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ההרשמה לחוגים הסתיימה ואנו נמצאים כרגע 
במהלך תקופת "שיעורי הניסיון" שבהם נהנים הילדים 
מהאפשרות לטעום מחוגי מרכז מריאן ולהחליט לגבי 

 החוגים שמעניינים אותם.
מרגש לראות את הילדים בתנועה, למידה, יצירה, שיתוף 
פעולה והנאה בחוגים כמו: אנגלית, קראטה, טבע ובע"ח, 

אמנות, ריתמוסיקה בשילוב יוגה צחוק, לגו הנדסי, 
 כדורגל ועוד.

 תודה להורים ולילדים שנרשמו.
לבירור לגבי מקומות פנויים בחוגים השונים, ניתן 

להתקשר 08-6812368 )שלוחות 9 או 0(

חוגים ונהנים-
תיכף 

 מתחילים

החלה שנת 
הפעילות 
 בצהרונים

45 צהרוני ניצנים נפתחו ברחבי העיר בתום תקופת חגי תשרי על-פי 
 מתווה "ניצנים" של משרד החינוך.

הצהרונים נותנים מענה חינוכי עד השעה 17:00 ל-1025 ילדים שהוריהם 
עובדים, לרבות ארוחת צהריים חמה ומזינה, פעילויות העשרה, חוגים, 

 קייטנות במהלך החופשות  ושפע חום ואהבה.
בימים אלה פועל מרכז מריאן במרץ לגיוס כוח אדם נוסף שיאפשר 

 פתיחת צהרונים נוספים.
שתהיה שנת פעילות בריאה, פורייה ומוצלחת לכולם.
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מכללת הגמלאים פתחה את שנת הפעילות 2021-2022 וקוראת לכם, גמלאים יקרים תושבי העיר והאזור 
להצטרף לשורות המכללה וליהנות משלל תכנים, פעילויות, טיולים וימי כייף לאורך השנה.

גמלאי קרית גת
נהנים יותר במכללת 

הגמלאים 

עמותת  ידי  על  ומנוהלת  המתנ"סים  רשת  במסגרת  הפועלת  המכללה, 
הגמלאים וגמלאיות קרית גת, מרחיבה מידי שנה את היקף הפעילות למען 
בוקר  מפגשי  בהם  תכנים  משלל  ליהנות  תוכלו  השנה  וגם  השלישי  הדור 
ומעל  מעשירים  וטיולים  כייף  ימי  הראשונה,  השורה  מן  הופעות  איכותיים, 

לכל חברה איכותית.
שלא  לאחר  מרגש,  מבוקר  והגמלאיות  הגמלאים  נהנו  הפתיחה  במפגש 
היכל  של  הכניסה  במבואת  עשיר  מכיבוד  יחד  נהנו  הם  מה.  זמן  נפגשו 

התרבות קרית גת וצחקו מכל הלב במופע "צוחקים ונהנים" עם רפי דוידוב 
החצוצרן המוכשר. במהלך השנה יהנו הגמלאים מהרצאות מגוונות בנושאי 
ועוד  עולמי  ידע  תיירות,  רפואה,  מדע,  פסיכולוגיה,  יהדות,  אקטואליה, 
באילת  נופשונים  כולל  נוספות  פעילויות  וכן  בארץ  מיטב המרצים  בהנחית 
וים המלח, ימי טיול באתרים מרכזיים בארץ, סיורים מודרכים במרכז כולל 

מחזמר או מוזיאון וטיול בן 4 ימים בארץ. 
ברשת המתנ"סים מציינים בשמחה כי מדי שנה היקף הפעילות של מכללת 
הנהלת  לשורות המכללה.  וחברים חדשים מצטרפים  וגדל  הולך  הגמלאים 
ורשת  גת  קרית  עיריית  עם  הפעולה  שיתופי  את  לטובה  ציינה  המכללה 

