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,  תרבות, מידע על פנאי
 פעילויות וזכויות

 לחצו עליי  

http://www.emekyizrael.org.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/05.04.20PDFnew.pdf


 

 

 

 

בימי קורונה היזרעאלימרכז הכוון לוותיק   

 תרבות ופעילויות, פנאי

בשלייקסקורונה   
 

סרטונים והנחיות לניהול  , תכני תרבות ופנאימגוון 
 שיגרה מיטבית בימי הקורונה

 כאן
 כאן
 וכאן 

 ? העולם הדיגיטלי נראה לכם מסובך
בטוחים מה ההבדל בין אפליקציה  לא 

 ? לאתר
 

להעמיק את ההיכרות שלכם עם ערוצי  בואו 
 .  התקשורת של העולם החדש

 .מקלדת ועכבר, ידע בסיסי בהפעלת מחשבנדרש 

 לחצו כאן
 

עמותת מחשבה טובה יצרה מדריכים ידידותיים  
 :למשתמשי זום

 לחצו כאן

https://www.gov.il/he/departments/news/corona_virus_seniors_activities
https://www.meteg.co.il/
https://www.eshelnet.org.il/sites/default/files/CoronaHomeActivitiesHebrew_0.pdf
https://campus.gov.il/course/course-v1-mse-gov-oryanut001/
https://campus.gov.il/course/course-v1-mse-gov-oryanut001/
https://www.mtovalive.com/zoom
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 זכויות
זכויות כלליות לאזרחים  

 וותיקים
 

 להכירשחשוב זכויות 
 !עכשיו יותר מתמיד

 זכויותיכםאת הכירו 

בשל  לעבוד הפסקתם 
?הקורונה  
? 67אתם מעל גיל   

  למענקבדקו זכאותכם 

 מטעם הביטוח הלאומי

 לחצו כאן

 לחצו כאןפתרון ללקויי שמיעה בימי קורונה 
  -לפרטים, טבעון של שטיינר ממשיך לתת שירות עד הבית קריתסניף 

 רן  0523004195

 מענה רגשי 
 :טיפול רגשישירותי , המועצה מציעה לכם בתקופה זו

 .פסיכולוגים ועובדים סוציאליים נותנים מענה -דרך מוקד המועצה 24/7קו חם . 1

לקבלת טיפול , ניתן לפנות סביב מצבי לחץ ודחק -שירות לכלל האוכלוסייה. 2

טיפול עלות והמשך פגישות ראשונות ללא  2(. זום, סקייפ, טלפון)רגשי מרחוק 

או דרך  04-6520066בטלפון . דקות 30אורך פגישה . כרוך בתשלום מסובסד

 .מוקד המועצה

הפסיכולוגים של המועצה זמינים עבורכם לכל   -שירות למשפחות עם ילדים. 3

 .המועצהאו דרך מוקד  04-6520063התייעצות בטלפון 

 

 24ימשיך לפעול במתכונת של , חדר המצב במוקד המועצה
 04-6520100: נושאיםבמגוון למתן מענה , שעות

 תעסוקה
 ?  עבודהמחפשים 

 !בשבילכםכאן , בעמקתכנית הפלוס בשישים של מעברים 
 כאןלחצו 

https://www.kolzchut.org.il/he/%D7%90%D7%96%D7%A8%D7%97%D7%99%D7%9D_%D7%95%D7%AA%D7%99%D7%A7%D7%99%D7%9D_%D7%95%D7%A4%D7%A0%D7%A1%D7%99%D7%95%D7%A0%D7%A8%D7%99%D7%9D_(%D7%92%D7%99%D7%9C_%D7%94%D7%96%D7%94%D7%91)
https://www.kolzchut.org.il/he/%D7%90%D7%96%D7%A8%D7%97%D7%99%D7%9D_%D7%95%D7%AA%D7%99%D7%A7%D7%99%D7%9D_%D7%95%D7%A4%D7%A0%D7%A1%D7%99%D7%95%D7%A0%D7%A8%D7%99%D7%9D_(%D7%92%D7%99%D7%9C_%D7%94%D7%96%D7%94%D7%91)
https://www.kolzchut.org.il/he/%D7%90%D7%96%D7%A8%D7%97%D7%99%D7%9D_%D7%95%D7%AA%D7%99%D7%A7%D7%99%D7%9D_%D7%95%D7%A4%D7%A0%D7%A1%D7%99%D7%95%D7%A0%D7%A8%D7%99%D7%9D_(%D7%92%D7%99%D7%9C_%D7%94%D7%96%D7%94%D7%91)
https://www.btl.gov.il/About/news/Pages/Maanak67.aspx
https://www.youtube.com/watch?v=N1q2fG1bMh8&feature=youtu.be
https://www.maavarim-baemek.org.il/cgi-webaxy/item?71_2
https://www.maavarim-baemek.org.il/cgi-webaxy/item?71_2
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 מבוגרים בימי קורונה
קובץ המלצות הנכתב על ידי 

פרופסור מולי להד וצוות 
 משאבים

 לחצו כאן  

 קורונה
 ?האם זה פחד או חרדה 

 ?נתמודדכיצד  
 

 דרכים להתמודדות

בימי קורונה היזרעאלימרכז הכוון לוותיק   

 טלפונים חשובים
 

 המוקד לאזרחים ותיקים  
 *8840: לשוויון חברתיבמשרד 

 
 *5400: מוקד קול הבריאות

 
 101: א"מוקד מד

 
 ,  03-6932323: ל הבריאות הלאומי"חמ

 בכל שעות היממהפעיל 

 
 קורונהמענה לשאלות בנושא 

 ,  ובידודי בית 
 גם על ידי  ניתן 

 ;כלל קופות החוליםמוקדי 
 

 *3555: מכבי
 *3833: מאוחדת
 *2700: כללית
 1-700-507-507: לאומית

 אתר המועצה לעדכונים ומידע

 עדכון מהקתדרה  
 ,  בעקבות המצב

בשבועות האחרונים לא התקיימו 
לימודים בקתדרה וכעת יצאנו 

 .לחופשת הפסח
כמענה  מקוונות עברנו להרצאות 

 .ראשוני
לאחר החג ובהתאם להנחיות משרד  

נעדכן על האופן בו תמשך , הבריאות
 .  הפעילות

 בברכת חג שמח

https://www.icspc.org/wp-content/uploads/2020/03/%D7%A1%D7%99%D7%95%D7%A2-%D7%9C%D7%9E%D7%91%D7%95%D7%92%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%A0%D7%94.pdf
https://www.icspc.org/wp-content/uploads/2020/03/%D7%9E%D7%A9%D7%90%D7%91%D7%99%D7%9D-%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%A0%D7%94-%D7%A4%D7%97%D7%93-%D7%95%D7%97%D7%A8%D7%93%D7%94-%D7%9B%D7%9C%D7%99%D7%9D-%D7%9C%D7%94%D7%AA%D7%9E%D7%95%D7%93%D7%93%D7%95%D7%AA.pdf
http://www.emekyizrael.org.il/

