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תודה דברי

ובכל הסקר בעריכת אותי והדריך הפרויקט את שיזם ברגמן שמעון לפרופ' תודה
הערותיו על ברוקדייל, מכון מנהל חביב, ג'ק לד"ר המדריך, הכנת שלבי

הסיוע על צ'ילאג ודעה למברגר ליהונתן ובמיוחד כולו אש"ל לצוות המועילות,
ולעיצוב לארגון הרבה ותרומתה עזרתה על כהן לחמדה המדריך, בהוצאת והיעוץ

רוזנפלד לג'ג> עיןדור, לגלוריה  כמכון לחברים המדריך, של הסופית צורתו
השירותים נציגי לכל מיוחדת ותודה שהדפיסה. פנחס* ולחב>בה וערכה שתרגמה
לאיסוף ובמאמצים בזמן רבות כה שתרמו בארץ הפסיכוגריאטריים והמוסדות
אור. לראות זה מדריך היה יכול לא שלהם הפעולה שיתוף ושללא בשדה, הנתונים
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הקדמה
ממחלות הסובלים הקשישים בקרוביהן המטפלות למשפחות נועד זה מדריך
במדריך זה. בתחום ובריאות רווחה שירותי של ולספקים פסיכוגריאטריות
ולבני פסיכוגריאטריים לחולים בישראל הניתנים השירותים על מידע מובא
פסיכו לקשישים במיוחד המיועדים שירותים אותם רק נסקרו משפחותיהם.
הפסיכו לחולים הניתנים אחרים רבים שירותים קיימים אך גריאטריים,
קשישים. של רחב מגוון המשרתות כלליות מסגרות באמצעות גריאטריים
מפורט מידע מספקים אנו אין אך פעם, מדי יוזכרו אלה כלליים שירותים
כי אם כללארצי, שירותים מדריך קיים זה, במידע המעוניינים לאלה לגביהם.
ושירותים זכויות (מדריך וג'וינטישראל למתנ"סים החברה שהוציאו מעודכן, לא
אדם והתפתחות לגרונטולוגיה ברוקדייל מכון למתנ"סים, החברה לקשישים,
מקומיים מדריכים מספר קיימים כן כמו .(1982 ירושלים, ישראל. וג'וינט וחברה
מקווים אנו בישראל. לקשישים הזמינים הכלליים השירותים את המפרטים
המספקת המערכת עם ההתמודדות את והמטפלים המשפחות על יקל שהמדריך
יש במדריך השימוש בעת פסיכוגריאטריות. מבעיות הסובל לקשיש שירותים
שכל וכן מוגבל, מקומות ומספר משלו זכאות דרישות יש שירות לכל כי לזכור

מוגדר. גיאוגרפי לאזור שירותים מספק שירות

/■■■rr: ■■ .[  ,..■. ;  ■;,.   ir.. ■ ■ ■..'..

.; .: במדיין להשתמש כ>צד

בזיהוי למשפחות לסייע מיועד (המבוא) א פרק חלקים. לשלושה מחולק המדריך
מן כמה ועל הנכון האבחון של חשיבותו על נעמוד זה בפרק הסימפטומים.

מושגים. מספר של הגדרות ונביא המשפחות, בפני הניצבות הבעיות
לצורך לפנות ניתן לאן מפרט הפרק הקיימים. האבחון שירותי את מתאר ב פרק

לנקוט. צריכות שהמשפחות ההליכים ומהם הקשיש של מחלתו אבחון

של פירוט מובא ג בפרק עצמו. הפסיכוגריאטרי בטיפול עוסקים וד ג פרקים
עוסק ד פרק ואילו בקהילה, לקשיש הזמינים הפסיכוגריאטריים השירותים

מוסדיות. במסגרות הפסיכוגריאטרי בטיפול
■  ו ן .■■■■
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מבוא א.

לגבי דעים תמימות ואין צורכו, די מוגדר אינו "פסיכוגריאטריה" המושג
פסיכוגריאטריה מגדירים אנו זה, מדריך במסגרת המדויקת. משמעותו
אצלם שהתפתחו נפשיות מבעיות הסובלים קשישים של וניהול טיפול כהערכה,
קשישים (1 פסיכוגריאטריים: חולים של עיקריים סוגים שני קיימים זיקנה. לעת
בגיל שהתפתחה נפש ממחלת הסובלים קשישים ו2) נפש, מתשישות הסובלים

הללו. הקטגוריות שתי של פירוט מובא להלן הזיקנה.

