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דבר המועצה

בריאות בעונות השנה

 תזונה בריאה, מגוונת וטעימה

 המלצות לפעילות גופנית בגיל השלישי

 פיזיותרפיה לשיפור שיווי המשקל ומניעת נפילות

כיצד אפשר לשפר את ביצועי המוח בכל גיל? 

 רפואה הוליסטית
 מיינדפולנס 

 אתם החוסן שלנו

 ריפוי בעיסוק
 טיפולי שיניים בגיל הזהב

 זהירות בדרכים

 הפגת בדידות בזיקנה

 התנדבות בגיל השלישי
 תרבות זו לא מילה גסה

 נווה אשכול - העמותה למען הזקן באשכול 

 מסלולי טיול )גם( לגיל השלישי

 סל שירותים לותיקים במועצה

 סל שירותים לותיקים 
 טלפונים חשובים

 חודש האזרח הותיק

ותיקים קונים מקומי

ותיקות וותיקים יקרים,

אשכול פועלת כל העת כדי לפתח שירותים ופרוייקטים לקידום חיים 
פעילים ובריאים של בני ובנות הגיל השלישי. חודש נובמבר הוא חודש 
בו אנו מצדיעים לאוכלוסייה הוותיקה של אשכול והזדמנות לכוון זרקור 
חלק  הוא  בידכם  מחזיקים  שאתם  זה  'ידיעון'  שלנו.  לוותיקים  מיוחד 

משורה של תכנים, פרוייקטים ופעילויות שיצרנו במיוחד בשבילכם.

בחובו  מרכז  הנוסטלגי,  'דבר'  לעיתון  במחווה  המיוחד,  ה'ידיעון' 
ובכל  השנה  ימות  בכל  בריאותכם,  לקידום  וכללית  הוליסטית  ראייה 
נערך  אשר  מפתיע  מחקר  למצוא  תוכלו  העיתון  בגוף  האספקטים. 
באשכול  הוותיקים  אוכלוסיית  כי  נמצא,  במחקר  שלנו.  החוסן  במרכז 
הינה בעלת החוסן הנפשי הגבוה ביותר ביחס לשכבות הגיל האחרות. 

ההסבר לכך והמשמעויות הקהילתיות, מהווים נר לרגלנו. 

כולה.  כן היא, בעלת ערך רב לאשכול  אוכלוסיית הזהב שלנו, כשמה 
אנו רואים בכם משאב אינסופי של ניסיון חיים ותבונה על בסיסו אנו 
כדי להעמיק את  נמשיך לפעול  בונים את הערכים הקהילתיים שלנו. 
לכם  ולספק  לנו  להציע  לכם  שיש  מהשפע  וליהנות  הקהילתי  הקשר 
משמעותיים  להיות  להמשיך  לכם  המאפשרת  המיטבית  הסביבה  את 

ותורמים לקהילה.

בימים טרופים אלו של משבר הקורונה, בהם אתם שומרים על ההנחיות 
באדיקות רבה, הצורך לחיבור אנושי מתעצם ומתחדד. 

אנחנו כאן מצדיעים לכם, רואים אתכם ותמיד רוצים לשמוע מכם. זה 
הזמן שלנו לתת לכם בחזרה ולהכיר לכם את היריעה הרחבה והתומכת 

של אנשי המקצוע המוכשרים שיש לנו במועצה.

קריאה מהנה והרבה בריאות

גדי ירקוני
ראש המועצה

ליאורה אלפרן
מנהלת האגף לשירותים 

חברתיים

הילה קטרי
מנהלת מחלקת בריאות

תוכן עניינים דבר המועצה 

 בניית קונספט, הפקה ועריכה
עיצוב גרפי

 . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .

 דניאל ויטל ונונו
טליה קוזי
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ומערכות  עולה  הסביבה  כשטמפרטורת 
עצמנו  את  מקררים  אנו  תקינות,  הגוף 
את  מונעים  ובכך  הזעה  באמצעות 
עליית חום הגוף. אולם, במזג אויר חם 
וכשהלחות גבוהה, הזיעה אינה מתאדה 
להתקרר.  מתקשה  והגוף  במהירות, 
בעיקר  גוברת  להתייבשות  הסכנה  כך 
ותיקים, אנשים הסובלים  אצל אזרחים 
ממחלות כרוניות או מטופלים בתרופות 
ועל  הגוף  חום  ויסות  על  שמשפיעות 

מאזן הנוזלים בגוף.

יכולות להיות דרגות שונות של התייבשות 
בעייפות,  שמתאפיינות  מחום  ופגיעות 
חולשה, דופק מהיר, כאב ראש, סחרחורות, 
הוא  אלו  במצבים  הטיפול  בלבול.  בחילה, 
רטובות(,  מגבות  )אמבטיות,  הגוף  קירור 
מנוחה באזור קריר, ושחרור בגדים לוחצים. 
חשוב - אם יש החמרה, כגון הקאה, ירידה 
בערנות או בלבול - יש לפנות מיידי לעזרה 

רפואית.

 - החום  נזקי  כנגד  ביותר  הטובה  ההגנה 
היא מניעה:

ניצור סביבה קרירה -  בשעות השיא של  	
החום נשהה באזור ממוזג, מומלץ להגיף 

תריסים ווילונות. 

או  	 במקלחת  קרירים  במים  נירחץ 
באמבטיה.

הבוקר  	 בשעות  מהבית  לצאת  נעדיף 
נצמצם  הערב.  שעות  או  המוקדמות 

פעילות גופנית מאומצת במזג אויר חם.

נקפיד לחבוש כובע רחב שוליים, להרכיב  	
בהירים,  בגדים  ללבוש  שמש,  משקפי 
מפני  הגנה  קרם  ולמרוח  ונוחים  קלים 

השמש.

ביום-  	 מים  כוסות   8-10 לשתות  מומלץ 
גם ללא תחושת צמא! נמעיט במשקאות 
קפאין  המכילים  ומשקאות  ממותקים 

ואלכוהול.

בריאות בעונות השנה 
רעות קלרמן - אחות גיל שלישי, נווה אשכול

בהפעלת  ממעיטים  ולעיתים  האוויר  מזג 
ההוצאות. את  להקטין  מנת  על   חימום 

חשוב לנקוט בצעדי המניעה להלן: 

נחמם את הבית לטמפרטורה של בין -20 	
ונמנע מחשיפה לקור,  24 מעלות צלזיוס 

אך נשמור על אוורור בבית.

חל איסור מוחלט להשתמש בתנורי בערה  	
)נפט(, אשר פולטים חד-תחמוצת הפחמן, 

העלול לגרום לאובדן הכרה.

נקפיד על לבוש חם ונוח. במידה ויש צורך  	
לצאת נכבוש כובע וכפפות

החימום,  	 במימון  כלכליים  קשיים  יש  אם 
הרווחה  משירותי  לסיוע  בבקשה  נפנה 

במועצה

נשמור על הרגלי בריאות נאותים- שתיה  	
במנות  ומבושל  חם  אוכל  אכילת  מרובה, 

קטנות לעיתים קרובות 

כדי  	 ותנועה,  גופנית  פעילות  על  נקפיד 
להגדיל את זרימת הדם ואת חום הגוף.

צעדי  	 לגבי  המטפל  הרופא  עם  נתייעץ 
את  להגביר  שעלולות  ותרופות  זהירות 

הרגישות לקור.

נפנה לטיפול רפואי בחשד להיפותרמיה. 	

אם אנחנו גרים לבד, נערוך שיחת טלפון  	
 / / שכן  / חבר  יומית עם קרוב משפחה 

עובד סוציאלי לעדכן במצבנו.

בעיות  בשל  הורה,  רופא  אם  אזהרה: 
יש  השתייה,  כמות  את  להגביל  בריאות, 

להתייעץ עמו כיצד לנהוג בימים חמים.

 "זרעי קיץ נישאים ברוח..."

"חורף וגשם מטפטף על העורף..."

להתקרר  אפשר  סוף  וסוף  הגיע  החורף 
להתקרר  לא  לב  לשים  חשוב  אך  קצת, 
מתחת  יורד  הגוף  חום  כאשר  מידי.  יותר 
צלזיוס  מעלות   36.5  - התקינה  לרמה 
רב- פגיעה  ואף  להיפותרמיה  סכנה  ישנה 
בחום  ירידה  לזיהוי  סימנים  מערכתית. 
תיתכן  קר,  בעור  ביטוי  לידי  באים  הגוף 
והשפתיים,  האצבעות  קצות  של  הכחלה 
ירידה בערנות, בלבול קל, דיבור לא ברור 
נתלונן  ולא  נרעד  שלא  יתכן  זאת,  ועם 
את  לחמם  יש  זה  במצב  קור.  תחושת  על 
חם  משקה  לשתות  החדר,  וחלל  הגוף 
)במצב של הכרה( ולפנות לעזרה רפואית. 
ירידת  לזהות  ניתן  לא   - להדגיש  חשוב 
ביתי. במדחום  מדידה  באמצעות   חום 

אזרחים  אצל  מוגברת  מקור  הסכנה 
גופניים  גורמים  של  שילוב  עקב  ותיקים 
)פיזיולוגיים( והתנהגותיים. אזרחים ותיקים 
חשים פחות את הקור בסביבתם, ויכולתם 
לאזן ולווסת את חום הגוף פוחתת. כמו כן, 
כרוניות,  גוברת אצל בעלי מחלות  הסכנה 
תרופות  של  מוגברת  צריכה  בעקבות  או 
בשתייה.  ומיעוט  ירוד  תזונתי  במצב  או 
בחוסר  הנמצאים  ותיקים  אזרחים  ישנם 
תנועה בבית ובלבוש שאינו מתאים לתנאי 

 . . . . . .
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אודליה רדמי - דיאטנית קלינית 

למגוון רחב של מתכונים אתם מוזמנים להכנס לקבוצת 
הפייסבוק "פשוט לאכול בריא"

 טלפון: 050-9663221
 odelyaderi@gmail.com :מייל

תזונה בריאה, 
מגוונת וטעימה

תזונה בריאה ומאוזנת חשובה מאוד בגיל המבוגר ותרומתה לשמירה על הבריאות,
לעלייה ברמות האנרגיה ומצב הרוח, לשמירה על מסת השריר והמצב התפקודי ואף יכולה להפחית מחלות כרוניות. 

תוסף בהתאם לצורך והמלצת הרופא. 

