוסייה המבוגרת.
טלפון09-7759677/6 :

תכנית המופעלת על ידי חברת מוקד אנוש ,אשל ,משרד הרווחה ,עמותת קלי"ק ועיריית הוד השרון
ומספקת לחבריה מגוון שירותים המסייעים לשמירה על איכות חיים ,עצמאות ופרטיות .התכנית
מעניקה לחברים ביטחון אישי ,נגישות לשירותים רפואיים ,אפשרות לקשר  24שעות ביממה,
פעילות חברתית ותרבותית ,מקהלה ,טיולים ,פעילות בין-דורית ועוד.
שירותי הקהילה התומכת מסייעים בהתמודדות עם תחושת בדידות ,תחזוקת הבית ,סיוע בסידורים
יום יומיים ,ייעוץ ושירותי מידע .בעיר פועלות שתי קהילות תומכות (כ 300-בתי אב) .להצטרפות
לקהילה תומכת יש לפנות למדור לאוכלוסייה המבוגרת באגף הרווחה או לאבות הקהילה.
איש קשר :שלום בדוש
טלפון050-5275161 :
איש קשר :הקטור ליטווין
טלפון050-8689466 :
שעות פעילות :יום א' 09:00-11:00
רכזת חברתית :דגנית ננטל 054-4445404 -

תכנית חיים בגיל
תכנית אב יישובית שמטרתה לאפשר לאזרחים הוותיקים להמשיך את אורח חייהם הרגיל לאחר
הגיעם לגיל פרישה ,להנגיש את השירותים הקהילתיים הנוכחיים והעתידיים לאזרחים הוותיקים,
ובמקביל להשתמש בהון האנושי ובערך המוסף אותם מביאים האזרחים הוותיקים ,ממרום
שנותיהם ,לקהילה ולרשות המקומית.
פרטים נוספים בעמוד .11

היחידה למניעת התעללות ,הזנחה וניצול כלכלי בקשישים
תפקידה של היחידה הוא זיהוי ,איתור וטיפול בקשישים החשופים לאלימות.
היחידה מאפשרת טיפול פרטני וקבוצתי על ידי אנשי מקצוע מומחים בתחומם.
הטיפול מתקיים ב"בית רני" בתיאום מראש.
כתובת :רחוב גורדון 9
טלפון09-7888550 :

נקודת זכות – בשיתוף עמותת ״אביב לניצולי שואה״
ייעוץ ,ליווי וסיוע הניתן בחינם לניצולי שואה במטרה לסייע להם במיצוי זכויותיהם במגוון תחומים.
השירות כולל :ייעוץ והכוונה פרטני וטלפוני ,מתן תשובות לשאלות ,סיוע במילוי טפסים ,ליווי
הקשיש עד לסיומו המוצלח של התהליך על ידי עורך דין מקצועי בעל ידע מקיף בנושא.
לתיאום פגישה עם יועץ יש לפנות לצוות לרווחת האוכלוסייה המבוגרת.
טלפון09-7759677/6 :

מועדון "קפה אירופה" לשורדי שואה
מועדון חברתי לעצמאיים בשיתוף מועדון ליונס לב ארי ,עמותת קלי"ק ,ויצ"ו ,אשל והעירייה.
הפעילויות במועדון :הרצאות ,טיולים ,התעמלות ,פעילות בין-דורית.
כתובת :רחוב הרשות 6
טלפון054-4903099 :
שעות פעילות :יום ד' 17:00-19:00

חבר טלפוני
עיריית הוד השרון  -המדור לאוכלוסייה המבוגרת באגף הרווחה בשיתוף חברת "מדילוג׳י" חברו
במיזם חדשני שמטרתו הפגת בדידות ויצירת קשרים חדשים בקרב קשישים" .חבר טלפוני"
הינו כלי יעיל ושימושי העוזר להפיג בדידות ושעמום ,תורם להרגשת חיוניות ומחמם את הלב
בשיחות טלפוניות המובילות לעיתים אף למפגשים .השירות הייחודי מאפשר לגמלאים להרחיב
את המעגלים החברתיים ,לשוחח עם אחרים בשפת האם שלהם ולהכיר אנשים חדשים ,מעניינים
ובעלי רקע ועניין משותפים .השירות ללא תשלום .יש ליצור קשר עם הצוות לרווחת האוכלוסייה
המבוגרת בטלפון 09-7759596 :ולמלא שאלון היכרות ותחומי עניין.
איש קשר :אודי פרידריך ,מנכ"ל "מדילוג'י"
טלפון054-7515717 :
דוא"לmedilogi@gmail.com :
אתר אינטרנטwww.mediologi.co.il :

בית המתנדב
אשת קשר :רעיה בירן ,מנהלת מקצועית ,תכנית אב לאזרח הוותיק
כתובת :רחוב ז'בוטנסקי 4
טלפון054-4613211 ,09-8803349 :

מועדון ״קפה מוסקבה״ – לשורדי שואה יוצאי ברית המועצות
מועדון חברתי המספק שלל פעילויות לשורדי שואה .המועדון ממוקם במקבץ הדיור ליוצאי ברה"מ.
כתובת :רחוב דרך הים 1
אשת קשר :טלי שץ
טלפון054-4903099 :
שעות פעילות :יום ב' 09:00-11:00
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קלי"ק  -העמותה למען האזרח הוותיק
עמותת קלי"ק (קהילה למען יזמות לקשישים) מפעילה שירותים מגוונים המעודדים ומאפשרים
איכות חיים טובה יותר; מועדוני קשישים ,מרכז יום לתשושים ,מרכזי תעסוקה ,פרויקט קהילה
תומכת ,מרכז לשעות הפנאי ,פרויקט ספורט עירוני ,תמיכה לניצולי שואה ופרויקטים בין דוריים.
חזון העמותה הוא להיות מודל יזמות חברתית מוביל לאוכלוסייה הוותיקה.
עמותת קלי"ק מאמינה שהאוכלוסייה הוותיקה של היום היא משאב חיוני והכרחי המעוניין להישאר
חלק אינטגרלי ולתרום לחברה.

מועדונים חברתיים לקשישים עצמאיים
במועדוני הגמלאים מתקיימות פעילויות העשרה תרבותיות וחברתיות מגוונות :הרצאות ,תיאטרון
קהילתי ,חוגי אמנות ,התעמלות ,טיולים ,פעילות עם סטודנטים מאוניברסיטת אריאל ,פעילות
בין-דורית עם בתי ספר וגני ילדים ,השתתפות בצעדות ועוד.