נפש תש>שות .1

הדרגתי, באופן נהרסים המוח תאי המוחי. בתפקוד מבעיות נובעת נפש תשישות
זיכרון אובדן כוללים הסימפטומים וקוגניטיבי. שכלי לאיתפקוד וגורמים
ביכולת פגיעה תיתכן חדשים. רעיונות לתפוס וביכולת הריכוז ברמת וירידה
להתבלבל עלול הקשיש מכך כתוצאה כקודם. בתפקוד להמשיך וביכולת השיפוט
האישית. הופעתו את ולהזניח קרובים אנשים להכיר לא ולמקום, לזמן הנוגע בכל
ההזדקנות. תהליך של טבעי לחלק בטעות אלה תופעות נחשבות קרובות לעתים

קשישים, אנשים התוקפת ה ל ח מ היא הנפש תשישות נכונה. איננה זו תפיסה

לשניים: מתחלקת נפש תשישות

מאיתפקוד מהמוח, חלק של זמני מאיתפקוד הנובעת הפ>כה, נפש תשישות א)
מתגובה כתוצאה סמים, מהשפעת או הורמונלי; איזון חוסר כגון מטבולי,
ב1095 הפיכה היא נפש תשישות מאלכוהוליזם. או לקשיש, שנרשמה לתרופה

המקרים. מן 2095 עד

פגיעה של סימנים מראים מדיכאון למעשה הסובלים רבים קשישים
פסבדו נקרא זה מצב נפש. תשישות של אחרים וסימפטומים קוגניטיבית
מקבלים ואינם נפש כתשושי בטעות מאובחנים אלה קשישים כאשר דמנטיה.

מהירה. הידרדרות אצלם לחול עלולה לדיכאון, הנאות הטיפול את
עד שמונים המכסה ,(SENILE DEMENTIA) בלת*ה0>כה ג0ש תשישות ב)
העיקרי הגורם המוח. תאי הריסת של תוצאה היא המקרים, מן אחוז תשעים
מתשושי %60%50d חולים בה אלצהיימר, מחלת היא זו נפש לתשישות
חשובים קוגניטיביים תפקודים אובדן עלידי מאופיינת זו מחלה הנפש.
הפעילות הזיכרון, הלמידה, החשיבה, את השונים, בשלבים לכלול, שיכולים
מילים במציאת להתקשות עשוי הקשיש והתנועה. הדיבור יכולת המתוכננת,
בבית, שונות פעילויות לבצע כיצד לשכוח עלול הוא מחשבותיו, את שיביעו

2
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אכילה בגדים, לבישת כגון פשוטות, פעולות לבצע אף יתקשה הזמן ובמשך
אפשר אי בינתיים אך אלצהיימר, במחלת לטפל ניתן אישית. והיגיינה

לרפאה.

(C.V.A.) מוחיים ארועים הם בלתיהפיכה נפש לתשישות אחרים גורמים
מחלת כגון שונות, נוירולוגיות ומחלות (302095) מוחי שבץ עלידי הנגרמים

..,.., ., .. . . . ... .,. .(21??) פרקינסון

'* 'י 'י  " יי ^ .■.■.  ■: י ■ ■., ■ :

הזיקנה במל המתפתחות תפקודיות נפש מחלות .2

השינויים למרות לתפקד ממשיך המוח (פונקציונלית) תפקודית נפש במחלת
דיכאון של במקרים ככולה, רובה מתרכזת, n קטגוריה באישיות. או בהתנהגות
להתרחשויות בתגובה קרובות לעתים מופיע הקשישים בקרב הדיכאון (דפרסיה).
קשישים ועוד. הגופני בתפקוד ירידה שכול, הכוללות הקשיש, בחיי משמעותיות
קוגניטיביות, נפשיות, מתופעות קרובות לעתים סובלים מדיכאון הסובלים
אובדן ירוד, רוח מצב כגון התנהגויות אותם מאפיינות חברתיות. או פיזיולוגיות
הדיכאון חרדה. ו/או פסיכומוטורית בפעילות שינויים לישון, יכולת חוסר תאבון,
מעצמו. זמן לאחר וחולף מוגבלת, זמן תקופת כלל בדרך אורך הקשישים בקרב
הבריאות על ביותר גרועה השפעה לו להיות עלולה מתארך, שהדיכאון במקרים

החברתי. התפקוד ועל הפיזית
כגון ביולוגיות, מבעיות לנבוע עשוי הוא מדויק. לאבחון קשה שהדיכאון יש
שהקשישים שונות מתרופות או אנדוקריניות, ו/או אלקטרוליטיות הפרעות

אחרות. בבעיות או כרוניות במחלות לטיפול לוקחים
ותמיכה, (ייעוץ אישיחברתי טיפול (2 בתרופות, טיפול (1 כולל: בדיכאון הטיפול
בבעיות לטפל צורך יש לעתים ופסיכותרפיה). קבוצתי טיפול חברתי, קשר

שונים. חברתיים שירותים בסיוע או רפואי טיפול באמצעות נילווים ובגורמים
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אבחון הראשון: הצעד ב.

