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 Caregivers -   זה הסיפור של כולנו 

דוח זה נכתב ביוזמת ובתמיכת הארגון הישראלי לבני משפחה  
 Caregivers Israelמטפלים 

  משפחה בבן ומטפלים תומכים ,caregivers -כ משמשים ישראלים וחצי כמיליון

  לניהול במקביל ,זאת עושים הם .זקנה או מוגבלות ,מחלה עם המתמודד חבר או

  ממוצעת תקופה למשך ,בשבוע תמיכה שעות 21 בממוצע מספקים ,וקריירה בית
   .כספית תמורה כל ללא וזאת ,שנים וחצי ארבע של

caregiver לו ומחוצה בבית הטיפול את מנהל ,וקוגניטיבית רגשית תמיכה מספק  

  ,חיוביות לתחושות מוביל תפקידו .מורכב סיעודי טיפול ,לעיתים ,מספק ואף
   .וכלכלי תעסוקתי ,נפשי ,בריאותי ,משפחתי לנטל גם אולם

  מספר בשל ,הקרובים בעשורים משמעותי באופן יגדל caregivers-ה שיעור

  של וגדל הולך נטל ,החיים בתוחלת עלייה ,האוכלוסייה הזדקנות ,כגון ,מגמות
   .הרפואית המערכת ומורכבות העובדות הנשים בשיעור עלייה ,כרוניות מחלות

  ברמה תפקוד מקשיי : לכת מרחיקות השלכות ישנן ,זאת מתרחבת לתופעת

  ובכלכלה העבודה במקומות לפגיעה ועד החברתי החוסן ערעור דרך ,האישית
   .הלאומית

  לאומית אסטרטגיה ומעצבות ולהשלכותיה לתופעה מודעות רבות מדינות
  מידע שירותי מספקות הן ,בהתאם .caregivers של הייחודיים בצרכים המכירה

  מצליחים כך .העבודה במקומות והקלות כלכלי סיוע ,נפשית תמיכה ,והכוונה

caregivers חייהם איכות על ולשמור באפקטיביות תפקידיהם כל את למלא.   
  ברורה מדיניות קיימת לא ,נמוכה לתופעה המודעות ,זאת לעומת ,בישראל

  אינם וברובם ונקודתיים מועטים השירותים ,וצרכיהם caregivers-ה את המגדירה

   .ותמיכה לטיפול ישיר יעד קהל caregivers-ב  רואים
  שיאפשרו ייעודיים ושירותים לאומית מדיניות לפתח ודחוף מידי צורך קיים ,לכן

   .חייהם ואת התמיכה תהליך את באפקטיביות לנהל זו לאוכלוסיה
  הפורמליים התמיכה מערכי את להציג מבקשת זו סקירה ,זה צורך בסיס על

  לפעולה המלצות ולהציע מטפלים משפחה לבני מעניקות בעולם שונות שמדינות

   .בישראל לאומית מדיניות ולקידום

  המשותף והעניין ההתגייסות על לזר אורי ולמר דורון איסי 'לפרופ מודים אנו

 .וקידומו הנושא בחקירת
 ,קריאה מהנה

 ר"יו -אלי כרמלי' פרופ

 לית"מנכ -רחל לדאני' גב
  

Caregivers Israel , שהוקם (ר.ע) מטפלים משפחה לבני הישראלי הארגון  

  זקן או חולה בקרוב המטפלים לפיו חזון מוביל ,אשל ישראל וינט'ג של בתמיכה

  להמשיך להם מאפשרים אשר וכלים תמיכה ,לזכויות ,והוקרה להכרה זוכים

  אל הכוח מן זה חזון הבאת .חייהם ואיכות בריאותם על שמירה תוך בתפקידם

  חקיקה קידום ,ונבחריו הציבור בקרב והסברה חינוך באמצעות תעשה הפועל
   .ראיות מבוססי שירותים ופיתוח ,ומדיניות

  
 



 Caregivers תמיכה פורמלית בבני משפחה מטפלים 

 סקירה בינלאומית

 תוכן עניינים



 Caregivers תמיכה פורמלית בבני משפחה מטפלים 

 סקירה בינלאומית

 הקדמה



 תמצית מנהלים



 

:המלצות המדיניות של הסקירה הן כי, לאור ממצאים אלה  



 

 Caregivers תמיכה פורמלית בבני משפחה מטפלים 

 סקירה בינלאומית

 מבוא



 



 

הצגת המחקר והמתודולוגיה. א  

הצגת  הממצאים. ב  



 

מגבלות הסקירה והמחקר. ג  



 

 רקע כללי על היקף התופעה של טיפול לא פורמלי במדינה

ב"ארה  



 

ב לטיפול ותמיכה במטפלים לא פורמליים"המדיניות בפועל בארה  



 



 



 



 



 



 

 רקע כללי על היקף התופעה של טיפול לא פורמלי במדינה

מחוז בריטיש קולומביה –קנדה   



 



 



 



 



 

 רקע כללי על היקף התופעה של טיפול לא פורמלי באוסטרליה

 אוסטרליה



 



 



 



 

 בריטניה

 רקע כללי על היקף התופעה של טיפול לא פורמלי במדינה



 



 



 



 



 



 

 רקע כללי על היקף התופעה של טיפול לא פורמלי במדינות

OECD מדינות    



 



 

גרמניה. א  

אוסטריה. ב  

 סקירה של שתי מדינות נבחרות



 



 

:סיכום  
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לאור מסקנות  , אם ניתן לסכם המלצת מדיניות ממוקדת בהקשר הישראלי

:הרי שניתן להמליץ על המהלך הבא, דוח זה  



 

הרי שהגיע העת כי מדינת ישראל תכנס למהלך של עיצוב מדיניות לאומית  

מטפלים לא "שתכלול יצירת חקיקה והכרה במעמד חוקי פורמלי של , בתחום

,  לצד הענקת סל זכויות ושירותים המעוגן ברמה סטטוטורית, "פורמליים

:וזוכה למימון ראוי  

 

 מהלך שכזה הוא לא רק צודק ונכון ברמה המוסרית ומבטא את ההכרה 
הוא גם יעיל וכלכלי בכך שהוא , בחשיבות פועלם של בני משפחה מטפלים

ומעודד את המשך  , מצמצם את הפגיעה הכלכלית האישית בבני המשפחה

הענקת הטיפול והתמיכה המשפחתיים תוך צמצום הפגיעה בשוק העבודה  

.ושמירה על בריאותם ותפקודם של מעניקי הטיפול  



 משפחה לבני  הישראלי הארגון
  ,למידע הכתובת :(ר.ע) מטפלים
  ,היחיד ברמת והכוונה תמיכה

 .הישראלית ובחברה בארגונים
 

הצטרפו  -לפרטים נוספים ומידע 
או היכנסו  , אלינו לעמוד הפייסבוק 

 .לאתר הארגון

בישראל מיליון  "

וחצי בני אדם  

מטפלים בבן 

משפחה חולה או  

"זקן  


