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 תמיכה וסיוע ללא תשלום לאדם קרוב המתמודד   מספק

 מחלה או ירידה תפקודית עקב זקנה, עם מוגבלות

 Caregiver  בן משפחה מטפל 
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 אלה שהיו

 אלה שיהיו
 אלה שעכשיו

 -אלה שיזדקקו ל
caregivers 
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ייפוי כוח/אפוטרופסות  קבלת החלטות 

 פעולות רפואיות , טיפול אישי עזרה בבית

 אשפוז, ביקורי רופא, בדיקות ליווי מחוץ לבית

 תיעוד, תיווך, בירוקרטיה, חיפוש מידע ניהול הטיפול



 בני משפחה מטפלים  

1.5 
 מליון

www.caregivers.org.il  2006 ס"למהתאמה לסקר החברתי   



46% 
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דיווחו כי הטיפול גורם לעומס  

 :לפחות באחד מהתחומים

 פיזי -נפשי  -חברתי 

   2006 ס"למהסקר החברתי 



46% 

www.caregivers.org.il  2006 ס"למהסקר החברתי   

 דיווחו כי מתן הטיפול והעזרה 

 גורם להם לתחושת סיפוק

89% 



6% 
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 נעזרו בגורם מקצועי

   2006 ס"למהסקר החברתי 



www.caregivers.org.il 



 ?  ת/בת משפחה מטפל/האם אני בן

www.caregivers.org.il 



עם מה הוא מתמודד? ת/במי אני מטפל ? 
באיזה שלב המטופל נמצא? באיזה שלב אני בטיפול ? 
מה התפקידים שלי בטיפול  ? 

היכן אוכל למצוא אותו? מה המידע הדרוש לי? 
האם בני משפחה נוספים שותפים לטיפול  ? 
את מי עוד חשוב לשתף? אילו אנשי מקצוע מעורבים  ? 
ביטוחים? מה המשאבים הכלכליים הנדרשים לטיפול  ? 
האם נדרשת אפוטרופסות? האם יש לי ייפוי כוח  ? 
איך ניתן לממש אותן? של החולה? האם ידועות לי הזכויות שלי  ? 
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באיזו מידה הטיפול גורם לי לתחושת עומס ? 
האם אני מתקשה לתמרן בין הטיפול לעבודה  ? 
ה לשאוב כוח ולקבל סיוע/מאיפה וממי אני יכול  ? 

כיצד מתמודדים עם טיפול בסוף החיים? 
ה למצוא בתקופה זו/אילו היבטים חיוביים אני יכול  ? 

www.caregivers.org.il 



 ...הפוגה...תמיכה...מידע...
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 עמותות, עובדת רווחה, ס"עו, צוות רפואי
GOV.IL ,משפחה מטפלת, כל זכות  ,

CareGivers 
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 השיגו בזמן מידע מהימן



הרכיבו צוות , זמנו שיחה משפחתית
 וחלקו בינכם תפקידים
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 לימדו לבקש ולקבל עזרה



 פרטנית/קבוצתית-קבלו תמיכה מקצועית
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 לימדו לבקש ולקבל עזרה



האם תוכלי לבוא בערב לצפות 

כדי שאוכל ללכת , בטלוויזיה עם יעל
 ?למספרה
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 הקפידו לקחת הפוגות





 תודה
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 לדאנירחל 
rachel@caregivers.org.il 
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050-4979579 

 