ברזל- נמצא במוצרי בשר דלי שומן, הודו  	
ועוף, קטניות, טחינה, אגוזים ושקדים. 

שתיה  	 על  הקפידו  מספקת-  מים  שתיית 
מרובה, כ-10 כוסות מים ליום )כ-2 ליטר 

ביום(. 

ממוצרים  	 המנעו  מזון,  תוויות  קראו 
המכילים סימון אדום ומכילים שומן רווי, 

סוכר ונתרן בכמות גבוהה. 

מהירות  לארוחות  רעיונות  כמה  הנה 
ומזינות:

מצד אחד, בגיל המבוגר יש יותר זמן פנוי 
בריאה  בתזונה  להשקיע  ואפשר  ורוגע, 

ומגוונת. 
מצד שני, לעיתים נמצאים לבד בבית, ואין 
חשק להשקיע ולהכין ארוחה מזינה, בייחוד 
בארוחת הבוקר או הערב, כך שמסתפקים 
בכריך עם ממרח כלשהו, עוגיה או ארוחה 

שאינה מזינה.
ארוחה  זוהי  ומאוזנת,  מזינה  ארוחה 
מלאים  דגנים  איכותי,  חלבון  שכוללת 
על  לדלג  או  לוותר  לא  מומלץ  וירקות.  
ארוחה כזו ולמצוא כמה דקות במהלך היום 

להשקיע בתזונה איכותית וטובה. 
כדי להקל על עצמכם, אפשר לבשל מראש 
למשך  במקרר  מנות  לתכנן  או  ולהקפיא 
השבוע. ניתן לשלב ירקות וקטניות קפואים 
לכם  שיהיו  ולדאוג  בסופרים  הנמכרים 
מצרכים זמינים בבית כך שתצליחו לשלב 

פירות, ירקות וקטניות באופן יומיומי. 

מה חשוב לשלב בתזונה היומיומית?

ירקות ופירות מגוונים- כדאי לשלב מגוון  	
ארוחה  בכל  שונות  הכנה  בצורות  ירקות 
אפויים  או  מבושלים  קפואים  ירקות   –
סלטים  מרקים,   , פסטי  אנטי  בתנור, 
מגוונים. כדאי לשלב פירות בין הארוחות. 

מלאה/  	 מחיטה  לחם  מלאים-  דגנים 
קינואה,  שועל,  שיבולת  מלא,  כוסמין 
בורגול, גריסים, חיטה, אורז בסמטי / מלא

וסידן  	 ברזל  בחלבון,  עשירות  קטניות- 
שעועית   – היומי  בתפריט  לשלב  וכדאי 
עדשים,  פול,  חומוס,  לבנה/חומה/מש, 

סויה/אדממה, טופו

סידן- סרדינים, מוצרי חלב / חלב עיזים ,  	
טחינה, קטניות, אגוזים ושקדים. 

מועשרים,  	 חלב  מוצרי  דגים,  די-  ויטמין 
וליטול  דם  בדיקות  לבצע  מומלץ  ביצים. 

עם  	 קוואקר  כפות    3-4 קוואקר:  דייסת 
מים, מעט חלב ופרי חתוך 

וברוקולי  	 עדשים  עם  מלא  אורז  מג'דרה 
אפוי בתנור 

ירקות  	 סלט  בתוספת  עדשים  קציצות 
גדול או ירקות בתנור וטחינה 

עם  	 מוקפצת  שעועית  בתוספת  דג  מנת 
בורגול / קינואה וטחינה 

בתיאבון!
ופירות  	 ביתית  גרנולה  עם  יוגורט 

חתוכים

שייק המכיל פרי, עלים ירוקים, יוגורט  	
שהושרו  קשיו  או  שקדים  חופן  ו/או 

במים ניתן להוסיף מים לפי הצורך

כריך מלחם חיטה מלאה עם אבוקדו/ 	
עם  ירקות  סלט  ירק,  חביתת  טחינה, 

כפית שמן זית 
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המלצות לפעילות גופנית בגיל השלישי
מורן היימן, פיזיותרפיסטית, מרכז היום - נווה אשכול | טל': 052-4269399

פעילות גופנית סדירה הוכחה 
כמשפרת את הבריאות, התפקוד 

והעצמאות ועשויה להאט ואף למנוע 
תהליכים כגון: איבוד איכות כוח 

ומסת שריר, ירידה בגמישות, ירידה 
בשיווי משקל, האטה בזמן תגובה, 

ירידה בצפיפות העצם, ירידה בזיכרון. 
ניתן להתחיל פעילות גופנית בכל גיל 

ולהתאימה למצבים רפואיים שונים. 
גם מעט פעילות גופנית עדיפה על 

העדר פעילות. 

יתרונות בריאותיים חברתיים ומנטליים 
לפעילות גופנית סדירה בגיל המבוגר:

הקשור  גבוה  דם  לחץ  איזון   - בריאותיים 
בתחלואת הלב ובסיכון לשבץ מוחי. איזון 
סכרת סוג 2. דיכוי מנגנוני דלקת כרוניים. 
התדרדרות  ומניעת  מוחי  תפקוד  שיפור 
לאחר  יותר  קצר  שיקום  קוגניטיבית. 
משקל  שיווי  שיפור  פציעה.  אשפוז/ 

ומניעת נפילות.

ושיפור  מנפילות  חשש  אי   - חברתיים 
ויותר  תלות  פחות   – היומיום  בתפקודי 
עם  תרגול  או  בקבוצות  תרגול  עצמאות. 
חדשות  חברויות  יצירת  מאפשרת  חבר/ה 
בכל  אחרים  אנשים  עם  קשרים  ובניית 

הגילאים. 

הנפשית  הבריאות  שיפור  מנטליים- 
תחושת  הפגת  וכן  הקוגניטיבי  והתפקוד 
הבדידות תורמים לשליטה בדיכאון וחרדה, 
לתחושת רוגע, לשיפור מצב הרוח והרגשה 

כללית טובה. 

מומלץ:

פיזיותרפיסטית  	 רופאה/  עם  להתייעץ 
המומלצת  הפעילות  וכמות  סוג  לגבי 

לרקע הרפואי האישי.

לשתות  	 סדיר,  ובאופן  בהדרגה  להתחיל 
בתנאי  להתעמל  ולא  הפעילות  במהלך 

מזג אוויר קיצוניים. 

טיול  	 פעיל,  חיים  אורח  ולקיים  להמשיך 
בגינה,  עבודות,  בסופר,  קניות  הכלב,  עם 
בהתאם  מדרגות  לעלות  ברגל,  ללכת 

ליכולת וכל עוד הפעילות בטוחה לכם.

פעילות אירובית מתונה: 
שחייה, הליכה מהירה, אופניים, עליית 
 2.5 ל  היא  ההמלצה  ריקוד-  מדרגות, 
שעות בשבוע- להתחיל מ-5 דקות הליכה 
ולעלות בהדרגה במאמץ ובזמן לחצי שעה 

ביום.

למקטעים  הפעילות  את  לחלק  ניתן 
היום. במהלך  דקות   10 של 
 דחיפת מריצה, נשיאת שקית קניות, קימה 
בכדור  התמסרות  בגינה,  עבודה  מישיבה, 
עוזרות  ועוד  היכולת  לפי  הנכדים  עם 

בשמירה על הכוח השרירי.
כוח  תרגילי  ולבצע  שרירים  לחזק  ניתן 
שימוש  בעזרת  מהבית  לצאת  מבלי  גם 
על  הקפידו  ועוד.  משקולות  בגומיות/ 
נשיפה בעת מאמץ והרמת משקל ונסו לא 

לעצור את הנשימה. 

תרגילי גמישות ושיווי משקל
גמישות חשובה לצורך נעילת נעלים, הגעה 

לחפץ רחוק, הסתבנות ועוד. 
מתיחה  שניות   30 לפחות  היא  המלצה 
 3 שרירים,  קבוצת  לכל  חזרות,   3 עדינה, 

ימים בשבוע.

שירותים שניתן לקבל באזור

קופת חולים כללית, מרכז צוחר:

קבוצה למניעת נפילות, קבוצות התעמלות בריאותית 
לגפה עליונה וגפה תחתונה, טיפולים פרטניים, כולל 

לפרקינסון, אירועים מוחיים.
לפרטים: 08-9118222

נווה אשכול:

בנווה אשכול קיים חדר כושר ומתקיימים חוגי ספורט רבים ומגוונים 
כגון: מניעת נפילות, ניה, קראטה לגיל השלישי, התעמלות כסאות, טאי 

צ'י, התעמלות הכן גופך לגיל השלישי, קבוצה לחיזוק גפה עליונה.
לפרטים וייעוץ לגבי הפעילות המתאימה לכם: 08-9987519.

כי אף פעם

לא מאוחר להתעמל



|  דבר הבריאות  6

מ-4(-  )יותר  תרופות  ריבוי  התרופה:  סוג 
יש   .30% ב-  לנפילה  הסיכון  את  מעלה 

תרופות הגורמות לסחרחורת או נמנום.

לעיתים  	 המובילה  סוגרים  על  שליטה  אי 
לקימות מרובות בלילה

טיפול בחרדה, דיכאון 	

טיפול בסחרחורות 	

איזון סכרת- סכרת עלולה לגרום לבעיה  	
תחושתית בכפות הרגליים

ירידה בצפיפות עצם 	

סוכר נמוך, אנמיה, לחץ דם נמוך, מחסור  	
בויטמין D/ סידן

ירידה בזיכרון, קוגניציה וליקויים בתהליכי  	
חשיבה

טיפול בכאבים ברגליים- ברכיים, קרסול,  	
כפות רגליים.

פיזיותרפיה- תרגילי כוח בעצימות גבוהה  	
)תלוי מצב רפואי ואוסטאופורוזיס(, תרגול 
גמישות,  תרגילי  שחייה,  הליכה,  אירובי- 
תרגילי שיווי משקל סטטי ודינמי, תרגילי 
קואורדינציה, תרגול ביצוע מספר מטלות 
תרגול  תגובה,  מהירות  תרגילי  זמנית,  בו 

קימה מהרצפה.

מעברים

מדרגות,  	 על  לדלג  לא  להסעות-  עלייה 
מקל  בתמיכת  ביד,  שקית  או  תיק  ללא 

ומעקה.

או  	 בירידה  לפניכם  עומד  תמיד  מטפל 
מאחוריכם בעלייה. 

