כל המידע

לאזרחים
הוותיקים

של רמת-גן

המחלקה לרווחת הגמלאי

מעמידה לטובת ציבור הגמלאים מגוון שירותי טיפול .מוזמנים להצטרף
לתכניות הבאות ולהיות חלק מקהילה תומכת למען שיפור איכות החיים:

מרכזי יום ברחבי העיר
מרכזי יום מהווים מסגרת טיפולית-חברתית ,המעניקה שירות לאזרחים ותיקים תשושים,
סיעודיים ותשושי נפש המתגוררים בבתיהם .מרכז יום נבדל ממועדון חברתי בכך שהוא מספק
סל שירותי טיפול הכולל ארוחות ,פעילות גופנית ,שרות סוציאלי ,פעילויות חברתיות ,תרבותיות
ותעסוקתיות .לבירור על סל שירותים המותאם למצבכם התפקודי יש לפנות למשרדי
המחלקה לרווחת הגמלאי) .פרטים מצורפים מטה(.

חיים בכבוד

סיוע במימוש זכויות ניצולי שואה
פרויקט ”חיים בכבוד“ מסייע לכל ניצול שואה תושב העיר למצות את כל הזכויות וההטבות להן
הוא זכאי על פי חוק .במסגרת הפרויקט ניתן סיוע משפטי על ידי עורכי דין מומחים בתחום
זכויות ניצולי שואה .לפרטים נוספים :ביאליק  ,32קומה א‘.03-6126724 ,03-5295720 ,
המוקד פתוח בימי שני ורביעי בין השעות ) 14:00-10:00יש לתאם פגישה מראש(.

מרכז שיקום פיזי וקוגניטיבי
מרכז חדש המספק שירותי שיקום ייפתח בקרוב ברמת-גן ,במטרה למקסם את יכולות התפקוד
והעצמאות של המטופל ולדאוג להשתלבותו מחדש במשפחה ובקהילה.

תכניות מיוחדות לניצולי שואה
בעיר פועלות מספר תכניות למען אלפי ניצולי השואה המתגוררים בתחומה ,בדגש על חיזוק
הקשר הבין-דורי עם תלמידים וסטודנטים .התכניות שמות להן למטרה לתעד את סיפורם
ולהעמיד לרשותם תמהיל של שירותי תמיכה וטיפול בבית .בין התכניות המופעלות בעיר :חגיגת
בר/ת מצווה בכותל לניצולי שואה ותלמידים ,תיעוד סיפור אישי ,פרויקט למידה מרחוק ועוד.

קבוצות טיפול ותמיכה

לאזרחים ותיקים ובני משפחותיהם
מתמודדים עם מצבי לחץ ותסכול? ברמת-גן פועלות קבוצות טיפול ותמיכה לגמלאים ולבני
משפחותיהם ,למניעת שחיקה ולמתן כלים להתמודדות עם טיפול מתמשך .הקבוצות בהנחיית
עובדות סוציאליות בעלות ניסיון בתחום הזקנה.

תומכים באזרחים ותיקים עריריים
אזרחים ותיקים ללא משפחה מוזמנים לקבל רשת שירותי טיפול ,באמצעות שילוב בקהילה
במסגרות חברתיות להפגת הבדידות.

לפרטים והצטרפות :מחלקה לרווחת הגמלאי 03-6719500/1

המחלקה לתרבות הפנאי

לאזרחים ותיקים מציעה לוותיקי העיר שלל פעילויות בילוי ופנאי.
מוזמנים להצטרף לפעילויות במרכזים החברתיים ,להעשיר את הדעת
בהרצאות מגוונות ולקחת חלק בתכניות ייחודיות למקסום היכולות:

גמלאים ונהנים
הצטרפו למועדון ותיהנו ממבחר פעילויות תרבות ופנאי לכלל אוכלוסיית הוותיקים בעיר.
המועדון מעניק את שירותיו באמצעות כרטיסים להצגות ולמופעים ,טיולי יום ,נופשונים
מאורגנים וטיולים לחו“ל .לפרטים.03-6753899 :

עת הדעת :סדרת הרצאות מרתקת
סדרת הרצאות מרתקת מפי מיטב המרצים בישראל ,שתחשוף בפניכם עולמות תוכן מגוונים
ומעשירים .הקורסים יועברו בבית קריניצי ויאפשרו לכם ,תושבי ותושבות העיר ,למצוא את
תחום העניין והדעת הקרובים לליבכם ולהרחיב אופקים במסגרת חברתית ואינטלקטואלית.
בקרוב תופץ החוברת החדשה של קורסי עת הדעת.

אזרחים ותיקים חוזרים לספסל הלימודים
עיריית רמת-גן והמשרד לאזרחים ותיקים מפעילים בבתי הספר בעיר תכנית לימודים לאזרחים
הוותיקים .התכנית ,שפועלת בעיר זו השנה הרביעית ברציפות ,שמה לה למטרה לקדם מסגרות
לימוד והעשרה עבור האזרחים הוותיקים ,תוך טיפוח הקשר הבין דורי עם תלמידי בתי הספר;
שינוי חיובי של האקלים הבית ספרי ,העלאת מודעות ללמידה מתמשכת; פיתוח תחושת השייכות
לקהילה ועידוד המעורבות החברתית .להרשמה רכזת התכנית ,ענת איזיק.054-9263666 :

טכנולוגיה בשירות הוותיקים
קורסי מחשב ואינטרנט למתחילים ומתקדמים במרכז החברתי בס“ר )רחוב בן גוריון  ,(2הקורסים
מאפשרים הכרות עם העולם הטכנולוגי המתקדם ,במטרה להנגיש את הטכנולוגיה ולצמצם את
הפער הדיגיטלי .פרטים נוספים ניתן למצוא במשרדי המחלקה לתרבות הפנאי לאזרחים
ותיקים.03-6753798 :

מסגרות חברתיות לניצולי שואה
גיבוש מסגרות חברתיות עבור הניצולים למניעת תחושת בדידות וליווי במימוש זכויות .השירותים
ניתנים במספר מוקדים ברחבי העיר .פרטים נוספים ניתן למצוא במשרדי המחלקה לתרבות
הפנאי לאזרחים ותיקים.

