טבלת ארגונים לאנשים עם דמנציה ולבני משפחותיהם
שם הארגון

השירות הניתן

אביב לניצולי השואה

סיוע במיצוי זכויות ע"י אנשי מקצוע
(לרבות סיוע במילוי טפסים רלוונטיים)

בית חולים גריאטרי
לאנשים עם דמנציה

בתי אבות ומחלקות סיעודיות מותאמות
לאנשים עם דמנציה

המוסד לביטוח לאומי

מיצוי זכויות (לרבות גמלת סיעוד ,קצבת
נכות ושירותים מיוחדים) ,שירות יעוץ
לקשיש

המשרד לשוויון חברתי

יחידות סגולה  -מוקד זכויות בריאותיות
לאזרחים ותיקים בתוך בתי חולים ,סיוע
במציאת עבודה ,סיוע חברתי לזקנים
("והדרת"" ,כאן גרים") ,פעילויות ספורט,
חינוך למבוגרים ותרבות

העמותה לטיפול למען
בריאות הפה

טיפולי שיניים בבית או בבית אבות
לזקנים מרותקים לבתיהם

דרכי התקשרות
072-2424404
info@avivshoa.co.il
https://www.old.health.gov.il/units
_/pharmacy/institution/inst_castom
out.asp
*6050 / 04-8812345
www.btl.gov.il
*8840
https://www.gov.il/he/Departments
/Topics/senior_citizens_subject

1-700-50-24-24
03-9564139
www.oralhealth.co.il

הקרן לרווחת ניצולי
השואה

עזרה סיעודית ,טיפול סוציאלי ,סיוע
במילוי טפסים ,מימון משקפי ראיה,
לימודי מחשב

יד לתומך – יד שרה

תמיכה וייעוץ פרטני לבני משפחה
מטפלים ,קבוצות תמיכה והכוונה
לשירותים

יד ריבה

יעוץ משפטי ראשוני לזקנים ולבני
משפחותיהם

03-6090866
www.k-shoa.org.il

*6444
www.yadsarah.org

*6444
www.yadsarah.org.il

*6444

יד שרה

השאלה ומכירה של ציוד רפואי,
הסעות למוגבלים בתנועה ,משדרי
מצוקה ,ביקורי בית ,טיפולי שיניים
בבתים

www.yadsarah.org.il

לשכה עירונית לשירותים
חברתיים

סיוע עובד/ת סוציאלי/ת בהתארגנות
בבית ,במיצוי זכויות ובחיבור
לשירותים בקהילה

בכל ישוב קיימת לשכה חברתית.
לפרטים אודות מיקומה ,יש להיכנס
לקישור

מלב"ב – מרכז לטיפול
בחולי אלצהיימר
ובקשישים בקהילה

מרכזי יום לאנשים עם דמנציה
(בירושלים ובבית שמש)  ,הפעלה
בבית על ידי אנשי מקצוע ,קו חם

מרווה

הדרכה ,הכוונה וייעוץ משפטי
באמצעות עורכי דין (בדגש על
חלופות לאפוטרופסות ,הכנת הנחיות
מקדימות וקבלת החלטות נתמכת)

www.molsa.gov.il

משפט רווחה והעצמה

מרכז האלצהיימר – קו
חם

מרכזי יום

מתן מענה  24שעות ביממה לשאלות
העולות בטיפול ובהתמודדות עם
מחלת הדמנציה ,ביקורי בית בעת
הצורך
ברחבי הארץ פזורים מרכזי יום לזקנים
עם ירידה תפקודית ו/או קוגניטיבית.
במרכז היום ניתן לקבל טיפול המשלב
פעילות חברה ,עיסוק והפעלה ,ארוחות,
הסעות ובמידת הצורך שירותים נוספים
(כגון רחצה) ,פיזיותרפיה וריפוי בעיסוק.
זכאי חוק ביטוח סיעוד יכולים להשתמש
בשירות זה כחלק מזכאותם לשעות טיפול

1-700-70-4533
www.melabev.org.il

02-5368822
www.marva.org.il

072-3944847
www.alzheimer.org.il

קיימים מרכזי יום רבים בארץ .לבדיקת
הפריסה הגאוגרפית ,ניתן להיכנס לאתר
משרד העבודה והרווחה בקישור
http://www.molsa.gov.il/Populatio
ns/Aged/IndependentAndWeak/Da
yCentersList/Pages/%D7%A8%D7
%A9%D7%99%D7%9E%D7%AA%
20%D7%9E%D7%A8%D7%9B%D7
%96%D7%99%20%D7%99%D7%95
%D7%9D.aspx