מועדון נוה נאמן

מועדון גיורא

כתובת :רחוב שמעון הצדיק 12
טלפון09-7601399 :
שעות פעילות :א'-ד' 08:00-12:00

כתובת :רחוב החייל 8
טלפון09-7404029 :
שעות פעילות :א'-ד' 08:00-12:00

מועדון לגבר

מועדון גולן

כתובת :רחוב בני ברית 1
טלפון054-4309150 ,09-714974 :
שעות פעילות :יום א' 09:00-11:00

כתובת :רחוב הגולן 36א
טלפון09-7482902 :
שעות פעילות :א'-ד' 08:00-12:00

מועדון נטעים
כתובת :רחוב נטעים  ,24פינת רחוב יסוד המעלה
טלפון09-7445542 :
שעות פעילות :א' ,ג'  | 15:00-18:00ב' ,ד' 08:00-12:00

"עסוקים בגיל"  -מרכז "סבי" עמותת קלי"ק

ערכות יצירה לגיל השלישי

דרך הים  ,1הוד השרון |  | 09-7464054דואלclick2@netvision.co.il :

מרכז יום  -בית יקינטון
מרכז היום נותן שירות לאוכלוסיית קשישים מוגבלים פיזית המוגדרים תשושים ולמקבלי חוק
סיעוד .סל השירותים במרכז רחב וכולל :פיקוח מקצועי על ידי עובד סוציאלי ואחות ,שיחות
פרטניות ופעילות קבוצתית על ידי העובד הסוציאלי ,מלאכת-יד ,התעמלות ,הרצאות ,אקטואליה,
פרשת השבוע ,פעילות בין-דורית עם תלמידי בית ספר ,מוזיקה ,מספרה ופדיקור ,הרצאות
בתחום הבריאות ,רפלקסולוגיה ,תעסוקה יזומה ,ארוחת בוקר וצהריים ,טיולים והסעה .במקרים
ספציפיים ניתן לקבל גם שירותי רחצה וכביסה.
כתובת :רחוב יקינטון 3
טלפון09-7417274 :
פקס15397417274 :
שעות פעילות :א'-ה' 07:30-14:00

מרכז התעסוקה סבי ()SAVI
מודל ייחודי של יזמות חברתית  -עסקית לקשישים בישראל .במרכז מועסקים עובדים בני הגיל
השלישי ואנשים בעלי צרכים מיוחדים .המרכז מייצר חומרי גלם ליצירה ,ערכות מלאכת יד,
מפעיל סדנאות בתחום מלאכת יד לקייטנות ,מתנ"סים ,גני ילדים ,בתי ספר ,חנויות ,מועדוני
קשישים ולציבור הרחב.
בנוסף המרכז מייצר מתנות לחגים ולאירועים לחברות ולציבור הרחב .הקשישים מועסקים תמורת
שכר מלא או בהתנדבות בגזירה ,בתפירה ,באריזה ועוד.
כתובת :דרך הים 1
טלפון09-7464054 :
שעות פעילות :א'-ה' 08:00-16:00
דוא"לclick2@netvision.co.il :

עסוקים בגיל
שלוחות מרכז סבי המופעלות על ידי עמותת קלי"ק ונמצאות בתוך ארבעה מועדונים חברתיים,
המופעלים על ידי העמותה .בכל מועדון מעסיקים גימלאים באריזת ערכות מלאכה וייצור מתנות
והקשישים מקבלים תגמול כלכלי סימלי עבור עבודתם.
"עסוקים בגיל" גם מציע קטלוג של ערכות יצירה לגיל השלישי שמתייחס לשלוש רמות שונות
של יכולת כאופציה תעסוקתית למרכזי יום לקשיש/בתי אבות/מועדונים חברתיים/מרותקי בית/
מתנ"סים/בתי חולים/מרכזי שיקום.
המוצרים מיוצרים על ידי גמלאי הפרויקט וניתן לעיין בקטלוג בכתובת אתר האינטרנט:
www.materia.co.il/click/asukim_begil.pdf
אשת קשר :מזל סבג ,מנהלת מרכז סבי
טלפון09-7464054 :

קהילה תומכת
התכנית מופעלת על ידי חברת מוקד אנוש ,אשל ,משרד הרווחה ,עמותת קלי"ק והעירייה
ומספקת לחבריה מגוון שירותים המסייעים לשמירה על איכות חיים ,עצמאות ופרטיות.
פרטים נוספים בעמוד .17
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קלי"ק לוותיק  -קו מקשר
מוקד מידע טלפוני ביוזמת עמותת קלי"ק בשיתוף עיריית הוד השרון הנותן מענה לוותיקי העיר
ובני משפחותיהם.
טלפון09-8326001 :
שעות פעילות :א'-ה' 10:00-12:00

מרכז הוד
מיזם עסקי חברתי רב תחומי לפיתוח עיסוקי פנאי ותעסוקה בשעות אחר הצהריים והערב לבני
 .+60מטרת הפרויקט לספק שירותים מגוונים לפיתוח אורח חיים קהילתי ,קידום בריאות ,תרבות,
חברה ,חינוך ,ספורט ואומנות ,בתוך מבנה מותאם לצרכי אוכלוסיית הגיל השלישי.
כתובת :רחוב יקינטון 3
טלפון054-7493343 :
שעות פעילות :א'-ה' 16:00-22:00
דוא"לmercaz.hod@gmail.com :
* בקרוב ייפתח פרויקט חדש בשם "גמלאים נהנים בהוד" המציע טיולים ונופשונים לבני גיל
הזהב ברחבי הארץ .איש קשר :יחיאל קוממי 054-7075441 -

מענקים לשורדי שואה
עמותת קלי"ק נותנת מענקים לשורדי שואה נזקקים לטובת רכישת תרופות ,נסיעות לטיפולים
רפואיים ותוספי מזון .הפנייה דרך המדור לאוכלוסייה המבוגרת בלשכה לשירותים החברתיים בעירייה.
טלפון09-7759676 :

מועדון ״קפה אירופה״ לשורדי שואה
מועדון חברתי לעצמאיים המופעל על ידי מרכזת מקצועית בשיתוף מועדון ליונס לב ארי ,ויצו,
אשל והרשות .הפעילויות במועדון :הרצאות ,טיולים ,התעמלות ,פעילות בין-דורית.
כתובת :רחוב הרשות 6
טלפון054-4903099 :
שעות פעילות :ד' 17:00-19:00
דוא"לcafe.eropa@gmail.com :

פרויקט ספורט עירוני
מגוון פעילויות ספורט לכלל אוכלוסיית הקשישים .מופעל על ידי רשות הספורט ,אשל ועמותת קלי"ק.
פרטים נוספים בעמוד .36

"מרכז הוד"  -עמותת קלי"ק

חוגים • הרצאות • סדנאות לגיל השלישי

ברידג • יוגה ופילאטיס • אנגלית • ציור ורישום • מקהלה • ציקונג • טיולים • מחשבים ועוד

שעות פעילות16.00-22.00 :

זכויות ומידע
זכויות האזרח הוותיק והגמלאי בחוק
במדינת ישראל קיימים מספר חוקים ותקנות אשר מקנים לאזרחים הוותיקים הנחות והטבות.
בנוסף ,קיימים בתי עסק פרטיים כגון חנויות ,בתי קולנוע ובנקים ,המעניקים לגמלאים זכויות
והטבות מתוך יוזמה פרטית .מומלץ לברר ישירות מול בתי העסק.
חוק האזרחים הוותיקים ,התש"ן  ,1989 -והתיקון לחוק מגדיר את זכויותיו של האזרח הוותיק בישראל.

