המחלקה לטיפול באזרחים ותיקים
אגף שירותים חברתיים קהילתיים

מסייעת במתן מענים לצורכי האזרחים/ות הוותיקים/ות
ובני משפחותיהם/ן באמצעות השירותים הבאים:
מפגשים פרטניים עם עובד/ת סוציאלי/ת

התערבות וטיפול

למתן מידע ,יעוץ ,הכוונה ותמיכה רגשית
בבעיות הקשורות בזקנה ובמצבי משבר

במצבים של סיכון והזנחה ,אלימות
במשפחה ,ניצול כלכלי ,אפוטרופסות ועוד

המרכז לבני/ות משפחה מטפלים/ות

מתן סל שירותים של משרד הרווחה:

שירות ייחודי לבני/ות משפחה "מטפלים/ות
עיקריים/ות"
מפגשים פרטניים  /קבוצות תמיכה  /סדנאות /
הרצאות מפי מומחים בתחום

מועדון מופ"ת  /הדרכה שיקומית  /סידור
בבית אבות  /נופשונים

תיאום טיפול
שירות קצר מועד של עובדת סוציאלית ואחות
שמטרותיו להיטיב את מצבם של האזרח/ית
הוותיק/ה עם ריבוי בעיות רפואיות וסוציאליות
)השירות מיועד לחברי/ות קופת חולים כללית בלבד(

סיוע חומרי כגון:
טיפולי שיניים  /משקפיי ראייה /
מכשירי שמיעה  /סלי מזון *
*הסיוע כרוך בהשתתפות בהתאם לבדיקת הכנסות

קבוצות תמיכה
סבים/ות שכולים/ות
אלמנים/ות

סיוע במיצוי זכויות לשורדי/ות שואה

נשים הסובלות מפיברומיאלגיה
ניהול מחשבות ועוד

בשיתוף עמותת אביב

מוזמנים לפנות אלינו
קבלת קהל :א' ,ב' ,ד' ,ה'  | 13:00 - 08:00ג' 19:00 - 16:00
מזכירות09-7641111 |09-7641131 :
כתובת :רחוב הכרמל  ,43כפר סבא
מיילI-RECHAVA@KSABA.CO.IL :

תוכניות ומסגרות קהילתיות
אוזן קשבת
שירות טלפוני המעניק תמיכה רגשית

מדוושים בפארק
קבוצת רכיבה על אופניים לאזרחים/ות
וותיקים/ות בפארק כ"ס מלווה במדריך מקצועי

אופק עד הבית
מועדון חברתי קהילתי לפנאי וקידום אורח חיים
בריא מהבית דרך טכנולוגיה ייחודית

מרכזי יום
מסגרת שיקומית טיפולית עבור
אזרחים/ות וותיקים/ות הזקוקים/ות לסיוע
בתפקוד כולל הסעות ,ארוחות ,חוגים ועוד
בהפעלת עמותת סביון

בית חם
מועדון חברתי לאזרחים/ות וותיקים/ות
יוצאי אתיופיה
חוסן זהב
תוכנית המעניקה חיזוק החוסן האישי
והקהילתי של האזרחים/ות הוותיקים/ות
בשיתוף המחלקה לקידום בריאות וחוסן עירוני
מועדון כבדי ראייה
מפגשים חברתיים ,טיולים וקבוצות
עבור אנשים עם לקויות ראיה או עיוורון
בשיתוף ליונס כפר סבא

קהילות תומכות
שירותים רפואיים ,אב קהילה ופעילויות
חברתיות בהפעלת עמותת סביון
מפגש בכפר
מסגרת חברתית לשורדי/ות שואה
ובני/ות זוגם בשיתוף עמותת סביון
פורום דור שני
מסגרת חברתית  /טיפולית לבני/ות
הדור השני בשיתוף עמותת סביון

מועדוני גמלאים

בהם מתקיימות פעילויות תרבותיות וחברתיות מגוונות:
הרצאות ,טיולים ,סדנאות ,חוגים ועוד
מועדון עלייה
רח' ויתקין 12
טל' 09-7443107
MOADONALYA@KSABA.CO.IL

מועדון הירוקה
רח' סשה ארגוב 13
טל' 09-7640767
MYERUKOT@KSABA.CO.IL

מועדון נחשון
רח' נחשון 9
טל' 09-7659773
NACHSON@KSABA.CO.IL

מועדון כיסופים
רח' הרב גולד 14
טל' 09-7677220
MKISOFIM@GMAIL.COM

מועדון יוספטל
רח' שאול המלך 5
טל' 09-7655501
YOSEFTAL7@GMAIL.COM

מועדון אלי כהן
רח' ויצמן 189
טל' 09-7657623
ELICOHEN@KSABA.CO.IL

מועדון סירקין
רח' טשרניחובסקי 103
טל' 09-7460170
SIRKINKS1@BEZEQINT.NET

מוזמנים להצטרף ולעקוב אחרינו
בעמוד הפייסבוק "גמלאי כפר סבא"
לפרטים נוספים ולהסדרי נגישות פרטניים:
עדה קריל ,המחלקה לטיפול באזרחים ותיקים
ADAK@KSABA.CO.IL | 09-7641131

