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 מנהלי קהילות/יו"ר צחי/ רכזי בריאות ורווחה בישובים

 שלום רב

בעת יצירת קשר עם האוכלוסייה ריכזנו עבורכם נושאים אשר אנו ממליצים לשים אליהם לב 

 פגיעות.ובפרט עם אוכלוסיות  

 ות עימם אנו ממליצים ליזום קשר:פגיעהאוכלוסיות ה אלו הן .1

  תושבים וותיקים*  

 ם/סיעודיים* מרותקי

 * בעלי צרכים מיוחדים

 * חולים במחלות כרוניות ומתמודדי נפש.

 נושאים מנחים לשיחה

 האם יש צורך בסידור התרופות?

 האם יש מענה לארוחות מסודרות?

 האם יש צורך ברכישת מוצרי יסוד במכולת בישוב?

 האם יש קושי בטיפול אישי?

 

 רתי.ללא עורף משפחתי או חב בודדים* תושבים 

 .משפחות עם ילדים בחינוך המיוחד* 

 .משפחות עם ילדים צעירים* 

 * בני נוער )עם דגש על הפעלתם כמתנדבים(

 * עולים חדשים 

 נושאים מנחים לשיחה

 האם יש קושי קיצוני בשהות בבית?

 האם את/ה זקוק/ה לסיוע כלשהו?

 האם את מכיר/ה מישהו אחר הזקוק לעזרה?

 

הקפיד על הוראות משרד הבריאות על מנת למנוע מצב של הדבקה בישוב באחריות היישובים ל .2

 שעלולה להוביל לנוהל סגר היישוב. נושאים אשר יש לתת עליהם את הדעת:
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? האם פורסם  , בכדי למנוע הגעה למרפאההאם יש מנגנון של קניה מרוכזת של תרופות .א

 מידת ההיענות לרכישת תרופות מרוכזת? המנגנון?

ניות בכלבו: האם ליישוב יש מנגנון של הזמנות והבאת המוצרים לפתח הבית? מוצרי יסוד ק .ב

 מידת השימוש?

 הו שאין לו מענה לארוחות.יש משביטחון תזונתי: מה מנגנון חלוקת המזון? האם   .ג

על מניעת קבלת אורחים   האם התושבים מיודעיםמה ההנחיות לשער הישוב? שוב: כניסה לי .ד

 והסכנות שבכך.

האם יש מנגנון להפחתת עומסים של אנשים במקומות ציבוריים: בכלבו, מזכירות, הנהלת   .ה

 חשבונות, מכבסה, גן שעשועים.

 האם קיים קשר עם כלל האוכלוסייה המתגוררת במקום? )שוכרי דירות(. .ו 

 האם ישנו פיקוח/התייחסות/דאגה לעובדים הזרים שעובדים בחקלאות?   .ז

 בשל קשיי שפה.*העברת הודעות כתובות בעל פה  

 

ולמידה של הצרכים של התושבים שלנו, אנו נהיה עימכם בקשר  נמצאים בתהליך של הסתגלותאנו 

בנוגע להתארגנות שלכם בהתאם לאמור לעיל. אנא פנו אלינו בכל נושא להתייעצות ומציאת 

 פתרונות.

 

 תודה על שיתוף הפעולה

 

 אגף קהילה

 

 

 

 

 

 

mailto:revacha@j-v.org.il