תעודת אזרח ותיק
בהגיעכם לגיל פרישה הנכם זכאים לתעודת "אזרח ותיק" המונפקת על ידי המשרד לאזרחים
ותיקים .החוק מזכה בהנחות הבאות:
•תחבורה ציבורית  50% -בחברת דן ,אגד ,מטרופולין ,רכבת ישראל
•מופעי תרבות  50% -בדמי כניסה במוסדות שונים
•מוזיאונים ותערוכות  50% -הנחה בדמי כניסה
•שמורות טבע וגנים לאומיים  50% -הנחה בדמי כניסה
לקבלה ,חידוש או בדיקת זכאות לתעודת אזרח ותיק יש לפנות למשרד לאזרחים ותיקים.
טלפון02-6547025 :
פקס02-6547049 :
מוקד מידע*8840 :

המוסד לביטוח לאומי
קצבת זיקנה
קצבת זיקנה של המוסד לביטוח לאומי נועדה להבטיח לתושבי ישראל הכנסה חודשית קבועה
לעת זיקנה.
הגיל הראשון :גיל הפרישה
מגיל פרישה ועד לגיל הזכאות לקצבת זיקנה ,הזכאות מותנית גם במבחן ההכנסות.
הגיל השני :גיל הזכאות לקצבת זיקנה
אם לא היית זכאי לקצבת זיקנה בגיל הראשון (גיל הפרישה) ,בגלל שהיו לך הכנסות גבוהות,
הרי שבגיל השני (גיל הזכאות) תהיה זכאי לקצבה ,בלי קשר להכנסותיך.
* גיל  70הוא גיל הזכאות ,על פי החוק ,לקצבת זיקנה בלא קשר להכנסות מעבודה.
* לגברים גיל זה תקף כבר עכשיו ולנשים גיל הזכאות עולה בהדרגה ויגיע בעתיד לגיל .70
תושב ישראל ששילם דמי ביטוח כחוק והגיע לגיל המזכה זכאי לקצבה.

יקינטון  ,3הוד השרון | רונית יקואל  | 054-7493343דואלmerkaz.hod@gmail.com :
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ביקורי בית חברתיים

סכומי קצבת הזיקנה לחודש (מעודכן ל:)1.1.2014-
•ליחיד₪ 1,531 -
•ליחיד בן  80ומעלה ₪ 1,617 -
•לזוג ( ₪ 2,301 -הקצבה לזוג מורכבת מקצבה ליחיד וכן תוספת בעבור בת הזוג)
•לזוג שמקבל הקצבה הוא בן  80ומעלה ₪ 2,387 -

ימי מידע

*הסכומים מתעדכנים מעת לעת.
*גיל הזכאים לקצבת זיקנה משתנה בהתאם לתאריך הלידה.

שירות הייעוץ לקשיש מקיים ימי מידע לקשישים ,כדי להציג בפניהם את השירות וכן לתת להם
מידע על זכויותיהם בביטוח הלאומי ובמוסדות אחרים .ימי המידע הנפוצים מיועדים לגמלאים
וגמלאיות חדשים ,לאלמנים ואלמנות.

השלמת הכנסה

קבוצות תמיכה

קצבת זיקנה מוגדלת למי שאינו מקבל פנסיה או מקבל פנסיה נמוכה מאד.

קבוצות תמיכה לגמלאים וגמלאיות חדשים ,לאלמנים ואלמנות ,לגמלאים עיוורים ולמשפחות של
חולי אלצהיימר.

בתנאים מסוימים כאשר בן הזוג נפטר ,תשולם קצבת שארים.

גיוס גמלאים וגמלאיות להתנדבות

מתנדבים מבקרים את הקשישים באופן קבוע ,פעם בשבוע ,במשך כשעתיים .הביקורים נעשים
רק בהסכמת הקשיש ועל פי דרישתו.

קצבת שארים
המעוניינים לתרום לקהילה מוזמנים לפנות לסניף ביטוח לאומי בכפר סבא או בהרצליה.

ביטוח סיעוד
זקנים מוגבלים העומדים בקריטריונים של תלות ורמת הכנסה זכאים לגמלת סיעוד במסגרתה
ניתן ליהנות מסל שירותים .פרטים נוספים בעמוד .27

לקבלת פרטים על שירותי הייעוץ לקשיש ניתן לפנות
להילה בטלפון 09-7479847 :או סלבה בטלפון09-7479848 :

אסירי ציון
ההכרה של אסיר ציון נעשית במשרד הקליטה ,מועברת ישירות לביטוח לאומי ומקנה (בתנאים
מסוימים) זכאות לתגמול.

מענק פטירה
מענק חד פעמי שניתן לבן הזוג ,משולם באופן אוטומטי.

המוסד לביטוח לאומי  -סניף כפר סבא
כתובת :רחוב ויצמן 39
טלפון*6050 :
קבלת קהל :ימים א' ,ג' ,ה' בין השעות 08:00-12:30
כתובת אינטרנטwww.btl.gov.il :
הנפקת קוד וסיסמה לאינטרנט :א' ,ג' ,ה' בין השעות  | 08:00-12:30ב' ,ד' בין השעות 15:00-17:00

דמי קבורה
משולמים במישרין לחברת קדישא לכיסוי כל הוצאות הקבורה.