המתנ"סים וברכה על התכנים הייחודים עבור בני הדור השלישי בעיר.
"אגוז  החנות  עם  ייחודי  פעולה  שיתוף  נרקם  כי  בעמותה  מציינים  השנה, 
הכפר" וכל חברי המכללה זכאים לקבל את כרטיס חבר המועדון של החנות 

ללא עלות. 
אנו מזמינים אתכם, בני הדור השלישי, להצטרף משפחת גמלאי וגמלאיות 
קרית גת וליהנות מהתכנים הנהדרים. למעוניינים ניתן לפנות לטובה רויף, 
יו"ר המכללה  054-9548862 או ליצחק אטיאס, מ"מ  יו"ר המכללה בטלפון: 

בטלפון: 050-2739094.

תאריך
3.10.21
13.10.21
21.10.21
27.10.21
3.11.21
10.11.21
17.11.21
24.11.21
1.12.21
8.12.21
15.12.21
22.12.21
29.12.21
5.1.22
12.1.22
19.1.22
26.1.22
2.2.22
9.2.22
16.2.22
23.2.22

הרצאה
פתיחה חגיגית – צוחקים ונהנים

חדר כושר למוח
בניטו מוסליני ומרגריטה צרפתי, האם היהודייה של הפשיזם

קיין והבל, מה הוביל לרצח הראשון?
חידת השומרונים – מסע אחרוה בזמן

חלומות ומציאות וחשיבותם לאיכות החיים
חבל פוליה, כפרי הטרולי ובתי האבן בדרום המגף האיטלקי

סחר בנשים יהודיות במאה ה-19
מחנוכיה למנורה

אדון ביקורת וגברת שיפוטית
אתיקה ומוסר בראי הזמן

ליאונרד כהן – הכהן הגדול של המוסיקה
פלמנקו, גיטרה וגירוש ספרד

שלום דובאי, החברים החדשים במפרץ
לאן טסו אווירוני חברת "אווירון" הרכש הצבאי בדרך למדינה

אריק איינשטיין – אני ואת/ה נשנה את העולם
אריאן, ג'יזל, בטי ורבות רבות אחרות – תפקידן המכריע של הבנות במחתרת היהודית בלוחמת בצרפת

הדרך לאורח חיים בריא, תזונה בריאה – מה, כמה, איך ולמה?
פטרה- מסתורי הסלע האדום

לצחוק מחוץ לקופסה
מוסיקה מהסרטים

שם המרצה
רפי דוידוב

איתי עניאל
ד"ר גוסטב מייסלס

רבקה חג'ג'
דני ינאי

חנן עתיר
רוני ינובסקי
זמירה ראובן
חזי פוזננסקי
עינבל וילקר

יואב יוכפז
גיל פז

טל רשף
נפתלי הילגר
ישראל ארד

ד"ר אוסנת ארז'ואן
ד"ר ענת גואטה
ד"ר סיגל ביצור
שלמה פליביה
עמוס אלנבוגן

רועי אלוני



משרד  העירונית,  המתנ"סים  רשת  עם  יחד  הציבור,  לבריאות  האגף 
למען  יחד  נרתמו  שיקגו  ושותפות  הספורט  משרד  הבריאות, 

בריאותם של תושבי העיר ובמסגרת פרויקט "אפשרי בריא" שהחל 
האוכלוסייה  לכלל  הנגישו  היום,  עד  ונמשך  הקורונה  בתקופת 
פעילות וסדנאות בתחומי ספורט, בריאות, כושר ותזונה נכונה.  

העירוניים,  בפארקים  ספורט  מפעילויות  החל  מגוונות  התכניות 
השכונות,  במועדוני  בישול  סדנאות 

השלישי  לגיל  מותאמים  ספורט  חוגי 
ואף בני נוער שהתנדבו למען האזרחים 

הוותיקים, ביקרו אותם בביתם  והעניקו 
לצורך  במתנה  ספורט  ציוד  להם 

פעילות של הפגה ותרגילים המותאמים לגילם. 