לכיוון  	 להתרחק  קודם  ממיטה-  קימה 
הקיר ורק אח"כ לקום, לשבת על המיטה 

לפני העמידה. 

יציב,  	 בחפץ  להיתמך  למקרר-  רכינה 
למרוח שמן על הגומי של המקרר לפתיחה 

קלה יותר של הדלת. 

פיזיותרפיה לשיפור שיווי המשקל 
ומניעת נפילות

חמורה-  לפציעה  לגרום  יכולה  נפילה 
שברים אוסטאופורוטים, שברי צוואר ירך, 
אשפוז ממושך, איבוד בטחון בגוף ובדימוי 
בעצמאות  ירידה  דכאון,  חרדה,  העצמי, 
וביציאה מהבית. גם פגיעה קלה לכאורה, 

עלולה לגרום לשבר או פגיעה חמורה.

כיצד למנוע נפילה?
התאמת הבית: 

חפצים  	 שטיחים,  כבלים,  הסרת 
שמפריעים ממעברים.

הקפדה על רצפה יבשה.  	

תאורת לילה/ חיישני תאורה.  	

כיסא  	 ובשירותים,  במקלחת  אחיזונים 
במקלחת. 

התקנת מעקות בגרמי מדרגות. 	

לחצן מצוקה. 	

אביזרים ואמצעי זהירות

זהירות יתר בהליכה על משטח לא אחיד  	
או לא מוכר.

התאמת אביזר עזר מתאים להליכה 	

התאמת אביזרי ראייה ושמיעה 	

תיק שמאפשר ידיים פנויות 	

לא  	 סוליה  סגורות,  נעליים-  התאמת 
מחליקה

אימוץ אורח חיים פעיל ובריא 

שתייה מספקת 	

בסידן  	 ועשירה  מאוזנת  מגוונת,  תזונה 
 D וויטמין

ביצוע פעילות גופנית קבועה 	

יעוץ רפואי ומקצועי:

ייעוץ עם רופא לגבי מינון, זמן נטילה או  	

שיווי משקל הוא היכולת של הגוף לשמור את מרכז הכובד מעל בסיס התמיכה של הגוף. 1 מכל 3 בני 65 ומעלה. 1 מכל 2 בני 
ידי מספר פעולות שיפורטו  נוכל להפחית את הסיכון שלנו בנפילות על  נפילה אחד בשנה.  ומעלה עוברים לפחות אירוע   80

במאמר זה.

הכיסא  	 על  אחת  יד  לשים  תמיד  ישיבה- 
הכיסא  את  להרגיש  ההתיישבות,  לפני 
לפני  הברכיים  של  האחורי  החלק  עם 

התיישבות. 

איטיים  	 מעברים  ביצוע  חשיבות 
והדרגתיים. קודם לקום, רק אח"כ להתחיל 

ללכת.

ללא  	 איטי,  סיבוב  בסיבובים-  זהירות 
ביצוע פעולה נוספת תוך כדי הסיבוב. 

דאגו שברשותכם: טלפון נייד, צמיד 
מצוקה, טלפון נייח נמוך, מספרי טלפון 

במקום נגיש. 
שמירה על הנאמר, התאמת ושימוש 

באביזרים והבית יפחיתו משמעותית את 
הסיכוי לנפילות

מורן היימן, פיזיותרפיסטית, מרכז היום - נווה אשכול  | טל': 052-4269399

חשוב מאוד לתכנן מראש: 

נסו לתכנן מה תעשו במקרה של 
נפילה ואי יכולת לקום.
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המוח שלנו הוא מרכז הפיקוד והשליטה שמנהל את חיינו. הוא קובע את הדרך בה 
אנו חושבים, מרגישים, מתנהגים ובכלל פועלים בעולם. 

יש אזורים במוח שלהם פעילות עצמאית אשר אנחנו לא שולטים עליה באופן מודע 
אך מחקרים חדשים מצאו שהאזור  ושובע(,  רעב  ושינה,  ערות  דם,  לחץ  )נשימה, 
העיקרי והגדול של קליפת המוח, נשלט על ידי המודעות שלנו. המשמעות של זה 
היא שאנחנו יכולים, בעיקר על ידי הרבה תרגול ומודעות, לחזק או להחליש רשתות 

נוירונים ובכך להשפיע על המבנה והתפקוד של המוח. 

דר' ניצן קוזלובסקי- חוקרת מוח
nitsanko@gmail.com

www.thebrainconnections.com

"דר' ניצן קוזלובסקי"

סרטוני וידאו

רמת  גופנית,  בפעילות  רבות  שעוסקים 
תפקוד המוח משתפרת. נסו למצוא אימון 
אותו  שתבצעו  כך  אוהבים,  שאתם  גופני 

מתוך הנאה ורצון ויעילותו תגבר!!

צחקו
לבריאות,  טוב  שהצחוק  מצאו  מדענים 
כיוון שהוא משחרר אנדורפינים וכימיקלים 
חיוביים אחרים למערכות שלנו. אנחנו לא 
באמת צריכים מדענים שיגידו לנו שצחוק 
גורם להרגשה מעולה. צחוק הוא ממש כמו 

הטענה מהירה של אנרגיה למוח שלנו!!

שחקו
פנו זמן כדי לשחק. שחקו קלפים, משחקי 
וידאו, משחקי קופסה או כל משחק שאתם 
אוהבים - העיקר שתשחקו. זה גורם למוח 
משפר  אסטרטגית  בצורה  לחשוב  שלנו 

מיקוד ודמיון!

שפרו את המיומנות שלכם בדברים שאתם 
כבר עושים

שגרתיות  מוטוריות  פעולות  על  חזרו 
ושלא  לעשות  רגיל  כבר  שלכם  שהמוח 
מאמצת את המוח כגון נהיגה, גינון, רקמה, 
את  ידחוף  זה  אחר.  תחביב  כל  או  בישול 
המוח שלכם לגבהים חדשים וישמור עליו 

בריא וכמובן יגרום לכם הנאה וסיפוק!

שנו על זה
 7-8 הוא  בוגר  לאדם  המומלץ  השינה  זמן 
העצביים  המתווכים  השינה,  בזמן  שעות. 
במוח מפחיתים את פעילותם, והסף שלהם 
מתאפס ושב לרמה הנורמלית. בנוסף, בזמן 
המצטברים  חופשיים  רדיקליים  השינה 
במוח במהלך היום מנוקים על ידי אנזימים 

מסתדרות  העצב  תאי  ורשתות  מתאימים, 
לבריאותנו  ביותר  חיונית  השינה  מחדש. 

ואף לתפקוד התקין של המוח!

שמעו מוזיקה
משפרת  למוצרט  שהאזנה  גילו  חוקרים 
והמרחבית  המתמטית  החשיבה  את 
במוצרט,  רק  מדובר  לא  המאזינים.  של 
המוזיקה בכלל טובה לבריאות שלנו באופן 
כללי. האזינו למוזיקה שאתם אוהבים מתי 

שאתם יכולים!

הרבו לקבל תמיכה חברתית
אשר  נרחבים  אזורים  שלנו  למוח 
המוקדשים למגעים חברתיים החל מאזורי 
עיבוד השפה, הזדהות אמפתיה, סימפתיה, 
תמיכה, זיהוי פנים והבנת מצבים חברתיים. 
מצאו לכם חברים להיפגש, לדבר, לצחוק 
המוח  לשמירת  טוב  זה  לרכל...  ואפילו 

מאושר!!

דפדפו באלבומי תמונות
אתם  העבר  באירועי  נזכרים  אתם  כאשר 
הזיכרונות שלכם.  את  ומחדשים  מרעננים 
על  ששמירה  מראים  חדשים  מחקרים 
הדרכים  אחת  היא  האישיים,  הזמן  צירי 
חד  מוח  על  לשמירה  ביותר  החשובות 
אירועים  בשמות,  להיזכר  נסו   . ופעיל 
הרשתות  את  יחזק  זה  מהעבר,  ומקומות 

במוח של הזיכרון הכללי!!

כיצד אפשר לשפר את 
ביצועי המוח בכל גיל? 

איך זה בדיוק קורה? 
בקליפת  שונים  שחלקים  מצאו  מחקרים 
המוח, במיוחד האזור הקדמי שנמצא מעל 
של  מסועפת  במערכת  מקושר  המצח, 
שאין  לאלו  גם  המוח,  חלקי  לכל  מסרים 
כאשר  לכן,  עליהם.  מודעת  שליטה  לנו 
אזורי  את  מחדש  ומחווטים  משנים  אנחנו 
המודעות שלנו, הם משפעים, בתורם, על 
אזורים שלא בשליטתנו ומשנים גם אותם. 

מתי זה קורה? 
ממחקרים  המגיעות  הטובות  החדשות 
יכולים  הללו  שתהליכים  מורות  חדשים 
בגיל  גם  מצב.  ובכל  גיל  בכל  להתרחש 
השלישי בו אנשים מרגישים שהם "תקועים, 
מבחינת  להשתנות  יכולים  לא  מקובעים, 
האופי או ההרגלים". הוכח שאפשר לשנות 
לשפר  המוח,  של  הפנימי  החיווט  את 
שונים,  זיכרון  סוגי  )נניח  מסוימים  דברים 
מוטיבציה, התמצאות מרחבית שווי משקל 
)נניח  אחרות  רשתות  להחליש  ואף  וכו'( 
במשך  לנו  שאימצנו  בריאים  לא  הרגלים 

החיים(.

איך בדיוק עושים את זה? 
היא  גיל,  בכל  שלנו,  המוח  תפקוד  ייעול 

פעולה חיונית בכדי למצות את יכולותינו. 
לפניכם מספר עצות פשוטות, לא דורשות 
הרבה מאמץ, אבל כדי שזה באמת ישפיע 
ולהתאמן בזה  יש לעסוק  על מבנה המוח 

באופן יומיומי וסדיר.
הרבה  על  שמבוססות  עצות  שאלו  זכרו 

מחקרים, כך שזה מוכח!!