שירות הייעוץ לקשיש
מפעיל מוקד טלפוני מיוחד לאוכלוסייה המבוגרת ולבני משפחותיהם בנושאים הקשורים בזיקנה.
השירות ניתן באמצעות מתנדבים שהוכשרו במיוחד לתפקיד.
ייעוץ טלפוני:
בשפה העברית02-6463400 :
בשפה הערבית02-6463401 :
בשפה הרוסית02-6463402 :
בשפה האמהרית02-6463403 :
בשפה האנגלית02-6463404 :
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רשות השידור
החל משנת  2007ניתן פטור מלא (יש לבדוק כל שנה).
ההנחה תינתן גם כאשר רק אחד מבני הזוג מתגוררים באותה יחידת דיור שבה נמצא מקלט
הטלוויזיה הוא אזרח ותיק.
ההנחה אינה ניתנת אוטומטית ודורשת הגשת בקשה פרטנית מלווה בצילום של תעודת זיהוי
לרשות השידור ,מחלקת גבייה :רחוב המסגר  9בתל אביב או לפקס.03-6371144 :
מוקד רשות השידור*6662 :

חברת חשמל
הזכאות ניתנת לאזרח ותיק המתקיים מקצבת זיקנה  +הבטחת הכנסה או מקבל קיצבת זיקנה
לנכה או מקבל גמלת סיעוד ברמה של  - 168%ניתנת הנחה של  50%עבור  400הקוט"ש הראשונים
מידי חודש.
מוקד חברת חשמל103 :
23

תעודת עיוור
משרד העבודה והרווחה ,באמצעות המדור לאוכלוסייה המבוגרת באגף הרווחה ,מנפיק תעודת
עיוור לזכאים .בעלי תעודת עיוור זכאים להנחות ולהטבות שונות.
טלפון09-7759677/6 :

קופות חולים
•אזרח ותיק המקבל הבטחת הכנסה ו/או קצבת זיקנה לנכה זכאי להנחה בשיעור של 50%
מהמחיר לפי חוק ביטוח בריאות ממלכתי בעד תרופות הכלולות בסל שירותי הבריאות (בכפוף
לתקרה החודשית של כל קופת חולים).
•אזרח ותיק מעל גיל  75זכאי להנחה של  10%בדמי השתתפות עבור תרופות.
•משפחה שבה לפחות אחד מבני הזוג הגיע לגיל פרישה ,זכאית להפחתה של  50%מתקרת
התשלום לקופה בכל רבעון.
•לחולה כרוני נקבעה תקרה להשתתפות עצמית בתרופות שכלולות בסל שירותי הבריאות
(התקרה משתנה מעת לעת ויש הבדלים מקופה לקופה).
שירותי בריאות כללית*2700 :
מכבי שירותי בריאות*3555 :
קופת חולים מאוחדת*3833 :
קופת חולים לאומית1-700-507-507 :

* הזכויות ניתנות לאזרח ותיק לדירה הרשומה על שמו ,בצירוף המסמכים הרלוונטיים ותעודת
זהות על שמו המעידה על מגורים בנכס.
* הנחת הארנונה אינה אוטומטית ודורשת הגשת בקשה פרטנית למחלקת גבייה בעירייה.
כתובת מחלקת גבייה :רחוב הבנים  ,14קומה 6
טלפון09-7759510 ,1-700-705046 ,072-2755422 ,03-9411223 :
פקס09-7759525 :
קבלת קהל :א'–ה'  | 08:00-12:00ג׳ 16:00-18:30

חנייה עירונית
מידע לגבי הסדרי חנייה ניתן לקבל באתר האינטרנט העירוני > רשות החנייה העירונית > 		
"לכל תושב הזכות לתו".
כתובת רשות החנייה :רחוב יהושוע בן גמלא  ,28קומה 2
שעות פעילות :א'  | 08:30-13:00ג' 14:00-18:00

זכויות משפטיות והגנה על הזקן
בשנים האחרונות אנו עדים למודעות הגוברת בחברה הישראלית לתופעת ההתעמרות
(התעללות) בזקנים .תופעה זו נוגעת לכל המעמדות באוכלוסייה והיא באה לידי ביטוי בסוגי
התעללות שונים :פגיעה פיזית ,פגיעה נפשית ,ניצול כלכלי ,הזנחה ועוד.
חשוב שהזקן הנפגע ,בני משפחתו וסביבתו יהיו מודעים לזכויותיו המשפטיות וידווחו במקרה של
פגיעה לשירותי הרווחה בעיר ולאנשי מקצוע בקהילה.

התעללות

ארנונה  -הוד השרון
•אזרח ותיק המקבל על פי חוק הביטוח הלאומי אחת מהקצבאות :קצבת זיקנה ,קצבת שארים,
קצבת תלויים או נכות בשל פגיעה בעבודה והכנסותיו מעל השכר הממוצע במשק (מוגבל
לשטח של עד  100מ"ר) –  25%הנחה
•אזרח ותיק שהכנסתו אינה עולה על סכום השכר הממוצע במשק ברוטו או זוג אזרחים ותיקים
המתגוררים יחד וסך ההכנסות אינו עולה על  150%מהשכר הממוצע במשק ברוטו (מוגבל
לשטח של עד  100מ"ר) – עד  30%הנחה
•המקבל קצבת זיקנה לנכה עפ"י תקנות הביטוח הלאומי
(מוגבל לשטח של עד  100מ"ר) –  100%הנחה
•אזרח ותיק המקבל קצבת זיקנה או שארים בתוספת השלמת הכנסה
(מוגבל לשטח של עד  100מ"ר) –  100%הנחה
•שורדי שואה (מוגבל לשטח של עד  70מ"ר משטח דירתם) –  66%הנחה
•זכאי חוק סיעוד (הזכאות ניתנת ע"י המוסד לביטוח לאומי) – עד  70%הנחה
•נכים (בהתאם לדרגת הנכות ולמצב המשפחתי) – משתנה
•עיוורים (בעלי תעודת עיוור) –  90%הנחה
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מוגדרת כפעולה חד פעמית או התנהגות הרסנית עקבית ,אשר מכוונת כלפי הזקן ומתרחשת
בהקשר של יחסי אמון .התוצאה :פגיעה באחד או יותר ממישורי חייו ,סבל ,נזק ,עלייה ברמת
הסיכון ופגיעה בשלומו ובטחונו של הזקן.
סוגי ההתעללות כוללים:
•התעללות פיזית  -גרימת כאב או פגיעה פיזית
•התעללות נפשית  -גרימת סבל נפשי על ידי איומים ,השפלות ,עלבונות
•ניצול כלכלי  -שימוש לא הולם בכספי הזקן ומשאביו
•הפרת זכויות  -הגבלת חופש ופגיעה בזכויות בסיסיות