קיימים אולם, בלתיהפיכה. נפש לתשישות העיקרי הגורם היא אלצהיימר מחלת
קבועות. אינן ושהשפעותיהם בהם לטפל שניתן נפש לתשישות גורמים מספר
שניתן הזיקנה, בגיל המתפתחות תפקודיות נפש מחלות מספר קיימות בנוסף,
ההדיוטות בסימפטומים. הדמיון עקב הנפש תשישות לבין ביניהן לבלבל
להתנהגות סימן כל להביא חשוב ולכן אלה, מצבים שני בין להבדיל מתקשים

לאבחון. להגיע ניתן יסודית בדיקה לאחר רק המשפחה. רופא בפני חריגה

הכוללת מעמיקה אבחונית חקירה לערוך הרופא על מדויק, לאבחון להגיע כדי
נטילת על המידע תרופות. נטילת של והיסטוריה מקיפה משפחתית היסטוריה
לא שמוש של מתוצאות סובל הקשיש האם הקביעה לצורך חיוני הוא תרופות
של מתאים לא משילוב או בתרופות מחוסר תרופות, מעודף בתרופות, נכון
עם ו/או נוירולוג עם בהתייעצות צורך שיהיה ייתכן ואלכוהול. תרופות
פסיכו במחלות בטיפול חשוב תפקיד הממלאים אחרים מקצוע אנשי פסיכיאטר.
בעתות למשפחה המסייעים והאחות הסוציאלי העובד הפסיכולוג, הם גריאטריות

ובתכנון. משבר

אלה: לבדיקות לצפות הקשיש יכול האבחון, תהליך במשך

מתת קשה, ממחלה סובל הקשיש שאין לוודא כדי הדרושה גופנית, בד>קה (1

או לב מבעיות בהן, רציניות מהגבלות או השמיעה או הראיה מאובדן ת^ונה,
ולגרום הקשיש את לבלבל עלולה הללו הבעיות מן אחת כל כלשהי. מדלקת

התמצאות. לחוסר

למבוגרים, אינטיליגנציה בדיקות הכוללת פסיכולוגית/פסיכיאטרית, בדיקה (2

להשתמש והיכולת חשיבה יכולת דיבור, כושר של ובדיקות זיכרון בדיקות
לבין דיכאון בין להבחנה ביותר שימושית היא ?/. בדיקות סדרת במספרים.

לאבחון. רבערך מידע תורמת אף והיא נפש, תשישות
לוודא שמטרתן ושתן, דם בדיקות של מלאה סדרה הכוללות מעבדה, בדיקות (3
עשויים אשר שונים מחוסרים או מדלקות אחרות, ממחלות סובל הקשיש שאין

נפש. תשישות של לסימפטומים לגרום
בדרך העצבים: מערכת מתפקדת כיצד להעריך שמטרתה נוירולוגית, בדיקה (4.

מיוחדים במקרים שניהם. או ,CAT סורק או א.א.ג., הבדיקה כוללת כלל
נוספות. בדיקות גם נעשות

היוםיום: בחיי הקשיש תפקוד את להעריך שמטרתה תפקודית, הערכה (5
בהפרשות. וטפול אכילה רחצה, בגדים, לבישת

4
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אבחוןל לצורך לפגות לאן
יוכל שהרופא ייתכן המשפחה. רופא אצל להיות הראשון הביקור צריך כלל, בדרך
לצורך למומחים הקשיש את להפנות שיחליט וייתכן מיידיות, תשובות לספק

. \ לקשישים הזמינים אבחון שירותי מספר קיימים בנוסף, נוספות. בדיקות ביצוע
קיימים אלה שירותים פסיכוגריאטריות. מבעיות סובלים שהם חשש שיש

,_..■ האלה: במוסדות
:. ■ . גריאטריים חולים בבתי (לאבחון) פסיכוגריאטריים יום חולים בתי (1

 י . שיקומיים
■ *  י <

אבחון שירותי כולל אמבולטורי, טיפול (2

. . פסיכיאטריות חוץ מרפאות וכן בקהילה, הממוקמות הנפש בריאות מרפאות (3

כלליים חולים ובבתי פסיכיאטריים חולים בבת* הממוקמות
כלליים. חולים בבתי חוץ ומרפאות גריאטריות מחלקות (4

האבחון. שירותי של הללו הקטגוריות שלוש על פרטים נביא להלן
■י

י י . י יי ■ ., ■.*.
י י , ו : " ■7 . , . י י  י

י  . ■■."■ \
. :V t ■ ' r ■ י י4'י . . יי  :■■v ,. . 

■ י /' " ."י  י י ■ יי יי י
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■ י י 1 ■

י ■ .  ■■: ■ יי  ■  . <; ■ יי ."'י  ■ ■
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י . * י ■ .י י . ■  
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. אבחון שירותי עם יום בת>חול>ם .1

פלימן חולים בבית פועלים אבחון שירותי עם פסיכוגריאטריים יום חולים בתי
יעקב). (באר הרופא שמואל חולים ובבית (חיפה)

קצרטווח גריאטרי לטיפול שיקומיים חולים בתי הם האלה המוסדות שני
פסיכוגריאטריות. בעיות להם שיש ניידים לקשישים שיקום שירותי ומספקים

הספציפי. למצבם בהתאם אחרים לשירותים מטופלים מפנים הם כן כמו

הניתן: השירות פרטי להלן

6
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ן פסיכוגריאטיי יום חולים בית 1
הרופא שמואל

,.:..... הבריאות משרד בעלות;

טל: באריעקב. הרופא, שמואל חולים בית ; . ;J121D2
08258111 ■" יי י ;

נס לציון, ראשון הבאים: מהאזורים ניידים קשישים /. זכאי? מי יי .