מרכז מידע רעות אשל

מרכז מידע ויעוץ ,מידע על זכויות
ושירותים לאוכלוסייה המבוגרת

מרפאות גריאטריות

אבחון גריאטרי מקיף על תפקודו
הכולל של האדם והתאמת טיפול

קיימות מרפאות גריאטריות רבות
בארץ .לבדיקת הפריסה הגאוגרפית ,יש
להיכנס למידעון עמותת עמדא בקישור
www.emda.org.il

מרפאות זיכרון

בירור רפואי מקיף אודות הסיבות
לירידה בזיכרון ,התאמת טיפול
ומעקב

קיימות מרפאות זיכרון רבות בארץ.
לבדיקת הפריסה הגאוגרפית ,יש להיכנס
למידעון עמותת עמדא בקישור
www.emda.org.il

עזר מציון

יעוץ והכוונה בנושאים רפואיים,
הסעות חולים ,הפעלת מועדונים
לזקנים

03-6144444

מרכז "ציפורה פריד"
לתמיכה וסיוע למשפחות
חולי אלצהיימר  -עזר
מציון

1-700-700-204
www.reutheshel.org.il

www.ami.org.il

073-3956806
ליווי ,ייעוץ וטיפול פרטני וקבוצתי לבני
משפחה מטפלים
מועדון חברתי לנשים בתחילת המחלה
בפתח תקווה

משרד התחבורה

קבלת תו נכה

עמותת עמדא
לחולי דמנציה,
אלצהיימר ומחלות
דומות בישראל

אוזן קשבת ויעוץ לבני משפחה
וחולים ,קבוצות תמיכה ,קו חם,
תכניות להפגה ,טיפול ושימור איכות
החיים לחולה ולבני משפחתו

עמך-המרכז הישראלי
לתמיכה נפשית וחברתית
בניצולי השואה והדור
השני

תמיכה נפשית וחברתית לניצולי
השואה ולבני הדור השני .טיפול נפשי
פרטני ,משפחתי וקבוצתי ,מועדונים
חברתיים ,ביקורי בית באמצעות

https://www.ami.org.il/
דרך האתר של עזר מציון לרשום במנוע
חיפוש  -מרכז ציפורה פריד.
*5678
www.gov.il/he/service/disability_p
arking_badge

קו חם *8889
03-5341274
www.emda.org.il
02-6250634
www.amcha.org

מתנדבים ,תיעוד סיפורי חיים,
מפגשים בין דוריים ,קבוצות תמיכה
לבני משפחה מטפלים ואירועי
בר/בת מצווה
קיירגיברס ישראל

יעוץ טלפוני למידע ,הכוונה ותמיכה
לבני משפחה מטפלים

www.caregivers.org.il

רשות האוכלוסין
וההגירה

היתר העסקה לעובד זר

*3450

תקוה לפרקינסון

https://www.gov.il/he/service/nurs
ing_foreign_worker
אבחון קוגניטיבי ותפקודי ,חוגי
התעמלות והפעלה קוגנטיבית ,קבוצות
תמיכה לבני המשפחה ,טיפולים של ריפוי
בעיסוק וריפוי בדיבור .השירות ניתן
בירושלים לאנשים הסובלים גם
מפרקינסון.

קופ"ח כללית

עו"ס לסיוע במיצוי זכויות ,סיוע
והכוונה של רופא המשפחה ,חוברות
מידע

קופ"ח לאומית

עו"ס לסיוע במיצוי זכויות ,סיוע
והכוונה של רופא המשפחה ,חוברות
מידע

קופ"ח מאוחדת

עו"ס לסיוע במיצוי זכויות ,סיוע
והכוונה של רופא המשפחה ,חוברות
מידע

קופ"ח מכבי

עו"ס לסיוע במיצוי זכויות ,סיוע
והכוונה של רופא המשפחה ,חוברות
מידע

058-3262487
www.tikvah4parkinson.org

*2700
www.clalit.co.il
1700-507-507
https://leumit.co.il/heb/home/
*3833
www.meuhedet.co.il
*3555
www.maccabi4u.co.il