הזנחה
מוגדרת כחסך בצרכי קיום בסיסיים ו/או קבלת שירותים וטיפולים החיוניים לבריאות הזקן כגון:
חסך במזון ,תרופות ,טיפול רפואי ,סיוע בתפקוד ,בידוד הזקן ונטישתו .כן נכללת בהגדרה הזנחה
אקטיבית ופסיבית ,בכוונה תחילה של צרכי קיום וקבלת שירותים וטיפולים חיוניים.
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חוקי הגנה על זקנים

חוק ביטוח סיעוד

•חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות1962 ,
•חוק ההגנה על חוסים1966 ,
•חוק העונשין בעניין פגיעה בחסרי ישע1989 ,
•חוק למניעת אלימות במשפחה1991 ,
•חוק למניעת הטרדה מאיימת2001 ,
•חוק נפגעי עבירה

זכויות משפטיות
•חוק השליחות  -ייפוי כוח
•צוואה
•חוק זכויות החולה  -ייפוי כוח לשם מתן הסכמה לטיפול רפואי
•חוק החולה הנוטה למות

גמלת סיעוד
אזרחים אשר הגיעו לגיל פרישה ,המתגוררים בבית ותלויים בעזרת הזולת בביצוע פעולות היום
יום ,זכאים לגמלת סיעוד לפי חוק הביטוח הלאומי .הזכאות נבדקת על פי שני קריטריונים :רמת
התפקוד בבית (הערכת התלות בסביבה ) ורמת הכנסות.
ישנן שלוש דרגות תלות 150% ,91% :ו.168%-
סל השירותים כולל :עזרה בטיפול אישי ,ניהול משק בית ,סידור הבית וניקיון קל ,מוצרי ספיגה חד
פעמיים ,לחצן מצוקה ,שירותי כביסה ומרכז יום.
נותני השירות נקבעים על ידי ועדה המורכבת מנציג אגף הרווחה בעירייה ,ביטוח לאומי וקופת
החולים ,ובתאום עם הקשיש ובני משפחתו .עובדת סוציאלית מטעם אגף הרווחה מרכזת את
הנושא ומפקחת על מתן השירות לקשישים.
חוק סיעוד  -המדור לאוכלוסייה המבוגרת
טלפון09-7759677/6 :
לפרטים וקבלת טפסים ניתן לפנות למוקד המוסד לביטוח לאומי.
טלפון*6050 :
אתר האינטרנטwww.btl.gov.il :

טיפול ומניעת אלימות כלפי קשישים בהוד השרון

*המוסד לביטוח לאומי בודק את רמת התלות לצורך קביעת גמלה באמצעות איש מקצוע מטעמו.
*מי שמלאו לו  90יכול להיבדק על ידי רופא מומחה בגריאטריה מטעם קופת החולים אליה משתייך.

היחידה למניעת התעללות ,הזנחה וניצול כלכלי בקשישים

על מנת לקבל את הזכאות לגמלת סיעוד ,יש לעמוד בתקרת הכנסות חודשית כמפורט להלן:

תפקידה של היחידה הוא זיהוי ,איתור וטיפול בקשישים החשופים לאלימות.
היחידה מאפשרת טיפול פרטני וקבוצתי על ידי אנשי מקצוע מומחים בתחומם.
הטיפול מתקיים ב"בית רני" בתיאום מראש.
כתובת :רחוב גורדון 9
טלפון09-7888550 :

סכום ההכנסה

סכום הגמלה

יחיד

עד  9,089ש״ח

גמלה מלאה

יחיד

מעל  9,089ש״ח ועד  13,634ש״ח

גמלה מופחתת בשיעור של 50%

זוג

עד  13,634ש״ח

גמלה מלאה

זוג

מעל  13,634ש״ח ועד  20,451ש״ח

גמלה מופחתת בשיעור של 50%

* הסכומים נכונים לינואר  2014ומתעדכנים מעת לעת.
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תהליך הגשת בקשה לגמלת סיעוד
לצורך קבלת גמלת סיעוד יש למלא ולהגיש טפסי בקשה לקבלת גמלת הסיעוד (את הטפסים
ניתן להשיג בסניפי המוסד לביטוח לאומי ,באתר האינטרנט של המוסד לביטוח לאומי וכן אצל
העובדות הסוציאליות בבתי החולים או באגף הרווחה בעירייה).
חלק מהטפסים ימולא על ידי הרופא המטפל בבית החולים או בקופת החולים.
להגשת בקשה על רקע בעיה מנטאלית ,כגון אלצהיימר ,דמנציה או דיכאון ,נדרש דו"ח רפואי
של רופא מומחה בפסיכיאטריה של הזיקנה.
לאחר משלוח הטפסים למוסד לביטוח לאומי ,יתואם ביקור של איש מקצוע מטעם הביטוח
הלאומי בביתו של הזקן לצורך קביעת הזכאות והיקפה.

שירות טרום סיעוד
כל קשיש הסובל מירידה תפקודית ,המקשה עליו לספק את צרכיו היום יומיים ,ראשי לפנות
לאחת מחברות הסיעוד בבקשה לקבל שירות "טרום סיעוד" של מספר שעות סיעוד שבועיות ,על
חשבון נותן השירות ,וזאת עד למועד קביעת הזכאות לגמלת הסיעוד.

הקרן לרווחת ניצולי שואה
סיוע מיוחד לניצולי שואה במסגרת חוק סיעוד
הקרן מסייעת לכל אלה שחיו תחת הכיבוש הנאצי בתקופת מלחמת העולם השנייה או אלה
שברחו משטח הכיבוש עד ליום  ,8/5/1945בתנאי שעמדו במבחן הכנסות.
תחומי הסיוע:
•תוספת  9שעות שבועיות לזקנים הזכאים לגמלת סיעוד החל מ.150%-
• 50שעות טרום סיעוד לניצולי שואה אחרי אשפוז .הבקשה נעשית על ידי עובדת סוציאלית
בבית החולים.