וכר, בתים חולון, לוד, רמלה, רחובות, ציונה, >'/, ,. .,....
אקוטי. ולטיפול לאבחון הזקוקים J ■ . lA '''" r

י ■■ י *י . י י יי

: שיקומי חולים בית של במסגרת יום חולים בית ר^שירווג! מו17
המיועד פסיכוגריאטרי, ולשיקום לאבחון (גריאטרי) ;?. י: .: , * , .

ולייעוץ לשיקום אקוטי, לטיפול לייעוץ, לאבחון, . . יי י ן" ■!■ י

והפניה, אבחנה שירותי כולל השירות למשפחות. י .ל'. ''י =" ■. ■

לטיפול מסודרות הסעות וארוחות. קבוצתית תרפיה ^, ■_;, 

המגורים. במקום רווחה שירותי דרך הקבוצתי י ', ■. . ■■■'.jr י ^י*

 , ■ :י 1^.0008.00 וה'; ב',ג' ימים הפעולה: שעות ■/ :
1k' . י בלבד). וה' ב' בימים קבוצתית (תרפיה i

^ ר' כיצר '

מרפאות הרווחה, שירותי באמצעות נעשות הפניות לפנותן ולאן .. ■

אישית פניה עלידי או משפחה, ורופאי חולים קופת
יום. חולים לבית /

17 טופס התחייבות, (חייבים בתשלום כרוך השירות תשלום:
חולים). מקופת <■ ~ ■ ,;

; ^ שירותים
במדריך). (מפורט פסיכוגריאטרית מחלקה  נוספים:

ו י י :

.' /

 .' ■. t

1 7 . . ".'' ■<,, י באריעקב I

■'" י ''ג , ";■;, r ■''■.* '



. פלימן  יום חולים בית 
הבריאות משרד בעלות:

.31021 חיפה, ,2263 ת,ד. רמז, רמות שניאור, *למן רח' י כתובת:
04226121 טל:

הזקוקים קוגניטיביות הפרעות בעלי ניידים קשישים זכאי! מי
קצר. ולשיקום לאבחון

שיקומי חולים בית של במסגרת יום חולים בית השירות! מהו
בעלי קשישים של והפניה שיקום לאבחון, (גריאטרי)
והפניה, אבחנה כולל השירות קוגניטיביות. הפרעות
קבוצתי, בעיסוק ריפוי וסיעודיים, רפואיים שירותים

"י סוציאלי, שירות פסיכיאטרי, טיפול במוסיקה, ריפוי
והסעות. ארוחות

13.3007.30 א'ו'; בימים הפעולה: שעות

כיצד
טיפולי או ציבורי גורם כל באמצעות נעשות הפניות לפנותו ולאן

וסוציאלי. סיעודי רפואי, ראשוני עיבוד לאחר

קופ"ח. התחייבויות יכובדו בתשלום, כרוך השירות תשלום:

| חיפה 8
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... שירותי הכוללים אמבולטורי לטיפול ש>רותים ,2
אבחון

\, \, ' י מקומות: סוגי בשני מסופק פסיכוגריאטריות בבעיות אמבולטורי טיפול
י י■ . י י"י  *■.■

והמרכז השומר) (תל שיבא ע"ש הרפואי המרכז כלליים, חולים בתי שגי (א)
י : נפש, בתשושי לטיפול מיוחדות תכניות מציעים (ירושלים), צדק שערי הרפואי יי ;

1 אבחונית חקירה כוללים השירותים פעילה. מחקר תכנית במסגרת וזאת ."■;■ _:

,/ משפחתית תמיכה והפסיכיאטרי; הנוירולוגי הפיזי, בתחומים מקיפה . .'■■.'
המתגוררים ניידים לקשישים מוגבלים השירותים קליני. וטיפול קבוצתית,

. . בביתם.

גם מספקות פסיכיאטריות חוץ ומרפאות הנפש לבריאות קהילתיות מרפאות (ב)
י אמבולטורי. טיפול הן

<: .■.■." ~\י י י ■ י^ י . ":,. י : ''י:" ,. .■ י.

:. ■ ' ■..■ ■■.. ' yV י. ■■

■'' ■. /''r. : ■r ' ■  ■ i■'

. , v י : ■.' . ] ;■ . . ■ .*..■^'' v.,r: :. .
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" ולמחקר לטיפול הפרויקט 
אלצהיימר במחלת

צדק שערי רפואי מרכז בעלות:

לפסיכיאטריה, המחלקה צדק, שערי הרפואי המרכז . כתובת*
02555561 טל: ירושלים.