"הריצו" את תאי המוח שלכם
כך שבקרב אנשים  מחקרים מצביעים על 
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ב-20  בחזית המחקר.  נמצא  המיינדפולנס 
שנה האחרונות מחקרים מראים שבעזרת 
יכול  אחד  שכל  אלו,  פשוטים  תרגולים 
להביא  יכולים  אנו  בקלות,  וליישם  ללמוד 
איכות  לשיפור  מתח,  תחושות  להפחתת 
ריכוז  קשב,  של  יכולות  ולעורר  השינה, 
ואפילו  בעיות,  ופתרון  יצירתיות  וזיכרון, 
לבנות ולחזק את המוח שלנו ואת מערכת 
לבריאותנו  ולתרום  כאב,  להפחית  החיסון, 

הכללית. 

את  המשפר  ככלי  מומלץ  המיינדפולנס 
תחת  החיה  לאוכלוסייה  החיים  איכות 
חירום מתמשך על ידי ויסות מתח וחרדה 
ופיתוח משאבים של חשיבה חיובית וחוסן 

נפשי.

המבוססת  שיטה  היא  מיינדפולנס 
המדיטציה,  מעולם  קשב  תרגולי  על 
תרגולים שחלקם בני אלפי שנים ומקורם 

באמנות המדיטציה הבודהיסטית.
מתרגלים  אנו  המיינדפולנס  בעזרת 
שלנו  הקשב  את  להביא  יכולתנו  את 
במלאנו  נוכחים  להיות  הלב(  )תשומת 

ברגע הנוכחי.
יכולתנו  את  ומתרגלים  לומדים  אנו 
להביא את עצמנו "למקום הטוב שלנו", 
וקשובים,  נוכחים  במיטבנו:  אנו  בו 
להנות  ופנויים  וחיוניים,  בריאים 

ממתנות החיים.

מיינדפולנס )קשב הלב(
לשיפור איכות החיים
דינאי רונה מ'קשב הלב' - מנחה סדנאות מיינדפולנס במרכז חוסן

גיל החוכמה טומן בחובו שלל אפשרויות, 
אם בפתיחות, או שפחות, אם בקלילות, או 
למען  שפחות.  או  בבריאות,  ואם  שפחות, 
הטמעת הרגלי בריאות ואיכות חיים שונים, 
באופן  הנוסחה,  את  לדעת  ראשית  יש 
הפשוט והקל ביותר – על מה לוותר ומה 

נרוויח מזה?

מבקשים להמשיך ולהיות בריאים גם בגיל 
השלישי? 

זהו המפתח! להיות בריא היא תפיסת חיים, 
טובה,  חלקה  כל  ממלאת  הבריאות  שבה 
הזמן  אין  להיכנס.  מקום  לחולי  אין  וכך 
שעבר על הגוף הוא הקובע את הבריאות, 
להתחדש,  מופלאות  דרכים  יש  לגוף  וגם 
עם השנים, שכבר התגלו והוכחו, ועם זאת, 
קובעת  אינה  כן  גם  הנפש  מובטחות.  אינן 
הרוח  את  שמשרת  רגשי  אגם  והיא  דבר, 

רפואה 
הוליסטית

במגע עם העולם הזה. הרוח היא הקובעת 
הכל, ורוחנו היא שתנהיג אותנו לאורח חיים 
שיעצים את החלומות שלנו, את השמחות 
פנימה  לקבל  שנוכל  התמורות  את  שלנו, 
אל לבנו, וגם את הדרך בה נתייחס לגופנו 

ובריאותנו.

הטוב  היחס  את  לגוף  לתת  אפשר  איך 
ביותר בגיל השלישי? 

מה  מכל  להימנע  אפשר  שבו  שלב  זהו 
מזון  שאפשר:  כמה  עד  לנו,  תורם  שאינו 
מן  שאינם  חומרים  ותעשייתי,  מעובד 
מה  להיות  שמתחזים  מוצרים  הטבע, 
וכדומה.  משוגעת,  צריכה  תרבות  שאינם, 
מירב  את  לגופנו  להעניק  עלינו  במקביל, 
זקוק  הוא  שלה  והאהבה  הלב  תשומת 

הלכה למעשה
הקשב שלנו הוא הכוח רב העוצמה ביותר 
אנו  שלנו  הקשב  בעזרת  ברשותנו.  אשר 
מקשיבים, לומדים וחושבים, מפרשים את 
חווית המציאות ובהתאם לכך גם את חווית 
החיים שלנו. לרוב הקשב שלנו אינו מנוהל 
על ידנו, אלא מתרוצץ מדבר לדבר בצורה 
לעסוק  נמשך  טבעי  ובאופן  אוטומטית, 
נוחים:  והלא  המטרידים  בדברים  יותר 
כאבים  עבר,  אירועי  ותכנונים,  דאגות 
ומתח. במיינדפולנס אנו גם לומדים לעשות 
שימוש נכון בכוחות הפועלים בתוכנו, כמו 
למשל: מחשבות, תחושות ורגשות, נשימה 

ודמיון.

חוסן  למרכז  לפנות  מוזמנים  אתם 
שיפתחו  קבוצה  או  קורס  ולתאם 
ולהצטרף  הקורונה  להנחיות  בהתאם 
לתרגולי המיינדפולנס הפתוחים שלנו, 
שמתקיימים בעת הזאת דרך המחשב. 
ההשתתפות אינה דורשת ניסיון קודם 

והמפגשים מתאימים לכולם!

 עדן פלד - פסיכותרפיסטית הוליסטית, נטורופתית והרבליסטית קלינית.
מתמחה בטיפול טבעי שלם לגוף, לנפש ולרוח.

לרכישת מוצרים טבעיים
וייעוץ הוליסטי -

058-7496222

שלל  המכיל  ומותאם  טבעי  מזון  בדמות: 
לתקופת  הרלוונטיים  חיוניים  חומרים 
מרפא,  וצמחי  טבעיים  חומרים  זו,  חיים 
שיכולים, מעבר לצמצום הפגיעה, להעצים 
את איכויות הריפוי של החומרים בממשק 
מוצרי  טיפוח,  )מוצרי  הגוף  עם  השונה 
ניקוי, חומרי הדברה טבעיים, מוצרי אווירה, 
מוצרי בישול שונים ועוד(. הדרך לבריאות 

היא בידיים שלנו!

לפרטים - מרכז חוסן:
hosen@erc.org.il | 08-9965264

הגיל השלישי הינו גיל הזהב. זהו שלב חיים שבו נושקות שנותיו של אדם ונוגעות 
ברוח. אם נשכיל לשמר את חוסנו וחוזקו של הגוף הפיזי, לשמור על איכות חיים 
הרבים,  השינויים  עם  להתמודד  נוכל  הגלים,  עם  ורוחנו  נפשנו  את  ולהגמיש 

להתאים עצמנו לסביבה ולהמשיך ולהתרגש, ממש כמו ילדים. 
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אתם החוסן שלנו

חוסן היא היכולת להתמודד ולתפקד 
בעת משבר ובסיומו לחזור לשגרה 

ואיזון בזמן קצר במהירות וביעילות.

חוסן אוכלוסייה מורכב משלושה רכיבים :
1.  אמון במנהיגות

2   לכידות חברתית
3.  יכולות אישיות

בשנת 2011 חברו כל המוסדות האקדמיים 
מדידה  כלי  ובנו  קהילתי  בחוסן  העוסקים 

.)CCRAM( והערכה לחוסן קהילתי

הסקר  מדו"ח  הינם  המוצגים  הנתונים 
שינויים  נרשמו  לא   ,2015 בשנת  שנערך 
אוכלוסייה  עבור  החוסן  בערכי  מובהקים 

מעל גיל 65 גם בסקר שנערך ב-2019.
 

החוסן  ציון  בעלי  כי  לגלות  הופתענו  לא 
הוותיקים  אוכלוסיית  היו  ביותר  הגבוה 
כפי  מהרכיבים  אחד  בכל  המועצה.  של 
ותיקי  בלטו  המצורף  בגרף  לראות  שניתן 
סבורים  אנו  גבוה.  חוסן  והפגינו  המועצה 
כי הסיבות לחוסן הגבוה הוא ניסיון החיים 

hosen@erc.org.il 08-9965264 - מירב וידל, מנהלת חוסן, האגף לשירותים חברתיים

למדידה  רכיבים  חמישה  ישנם  כי  נקבע 
והערכה של חוסן קהילתי: 

במנהיגות 	

יעילות קולקטיבית- תחושת קהילתיות  	

מוכנות לחירום 	

קשר למקום- תחושת שייכות  	

מון חברתי  	

כל רכיב נמדד במדד של 1-5, פלט המידע 
על  ומתוקפת  מהימנה  מצב  תמונת  נותן 
נתונים  באמצעות  הקהילתי.  החוסן  מצב 

את  ולדייק  לפתח  להמשיך  ניתן  אלו 
המענים בכדי לשמר ולחזק את החוסן.

 
בשיתוף  איתן(,  צוק  )לאחר  מ-2015  החל 
אוניברסיטת בן גוריון, בהובלתם של פרופ' 
וד"ר  שפירא  סתיו  ד"ר  אהרונסון,  לימור 
אורך  מחקר  מקיימים  אנו  גורל  אביבה 
שפותח  המדידה  בכלי  שימוש  באמצעות 
מייצג  מדגם  המהווה  מקיף  סקר  ועורכים 

של אוכלוסיית המועצה.
את הסקר ערכנו בשנים 2015 ו-2019.

של בוני הארץ, פרופורציות ופרספקטיבה 
להיות  המבוגרים  דור  לכם  המאפשרות 

עוגנים מרכזיים עבור קהילת אשכול.
 

שיש  היה  מהמחקר  משמעותית  תובנה 
לראות כיצד ניתן להשפיע על הדור הצעיר 
ו"להדביק" אותו בחוסן הגבוה. להערכתנו 
רב  פעילויות  ע"י  בעיקר  אפשרי  זה  דבר 
של  והשפעה  השראה  שיאפשרו  דוריות 

הוותיקים על כולנו. 
 

באותו  נוסף  סקר  נקיים   2021 בתחילת 
האופן ונמשיך לעקוב אחר המגמה ובניית 
החוסן של כולנו, נשמח שתיקחו חלק גם 

בסקר זה.

אין ספק )ועכשיו זה גם מדעי!( שהתברכנו 
כה  בהשפעה  ילדינו  את  ולגדל  לחיות 

מבורכת של ותיקי אשכול.
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מטרת ריפוי בעיסוק היא הבאת האדם 
בתפקודים  ובטיחות  מרבית  לעצמאות 
שיפור  לשם  היום-יום  בחיי  השונים 

איכות החיים.
בכל  לאנשים  עוזרים  בעיסוק  מרפאים 
יומיומיות  פעולות  לבצע  הגילאים 
בהם  ומתקשים  לבצע  שמעוניינים 

מסיבות שונות.