הן שתי פראקטיקות שמקורן  צ'י  וטאי  קונג  צי 
בסין ומטרתן שיפור מצב בריאותי, שיקום לאחר 
ואריכות  הבריאות  על  כללית  ושמירה  מחלות, 
ימים. בקרית גת תוכלו להיתקל בקבוצות רבות 
בפארקים  הפתוח  באוויר  צ'י  טאי  המתרגלות 
מסבירה  ילנה  וולקר.  ילנה  המאמנת  עם  יחד 

ומעגליות,  איטיות  הן  צ'י  הטאי  שתנועות 
יציבה  קואורדינציה,  ושימור  לשיפור  תורמות 

ושיווי משקל החשובים כל כך בגיל מבוגר.
תרגילי  נכונה  נשימה  משלבות  גם  התנועות 
נפשי  לאיזון  גם  תורמות  ובכך  מדיטציה 

ומנטאלי.

מזה 17 שנים פועל בעיר מועדון הפטאנק, אשר הפך לחלק משגרת החיים ולמסורת 
בעבור גמלאים ופנסיונרים בני העיר קרית גת. חברי המועדון קיימו באחרונה את 
והעולם. חברי  גת בפטאנק- המשחק הצרפתי שכבש את הארץ  קרית  אליפות 

המועדון יצאו בקריאה נרגשת לתושבי העיר- "הצטרפו אלינו למועדון".
יצחקי.  ומשה  אטיאס  יצחק  מנהלים  בעיר  המועדון  את 
מרפא  עם  ספורט  המשלב  עשיר  חברתי  חוג  הינו  המועדון, 
לגוף ולנשמה בעבור גמלאים ופנסיונרים, נשים וגברים כאחד. 
השתתפות  של  עשירה  היסטוריה  העירוני  הפטאנק  למועדון 
2014 אף זכה המועדון  ובאליפויות ארציות, בשנת  בתחרויות 
בימים  מתקיימים  המפגשים  הארץ.  באליפות  השני  במקום 
א'-ה' בין השעות 08:00-10:00 בבוקר )לא כולל שבתות וחגים( 

במתחם הפטאנק מאחורי המתנ"ס העירוני.
במתחם, מעבר לארבעת מגרשי הפטאנק ופינות הישיבה, קיים 

ובו מארגנים  מבנה בו עושים שימוש חברי המעדון. במבנה- שירותים ומטבחון, 
החברים מפגשים חברתיים אחד לחודש-חודשיים, ערבי מפגש והרמות כוסית.

אטיאס,  יצחק  לנו  למועדון שחקנים חדשים" מספר  אלינו  לגייס  נשמח  "אנחנו 

אחד ממנהליה של הקבוצה. "אנחנו נשמח לקבל לשורותינו גברים ונשים כאחד. 
המשחק מיועד לכולם. מעבר לספורט ולפעילות הגופנית המלווה למשחק, אנחנו 

מדברים פה על מפגש חברתי מהנה שמהווה בעבור כולנו מזור ומרפא לנפש".
מעל  כבר  הפטאנק  מועדון  חבר  גולדשטיין,  צבי  גם  מצטרף  שלו  הקריאה  אל 
לשנתיים: "שנים שהייתי המנהל הטכני של מפעל רהיטי מבט 
במחלת  כחולה  מזמן  לא  אובחנתי  לגמלאות.  שיצאתי  עד 
אחרי  החיים.  את  לי  לנהל  למחלה  נותן  לא  אני  הפרקינסון, 
ששמעתי על המועדון מיצחק אני מגיע לכאן כל בוקר, נפגש 
עם החברים משחק איתם ונהנה, זה ממלא אותי. חברי המועדון 
קיבלו אותי בזרועות פתוחות, בחום ובאהבה. זו כמו משפחה 

אחת גדולה."
ולרשת  גת  קרית  לעיריית  להודות  ביקשו  המועדון  חברי 
למשחק  המגרשים  של  הכשרתם  על  העירונית  המתנ"סים 

והשיפוץ שנערך בהם.
חושבים שאתם מוכנים לאתגר? מעוניינים בפרטים נוספים? ניתן ליצור קשר 

עם יצחק במספר הטלפון 050-2739094  ההנאה מובטחת!