נותני שירותי סיעוד מורשים
שם החברה

כתובת

טלפון

א.ש סיעוד ורווחה

רחוב ויצמן  ,42כפר סבא

09-7674538

בבית

רחוב אחוזה  ,100רעננה

09-7484827

דנאל

רחוב ויצמן  ,42כפר סבא

09-7783210

טופ  -שירותי כח אדם

רחוב פרנקפורט  ,7פתח תקוה

03-9227761/3

מטב

רחוב הדר  ,2הרצליה

09-9584140

מנפאואר קר

רחוב סוקולוב  ,62רמת השרון

03-5496311

מסר  -סיעוד ורווחה

רחוב ויצמן  ,129כפר סבא

09-7653994

מתן

רחוב ויצמן  ,60כפר סבא

09-7674023

מתן חן

רחוב ויצמן  ,42כפר סבא

09-7402266

מתן בריאות

רחוב סמילנסקי  ,22נתניה

09-8843340

נתן

רחוב וייצמן  ,107כפר סבא

09-7673545

עזר מציון

רחוב ויצמן  ,134כפר סבא

09-7682727

עמל סיעודית

רחוב אחוזה  ,301רעננה

09-7660460

שבח

רחוב אחוזה  ,120רעננה

09-7487336

ש.ע.ל

רחוב תל-חי  ,4כפר סבא

09-7662230

תגבור

רחוב שרת  ,24/1כפר סבא

077-2371500

גמלה בכסף
מחודש מרץ  ,2014ניתן להמיר את גמלת הסיעוד לגמלה בכסף ,וזאת בתנאי שהקשיש
מעסיק עובד זר או לחילופין נעזר במטפל ישראלי לפחות  12שעות ביום.
לצורך קבלת הגמלה ,יש להגיש בקשה למוסד לביטוח לאומי .הגמלה משולמת ישירות
לחשבון הקשיש.

לחצני מצוקה (במסגרת חוק סיעוד)
שם החברה

כתובת

טלפון

אנוש

רחוב הנגר  ,8כפר סבא

09-7632222

מוצרי ספיגה
ניתן לבצע הזמנה של מוצרי ספיגה לזכאי חוק סיעוד של ביטוח לאומי וכמו כן באופן פרטי.
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שם החברה

כתובת

טלפון

חוגלה קימברלי

ת.ד ,231 .רמלה 72101

 ,08-9772800שלוחה 3

כמיטק

רחוב הבנאי  ,6הוד השרון

 ,09-7620000שלוחה 4
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העסקת עובד זר
היתר להעסקת עובד זר

שירותי בריאות
מרפאות של קופות החולים  -הוד השרון

כאשר חל שינוי במצבו התפקודי ,הגופני והמנטאלי של הזקן ,המחייב טיפול והשגחה  24שעות
ביממה ,אחת האפשרויות הקיימות היא העסקת עובד זר המתגורר עם הזקן בביתו ומסייע לו
בכל תפקודי היום יום .סידור זה מאפשר לזקן להישאר בביתו ובסביבתו המוכרת והטבעית .הליך
הבאת והעסקת עובד זר באופן חוקי ,עובר דרך מספר משרדי ממשלה ,המופקדים על תחום זה.
ייעוץ ,מידע ,הכוונה והדרכה בתהליך הבאת עובד זר נעשה על ידי חברות סיעוד שיש להן היתר
לתיווך בנושא עובדים זרים בענף הסיעוד.

תהליך קבלת היתר

שם המרפאה

שירותי
בריאות
כללית

יש למלא בקשה על גבי טפסים ,אותם ניתן לקבל ביחידת הסמך במשרד התמ"ת (משרד
המסחר והתעשייה) ובאתר האינטרנט ("בקשה למתן היתר להעסקת עובד במתן טיפול סיעודי").
כל הטפסים הנדרשים והפרטים על דרך קבלת ההיתר ניתן לראות באתרwww.piba.gov.il :
משרד התמ"ת  -יחידת הסמך
כתובת :רחוב סלמה  ,53תל אביב
טלפון1-700-70-68-00 :

משרד התמ"ת  -ענף הסיעוד
כתובת :רחוב בן יהודה  ,34ירושלים
טלפון( 02-6257634 :ועדת חריגים)

קבלת אשרת עבודה – ויזה
היתר (רישיון) יישלח בדואר לבית המטופל לאחר כשבועיים .עם קבלת הרישיון יש לפנות למשרד
הפנים לצורך הסדרת אשרת עבודה למטפל( .כרוך בתשלום אגרה).
משרד הפנים
כתובת :רחוב ויצמן  ,140כפר סבא
טלפון*3450 ,1-900-726982 :
קבלת קהל :א' ,ב' ,ג' ,ה' 08:00-12:00
לתשומת ליבכם :היתרי העסקה לא יינתנו למטופלים השוהים במוסדות (בתי חולים ,מרכזי
שיקום ,בתי אבות) בכפוף לחריגים הבאים :קשיש הגר במסגרת של דיור מוגן שלא ניתנים בה
שירותי סיעוד יהא זכאי להיתר העסקה באם יעמוד בתנאי הזכאות בנוהל זה .כמו כן ,מטופל
הנמצא באשפוז יום יהא זכאי להיתר העסקה באם יעמוד בתנאי הזכאות בנוהל זה.

תהליך מקוצר לקבלת רישיון להעסקת עובד זר
במהלך אשפוז ,בטרם שחרור ,ניתן לפנות לוועדת חריגים לקבלת היתר העסקה מראש של
עובד זר .יש לפנות לעובדת סוציאלית בבית החולים (חברות סיעוד שיש להן היתר לתווך בנושא
עובדים זרים בענף הסיעוד יכולות לסייע בביצוע התהליך ולספק את השירות הנדרש) .ההיתר
ניתן באופן מהיר אך לתקופה זמנית.
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כתובת

טלפון

רמתיים

רחוב הרשות 8

09-7631222

גיל עמל

רחוב אלי כהן 8

09-7625800

נוה נאמן

רחוב שמעון הצדיק 10

09-7473700

מגדיאל  -מכון לשיקום
ופיזיותרפיה
הדר

רחוב חנקין 4
רחוב האורנים 26

09-7420813
09-7462149
09-7477700

קניון עזריאלי  -רופאים עצמאיים

רחוב ז'בוטניסקי 3

09-7627200

קופת חולים מאוחדת

רחוב יהושע בן גמלא 25

09-7619600

קופת חולים מאוחדת

רחוב חנקין  6מגדיאל

09-7423547

קופת חולים מכבי

רחוב הבנים 14

09-7478181

קופת חולים לאומית

רחוב הבנים 14

09-7621500

בתי חולים
שם בית החולים

כתובת

טלפון

מרכז רפואי מאיר

טשרניחובסקי  ,59כפר סבא

09-7472555

בית חולים לניאדו

דברי חיים  ,22קרית צאנז ,נתניה

09-8604666

בית חולים לוינשטיין

רחוב אחוזה  ,278רעננה

09-7709090

מרכז רפואי רבין ,בלינסון

רחוב ז'בוטינסקי  ,39פתח תקווה

03-9377377

שיבא ,תל השומר

דרך שיבא  ,2רמת-גן

03-5303030

מלר"מ כפר סבא
כתובת :רחוב טשרניחובסקי 119
טלפון09-7407788 :
שעות פעילות :א'-ה'  | 19:00-23:00שישי וערבי חג  | 17:00-23:00שבתות וחגים 17:00-23:00 ,09:00-14:00
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אבחון פסיכוגריאטרי

דיור מוגן ובתי אבות

שלוותה – מרפאת פסיכיאטריה של הזיקנה
כתובת :רחוב עליית הנוער
טלפון09-7478536 :

בית חולים שיבא – תל השומר – מרפאה פסיכוגריאטרית

קיימות מסגרות שונות המיועדות לקהלי יעד שונים הן מבחינת רמת תפקוד והן מבחינת
רמת הכנסה.