למחלת חשש עם מירושלים ניידים קשישים !*NOT מ*
בבית. גרים שעדיין אלצהיימר

(ובני אלצהיימר בחולי ומעקב טיפול לאבחון, תוכנית השירות! מהו
מחקריים. אספקטים כולל ארוך, לטווח משפחותיהם)

מראש. הזמנה לפי הפעולה: שעות

כיצד
הפרויקט למזכירות ישירות נעשית תור קביעת לפנות! ולאן

הבוקר. בשעות

בתשלום או חולים מקופת בהתחייבות צורך יש תשלום:
רגיל. מרפאה לביקור

ירושלים 10 1
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 קוגניטיביים לליקויים מרפאה 1
הטיפול פרויקט של והטיפולית המחקרית הקבוצה בעלות:

(שיטיון). נפש בתשושי

בי"ח 35ג', ביר, בית שיקומית, גריאטרית מחלקה כתובת:
השומר. תל שיבא,
03349806 טל:

נפש מתשישות הסובלים הארץ מכל ניידים קשישים זכאי! מ*
■ ' /j (דמנטיה).

קשישים של ולמחקר לטיפול אמבולטורית מרפאה הש>רותו מהו
לטיפול לאבחון, מיועד השירות מדמנטיה. הסובלים
טיפול וסיעודיים, רפואיים שירותים וכולל ולמעקב

i " < וקבוצות פיזיותרפיה בעיסוק, ריפוי פסיכולוגי,
1 ,. למשפחות.* .".תמיכה .. . ■'■■ ='■ .

.14.0008.00 וה'; ג' ב', ימים הפעולה: שעות

כיצד
(בשעות למרפאה טלפונית או במכתב נעשות הפניות לפנות! ולאן

המשפחה. רופא באמצעות רצוי יום), כל משרדיות י

בתשלום. כרוך אינו השירות תשלום: ;

בלבד. לאבחון הפניות מקבלת אינה המרפאה *

\
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חוץ ומרפאות הנפש לבריאות קהילתיות מרפאות .3
פסיכיאטריים בבתיחולים פסיכיאטריות

וכלליים

במסגרת ממוקמות (1513 בעמ' פרוט להלן (ראה הנפש לבריאות המרפאות
מרפאות שלהן. האזור לתושבי נפש, לכל שווה חינם, טיפול מציעות והן קהילתית,
שירותי (כולל טיפול תכניות של ובהפעלה בבנייה באבחון, במניעה, עוסקות אלה
עם שוטף קשר מקיימות הן ובטיפול. קהילתיים) ארגונים למספר וייעוץ מעקב
הקשישים, בקרב ובריאות. רווחה שירותי כולל אחרים, קהילתיים שירותים
נפשיות מהפרעות הסובלים מקשישים העיקרית המטופלים אוכלוסיית מורכבת

שונות. נפש וממחלות

(18 לגיל (מתחת נוער בני (1 מחלקות: לשתי מחולקות המרפאות המקרים, ברוב
בשבוע אחד יום הוקצה מרפאות במספר אולם, ומעלה). 18 (מגיל מבוגרים ו2)
ולקבל ביותר הקרובה למרפאה להתקשר ניתן פסיכוגריאטרי. לטיפול במיוחד

מידע.

מסוגל אינו המטופל כאשר דחופים במקרים רק כלל בדרך נערכים בית ביקורי
למרפאה. להגיע

את המשרתים סוציאלי/ת ועובד/ת אחות פסיכיאטר, יש המרפאות בכל
פסיכולוג. גם יש קרובות לעתים למבוגרים. המחלקה

לשכות חולים, קופת מרפאות הכוללים: הבריאות, שירותי באמצעות היא ההפניה
הפניה כל מחוזיות. בריאות ולשכות חולים בתי קהילתיים, מרכזים רווחה,

מתקבלת.

או הפסיכיאטריים בתיהחולים בחסות פועלות הפסיכיאטריות החוץ מרפאות
טיפול אבחון, מספקות הן הכלליים. החולים בבתי הפסיכיאטריות המחלקות
הללו החוץ מרפאות הנפש, לבריאות הקהילתיות למרפאות בדומה ומעקב.
לטיפול מיוחדים זמנים של הקצאה יש לפעמים אך הגילים, כל בני את משרתות

מפסיכיאטר. או המשפחה מרופא בהפניה צורך יש המקרים ברוב בקשישים.

פסיכיאטריים חולים בבתי הקשורות המרפאות רשימת מובאת 1916 בעמודים
כלליים. או

12



 קהילתיים מרפאות/תחנות/מוכז>ם I
הנפש לבריאות

הכתובת) ובציון יישובים (לפי .

י י , ■ :ו .
■ v_. .;; '..

. . ■V■ . '

הנפש לבריאות קהילתית מרפאה אשדוד .1
773123,5 סטרומה רח'

05533112 טל;

הנפש לבריאות תחנה ביתשמש .2
99000,370 הרצל רח'

02913389 פסיכולוגי שירות י  '■י

"" הנפש לבריאות קהילתית מרפאה הרצליה ,3
46495,15 בראילן רח'

052541577 טל:

הנפשמבוגרים לבריאות תחנה י חדרה .4
./ 38408,17 סמולנסקי רח' '; ...,.,

06332603 טל: "■■י
הנפש לבריאות קהילתית מרפאה . . חולון .5

י . 58314,34 רח'תרצ"ו ■' " , ,

ר /.. \ 03895255 טל: . ■" \" : י ,. ■

יי ■t. i.