חיזוק הקשר הרב-דורי
מוזמנים ליהנות משיתוף פעולה עם בתי ספר המלמדים את יסודות המחשב והאינטרנט.
התלמידים מתעדים את סיפור חייכם ,כאשר אלו מועברים לתיעוד במאגר הלאומי בבית
התפוצות .המעוניינים לקחת חלק בתכנית ,מוזמנים ליצור קשר עם המחלקה לתרבות
הפנאי לאזרחים ותיקים.

לפרטים נוספים על הפעילויות השונות ניתן ליצור קשר עם מחלקת תרבות הפנאי 03-6753798

הידעת?

כ 20.4%-מכלל תושבי העיר הם אזרחים ותיקים

תוחלת החיים הגבוהה ביותר בישראל  -ברמת-גן
גברים  80.7ונשים 84.2

אזרחים ותיקים זכאים להנחה בתשלום אגרת תו החניה
אזרחים ותיקים זכאים להנחה בגובה של  30%משיעור הארנונה

 49מרכזים חברתיים

לרשות האזרחים הוותיקים

ברחבי העיר רמת-גן פועלים  49מרכזים חברתיים לאזרחים ותיקים!
המרכזים מיועדים למבוגרים עצמאיים ומשמשים כמסגרת חברתית לבילוי
שעות הפנאי של האזרח הוותיק.
מה מחכה לכם במרכזים? חוגי התעמלות ,שפות ,שחמט ,סדנאות העצמה,
שירה בציבור ,הרצאות בנושאים מגוונים כגון :פילוסופיה ,בריאות ,אקטואליה ועוד...

שם המרכז
לאן
אמונה
נווה יהושע
נווה יהושע
עולים
בית דורון )בוקר(
בית דורון )ערב(
נרקיס
נחלת גנים
קרית בורוכוב
חרוזים
רמת השקמה )בוקר(
רמת השקמה )ערב(
שלום
שלום-עולים
השוטרת
בית רוזן )בוקר(
בית רוזן )ערב(
עוזיאל
דוברי פרסית
יחדיו  -בוקר
יחדיו ערב
בת-שוע
ויצ“ו תמר
ויצ“ו בבלי
ויצ“ו עולים
שקד  -בוקר
שקד  -אחה“צ
”אור“
ותיקי רמת-חן
רימלט בוקר
רימלט  -ערב
עלומים ויצ“ו
ויצ“ו
ויצ“ו מיאמי ביץ
רמת אפעל
אילנות קרית קריניצי
כפר אז“ר
”קפה אירופה“ לניצולי שואה
בית האזרח עמ“ך
גמלאים ונהנים
גמלאי עירייה
קהילה תומכת
תעשיה אווירית
וטרנים
גמלאי משטרה ושב“ס
חולי פרקינסון
י“ש ילדי שואה
גמלאי עובדי צה“ל

כתובת
לאן 25
הבעל שם טוב 13
האם 2
האם 2
הראשונים  1פינת עיר גנים
הראשונים  1פינת עיר גנים
שד‘ נרקיסים 42
בן-גוריון  2בית בסר
רמז 5
ידע עם 2
עזריאל 15
עזריאל 15
פומבידיתא 9
פומבידיתא 9
השוטרת 11
ביאליק 89
ביאליק 89
עוזיאל 49
ביאליק 37
שד‘ הילד 8
שד‘ הילד 8
בת-שוע 7
נתן 16
נתן 16
נתן 16
הרא“ה 121
הרא“ה 121
בן אליעזר 56א
אלוף דוד 142
רימלט 7
רימלט 7
מאיר בעל הנס 12
מאיר בעל הנס 12
איינשטיין 16
שד‘ האורנים 1
האילנות 1א‘
בית יד לבנים
ביאליק 42
ביאליק 42
הרואה  2שופינג
הרואה ,2
ביאליק 37
ביאליק 37
ביאליק 37
קריניצי 13
איינשטיין 12
ביאליק  37בית קרט
ביאליק  37בית קרט
איינשטיין 12

למידע נוסף בנוגע לאזרחים הותיקים ברמת-גן

טלפון
6701084
6749474
5745745
5745745
6799705
6799705
6136615
6120129
6743817
7517331
6314130
6314130
5745474
5745474
6733532
6124004
6124004
טלפקס6744413 :
050-8721401
6723894
6723894
5743350
6701196
6701196
6723037
טלפקס5706342 :
טלפקס5706342 :
6765670
5745320
6783088
6783088
5746048
5746048
6710710
טלפקס6352570 :
5541497
5355758
6753798
6753798
6130425
6753796
6735928
050-5510072
052-2213976
6722280
052-7513052
050-9864621
6753798
054-4878989