כתובת :דרך שיבא  ,2רמת גן
טלפון03-5303349 :

דיור מוגן

שיניים בריאות לכל – מרפאת שיניים קהילתית במחיר מסובסד
כתובת :רחוב מבוא קדם 4
טלפון09-7604824 :

מיועד לזקנים עצמאיים לחלוטין המעוניינים להמשיך לחיות את חייהם בדירה פרטית בתוך
מסגרת מוגנת ובנוסף ליהנות ממגוון שירותים כגון :פעילויות פנאי ,אבטחה ,ניקיון והשגחה
רפואית .בחלק מבתי הדיור המוגן ישנן יחידות/מחלקות של דיור תומך בהן ניתן לקבל טיפול
אישי וסיוע לאנשים הזקוקים לעזרה בפעילויות היומיום או לשירותי החלמה פרטיים לאחר אשפוז
רפואי .ברוב הדיורים המוגנים ישנה מחלקה סיעודית המיועדת למטופלים המרותקים למיטתם או
לכסא גלגלים וזקוקים לסיוע בפעילויות היומיום.

השאלת ציוד ואביזרים

בתי אבות

כתובת :רחוב שמחה הולצברג 3
טלפון09-7706600 :
שעות פתיחה :א'-ה'  | 09:00-19:30ו' וערב חג 09:00-16:00

מיועד לזקנים המוגדרים כתשושים ומצבם אינו מאפשר להם לנהל אורח חיים עצמאי ולפיכך
זקוקים לסיוע במסגרת מוסדית .משרד הרווחה והשירותים החברתיים מפקח על בתי האבות,
ומממן את שהות הזקן באופן חלקי או מלא ,על פי מצבו.
סיוע בסידורם של זקנים תשושים יעשה באמצעות העובדים במערכת הרווחה בעירייה.
זקנים סיעודיים וחולים מנטלית מסודרים בבתי אבות באמצעות משרד הבריאות.

ש.ב.ל

יד שרה – סניף רעננה

מועדון ליונס – סניף הוד השרון
כתובת :רחוב השיקמים 37
טלפון09-7430176 :
שעות הפתיחה :א'-ה'  | 16:00-19:00ד' 10:00-13:00

"עזר מציון" – סניף הוד השרון
טלפון09-7682727 :
אשת קשר :ענת גנץ-הופרט
דוא"לofras@ami.org.il :

האגודה לזכויות החולה
עמותה ללא מטרות רווח ,הדואגת לשמירה ומימוש זכויות האזרחים מול קופות החולים		 ,
בתי החולים ומשרד הבריאות.
כתובת :רחוב פקיעין  ,5תל אביב
טלפון03-6022934 :
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שם הבית

כתובת

בית השמש

טלפון

דיור
מוגן

עצמאים תשושים תשושי סיעודי
נפש

פעילויות פנאי

מפגשים חברתיים ,חוגים ,ספורט ,לימודים

הוד השרון
חנקין ,74
מגדיאל
ארלוזורוב 5

09-7424631

+

הבית בפרדס

הפרדס 6

09-7427924

+

+

חדות הורים

החרש 15

09-7402057

+

+

עד  120הוד השרון

הטווס 1

09-7617777

כלל אשפוז

דרך הים 1

09-7880803

בית אור
בית בכפר
בית אור הדרים

בן יהודה 71

09-7648444

בן יהודה 77

09-7649888

בית בכפר הדרים

בן יהודה 77

09-7649999

בית גיל פז

הגבורות 1

09-7642222

הבית בכפר סבא
מגדלי הים התיכון
המבריא

אנצ'ו סירני 58

09-7477198

רופין 15

09-7645555

מרכז ורה סלומונס

נתיב האבות

09-7481257

אחוזת בית

אחוזה 269

09-7705050

נווה הורים

בורוכוב 43

09-7455019

נועם

עקיבא 44

09-7431215

עמל בשרון

אחוזה 301

09-7707474

צימרמן

רחוב הרצל

09-7745322

גן שלוה

09-7427723

+

+

+

+

מפגשים חברתיים וחוגי העשרה

+
+

+

כפר סבא

+

+

+

+
+
+

+
+

+

+

+

+

+

+
+

+
+

+

רעננה
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+

+
+

+
+
+
+

+

+

+

+
+

ויצ״ו
•"סבתות בג'ינס"  -אחת לחודש נפגשת קבוצת נשים לשמוע הרצאות/לצאת לטיולים.
•בנות הגיל השלישי נפגשות אחת לשבוע לשמוע הרצאות.
•חוג לריקודי עם מתקיים אחת לשבוע.
•שלוש קבוצות מתכנסות אחת לשבוע מחוץ לסניף בשכונות בהוד השרון להעשרה באמצעות
הרצאות ,סדנאות ,טיולים ויציאה משותפת לתיאטרון.
•ביגודית פתוחה פעמים בשבוע בבוקר ופעם אחרי הצהריים .נמכרים בה בגדים יד-שניה
במחירים נמוכים.
•ארבעה חוגי בית של נשים.
כתובת :רחוב הרשות 6
טלפון09-7417263 :

שיח-זהב
מועדון הפועל במרכז האומנויות הרב תחומי ומיועד למפגש תרבותי ושיח-רעים בין החברים.
כתובת :דרך כפר הדר 33
טלפון09-7759933 :
שעות הפעילות :א' בשעות הערב

מרכז אומנויות רב תחומי
מספק מגוון פעילויות תרבות ,העשרה ופנאי.
•בית האמן  -מהווה בית חם לאומני העיר ומשמש במה ליצירותיהם.
•מרכז מוסיקה  -בעיר פועלות שלוש מקהלות מבוגרים ותזמורת בין-דורית.
מנהלת :יהודית קדרון
כתובת :דרך כפר הדר 33
טלפון09-7759933 :

מרכז הוד
מיזם עסקי חברתי רב תחומי ,המופעל על ידי עמותת קלי"ק ,לפיתוח עיסוקי פנאי ותעסוקה בשעות אחר
הצהריים והערב לבני  .+60מטרת הפרויקט לספק שירותים מגוונים לפיתוח אורח חיים קהילתי ,קידום
בריאות ,תרבות ,חברה ,חינוך ,ספורט ואומנות ,בתוך מבנה מותאם לצרכי אוכלוסיית הגיל השלישי.
כתובת :רחוב יקינטון 3
טלפון054-7493343 :
שעות פעילות :א'-ה' 16:00-22:00
דוא"לmercaz.hod@gmail.com :
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תיאטרון קהילתי

לימודים

קבוצה מיוחדת של חברות במועדון החברתי "נווה נאמן" המופעל על ידי עמותת קלי"ק אשר
יוצרות ,מופיעות ומשווקות את ההצגות של התיאטרון הקהילתי של הנשים במועדון במטרה
שיופיעו במקומות שונים בארץ .הצטרפות לתיאטרון באמצעות חברות במועדון.