הנפש לבריאות מרפאה \ י טבריה ,6
■^; ;,<:< ^ 14201 רח'הפרחים, י"י

06720201 טל:
: ., ■ ■ וי י; . , (. ■ .

קהילתי לטיפול יחידה י ' יבנה .7
70600 יבנה, מועצת

08433364 טל:

  הנפש לבריאות קהילתית מרפאה יפו .8
68030 ,36 יפת רח'

03836131 טל:

הנפש לבריאות תחנה ירושלים .9
יהודה93426,33 רח'שלום ,...
02721569 ,02721579 טל: .:

1 13 ל מרפאות/תחנות/מרכזים



ן קהילתיים מרפאות/תחנות/מרכז>ם 
הנפש לבריאות

מבוגרים  ירושלים מערב הנפש לבריאות תחנה ירושלים .10
36825,36 קורצ'ק יאנוש רח'

02434378/9 טל: 

ויניק ע"ש מבוגרים מרפאת ירושלים ^11
93101 רות, רח' טלביה, בי"ח

. . 02638257 טל:

ירושלים צפון הנפש לבריאות קהילתי מרכז ירושלים .12
95348,16 החכם שמעון רח' נשים) עזרת (בי"ח

02820696 טל:

הנפש לבריאות תחנה נהריו? .13
22420,70 וייצמן רח'

04926991 טל:

קהילתית פסיכיאטרית מרפאה נתניה ,14
42287,1 פרומקין רח'

053345666 טל:

הנפש לבריאות קהילתית מרפאה עכו .15
24505,37 טרומפלדור רח'

0491001 טל:

הנפש לבריאות מרפאה פתח"תקוה .16
49507 ,31 העם אחד רח'

03902018 טל:

הנפש לבריאות מרפאה קריתשמונה .17
10200 האזורי, הבריאות מרכז
המרכז מרפאת 06942476 טל:

הנפש לבריאות הקהילתי השירות ראשון"לציון .18
75521,12/50 העלייה רח'

03890571 טל:

| מרפאות/תחנות/מרכזים 14



 קהילת"ם מרפאות/תחנות/מרכזים ך
הנפש לבריאות

r' '  ■■ ■. ■ *. ■.

"י  הנפש לבריאות תחנה רחובות .19
^ ■ 76449,20 רמז רח'

08461893 טל:

>.י.. / הנפש לבריאות מרפאה גן רמת .20
■ , .".,■■■. 52432,8 הרא"ה רח'
■' י.1 י. י י . 03731144 טל: 'י. ■ י

הנפש לבריאות קהילתית מרפאה רמתחן .21
י 67197 הצבי, רח'

 '■, , ! 03773111 טל: ;  ■ י : _ ,

"י י שועלי הנפש לבריאות קהילתית יחידה רעננה ,22
י ■. י ■ " : יפה רח'

יי , ' ■■. 05222249 טל: .  ,.  . ■ : ■ ,

למבוגרים  הנפש לבריאות תחנה תלאביב .23
.  : 64739,14 הארבעה רח'

"■■■■; י . 03261728 טל:
 ■1^■

1^ 1 

: י _ הנפש לבריאות מרפאה תליאביב .24
■ י י ■. י 64353,2 רח'^מנהוף

י י./ ", יי י 03284242 טל: י . ■.': * [■
": י : , י י י . י  ;.;■ י . י   ו

^ ק>בוצ>ם לחבר> התחנה .25
(ראשי) ובמשפחה בילד לטיפול הקיבוצים תחנת

61480 תלאביב ,48154 ת.ד. ,147 חיפה דרך
03424111 טל:

'':י ■ , ■. י י 'י ■■ :. .
יי ■ "י "י ^■

י , ■ .■ < ■:< 1 .'.י ,, י / ■'. ■.
ן . 1 . . י י י י .י י יי. י י ■

1 15 .■..■' י; מרפאות/תחנות/מרכ?>ם

. \■ a~ ^ \ .י  י יי י .. ;■ .;



. ו ן ן י ± ■ ■ י

ן פסיכיאטריים חולים בתי יד על מרפאות 

במרפאת קהילתי שירות (כולל פסיכיאטרית מרפאה יעקב באר .1
בלוד) קופ"ח

י 70300 יעקב, באר י ■ 1

 08221243 טל: יי

פסיכיאטרית מרפאה באר'שבע .2
84170,4600 ת.ד. בארשבע, בי"ח ■י

057411441 טל: : י

;, פסיכיאטרית ומרפאה מעקב מרפאת בתים .3
59436 אברבנאל, יהודה בי"ח

03864102 טל:

, מבוגרים מרפאת השרון הוד .4■

45100 ,94 ת.ד. שלוותה, בי"ח
05226114 טל:

מעקב מרפאת חדרה .5
.. י 38814 מנשה, שער בי"ח

06379281 טל:

הנפש לבריאות קהילתית מרפאה י חיפה ,6
30250,9 ת.ד. הכרמל, טירת

04572121 טל:

מעקב מרפאת ירושלים .7
שאול כפר בי"ח

91060 ירושלים שאול, גבעת ,6358 ת.ד.
02522231 טל: ■ ,(

ו
1ו
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פסיכיאטריות מרפאות ך
בלליים חולים בתי יד על

מרפאה הנפש, לבריאות קהילתי מרכ* אשקלון Ji
גת) וקרית בשדרות שלוחות (כולל

78488 ברזילי, בי"ח
05145555 טל: ■ . ;

פסיכיאטרית מרפאה באלישבע .2
סורוקה בי"ח

057660111 טל:

פסיכיאטרית מרפאה חיפה 3
31096 רמב"ם, בי"ח

. 04533111 טל:

למבוגרים חוץ מרפאת חיפה .4
30260,7 מיכאל רח' כרמל, בי"ח

04254321 טל:

מבוגרים פסיכיאטרית מרפאה ירושלים 5
91120 כרם, עין הדסה בי"ח

02427427 טל:

פסיכיאטרי שירות כפרסבא .6
סבא כפר מאיר, בי"ח * 1

05243111 טל: 1

17 כלליים חולים בתי 1

/
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ו פסיכיאטריות מרפאות 
כלליים חולים בתי יד על

חוץ מרפאת עפולה .7
18100 לעמק, מרכזי בי"ח

06594321 טל:

הנפש לבריאות מרפאה צפת .8
שמונה) וקרית מרר טבריה, בחצור, שלוחות (כולל

11310 זיו רבקה ע"ש בי"ח
ו06978056 06978073 טל:

למבוגרים חוץ מרפאת רחובות ,9
76100 קפלן, בי"ח

08485211 טל:

מרפאה איכילוב, בי"ח ליד פסיכיאטרי שירות תל"אביב *10
64739 ,6 וייצמן רח'

035436633 טל:

(2) פסיכיאטרית מרפאה תלהשומר .11
52103 תלהשומר, ;

03710111 טל: |

■ וו1'

ו

ו
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 ו פסיכיאטרית מחלקה ן

זיו חולים בבית
.. _ הבריאות משרד <.' .,.\, בעלות:

הנפש, לבריאות מחלקה הישן) (ביה"ח זיו חולים בית _..vj: כתובת:
06  931397,06  978067  מזכירות טל: צפת.

, יי 06  978070  אחיות תחנת
התערבות לאבחון, הזקוקים הגליל מאזור קשישים זכאי! מי

. ., לאשפוז. הפניה ו/או משבר בעת .. .",,, .L■?■ ; ■_

פסיכו שירות הכוללת כללית פסיכיאטרית מחלקה השירות! מהו
משבר. בעת ולהתערבות לאבחון מיוחד גריאטרי ■ . ■ >

. י .*

השנה. ימות כל ביממה, שעות 24 פועלת המחלקה הפעולה: שעות
פועלת הפסיכוגריאטרי) לשירות (פניות המרפאה

; ... 12.0008.00 ו'; א' בימים

כ>צד
הפניה דרך או אישיות פניות באמצעות נעשות הפניות לפנותו ולאו יי

המרפאה. של הפעולה בשעות המטפל, גורם של י . ■ י : . ■ י :י

' בתשלום. כרוך אינו השירות ג> . תשלום: ■

 י'. . ■■■■ יי ■ י

;1 . > . שירותים
מיון נוספים:

י י. "י י י  . י " .י " 'י  ■:*

19 י  צפת

ז !. "יי . י_ י. " . י *.. : ■ י י י יי  י ■" י

"■ : ■, /: ,:./..,.' י יי ■:■ ■י י ■ י י
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כלליים חולים בבתי גריאטריות מחלקות ,4

הן פתוחות. מחלקות הן כלליים חולים בבתי הנמצאות הגריאטריות המחלקות
המחלקות שיקומי. ולטיפול אקוטי לטיפול רבמקצועי, לאבחון מיועדות
לירידה הגורמות בעיות ובהן קשישים, של רפואיות בעיות במגוון מטפלות
רמת את ולשפר נוספת ירידה למנוע יכול בהן רפואי טיפול אשר קוגניטיבית

החולים. של תפקודם

שיקומיים ושירותים וסיעודיים רפואיים שירותים כוללים במחלקות השירותים
מיוחדים שירותים קיימים לא בדיבור). וריפוי בעיסוק ריפוי פיזיותרפיה, (כגון:
מספקות המחלקות זאת, עם יחד פסיכוגריאטרי. לטיפול או נפש לתשושי
פסיכו בטיפול צורך ויש במידה פסיכוגריאטרי. אבחון המאושפזת לאוכלוסיה
ישירות מסוימים במקרים השירות יסופק רפואי, בטיפול לצורך מעבר גריאטרי,
בהם אחרים במקרים החולים. בבית אחרות מחלקות בסיוע או המחלקה ידי על
יופנה נפש) בתשושי (כגון: יותר אינטנסיבית פסיכוגריאטרית התערבות דרושה