יחזקאל  ע"י   1970 בשנת  גת  קרית  בעיר  נוסדה  קבוצה 
דיגורקר ושלום קודרקר, מקורו של המשחק באנגליה והוא 
פופולרי מאוד בקרב מדינות רבות ברחבי העולם. קבוצת 
והם  בחודש  פעמים  שלוש  נפגשת  העירונית  הקריקט 
באצטדיון  מתקיימים  המשחקים  ליגה.  משחקי  מקיימים 
המפואר  לספורטק  מקומו  את  יעתיק  שבקרוב  העירוני 
וגידים בשכונת כרמי גת.  בקבוצה העירונית  שקורם עור 
שחקנים,   17 ישנם  הארצית  ב'  בליגה  קיום  הממוקמת 
בקרוב  לעלות  המטרה  את  להגשים  מאוד  נחושים  אשר 

לליגה א' הארצית.
הקבוצה מתוקצבת ע"י המרכז הקהילתי בקרית גת ורשות 

הספורט של רשת המתנ"סים העירונית.
צעירים  שחקנים  עוד  מחפש  הקבוצה,  מנהל  יחזקאל, 
וותיקים גם יחד, לקחת חלק בקבוצות הליגה שלו במטרה 

לקדם את ענף הקריקט בעיר. 
קשר  עימו  ליצור  ניתן  מתאימים?  שאתם  חושבים 

בטלפון: 0533413963

בפארק  צ'י  טאי  פעילות  עם  ממשיכים  אנחנו  אלו  בימים 
בימי ראשון בפארק השופטים ובימי שלישי בפארק אגוז.  ניתן 
במועדונים  בריאה  תזונה  ומפגשי  פלדנקרייז  לחוג  גם  להצטרף 
למגזר  הפעילות  גם  הפעילות.  מלו"ז  להתרשם  תוכלו  הקהילתיים. 

הדתי תחודש בקרוב- אנא עקבו אחר הפרסומים. 

טאי צ'י בפארק
לשמור על הכושר והבריאות תוך כדי תנועה

ספורט לגוף ובעיקר לנשמה- אליפות הפטאנק העירונית

נעים להכיר- קבוצת הקריקט העירונית!

אפשרי בריא
לגיל הזהב!
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קמפוס הנביאים, המועדון הקהילתי המוביל מבית רשת המתנ"סים, מציע לכלל האוכלוסיה תכנים, חוגים ומפגשי העשרה ולימוד בתחומים מגוונים, 
במקום   לקיים  אתכם  מזמינה  אוחיון  איילה  הקמפוס  מנהלת  התושבים,  עבור  פתוח  כבית  משמש  נביאים  קמפוס  אטרקטיביים.  ובמחירים  גיל  לכל 
וגם סטודנטים ותלמידים להגיע אלינו, ליהנות  ניצולי שואה, נכי צה"ל  מפגשים מתמשכים וחד פעמיים: "אנו מקבלים בברכה את בני הגיל השלישי, 

מהתכנים וגם סתם לשבת ולשוחח על כוס קפה – בואו בברכה". 