לימודי הקתדרה העממית

מועדון סרט הזהב

מכללת הגמלאים  -שתי הרצאות במגוון תחומים בימי שני ורביעי.
כתובת :מרכז אומנויות רב תחומי ,רחוב כפר הדר 33
טלפון09-7759933 :

הקרנה של סרטי קולנוע איכותיים לגמלאי העיר מדי יום ג' בשעה  9:45בעלות סמלית של .₪ 10
כתובת :מרכז האומנויות הרב תחומי ,דרך כפר הדר 33
ניתן להתעדכן דרך הצוות לרווחת האוכלוסייה המבוגרת.
טלפון09-7754045 :

כתובת :רחוב השחר 14
טלפון09-7407054/6 :
שעות פתיחה :א' ,ד' ,ה'  | 08:30-19:00ב'  | 08:30-13:00ג'  | 15:30-19:30ו' 08:30-12:00

ספורט

התנדבות

פרויקט ספורט עירוני
מופעל על ידי רשות הספורט ,אשל ועמותת קלי"ק .מגוון
פעיליות ספורט לכלל אוכלוסיית הקשישים בעיר כגון :פטאנק,
נאמני הליכה ,הליכה נורדית ,התעמלות בונה עצם ,יוגה,
שביל ישראל ,פילאטיס במרכזים קהילתיים ויום ספורט בים.
אשת קשר :טלי צידן ,רכזת ספורט לגיל הזהב
טלפון050-2102826 :

"ספורטן" – מרכז ספורט
כתובת :רחוב ז'בוטינסקי 2
טלפון09-7407111 :

הספרייה העירונית – יד לבנים

אגף הרווחה והשירותים החברתיים – מחלקת משאבי קהילה והתנדבות מזהה ,בונה ,מפתחת
ומקדמת במות התנסות חינוכיות בעיר ,על פי צרכי הקהילה ומחברת בני נוער ומבוגרים למתן
מענה לצרכים אלה.
הוד השרון הינה עיר קהילה בה פועלים מאות מתנדבים ועשרות עמותות.
העירייה מקדמת את נושאי התרומה והמעורבות החברתית באמצעות המחלקה להתנדבות
בנוסף המחלקה מהווה גורם מקשר ומרשת בין מתנדבים ,עמותות ,גורמים ממשלתיים ,מוסדות
חינוך ,תרבות ונוער ,מחלקות בעירייה ועוד.
לפרטים נוספים ואפשרויות להתנדבות בעיר:
אשת קשר :אוסנת סטוצינר בן שיטרית ,מנהלת המחלקה
טלפון09-8803349 :

מועדון ספורט – בריכת ראשונים
"גלי הוד"
כתובת :רחוב פדויים 18
טלפון09-7405903 :

 5כוכבי יופי ותעודת הצטיינות "בית יקינטון"  -עמותת קלי"ק

מרכז יום טיפולי העשרתי
רב תחומי לגיל השלישי

לזכאי חוק ביטוח סיעודי מהמוסד לביטוח לאומי ,מופנים מאגף הרווחה,
משלמים באופן פרטי.
הסעה מהבית ,ארוחות בוקר ,ביניים וצהריים ,פעילות חברתית ותרבותית,
הרצאות ,חוגים ,טיולים ומסיבות .טיפול אישי הכולל רחצה ,פיזיותרפיה,
שירותי טיפול של עובד סוציאלי ואחות.
שעות פעילות07.00-14.00 :
יקינטון  ,3הוד השרון | טלפון | 09-7417274 :פקס | 15397417274 :דואלclickmy1@gmail.com :
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הלב אומר...

אנו מספקים:

מטפלים/ות לקשישים/ות -זכאי חוק סיעוד במימון המדינה
 מטפלים/ות זרים/ות  -דוברי/ות שפות שונות.
מלווים/ות וחונכים/ות לנכי/ות צה"ל.
ספקים מורשים של כל קופות החולים וחברות הביטוח.
ייעוץ לליווי במעבר לבית אבות ומוסדות גריאטריים-חינם.
השגחות פרטיות בבתי חולים.
קהילות תומכות לקשישים/ות ולנכים/ות במוקדים רבים בארץ.

חברה ארצית לשירותי סיעוד ורווחה 40 .סניפים מקרית שמונה ועד אילת
לייעוץ חינם התקשר לlavna@tigbur.co.il 077-2371520 :

בית השמש

להזדקן ולהישאר
מחוברים לסביבה

גלי האופרה
הוא בית משפחתי-
עירוני ייחודי ,השוכן
ליד שפת הים (חוף
ירושלים) במורד רחוב
אלנבי .הבית משרת
דיירים עצמאיים ,תשושים וסיעודיים.

בית השמש
הוא בית חם לאנשים החיים עם דמנציה
(תשישות נפש) במגדיאל ,הוד-השרון.

1-700-700-187

www.mirshamim.co.il

גלי האופרה ובית השמש מנוהלים
על ידי בני משפחת שמש.
ניהול משפחתי המאופיין בגישה
ישירה ,חמה ואמפטית לדיירים ולבני
משפחתם כמו גם לצוות העובדים.

לשירותכם  24שעות ביממה :דפנה  | 052-2423405יגאל  | 052-8448770אייל  052-2450417אתר אינטרנטwww.beithashemesh.com :

050-6485002
בית תומך למצבי אלצהיימר

בית אבות סיעודי  -בלב הוד השרון

הפרדס  ,10הוד השרון
טל'  | 09-7427924פקס09-7423697 :
דוא"לoffice@bpardes.co.il :
חפשו אותנו בפייסבוק

www.bpardes.co.il

סניף רעננה :רח' אחוזה  ,100רעננה
טלפון ,09-7484827 :פקס09-7438874 :

