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איך מתארגנים לטיפול בזקנים 
בני משפחה?

למידע יעוץ ותמיכה פנו אל 

1-700-700-204 מרכז מידע רעות אשל, טלפון: 
www.reutheshel.org.il אתר משפחה מטפלת

בקשו מהרופא המטפל ו/או מרופא גריאטר הסבר מפורט והערכה על מצבו הרפואי של  	�

בן המשפחה המטופל על ידכם

פנו למוקד “רעות אשל” לקבלת מידע על הזכויות המגיעות לזקנים ועל השירותים  	�

הקיימים באזור מגוריהם

היערכו מראש לאפשרות של הידרדרות והרעה במצבו של הזקן, ולצורך לבצע פעולות  	�

הכנה כגון התאמת הבית לצרכים החדשים 

אל תשכחו את עצמכם ושמרו על בריאותכם. הקפידו לשמור על שגרת חייכם, העזרו  	�

בבני משפחה נוספים, בחברים ובשירותים קיימים בקהילה



61% מבני המשפחה המטפלים בזקנים הן נשים, 39% הם גברים
59% ממשיכים בעבודתם במקביל לסיוע אותו הם מעניקים

62% הם בגילאי 34 עד 64

מי הם בני משפחה המטפלים בזקנים? 
בני משפחה המסייעים לזקנים בפעולות יום יומיות ללא תמורה כספית  	�

מקדישים משאבים אישיים כמו זמן, כסף וטיפול ישיר 	�

מעניקים טיפול אישי 	�

מנהלים את הטיפול של המטפל בשכר 	�

מלווים לטיפולים רפואיים 	�

עורכים סידורים כספיים 	�

עוזרים בקניות 	�

מבקרים את הזקן השוהה בבית אבות 	�

אילו שירותים לזקנים קיימים בקהילה?

מרכז יום לזקן 
מסגרת חברתית-טיפולית המיועדת לזקנים מוגבלים, הפועלת על בסיס יומי ומציעה סל 

שירותים עשיר הכולל הסעה וארוחות

קהילה תומכת
תכנית לזקנים המעדיפים להמשיך ולהתגורר בביתם ובסביבתם המוכרת. השירות מספק 

ביטחון אישי, השגחה רפואית, עזרה בתחזוקת הבית, ופעילות חברתית

גמלת סיעוד 
במסגרת חוק ביטוח סיעוד של ביטוח לאומי, ניתנים לזקנים זכאי החוק, שרותי סיעוד 

לעזרה בפעולות היום יום ובניהול משק הבית

העסקת עובד זר
היתר להעסקת עובד זר לעזרה לזקן במשך 24 שעות ביממה, ניתן בהתאם לתנאי 

הזכאות שנקבעים על-ידי המוסד לביטוח לאומי ומשרד התמ“ת

מחלקה לשירותים חברתיים
ברשויות המקומיות פועלות יחידות לטיפול בזקן המספקות ללא תשלום שירות לזקן

ולבני משפחתו

יחידה לטיפול בית של קופות החולים
מעניקה עזרה שיקומית וסיעודית לחולים המרותקים לביתם. היחידה כוללת בדרך כלל 

רופא, אחות, עובד סוציאלי, מרפאה בעיסוק ופיזיותרפיסט

יעוץ לקשיש במוסד לביטוח לאומי
זקנים ובני משפחותיהם יכולים לקבל מידע, עזרה, הכוונה ותמיכה בתהליך מיצוי זכויות 

הזקן במוסד לביטוח לאומי ובשירותים השונים בקהילה

מה הן זכויותיהם של המטפלים 
בזקנים בני משפחה? 

חוק דמי מחלה )היעדרות בשל מחלת הורה( התשנ“ד-1993 מעניק זכאות להיעדרות  	�

מהעבודה בשל מחלת הורה או בשל מחלת בן זוג, על חשבון ימי מחלה

זכאות לקבלת פיצויי פיטורין – חוק פיצויי פיטורין התשכ“ג–1963 ממעביד על  	�

התפטרות בגלל מצב רפואי של בן משפחה

סעיף 44 לפקודת מס הכנסה מעניק זיכוי במס על השתתפות במימון סידור מוסדי  	�

של הורה  

סעיף 2)א( )7(לחוק הבטחת הכנסה, התשמ“א-1981 נותן זכאות לקבלת הבטחת  	�

הכנסה ללא צורך במבחן תעסוקה, למי שמטפל בבן זוג חולה