שצריך  מה  על  עובדים  בעיסוק  בריפוי 
בשביל לשפר את התפקוד היומיומי:

שיפור וחיזוק תנועות הידיים כדי להצליח  	
או  כפתורים  לכפתר  למשל,  לתפקד. 

לשחק קלפים.

לשפר  	 למשל,  החשיבה.  ושיפור  שימור 
את  לשכוח  לא  כדי  והזיכרון  הריכוז  את 

הדוד דולק ושמות של אנשים.

ריפוי בעיסוק
לימוד אסטרטגיות ושימוש באביזרי עזר.  	

למשל, לשים פתק על הדלת "לא לשכוח 
עזר  באביזר  שימוש  או  הגז"  את  לכבות 

שמחזיק את הקלפים אם היד רועדת.

בריפוי בעיסוק מטפלים גם בעניינים שלא 
מדברים עליהם בפומבי למשל:

לא  	 אחת  כשיד  חזייה  רוכסים  איך 
מתפקדת?

לא  	 כשהאצבעות  רוכסן  רוכסים  איך 
מתפקדות?

כשלא  	 הביתה  הדרך  את  מוצאים  איך 
זוכרים?

מסתדרים בשירותים כשיש מגבלה? 	

חשוב להיות פעילים!
על  רב  דגש  שמים  בעיסוק  בריפוי 
פיזיות,  שונות-  בפעילויות  השתתפות 
קוגניטיביות, יצירתיות, רוחניות ותפקודיות. 

קצב  	 את  מאטה  בפעילות  השתתפות 
הפיזית  הקוגניטיבית,  הירידה  התקדמות 
בגילאים  שמתרחשת  והתפקודית 

המבוגרים.

הפרעות  	 כגון  בעיות  מפחיתה  פעילות 
שינה, אכילה ועצירות.

פעילות מפחיתה מינון תרופות הרגעה.  	

היכן ניתן השירות?
שיקום,  מרכזי  חולים,  קופות  חולים,  בתי 
בתי  הנפש,  לבריאות  קהילתיות  מרפאות 
מועדונים  יום,  מרכזי  הוסטלים,  אבות, 

תעסוקתיים, ביטוח לאומי ועוד.

נועה רותם קליפר, מרפאה בעיסוק, B.O.T, נווה אשכול

לבירור זכויותיכם ניתן לפנות 
לרופא\ת המשפחה, למרפאה 

בעיסוק במרכז היום או לעובדת 
הסוציאלית הרלוונטית

טיפולי שיניים בגיל הזהב

בעיות אופייניות בחלל הפה
רקע  מחלות  לכן  הם,  אחד  והפה  הגוף 
ושימוש בתרופות משפיעות על החניכיים 
הכללית.  הבריאות  על  וגם  והשיניים 
בעקבות  לקרות  שיכול  פה  יובש  לדוגמה 
לא  בתרופות,  שימוש  או  כרוניות  מחלות 
ע"י  הפה  של  ושטיפה  רחיצה  מאפשר 
הרוק. שימוש בשיניים תותבות גורם לגירוי 
וכתוצאה מכך יש  של הריריות והחניכיים 

כיבים ופצעים המקשים על האכילה.

הטיפול המומלץ
מהשן  מתחיל  בריאות  שיניים  על  שמירה 

הראשונה שצומחת.
פעמים  כמה  השיננית  אצל  לבקר  חשוב 

אביזרים  והתאמת  הדרכה  לקבלת  בשנה 

מתאימים לבדיקת חלל הפה לזיהוי נגעים 

פצעים וגירויים.
חשוב לבקר אצל רופא/ת השיניים לטיפולי 
להשלמת  תותבות  של  לאיזון  שימור 

שיניים חסרות: שתלים, כתרים ועוד.

ככל שתוחלת החיים עולה, בריאות הפה והשיניים חשובות לאין ערוך. חשיבות השמירה על שלמות השיניים בפה ומתן מענה 
שיקומי במיוחד לאחר אובדן שיניים לאורך החיים מעניקות איכות חיים גבוהה, לעיסה טובה מראה אסתטי וחיוך זוהר.

פה בריא ונקי יכול למנוע מחלות
יותר וצחצוח בלבד אינו  כיום המזון דביק 
באביזרים  להשתמש  מומלץ  לכן  מספיק, 

נוספים.

אביזרים מומלצים
חוט דנטלי, קיסמים שונים מחומרים שונים: 
סילקון עץ פלסטיק, סילונית, מברשות בין 

שיניות, מברשות חשמליות ועוד.

חשוב ביותר לבעלי שיניים תותבות להגיע  	
ופלאק-רובד  אבנית  לניקוי  לשיננית 

וצביעה כתוצאה מתרופות קפה.

חשוב להשתמש בטבליות חיטוי לתותבות  	
)מנקה שאריות ומחטא(

היכן ניתן לקבל טיפול:

שיניים  מרפאות  קיימות  שלנו  במועצה 

רבות בקיבוצים ובמושבים וכמו כן בקופות 

החולים -בערים הסמוכות

לעיסה טובה והנאה עם חיוך בריא 
ויפה מעניק איכות חיים.

ריקי יהושוע
שיננית ומדריכה מגיל 0-120

זכאים  ומעלה   75 בגילאי  מבוטחים 
במסגרת סל הבריאות לטיפולים בעלויות 

נמוכות.

גשו בהקדם וטפלו במתנה שקיבלתם.
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גם אם בראש אנחנו עדין ילדים, גם אם אנחנו מרגישים צעירים- הגוף, הראייה, כושר התנועה והערנות שלנו הם לא כמו שהיו 
פעם. היום, יותר מתמיד, חשוב שנשמור על החיים בדרכים כדי שנחזור הביתה בשלום, בשבילנו וגם בשביל הנכדים. 

האוכלוסייה המבוגרת בישראל מהווה כ-10% מכלל התושבים במדינה. 
בשנים האחרונות נפגעו קשישים רבים, הרבה מעבר לשיעורם באוכלוסייה, בתאונות דרכים כהולכי רגל

זהירות בדרכים

ישר  	 נעלה   - מהאוטובוס  כשיורדים 
למדרכה עד שהאוטובוס יוצא מהתחנה.

או  	 בקיבוץ  הוא  אם  גם  כביש,  כשחוצים 
במושב, אנחנו מוודאים שאין כלי רכב

נדאג  	 החורף-  בימי  או  החשיכה  בשעות 
ואביזרים  בהירים  בגדים  בעזרת  לבלוט 

מחזירי אור

פעם  	 לעבור  חייבים   65 גיל  מעל  נהגים 
בשנתיים בדיקות כלליות ובדיקות ראייה 

כתנאי לחידוש רישיון הנהיגה

נהיגה בקלנועית
על  התנועה  והמושבים  הקיבוצים  ברחבי 
יעילה  היא  ותיקים  לאזרחים  קלנועיות 
ועל  עלינו  לשמור  מנת  על  ומשמעותית. 
הסובבים אותנו נקפיד על כללי הבטיחות:

בין  	 בכבישים  בקלנועית  לנהוג  אסור 
עירוניים!

- הנהיגה על  	 יש לנסוע רק על המדרכה 
או אם  כביש מותרת רק בהעדר מדרכה, 

אי- כאשר  או  מכשולים,  עליה  קיימים 
יורדים  אם  ממנה.  ולרדת  לעלות  אפשר 
מהמדרכה לכביש, יש לעשות זאת בצורה 

איטית וזהירה.

אל  	  ,16 מגיל  מותרת  בקלנועית  הנהיגה 
לנהוג  זה  לגיל  מתחת  לנכדים  תאפשרו 

בה!

אחד  	 לאדם  מותרת  בקלנועית  הנהיגה 
הקלנועית  בסוג  תלוי  הדבר  לשניים.  או 

ובגודלה, בהתאם לקבוע בתקנות.

היא  	 המותרת  המרבית  הנסיעה  מהירות 
12 קמ"ש. 

מומלץ להשתמש באמצעי מיגון להגברת  	
ומראות  צופר  בטיחות,  חגורת  הבטיחות. 

בשני צידי הקלנועית.

מנהיגה  	 האפשר  ככל  להימנע  יש 
מקרה  בכל  החשיכה.  בשעות  בקלנועית 
איתות  אורות  פנסים,  להתקין  מומלץ 

ומחזירי אור.

הקלנועית  	 סוג  את  להתאים  מומלץ 
המשתמש  של  גופו  למבנה  גודלה  ואת 
ולמגבלותיו, אם קיימות. יש להתאים את 
זווית  את  רוחבו,  את  המושב,  של  גובהו 
גובה  את  נתאים  גמישותו,  ואת  המושב 

הכידון ואת מרחקו מגוף המשתמש.

לפני רכישת קלנועית ונסיעה בה מומלץ  	
השימוש  על  מסודרת  הדרכה  לעבור 
את  היטב  להכיר  יש  כן,  כמו  בקלנועית. 

כללי הבטיחות בדרך ואת חוקי התנועה.

יש לרכוש כלי שעומד בתקן הישראלי )ת"י  	
 )2015 מאי  התקנים,  מכון   ,2 חלק   1279
)דרישות   T-02-2015 נוהל  ובדרישות 

חובה לקלנועית( של משרד התחבורה.

אז בפעם הבאה כשאנחנו חוצים כביש או 
נוסעים בדרכים נזכור: 

 ניסיון חיים עושה
את ההבדל בדרכים



|  דבר הבריאות  12

הפגת בדידות בזיקנה

אל תישארו לבד - אנחנו כאן בשבילכם!
האגף לשירותים חברתיים

בדידות  לחוות  הסיכויים  זיקנה,  בגיל 
גבוהים יותר, בשל סיבות ומאפיינים שונים, 
חדשנות  העבודה,  ממעגל  יציאה  כגון: 
חברים  של  אובדן  מואצת,  טכנולוגית 
כלכליים,  קשיים  משפחה,  ובני  קרובים 
/ ו  תפקודית  ירידה  חברתי,  ובידוד  ניכור 
בדידות  על  "לדבר  טאבו-  קוגניטיבית,  או 

במקום שבדידות היא מילה גסה".