קמפוס נביאים 

בקמפוס הנביאים מתקיימים לאורך כל ימות השבוע חוגים וסדנאות תרבות ופנאי:

 חוויה מלאה של תכנים לכל הגילאים

נפש בריאה בגוף בריא
מערכת ספורט בוקר וערב

מחיר מנוי בוקר )כל השבוע( – 180 ₪
מחיר מנוי בוקר )פעם בשבוע( – 110 ₪

מחיר מנוי ערב )על השבוע( – 160 ₪
מחיר מנוי ערב )פעם בשבוע( – 110 ₪

ראשון      שני        שלישי  רביעי       חמישי
פילאטיס  

8:00-9:00
פלדנקרייז 
8:30-9:30

פילאטיס 

18:30-19:30

ריקודי בטן

18:30-19:30

אימון משולב

19:00-20:00

יוגה

9:15-10:15 

התעמלות 
בונה עצם
8:30-9:30

תנועה 
טיפולית

9:30-10:30
ריקודי בטן 
10:30-11:30

בוקר

ערב

קורס אנגלית , מידי יום שלישי בין השעות -18:00
20:00 בעלות של 700 ₪ )מחירים מיוחדים לנכי 

צה"ל, חיילים משוחררים ובנות שירות(.

חוג קרמיקה – הצטרפו אלינו לחוג מעשי, פיתוח 
טכניקות פיסול ויצירת אובייקטים ברמה גבוהה. 

בכל יום ג' בין השעות 10:30-12:00 בתשלום 
חודשי של 350 שקלים. 

קבוצה להעצמה, ירידה 
במשקל ואורח חיים 
בריא - ימי שלישי 
בקמפוס נביאים 

שקילה משעה 18:30 
עד 19:00 ואז מפגש  בן 
45 דקות. מבצע חזרה 
לשגרה:  משלמים 200 

ש"ח לחודש בהתחייבות 
ל 3 חודשים ומקבלים 
שבועיים מתנה )ניתן 

לשלם עד 3 תשלומים(. 

אולפן עברית 
בקמפוס הנביאים: 

מפגשים בימים א' ו-ה' 
בין השעות -18:00
20:00 עם מורים 

מומחים בתשלום של 
200 ₪ לחודש. 
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בית מדרש לנשים מכל גווני קשת האמונה
מתקיים בכל יום ראשון בין השעות 9:00-12:00
כולל שיעור תורה מפי הגב' בתאל אמונה וקנין

ולאחריו מרצה אורח אחר במגוון נושאים כמו תזונה ספרות תרבויות ועוד..
בנוסף שיעורי ספורט, לימודי שיטת ימימה ועוד. 

לפרטים: מעיין 052-3532802

סניף "אמונה" - תנועת האשה דתית לאומית בקרית גת

ויצו קרית גת הוא אחד מארגוני התווך בעיר הפועל למען נשות הקהילה. ויצו 
קרית גת ומתנדבות הסניף פועלות למען ילדים ונוער בסיון, צעירות ונשים 

בקהילה וקוראות לכן להצטרך לשורות הארגון, להיעזר בשירותים השונים וליהנות 
מהתכנים המיוחדים. 

כתובתנו: משעול פז 8, קרית גת )צמוד לאולמי האחוזה(, טלפון: -052
7335204 - רחלי לוי

 ממשיכות בדרך - תוכנית שמיועדת לנשים שנמצאות 
מפגשים  ב-15  מדובר  זוגם.  מבני  פרידה  בתהליכי 
אינטימיים רגשיים עם עו"ס של ויצו, מפגש נוסף עם 

יועץ כלכלי ועוד 2 מפגשים עם עו"ס לסדרי דין.

שעה טובה - תוכנית יחודית במסגרתה מתנדבות ויצו 
מלוות בבתי הספר ילדים וילדות עם קשיים רגשיים, 

התנהגותיים וחברתיים. 

שטרם  לנשים  המיועדת  תוכנית   - מסלול  מחשבות 
בשינוי  המעוניינות  ונשים  העבודה  למעגל  חזרו 
תעסוקתי. התוכנית מלווה עם מנחה מקצועית לתחום 
התעסוקה, הכנה לראיון עבודה בסיוע של נומרולוגית 
לתאום תחום תעסוקה, ליווי של סטייליסטית כהכנה 

לראיון העבודה ועוד.

