מידעון שירותים
לבני משפחה מטפלים

המועצה המקומית זכרון יעקב
המחלקה לשירותים חברתיים

היחידה ליישום תכנית אב
אחראית על הקמת מרכז משאבים יישובי בתחומים:
תרבות ,פנאי ,מידע וזכויות ,כלכלה ובריאות
מלכה בן ארי  -טלvatikim@zamarin.org | 04-6297009 .

המוגש בהערכה רבה ע"י היחידה ליישום תכנית אב בזכרון יעקב כשירות למטפלים
והתומכים באופן לא פורמאלי בקרוב משפחה המתמודד עם מחלה ו/או זקנה

המחלקה לשירותים חברתיים
מציעה שירותי ייעוץ  ,טיפול פרטני ,אפוטרופסות,
פיקוח וליווי זכאי חוק סיעוד ,מועדוני העשרה,
מועדון מופת – ניצולי שואה.
עו"ס ענבר כץ  -טל04-6291859 .
עו"ס עמית לנדבר  -טל04-6396392 .
עו"ס מיטל ששון  -טל04-6392671 .
פקס | 04-6292350 .מזכירות המחלקה 04-6297137

מיצוי זכויות
אגודה לזכויות החולה | 03-6022934
מימוש זכויות האזרחים מול קופות החולים ,בתי החולים
ומשרד הבריאות .ללא תשלום
המוסד לביטוח לאומי | מוקד *6050
מרכז תמיכה ומידע לקשישים ובני משפחותיהם • :מיצוי
זכויות בביטוח לאומי • מידע על זכויות ושירותים בקהילה
• ייעוץ לאדם המבוגר • תמיכה אישית ואוזן קשבת.
| ללא תשלום www.btl.gov.il
 | 02-6709857 | *9696ימים א-ה בין השעות | 09:00-12:30

המשרד לשיוויון חברתי  -מיצוי זכויות
טלפון | *8840 :בין השעות 08:00-20:00

"כל הבריאות" משרד

הבריאות | *5400

תמיכה והדרכה לבני משפחה מטפלים

אגודה למלחמה בסרטן

עמותת "עמדא"

כתובת :מרכז קהילתי "זמארין" רח' שירה  5זכרון יעקב

• הדרכת בני משפחה של חולי אלצהיימר ודמנציה
המטפלים בביתם | .ללא תשלום | 03-5341274

• קבוצות תמיכה יעודיות לבני משפחה/מלווים עיקריים
• קבוצת יוגה צחוק לחולה ולבן משפחה מטפל .ללא תשלום
שם איש קשר :עו"ס מחוזית -אריאלה ליטביץ שרמן.
 050-7751426 | 04-8511715שרה |  050-6896767דבורה

"דעת" שירות מידע רפואי
בשיתוף עם בית חולים "הדסה" השירות לחולה ולבני
משפחתו המעניק לכל פונה מידע מקצועי ,אמין ומעודכן
על מחלה או נושא רפואי אחר .ללא תשלום
טלפון 02-6444500 :בפקס 02-6444505 :בדוא"ל:
 info@yadsarah.org.ilאו לכתובת :יד שרה ,שד' הרצל ,124
ירושלים ( 02-6918722המידע הנאסף נשלח לפונה בדואר).
"יד לתומך" | טלפון*6444 :
• שיחות אישיות תמיכה טלפונית ללא תשלום

• מיצוי זכויות הקיימות בסל הבריאות ובתוכניות של כל הקופות
"כל זכות " | www.kolzchut.org.il
אתר מידע מעודכן עם כל הזכויות לותיקים ובכל התחומים.

יד ריב"ה | טלפון02-6444569 :
• ייעוץ משפטי לקשיש ללא תשלום

לאומי | טל118 .

מוקד רווחה
של משרד הרווחה והשירותים החברתיים
שירותי מידע והכוון לציבור הרחב  24/7בתחומי מצוקה ,חירום,
רווחה ושירותים חברתיים במגזר הממשלתי והציבורי ,ובמגזר
השלישי .טל | 118 .ללא תשלום

רעות אשל
• ייעוץ והדרכה בנושא זקנה שיקום סיעוד וגריאטריה.
טלפון02-6557128 | 1700-700-204 :

"בית שחם" בית הורים בזכרון יעקב
• טיפול מסור ,אישי ואיכותי כולל תקופות קצרות.
מוכר ע"י המחלקה לשירותים חברתיים.
 050-5818281חיים

"מאוחדת" שירותי בריאות
כתובת :רח' הדגן  2זכרון יעקב | *3833
• עובדת סוציאלית במרפאה • טיפול פסיכולוגי חינם
במרפאה בחדרה • פסיכולוג עצמאי • קבוצות תמיכה
• הפעלת ביטוח סיעודי זהב .ללא תשלום
שם איש קשר :מיכל ריטר – עובדת סוציאלית
טלפון  | 04-6239815:יום ג'  -בין השעות 08:00-16:00:

"מכבי" שירותי בריאות
כתובת :רח' הרצל  48זכרון יעקב | 04-6398262 | *3555
• מפגשים עם עובדת סוציאלית וקבוצות תמיכה למטפלים
עיקריים מבני המשפחה • .הוספיס בית – הפניית רופא
משפחה או עו"ס • מוקד תמיכה טלפוני  *3555מענה
לצרכים פסיכו סוציאלים למטפל עיקרי .ללא תשלום
שם איש קשר :זוהר רז – עובדת סוציאלית

עמותת

לזימון פגישהraz_zohar@mac.org.il | *3555 :

הארגון הישראלי לבני משפחה מטפלים.
יעוץ וליווי טלפוני אישי .מתן מידע והכוונה לשירותים
בקהילה .ללא תשלום

עמותת מטב שירותי סיעוד

פנייה :דרך צור קשר באתר  www.caregivers.org.ilאו
דרך הפייסבוק :הארגון הישראלי לבני משפחה מטפלים

עזרים ותחבורה

כתובת :רח' הנדיב  14זכרון יעקב | מוקד *3391 24/7-
• טיפול אישי והשגחה בבית ומחוצה לו • קישור ותיווך
לשירותים בקהילה • מצוי זכויות • סיוע למטפל העקרי בקבלת
החלטות גורליות :האם לעזוב את הבית ? האם להכניס עובד זר?
• תמיכה נפשית למטפל העיקרי • הדרכת משפחה
• ההכוונה ,הייעוץ והליווי בני משפחה השוקלים מעבר עם המטופל
למסגרת מוסדית ע"י עובדת סוציאלית מומחית-ללא תשלום!

מילב"ת – אביזרי עזר וטכנולוגיה מסייעת

 | 04-9125757ימים א'-ה'  ,08:00-16:00יום ו' 08:00-12:00

 | 072-2230007בין השעות09:00-15:00 :

שירותי בריאות "כללית"

• השאלת ציוד.

כתובת :רח' הדגן  2זכרון יעקב | *2700

"נכונית"

"כן לזקן" ארגון התנדבותי
ללא תשלום • :לזקנים ולמשפחותיהם לבירור ,לתיווך
ולמיצוי זכויותיהם ,בכל תחומי החיים1800-300-339 | .

עמותת נמ"ג לכבדי ראייה | 03-5472751
עמותה המעניקה הדרכה ועזרה לחולי ניוון מקולרי גילאי,
הגורם לניוון מרכז הראייה .ללא תשלום

שירותים בקהילה

מרכז "ציפורה פריד"
• תמיכה וסיוע לבני משפחה מטפלים (בכל דרגת קרבה)
בחולי אלצהיימר ודמנציה .ללא תשלום
טלפון | 03-6144540 :מייל merkaztzzipora@ami.org.il

• שירות הסעות למרותקים על כסאות גלגלים .עלות שירות
הנכוניות  -כרוך בהשתתפות בעלות הנסיעה :שירות בינעירוני -
המחיר משתנה לפי המרחק מישוב לישוב .בתשלום

 | *6444מוקד הנכוניות הארצי | בין השעות07:00-19:00 :

עזר מציון – השאלת ציוד רפואי וסיעודי
עזר מציון

שם איש קשר :מיכל לב  -עובדת סוציאלית
טלפון  | 04-6327012:בימי א',ג',ה'

"תגבור" קהילה תומכת

ניתן מענה תוך  24שעות.

• תמיכה וקשישים • תמיכה וסיוע בחולי סרטן
• הסעת מוגבלים וחולים באמבולנסים ורכבים פרטיים
• תמיכה וסיוע לחולי אלצהיימר | 03-6144444

• עובדת סוציאלית הפנייה דרך הרופא או ישירות.
• מיצוי זכויות ותיווך עם הצוות הרפואי.
• קבוצות תמיכה ללא תשלום

• השאלת ציוד | 03-6144444

עמותת "יד שרה"
• השאלת ציוד סיעודי ורפואי | 1800-826-286

| ארז 050-8290660

• בטחון אישי לחבר קהילה –אזרחים ותיקים • .לחצן מצוקה
בבית להזמנת גורמי סיוע שונים • .רופא עד הבית ושירות
אמבולנסים • סיוע ממשי בעזרה :תיקונים שונים ,הבאת
תרופות מבית מרקחת • .ריכוז ידע לגבי גורמי סיוע בקהילה.
• פעילות פנאי המאפשרת לקשיש ולבן משפחה להתאוורר.
מנהלת הקהילה  -מיכל אונגר | michalu@tigbur.co.il
ארילה 050-8290645