חלק מהגורמים הם לגמרי כורח המציאות. 
הסיכוי  גדל  כך  עולה  שלנו  שהגיל  ככל 
ממסגרות  נצא  קרובים,  מאנשים  שניפרד 
לא  זאת,  עם  ועוד.  עבודה  מקום  כמו 
בהכרח כל מי שחווה אובדנים או מתגורר 
לבד, יחווה תחושת בדידות. כ- 43% מבני 
בדידות  הרגשת  על  דיווחו  ומעלה   75 ה- 
סטטיסטי  שנתון  )מתוך:  קרובות  לעיתים 

2016 – בני משפחה +65 בישראל(. 

בדידות מהווה גורם סיכון בריאותי: אנשים 
איכות  מעייפות,  יותר  סובלים  בודדים 
בדידות  כרוניים.  וכאבים  ירודה  שינה 
ירידה  הורמונלי,  איזון  לחוסר  מקושרת 
ביעילות המערכת החיסונית ועלייה בלחץ 
בדידות  החווים  קשישים  הסיסטולי.  הדם 
משמעותית  גבוה  בסיכון  נמצאים  כרונית 
דמנציה  קוגניטיבית,  להידרדרות   )240%(
יותר,  האופטימי  השני,  מהצד  ואלצהיימר. 
וחיוביים  איכותיים  חברתיים  קשרים 
לא  החיים,  בתוחלת  עלייה  עם  מקושרים 
הימנעות  ספורט,  נכונה,  מתזונה  פחות 

מעישון וכדו'.

סוגי התערבויות להפחתה והתמודדות עם 
בדידות:

שיפור המיומנויות החברתיות – באמצעות  	
על  בדגש  חברתיות,  לפעילויות  חיבור 

)במפגשים,  משמעותיים  קשרים  יצירת 
באינטרנט וכו'(.

תמיכה מקצועית – פנייה לאנשי מקצוע  	
בתחום הטיפול )עו"ס, פסיכולוג(.

לאינטראקציה  	 ההזדמנויות  הרחבת 
חברתית והנגשתם )קבוצה, מועדון, ביקור 

בית של מתנדב וכו'(

שאינן  	 חברתיות  בתפיסות  טיפול 
באמצעות  לרוב   - הסתגלות  מעודדות 

 )CBT( טיפול קוגניטיבי התנהגותי

ישנן פעילויות שונות שיכולות לסייע לנו 
לשפר את מצבנו הנפשי גם באופן עצמאי. 
כך למשל, ממצאים מחקריים מצביעים על 
מיינדפולנס  או  מדיטציה  תרגול  יעילות 
קשישים,  בקרב  בדידות  להפחתת  כדרך 
כללית  נפשית  לרווחה  תורמת  שגם 
רגשיות.  מצוקות  של  ברמתן  ולירידה 
כוללים  לסייע  שיכולים  נוספים  רעיונות 
פעילות  למוסיקה,  האזנה  יוגה,  תרגול 
ופעילויות  ביצירה,  והתנסות  גופנית 
מרגיעות נוספות שתורמות למצבו הנפשי 
של הקשיש. בנוסף, ישנן אפשרויות רבות 
תקשורתית,  מבחינה  באינטרנט  הטמונות 
ייעודיות  כמו רשתות חברתיות כלליות או 
הכרויות  אתרי  ואף  השלישי,  הגיל  לבני 
אפשרות  ותיקים.  לאזרחים  המותאמים 
התנדבותית  פעילות  הנה  וערכית  נוספת 
ומשמעות  רב  סיפוק  לתת  שיכולה 

לקשישים שעוסקים בה.

 עו"ס זהר שיבת- רכזת היחידה לאזרחים ותיקים - 08-9929170/194

בדידות- מומשגת כחוויה סובייקטיבית שלילית, הנגרמת מפער נתפס בין מספר הקשרים החברתיים העומדים לרשותו של 
האדם ואיכותם לבין מספר ואיכות הקשרים שהאדם היה רוצה שיהיו לו.
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שחררו את הפחד מטכנולוגיה
כי זה עולם קסום שיודע לחבק

גם את הוותיקים. 
זה עניין של רצון ואנחנו פה לעזור!

  

עבור  מבורכת  פעולה  היא  התנדבות 
הר בחיים.  שלב  ובכל  גיל  בכל  ־כולם, 

ווח שבהתנדבות עבור מי שמקבל אותה 
־ברור; מעשה קטן, שכולו רצון טוב מזו

קק, וחדוות נתינה יכולים לשנות חיים 
יש  שבנתינה  הוא  היופי  המקבל.  עבור 
לב תורמת  ההתנדבות  הדדית-  ־תרומה 

ריאות הגוף והנפש, מחזקת את הדימוי 
ומשמ מימוש  תחושת  ויוצרת  ־העצמי 

עות אצל המתנדב.

המספרים מראים שאחוז גדול מהמתנדבים 
להצביע  אפשר  ותיקים.  אזרחים  הם 
עבור  בהתנדבות  ייחודיים  יתרונות  על 
)קשת  המוטבים  ועבור  עצמם  המתנדבים 
משפחות  ילדים,  חיילים,  בקהילה-  רחבה 
נזקקות, אנשים וילדים עם מוגבלויות, בתי 

חולים ועוד(.

מרכזי  חלק  להיות  יכולה  ההתנדבות 
של  "תסמינים"  למנוע  ובכך  מחייכם, 
תצרו  באמצעותה  בדידות.  או  שעמום 
קשרים חברתיים עם אנשים חדשים. תהיה 
לכך השפעה על מצב הרוח שלכם ואפילו 

על הבריאות הפיזית. 

התנדבות בגיל השלישי
הילה קטרי, מנהלת היחידה להתנדבות אשכול

hitnadvut@erc.org.il ,053-7215959 ,08-9929107

בקהילה  המתנדבים  ותיקים  כאזרחים 
תוכלו להרגיש רצויים במלוא מובן המילה 
ולשתף אחרים בניסיון החיים הרחב שלכם 
ובידע שרכשתם במרוצת השנים. תחושת 
הסיפוק העצמי במצבים אלו צפויה לעלות 
ניסיון  שתחושו.  הגאווה  עם  יחד  פלאים, 
החיים הרחב יכול להפוך אתכם המתנדבים 
אנשים,  מעט  לא  עבור  לחיים"  ל"מורים 

צעירים ומבוגרים כאחד.

למערך  הצטרפות  רבים  מחקרים  פי  על 
ההתנדבות תעשה אתכם:

להארכת  	 תורמת  התנדבות  יותר:  בריאים 
תוחלת ואיכות החיים.

תורמת  	 התנדבות  יותר:  מאושרים 
במרץ  ממלא  אופטימיות,  לתחושת 
בחייהם  מניע  לכוח  שהופכים  ותשוקה 

האישיים.

חברתיים יותר: ההתנדבות תורמת להפגת  	
רחבה  רשת  מספקת  היא  הבדידות 
אנשים  המחברות  יחסים  מערכות  של 

לקהילות שלהם.

תורמת  	 ההתנדבות  יותר:  יצירתיים 
עם  להתמודדות  פתרונות  למציאת 

אתגרים ובעיות.

תורמת  	 ההתנדבות  יותר:  מסופקים 
לתחושת ערך, מימוש ומשמעות.

מסוגלים יותר: ההתנדבות תורמת לשיפור  	
תחושת  וחיזוק  גאווה  העצמי,  הדימוי 

המסוגלות. 

ותוחלת  החיים  רמת  שבו  שלנו  בעידן 
לתת  הזמן  זה  ועולות,  הולכות  החיים 
על  להשפיע  שלכם  החיים  לניסיון 
הקהילה ובמקביל לחזק את השמירה על 

בריאותכם ועל איזון גופני ונפשי. 

במהרה  יחלפו  הקורונה  שימי  בתקווה 
ונוכל לשוב ולהנות מכל המתנדבים, שאנו 
אזרחים  ולצרף  מאד  אליהם  מתגעגעים 

ותיקים נוספים למערך ההתנדבות.

ליטל אמסלם אוזןתרבות זו לא מילה גסה
מנהלת תרבות ואומנות, מ.א. אשכול, זה פה

תרבות מרוממת את הנפש, זוהי לא רק תיאוריה, זה גם הוכח מדעית. צריכת תרבות משחררת אנדורפינים )הורמונים המופרשים 
מהמוח( המשפרים את מצב הרוח ומשככים כאבים- ולכן היא ממכרת. 

לתרבות הרבה פנים: שירה, מוזיקה, צחוק, 
תיאטרון, אומנות, ספורט ועוד כך שאפשר 
היא  מתחברים.  אנחנו  למה  בדיוק  לבחור 
ולהתרכז  בעשייה  להישאר  לנו  מאפשרת 
מתארגנים,  אנחנו  המופע  לקראת  בהווה. 
נוסעים  מתגלחים,  מתאפרים/  מתלבשים, 
אם  )גם  אנשים  עם  נפגשים  )כשאפשר(, 
חדשות  חוויות  צוברים  ליין(,  באון-  זה 
ולאחר  במהלך  החשיבה  את  ומעוררים 

המופע. כל זה שומר על חיוניות.
בעידן  היום  גם  בדידות  מפיגה  התרבות 

הרשת והזום. לפני מפגש או הרצאה בזום 
נתלבש יפה, נחשוב על המיקום שלנו בבית 
יין  כוס  לנו  נמזוג  מאפשר,  שהוא  והרקע 
ונכין לנו נשנושים ליד, נדליק את המצלמה 
של  השני  מהעבר  שיופיע  למי  ונחייך 
המסך. אם אנחנו מרגישים חסומים בעולם 
חבר  או  נכד/ה  עם  קשר  ניצור  המדיה, 
שיעזור לנו להכיר את המדיה ולהרגיש בה 

בנוח יותר, ואפילו נצפה ביחד.

'זה פה', המרכז הקהילתי של המועצה 

יוצר תכנים מגוונים המיועדים ומותאמים 
גם לוותיקי המועצה, את תוכנית התרבות 

ניתן לראות באתר המועצה או ליצור קשר 
טלפוני עם המרכז הקהילתי 08-9479225. 