ממשיכים בחיים - קבוצה לאלמנים ואלמנות בגילאי 
האחרונות.  בשנים  יקיריהם  את  שאיבדו   50-70
בתוכנית ניתנים כלים להתמודדות עם תהליך האבל 
ומטפל  קליני  עו"ס  ובהנחיית  אינטימית  בקבוצה 

משפחתי.

 פנינים - תוכנית דגל של ויצו. מדובר בתכנית מדעית 
על  המושתת  היסודי  הספר  בית  לתלמידי  המיועדת 

חקר וסייבר. 

לשכה  פועלת  גת  קרית  ויצו  בסניף   – משפטי  ליווי 
והליכי  משפחה  בענייני  מנוסה  עו"ד  ע"י  מאוישת 

גרושים. תוכלו לפנות ולהיעזר במידת הצורך. 

 זה מטריד אותי - תוכנית הגנה עצמית שבה נערים 
ויתרגלו טכניקות של אומניות לחימה,  ילמדו  ונערות 
זיהוי סכנות והתמודדות עם הטרדות ותקיפות מניות. 

מלווה עם מדריך מנוסה מוינגייט.

שני נשי - אחת לשבועיים בערבי שני יתקיימו סדנאות 
בתחומים שונים ומגוונים, אנא עקבו אחרי הפרסומים 

במדיה,פייסבוק ובעיתונים.

  זימון זוגיות - סדנה לנשים שמעוניינות לזמן זוגיות 
וננקה  נאתר  נאבחן,  בתוכנית  לחייהם,  מיטבית 
כל  וריפוי  שחרור  עד  לזוגיות  הקשורות  חסימות 
המטענים ופינוי מרחב לזוגיות חדשה בחייך. התוכנית 

תועבר ע"י מאמנת זוגית.

  ביגודית – בסניף ויצו קרית גת פועלת חנות יד שניה 
חברתית לבגדים ואביזרים. אנו מקבלים את תרומות 
התושבים והבגדים נמכרים בעלות סמלית לכל דורש.

וספורט  כושר  אימון  בתוכנית   - בריא  חיים  אורח 
סלומון  יערה  המיומנת  המאמנת  ע"י  לנשים  שבועי 
ג' בשעה  יום  10 ₪ לשיעור. מידי  בעלות סמלית של 

.18:00

אנשי  בהנחיית   - הסובלות מאלימות  לנשים  קבוצה 
מקצוע מרחבי הארץ. שימו לב נשים יקרות, אנו נציין 
יום המאבק באלימות נגד נשים בסניף קרית גת  את 

ב3.11.21. אנא עקבו אחר הפרסומים. 

מטיילים עם ויצו -  אנו מזמינות אתכן להצטרך לימי הטיולים המיוחדים למען הנשים בקהילה שימו לב, נותרו מספר מקומות בודדים לטיול לירושלים שיערך ב26-27.10.21. 

חדש בויצו! אולפן עברית - מידי יום רביעי בשעה 17:00 בויצו קרית גת. מהרו להירשם.

ויצו קרית גת מתחדשת עם הפנים לקהילה



האגודה למען הקשיש –עמותה רשומה )מלכ"ר( הפועלת בקרב האוכלוסייה הותיקה בעיר ומספקת שירותי רווחה וסיעוד לכלל מטופליה.
-  טיפולי בית לקשישים סיעודיים

-  טרום סיעוד ומיצוי זכויות מול הביטוח הלאומי
- עובדים זרים לטיפול ביתי

-  פעילות מרכז יום בפיקוח צמוד כולל הסעות ,ארוחות, חוגי העשרה ותנועה.
מתן אפשרות לשילוב טיפול ביתי ופעילות במרכז "מולדת".

