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 2019חורף תשע"ט          בס"ד

 דף עזר –מי מטפל במטפל 

 מידע על זכויות ושירותים

. דוא"ל 8:00-20:00ה' בין השעות -* בימים א'8840 מוקד לפניות אזרחים ותיקים

infovatikim@mse.gov.il 

 https://www.btl.gov.il/Pages/default.aspxביטוח לאומי אתר הבית 

 תת נושא של ביטוח לאומי "טפסים" השימושיים ביותר הם: –לחיפוש טפסים 

( ניתן למלא אונליין 2600) תביעה לגמלת סיעוד

https://www.btl.gov.il/%D7%98%D7%A4%D7%A1%D7%99%D7%9D%20%D7%95%D7%90%D7%99

%D7%A9%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D/Documents/T2600.pdf 

 ( ניתן למלא אונליין.2620) לגמלת סיעוד עקב טענת החמרהבקשה לבדיקה מחדש של זכאי 

%D7%90%D7%99https://www.btl.gov.il/%D7%98%D7%A4%D7%A1%D7%99%D7%9D%20%D7%95

%D7%A9%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D/Documents/t2620.pdf 

 עובד זר

ing_permit_aplication_010https://www.gov.il/BlobFolder/service/nursing_foreign_worker/he/nurs

119.pdf 

 כל זכותאתר 
https://www.kolzchut.org.il/he/עמוד_ראשי 

 מומלץ להתייעץ! –קשישים מאובחנים כדמנטים כשבעצם אינם שומעים  "בקול"
info@bekol.org-  

5257001 -03.  
 

 

 וסרטים  בנושא זקנה ספרים מאמרים

 אשל ג'וינט

http://www.eshelnet.org.il 

 מידע שימושי בתחום הזקנה –רעות משפחה מטפלת 

https://www.reutheshel.org.il 

 !3שימו לב לעמוד  –מי מטפל במטפל חוברת מידע של קופת חולים כללית 

https://www.clalit.co.il/he/your_health/Preventive_medicine/Documents/Who%20takes%20care%

20of%20the%20caregiver.pdf 

 קישור זה מתוך האתר של עיריית ירושלים. בהמשך העמוד ישנה רשימה של חברות סיעוד  –ד חברות סיעו

https://www.jerusalem.muni.il/Residents/CommunityAffairs/RetireesandSeniorCitizens/elderly/Pa

ges/Guides_Foreign_workers.aspx  שימו לב, ישנן חברות סיעוד ארציות וכאלה הנותנות שירות על פי

 אזורים מסוימים. יש לבדוק את החברות הרלוונטיות לאזור מגורי ההורים.

https://www.btl.gov.il/Pages/default.aspx
https://www.btl.gov.il/%D7%98%D7%A4%D7%A1%D7%99%D7%9D%20%D7%95%D7%90%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D/Documents/T2600.pdf
https://www.btl.gov.il/%D7%98%D7%A4%D7%A1%D7%99%D7%9D%20%D7%95%D7%90%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D/Documents/T2600.pdf
https://www.btl.gov.il/%D7%98%D7%A4%D7%A1%D7%99%D7%9D%20%D7%95%D7%90%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D/Documents/t2620.pdf
https://www.btl.gov.il/%D7%98%D7%A4%D7%A1%D7%99%D7%9D%20%D7%95%D7%90%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D/Documents/t2620.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/service/nursing_foreign_worker/he/nursing_permit_aplication_010119.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/service/nursing_foreign_worker/he/nursing_permit_aplication_010119.pdf
https://www.kolzchut.org.il/he/עמוד_ראשי
https://www.kolzchut.org.il/he/עמוד_ראשי
https://www.reutheshel.org.il/
https://www.clalit.co.il/he/your_health/Preventive_medicine/Documents/Who%20takes%20care%20of%20the%20caregiver.pdf
https://www.clalit.co.il/he/your_health/Preventive_medicine/Documents/Who%20takes%20care%20of%20the%20caregiver.pdf
https://www.jerusalem.muni.il/Residents/CommunityAffairs/RetireesandSeniorCitizens/elderly/Pages/Guides_Foreign_workers.aspx
https://www.jerusalem.muni.il/Residents/CommunityAffairs/RetireesandSeniorCitizens/elderly/Pages/Guides_Foreign_workers.aspx
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בכל לשכת  על גוף ועל רכוש ניתן לעשות בלשכת הרווחה על פי מקום המגורים של ההורה.אפוטרופסות 

. השרות הוא חינם. אם כי יש לשלם אגרת בית משפט רווחה יש עובדת סוציאלית שהוכשרה וממונה על נושא

  )תשלום חד פעמי( כחלק מהתהליך.

ר יכול לחתום על ייפוי כוח רפואי והנחיות מקדימות כל אחד בגיר וכשי – ייפוי כוח רפואי והנחיות מקדימות

)מה היית רוצה שיעשו / ימנעו מלעשות עבורך אם תקלע למצב רפואי  / קוגניטיבי שבו לא תוכל להחליט 

 לחשוב על כך. –על הסוגיה, ואולי להציע להורים אם הם מעוניינים בכך  מומלץ לחשוב עבור עצמך(,

ובסטטוס של ישנם סוגים שונים של בתי אבות החל מדיור מוגן וכלה במחלקות סיעודיות.  – בתי אבות

 סיעודי מורכב.

חלק מההשמה ובמקרים מסוימים אף התשלום, לבית האבות יכול להיעשות דרך הרווחה, חלק דרך משרד 

של הקשיש ולכן מומלץ הבריאות וכמובן אף באופן פרטי. הנושא רחב ומורכב ותלוי נתונים אישיים וכלכליים 

 להתייעץ בעת הצורך עם גורמי המקצוע.

 

 

 

 

 