טיפ
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אנחנו מאמינים שבריאות היא ביטוי כולל 
לתפקוד האדם וכדי לשמר אותה יש להזין 
כאחד.  וגופניים  רוחניים  בתכנים  אותה 
בנווה  השנה  נפתחו  זה,  מחזון  כחלק 

אשכול מסגרות ייחודיות חדשות: 

	  - רפואיים  הפרה  הצוותים  הרחבת 
פיזיותרפיסטית,  השנה  אלינו  הצטרפה 
מרפאה  יצחק,  ניר  מקיבוץ  היינמן  מורן 
מגן  מקיבוץ  קליפר  נועה  בעיסוק, 
נצרים. מבני  קלרמן  רעות   ואחות, 

ציבור  לכלל  שירותים  נותנים  אנחנו 
ומותאמות  קטנות  בקבוצות  הגמלאים 
בתחומים:  אישי  ויחס  לב  תשומת  ומתן 
ועבודה  נפילות  מניעת  הגוף,  חיזוק 

מודרכת בחדר הכושר. 

למתמודדים  	 קבוצה  השנה  פתחנו 
הפרקינסון  ומחלת  בתנועה  קושי  עם 
בהדרכתה של לורה דרוקר ובליווי חברתי 

של נעמי בונה.

לציבור  	 מותאמות  התעמלות  קבוצות 
הגמלאים על כל רצף הזקנה- התעמלות 
ריקודי  מיתד,  לרנר  מיכל  עם  בריאותית 
אברהם,  משדי  גיא  שרון  עם  "ניה" 
לוטם  לאורה  עם  כסאות  התעמלות 
מיבול,  שלמה  ומאיר  יצחק  ניר  מקיבוץ 
חוג קאראטה עם מטיה מקיבוץ מגן ועוד.

קבוצת חוסן לדוברי הספרדית. 	

שיעורי אומנות מגוונים פסיפס עם ירדנה  	

בנווה  אשכול פועלים במלוא המרץ לקידום נושא הבריאות מתוך אמונה ששימור מיומנויות קוגנטיביות ופיזיולוגיות מקדם 
חברה בריאה ופעילה באוכלוסייה המבוגרת בפרט ובקהילה ככלל.

עם  וסריגה  מנדלות  ניצן,  משדה  ויסוקר 
בלה רייזר מעין הבשור, עיסת נייר עם נתי 

אברהם מקיבוץ מגן, נגריה וחוגי ציור.

שניתנים  	 מוזיקליים  וקונצרטים  הרצאות 
או  פרונטלי  באופן  השעה  לצו  בהתאם 

בזום בניהולו של דניאל אלטר .

בשבועות הקרובים מסתיימת הבנייה של  	
קוגניטיבית  ירידה  עם  לאנשים  היחידה 
ומחלות הדמנציה. היחידה תהיה ממוגנת 
לאנשים  והשקום  בריאות  את  ותאפשר 

שכה זקוקים לה. 

אנחנו  החדשות  המסגרות  שבצד  כמובן 
הוותיקות  המסגרות  את  לקיים  ממשיכים 
עם  ופלדנקרייז  צי  טאי  והמוצלחות 
כושר  חדר  הבשור,  מעין  תלמי  נחמה 
מדי  המבוגרת  האוכלוסייה  על  בדגש 
המדריכים  מיטב  עם  הכושר  בחדר  בוקר 
עם  לאנשים  יומיומית  התעמלות  באזור, 
עם  הדמנציה  ומחלות  קוגניטיבית  ירידה 
וגן השכל  ניר יצחק  טניה נאוואס מקיבוץ 
שפתוח לתרגול של הציבור הרחב בצורה 
עצמאית או בתאום הדרכה מראש בטלפון 

 .08-9987519

מונגש  אינטרנט  אתר  פועל  מרץ  מחודש 
דרכו ניתן להתחבר לתכנים שהאנשים כה 
ליהנות מהם באמצעות  ולהמשיך  אוהבים 
ונותנים  ארוחות,  מספקים  אנחנו  הזום. 

מענים ותשומת לב על פי הדרוש.

 ענת חקלאי רוסט - מנכ"לית העמותה | יוליה סבו - מנהלת מרכז היום

נווה אשכול
העמותה למען הזקן באשכול

יחד  לקדם  מתחילים  אנחנו  אלו  בימים 
שירות  את  חברתיים  לשירותים  האגף  עם 
במועצה  בית  למרותקי  שיאפשר  "יוניפר" 
ולהיות  בקשר,  איתנו  ולהיות  להמשיך 
שמתקיימים  המגוונים  לתכנים  שותפים 
הביתית-  הטלוויזיה  באמצעות  במקום 
ידי  על  מקודם  השירות  כפתור.  בלחיצת 

אירנה בר סלע מקיבוץ אורים.

אנחנו מזמינים אתכם אנשים יקרים, 
לבוא ולייצר בריאות ביחד איתנו, 

בשגרה ובחרום כאחד. 

אנחנו יודעים שה"ביחד"
מייצר חוסן וזה שווה
לבריאות הגוף והנפש.

אתם מוזמנים לעקוב
אחרי התוכניות שלנו באתר:

 www.neveshkol.org.il
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שחפרו הבריטים. נמשיך צפונה ונסיים את 
הטיול על כביש 232 סמוך לתל גמה.

מחניון רעים לאתרי בארי
מהרכב  קצרות  ירידות  עם  רכוב  טיול  זהו 
לאתרים המעניינים. תחילתו בחניון רעים, 
בין רעים לבארי, והוא מסתיים ביער בארי. 
ניתן כמובן לעשותו בכיוון ההפוך. למרבה 
הצער נשרפו חלקים מיער בארי בעקבות 

בלוני התבערה בקיץ.

באר  ולצידו  חניון  המסלול  בתחילת 
בנסיעה  נמשיך  מכאן  יפה.  מנדטורית 
דרך  כחול  בסימון  כולה  משולטת  )הדרך 
נעבור  גרר.  נחל  גדת  לצד  המים(  מתקני 
לנו, מימין,  ליד בריכת המצוק כשמזרחית 
מהתקופה  יישוב  שרידי   – מדור  חורבת 
לספירה(.   638–324 )בשנים  הביזנטית 
בפברואר  רבים.  מים  בורות  יש  במקום 
מרשימה.  כלניות  מפריחת  ליהנות  נוכל 
אנטיליה  באר  ליד  ונעצור  בנסיעה  נמשיך 
העות'מנית  התקופה  בשלהי  שנחפרה 
דיזל.  למנוע  המנדט  בתקופת  ושודרגה 
חשופים  מים  בורות  שני  משם  הרחק  לא 

מהתקופה הביזנטית.

לאזור  צפונה  המים  מתקני  בדרך  נמשיך 
הגופרית  למכרות  להמשיך  ניתן  בארי. 
שפעלו בשנים 1933–1943, שם נראה את 
מכאן  כרייה.  של  ופירים  ההרוס  המפעל 
הקרקע  על  עלתה  כאן  לנחביר,  נמשיך 
במסגרת   1946 כיפור  יום  במוצאי  בארי 
נותרו  במקום  לנגב.  הנקודות  י"א  עליית 
למעוניינים,  הביטחון.  ובית  המים  מגדל 
חניון בהמשך הכביש ובו ניתן לנוח ולאכול. 

מכאן נצא מזרחה לכניסה לבארי.

פארק אופקים ופארק סיירת שקד
אליו  שקד,  סיירת  בפארק  הטיול  תחילת 
לכיוון  דרומה  מאופקים  בכביש  נגיע 
אותנו  יפנה  שמאלה   שלט  חצרים.  בסיס 
יערני עם  ניסוי  לדרך עפר קצרה. במקום 
נחל  לצד  מינים  ממגוון  עצים   5,000 מעל 
לפנינו  ונראה  צפונה  מעט  נלך  אופקים. 
הנמתח  מטר   130 באורך  הברזל  גשר  את 
לרוחבו של נחל אופקים. גשר זה היה חלק 
לבאר  מרפיח  הבריטית  הברזל  ממסילת 
שבע. הרכבת פעלה לפני מאה שנה, וליתר 

דיוק בשנים 1918–1927.

אתר  הנחל  של  המזרחית  לגדה  מעבר 
סיירת  שקד,  סיירת  חללי  לזכר  ההנצחה 
רבות  שנים  ופעלה   1955 בשנת  שהוקמה 
ובו ציון  וירדן. במקום סלע  בגזרת מצרים 
שדה  מדמה  האתר  הסיירת.  חללי  שמות 
הלפיד",  "נושא  של  ברזל  ופסל  מכשולים 
מיוצאי  דריקמן,  צביקה  של  ידיו  מעשה 

הסיירת.

נפנה  לאופקים.  חזרה  וניסע  לרכב  נחזור 
מזרחה לפארק אופקים, שם יש חניון שבו 
ניתן לנוח ולאכול. הליכה קצרה תביא אותנו 
בשנת  הטורקים  שהקימו  פטיש  למצודת 
רווי  שהיה  באזור  לשלוט  במטרה   1894
בסכסוכי השבטים הבדואים. מהמצודה יש 

תצפית יפה על האזור.

מטר,  כחמישים  לרדת  ניתן  למעוניינים, 
גדולה  מערה  של  בפתחה  אנו  והינה 

ששימשה לחציבה בתקופה הביזנטית.
 241 ולכביש  לאופקים  לחזור  ניתן  מכאן 

לכיוון באר שבע.

מסלולי טיול )גם( לגיל השלישי
 eyal.caspi@gmail.com :אייל כספי, קיבוץ מגן | להמלצות וליווי טיולים: טל. 0547915970 מייל

הזמן  זה  זאת,  מאפשר  האוויר  כשמזג 
לצאת ולהתאוורר באוויר הפתוח, בחיק 
זה  שבאזורנו.  המורשת  ואתרי  הטבע 
בריא הן לגוף והן לנפש בתקופה הלא 
תחילת  נמצאים.  אנו  שבה  פשוטה 
באזור  לטיולים  יפה  עונה  היא  החורף 
לנבוט  מתחילים  החיטה  שדות  שלנו. 
וגידולים  ולצידם שדות תפוחי האדמה 
לגיל  גם  מתאימים  הטיולים  נוספים. 

השלישי ואינם דורשים מאמץ מיוחד.

דרך הבשור התיכונה
בין  והמוכרת,  הוותיקה  הבשור  דרך  לצד 
לפני  נסלל  התלוי,  לגשר  אשכול  פארק 
יותר,  וצפונית  חדשה  דרך  שנים  מספר 
ממערב לנחל הבשור. 13 קילומטר אורכה. 
אתאר את האתרים מדרום לצפון, אך ניתן 
במאמר  ההפוך.  בכיוון  הטיול  את  לעשות 
נופית  דרך  נחנכה  השנה  כי  אציין  מוסגר 
המגיעה  הצפונית'-  הבשור  'דרך  חדשה 
נחל הבשור לאזור בארי, אך  מרעים לצד 

עליה נדבר בהזדמנות אחרת.