פרטים והרשמה להצטרפות - האגודה למען הקשיש טל. 08-6289061 | 08-6289288 | מרכז יום מולדת 086880904

מטופלי הבית של האגודה ומבקרי מרכז יום מולדת קבלו סיוע, הכוונה וליווי למוקדי החיסון 
העירוניים לחיסון השלישי. מרביתם של  מטופלי האגודה מחוסנים בחיסון שלישי.

גבוה מאד.  האגודה ערכה  בחיסון השלישי  גם בקרב מטפלות האגודה אחוז המחוסנות 
מבצע חיסונים בשיתוף קופות החולים ותגמלה מטפלות שמיהרו להתחסן בחיסון השלישי.

הבין  הקשר  לחיזוק  מיזם  הקשיש  למען  האגודה  שמפעילה  שנים  זה 
גרוס  אורט  בעיר. תלמידי מקיף  הנוער  ובני  הותיקים  בין האזרחים  דורי 
ומעלים  בוים מתעדים את סיפורי חייהם של המטופלים  ותלמידי אורט 

אותם לאתר בית התפוצות לשם תיעוד ושמירת הזכרונות.

לאורך השנים מתקיים קשר הדוק בין תלמידי בתי הספר השונים בעיר 
המלווים את פעילות העמותה בבתי מטופליה ובקרב מבקרי מרכז היום.

בין היתר נוהגים תלמידי בתי הספר לערוך מסיבות ספר תורה תוך ביקור 
סליחות,  אמירת  היום,  במרכז  הפועל  לאברהם"  "זכור  הכנסת  בבית 

חלוקת חבילות קמחא דפסחא וביקורים.
ידי הדר צדיק  לאחרונה החל לפעול במרכז היום חוג ציור, המועבר על 
ציור  חובבת  המוכשרת  הדר  הצומח.  הספר  בבית  יא  כיתה  תלמידת 
דור  עם  הטבעי  כשרונה  את  לחלוק  מבקשת  מאוד  מוכשרת  מילדות 

המייסדים מבקרי המועדון.

ארגון  היום, בפעילות,  בנות השירות המלוות את הקשישים במרכז 
ימי הולדת וכל סיוע נדרש ויוצרות עם באי המרכז קשר חם ומיטיב.

האגודה למען הקשיש
ומרכז מולדת

בית חם לאזרחים הותיקים 
בקרית גת

מתחסנים ונשמרים

הקשר הרב דורי- אבות ובנים

"והדרת פני זקן"
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מרכז יום לקשיש
"העצמאות"

אם אתם מטפלים בבן משפחה 
ומאובחן עם דמנציה

או אלצהיימר אנחנו מזמינים 
אתכם לבוא ולהכיר

אצלנו יקירכם יקבל טיפול מקיף ומקצועי. על ידי אנשי מקצוע 
מתחומי הבריאות, סיעוד והטיפול הרגשי.

במרכז היום, אחות, מרפאה בעיסוק, עו"ס, מטפלות סיעודיות, 
חוגים  וחברה,  תעסוקה  הסעות,  ארוחות,  ותומך,  חם  יחס 

ופעילות מגוונת. הרצאות ומפגשים בין דוריים רבים. 
זאת לשם שימור התפקוד והיכולות, לאפשר לו הזדקנות בכבוד 
במקום  נמצא  שיקירכם  ורוגע  ידיעה  ולכם,  טובה  חיים  ואיכות 

בטוח.
מרכז היום פתוח 5 ימים בשבוע, משעה 8:00 עד 14:00

ניתן לתאם יום ניסיון והיכרות ללא עלות.

לפרטים ותיאום פגישה ניתן לפנות אל
בתאל דיין, מנהלת מרכז יום: 054-2232680  | 08-6874706

מרכז יום לקשיש" העצמאות"
כתובתנו: בית וקס רחוב העצמאות 68 קרית גת
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