לצומת  מזרחית  כקילומטר  הדרך  תחילת 
מקורות.  מתקן  מול   ,241 כביש  על  מעון 
ונגיע  פרדסים  לצד  צפונה  בכביש  ניסע 
לחניון הררי שבו ניתן לנוח ולאכול. מכאן 
לֵגב  ולהגיע  מזרחה  מהדרך  לסטות  ניתן 
נתן-  שי  נמשיך למצפור  בנחל.  גדול  מים 
ִנגלה  משם  דקל,  מושב  בן  שי  של  לזכרו 
האזור במלוא הדרו: מצפון-מערב רצועת 
עזה; בהמשך אזור בארי; ממזרח נתיבות; 
באר  פאתי  משם  והלאה  השפלה  מדרום 

שבע.

נמשיך עוד כמה קילומטרים צפונה בדרך 
ונגיע  גידולי השדה,  המשולטת בין שדות 
לוכד  זה  מאגר  נירים.  מאגר  על  לתצפית 
)גם  בחורף את מי שיטפונות נחל הבשור 
אותו  ממלאים  והאקוויפר  השפד"ן  מי 
שדות  את  משקים  ובאמצעותו  כשיבש( 

נירים.
מהמאגר ניתן להמשיך ברכב פרטי )הדרך 
לבאר  הבאר(  את  עוקפת  לאוטובוס 
מתקופת  באר  זו  דקל.  שלצידה  הדקלים 
רבות  מבארות  אחת  הבריטי,  המנדט 

קום והתהלך בארץ, בתרמיל ובמקל
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מייל טלפון איש קשר מהות השירותשירות 

 ייעוץ וליווי
 לאזרחים ותיקים
ובני משפחתם

מיצוי זכויות, הפנייה למענים 
רלבנטים בקהילה,מתן תמיכה 

רגשית ועוד. 
עדי קליין- עו”ס 

08-992-9611

adik@erc.org.il

קבוצה לבני משפחה 
מטפלים באדם סיעודי

054-3014366קבוצת תמיכה, אחת לחודש

עזרה ביתית וחומרית 
סיוע בניקיון, ציוד ביתי, 

טיפולי שיניים ועוד )על-פי 
זכאות(

זהר שיבת- עו”ס 
08-992-9194 
052-3899619

zohars@erc.org.il
מועדוני מופ”ת 

מועדונים מועשרים 
לקשישים עצמאים. כולל 

ארוחות וחוגים

בתים חמים 
פעילות חברתית ביישובים. 

יומיים בשבוע

מחוברים 
ביקורי בית אצל קשישים ע”י 

מתנדבים 
רבקה ציפורי- 
רכזת מתנדבים 

050-8789746i-zipori@ inter.net.il

סל”ב 
ביקורי בית אצל ניצולי 
שואה- מתנדבים + איש 

יוסי בן לולו- מקצוע.
גרונטולוג

054-2186659yossefb@erc.org.il

עובד קהילתי
 ביקורי בית ביישובים

ומיפוי צרכים

עו”ס קהילתית תחום 
אזרחים ותיקים

ריכוז ופיתוח תוכניות 
קהילתיות לאזרחים ותיקים

אפרת קיפניס- 
עו”ס

050-2143456efratk@erc.org.il

הילה קטרי- הצטרפות למערך המתנדביםהיחידה להתנדבות
מנהלת מחלקת 
בריאות והתנדבות

052-7215959hitnadvut@erc.org.il

08-9929-107briut@erc.org.ilקידום בריאותמחלקת בריאות

מתכלל גיל שלישי 
מועצתי

ריכוז ותכלול הגופים 
והפעילויות לגיל השלישי 

במועצה

דרור אפרתי- 
עו”ס

052-4269760droref@erc.org.il

עו"ס זהר שיבת- רכזת היחידה לאזרחים ותיקים | 08-9929194 | 08-9929170

סל שירותים לותיקים במועצה
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מייל טלפון איש קשר מהות השירות שירות 

מרכז יום, אופק, 
מרכז רב שירותי לגיל 

השלישי
יוליה סבו 

08-998-7519

yulias@neveshkol.org.il
אגף לאנשים עם 

דימנציה

מסגרת טיפולית וחברתית 
לקשישים עם ירידה 

תפקודית ו/או קוגניטיבית
050-426-9079

קהילה תומכת 

שירות המיועד לאוכלוסיית 
הגמלאים בביתם.

050-649-1848rotem@neveshkol.org.ilרותם הולין

חיבור למוקד רפואי ולחצן 
מצוקה 24/7, ביקורי בית, 
פעילויות חברתיות ועוד...

052-3575290tamib@neveshkol.org.ilתמי בר מאיר

תכניות לניצולי שואה
פעילות חברתית לניצולי 

שואה 
054-791-8341ayelet@neveshkol.org.ilאיילת גודארד

 מיצוי זכויות
ניצולי שואה 

08-998-7521סולו סיוע במיצוי זכויות 
תיאום פגישה דרך נווה 

אשכול

ארועי אשכולות
הרצאות אחר-הצהריים, 

טיולים 
08-998-7521tarbut@neveshkol.org.ilדניאל אלטר

קורסים ולימודים קתדרה 

גופים נוספיםמועצה

08-9966333מוקד אשכול

08-9929170האגף לשירותים חברתיים

08-9965264מרכז חוסן

08-9929107יחידה להתנדבות

08-9929107מחלקת בריאות

8840*מוקד המשרד לשיוויון חברתי

2637*ביטוח לאומי מוקד סיעוד

118משרד הרווחה

073-7054011אפ 60 פלוס

5400*מוקד משרד הבריאות

3450*רשות האוכלוסין וההגירה

104מוקד פיקוד העורף

2708*קו סיוע נפשי, מבוטחי קופ"ח כללית

3028*קו סיוע נפשי, מבוטחי קופ"ח מכבי

עמד"א – קו מידע לבני משפחה של חולים 

עם דמנציה/אלצהיימר
*8889

סל שירותים לותיקים 
העמותה למען הזקן באשכול

טלפונים חשובים



חודש האזרח הותיק באשכול 2021חודש האזרח הותיק באשכול 2021
שבת שישיחמישירביעישלישישניראשון

21:00 
 הופעה-שלומי שבת

*מחיר מוזל לאזרח ותיק

יום ההליכה העולמי

17:00 
הרצאה - “חיסונים קורונה 

ומה שבניהם לגיל השלישי”

10:30-12:00 
 בריאות טבעית

 בהנחיית עדן פלד
10:30 

סדנת “מקרמה” - גילדה

10:00 
 הרצאה בזום

 “אורח חיים בריא”

10:30-13:00 
 סדנת “מגנטים של השראה”

גילדה

12:00-14:00 
 סדנת “מנדלות” בזום 

 בלה ריזר
  17:00 

לאוניד פטשקה- פסנתרן ג’אז

10:30 
 שישי בועט- 

פאנל אקטואליה בנושא 
ציונות ב-2021

10:00-12:00 
 “סדנת סריגה” 

 עם בלה רייזר
17:00 

הרצאתו של פרופסור קובי 
מורן: “מחלות זיהומיות 

ומגפות”

 10:00 
 “ניידת מיצוי זכויות” גבולות

10:30-12:00 
 “טביעת רגל אקולוגית”

11:00 
 “יוגה צחוק” ענת תורג’מן

16:00 
“הרצאה סטיילינג נשי”

 טיול “טעימות תרבות”
10:00-13:00 

 סדנת “אפיית קישים”-בזום
 קשושה

10:30 
 סדנת "לעצב חולצה משלך"

גילדה

12:00-14:00 
 סדנת “מנדלות” בזום 

 בלה ריזר
 17:00 

 מופע חנן יובל

11:00 
 שבת תרבות

“חודש האזרח הותיק”

10:00-12:00 
 “סדנת סריגה” 

עם בלה ריזר

10:30-12:00 
 “קיימות על הצלחת”

 בהנחיית רוהאן פלאות
10:00-13:00 

 “סדנת זילוף בקצפת”
 שגית אהרונוביץ’

08:30-15:00 
טיול מועצתי- “להכיר את 

 השכנים”
16:00 

“סדנת אלבומים דיגטליים”

10:00-11:30 
 מפגש חשיפה למרכז

 אפ +60
16:30 

“מבלים עם סבא/סבתא”

10:00 
 מיני סדנא “מחשב ולייזר”

12:00-14:00 
 סדנת “מנדלות” בזום 

 בלה ריזר
 17:00 

 סי היימן “שירים מבית אבא”
20:00 

“ריקודי עם” עופר אלפסי

10:00-11:00 
 סדנת צילום 

 “במאה מטר מרובע”
איה אלטמן

10:00-12:00 
 “סדנת סריגה” 

 עם בלה ריזר
 10:00-13:00 

 סדנת “אפיית קישים”-בזום 
קשושה 

10:30-12:00 
 “משק בית בריא ומקיים”

 10:30 
 צלילי בוקר

שלישיית עטר בקונצרט 
 קלאסי
16:00 

 “סדנת אלבומים דיגטליים”
17:30 

הקרנת סרט ותערוכה 
“הקמת גוש צוחר” 

10:00-11:30 
 טיפ דיגיטלי על כוס קפה"

 בדיונה
10:00-11:30 

 הרצאה בזום "תזונה נכונה"
17:00 

 Осуществление
гражданских прав

10:00 
 מיני סדנא

 “מחשב ולייזר”
21:00 

“שולי רנד” - מופע לסיום 
 חודש האזרח הותיק

*מחיר מוזל לאזרח ותיק

10:00-11:00 
 סדנת צילום 

 “במאה מטר מרובע”
איה אלטמן

10:00-12:00 
 "סדנת סריגה" 

 עם בלה רייזר
10:00 

”better life" סדנת 
ביקור בעולמות אחרים

10:00 
”better life" - סדנת 

 ביקור בעולמות אחרים
10:30-12:00 

“יד 2 שיק”

 16:00 
“סדנת אלבומים דיגטליים”

www.ze-po.com/vatikim 08-9929649 - מרכז קהילתי אשכול
לפרטים נוספים: 
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