המתאים. לגורם השירות לקבלת הקשיש

המחלקה המשפחה, רופאי באמצעות לפנות יכולים באשפוז המעוניינים קשישים
בקופת טיפול המשך צוותי הבריאות), (משרד וזקנים כרוניים בחולים לטיפול

החולים. בית של המרפאה או הכללית חולים

הבאים: הכלליים החולים בבתי נמצאות כנ"ל גריאטריות מחלקות

ירושלים. וגן, בית ,293 ת.ד. צדק שער* ירושלים מחוז
02555111 טל:

ירושלים. חולים ביקור
02223141 טל:

ירושלים. שאול, גבעת עזיתגשימ
02521231 טל:

20
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צפת ,1008 ת.ד. זיו הצפון מחוז
06  978090 טל.

.15127 טבריה תחתון, גליל ד.נ. פור>ה
06792777 טל:

.34362 חיפה ,7 מיכל רח' הכרמל חיפה מחוז
04254321 טל:

,70300 צריפין הרופא אסף המרכז מחוז
08228111 טל:

.49372 תקוה פתח ,7 קק"ל רח' השרון
039228111 טל:

.52103 השומר תל ש>בא תלאביב מחוז
03710111 טל:

אביב. תל ,6 וייצמן רח' א*כ>לוב
03255111 טל: . . ,

.78306 אשקלון שמשון, שכונת ברזיל* הדרום מחוז
05145555 טל:

.84101 שבע באר ,151 ת.ד. סורוקה '
057660111 טל: . 

. י*: .ז ■■ ,...... י

21
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קהילתי טיפול j
לחולה שירותים ולהספקת לטיפול לדאוג חייב המטפל האבחון, משנסתיים
כמה עד ובקהילה בביתו להתגורר להמשיך שיוכל כדי אחריו, ולמעקב הקשיש

שאפשר.

יי ב>ת טיפול ש>תת> ,1

עזרה אישי, טיפול רפואיסיעודי, טיפול כגון בית, טיפול שירותי של מגוון קיים
שונים ארגונים באמצעות הניתנים ועוד, כביסה חמות, ארוחות בית, במשק
של פירוט כאן מביאים אנו אין בביתו. לחיות להמשיך לקשיש לסייע והיכולים
ללשכת המקומית, הרווחה ללשכת יפנו זה, בנושא למידע הזקוקים אלה. שירותים

חולים. לקופת או המחוזית הבריאות

: בפרסום: למצוא ניתן נוסף מידע

לקשישים ושירותים זכויות מדיין (עורכים) י. וסוקולוב, נ. סתוי,
לגרונטולוגיה ברוקדייל מכון למתנסי''ם, החברה בישראל,

.1982 ירושלים, וג'וינטישראל. וחברה אדם והתפתחות

יישובים. במספר שהתפרסמו לקשישים, לשירותים מקומיים במדריכים וכן

1

ו

ו

/

י /

ו
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נופשון) או (חופשון המשפחה למנוחת אשפוז .2

או חופשה הוא נפש תשושי בקשישים המטפלים של החשובים הצרכים אחד
להיעדר ניתן חולה. משפחה בקרוב מטיפול הנובעים והמתחים הלחצים מן הפוגה
האחריות מן למנוחה זקוק המטפל כאשר או המטפל של מחלה בעת כזה בשירות
באמצעות למשל, שונות, צורות ללבוש יכול זה שירות עליו. הרובצת היוםיומית
או המטפלת, למשפחה ביום הפוגה שעות מספר הנותן >ום לטיפול מרכז

מוגבלת. תקופה למשך לחולה מוסדי סידור באמצעות

בתי 48)ומספר עמ' נשים(ראה 47)ועזרת עמ' הרופא(ראה שמואל החולים בתי
שבועות. שלושה עד שבוע של לתקופה נפש לתשושי נופש" "מיטות מציעים אבות

ן להיעזר או בשלמותו, אותו לממן המשפחה ועל תשלום, תמורת הוא האשפוז
י) אם זה. אשפוז לחבריה ממנת מכבי חולים קופת הבריאות. משרד עלידי חלקית

יש למוסד. ישירות להיות יכולה הפניה האשפוז, כל את מממנת המשפחה
/ ,  התרופות ואת החולה של בריאותו מצב את המתאר רפואי, במכתב להצטייד

התפקודי מצבו את המתאר אותו, המכירה מאחות ומכתב מקבל, שהוא
אל לפנות יש הבריאות, משרד במימון כזה לאשפוז לו. הדרושים והטיפולים

1, , הבריאות בלשכת כרוניים בחולים המטפלת הסוציאלית העובדת או האחות
ברשות רווחה לשירותי המחלקה של הסוציאלית לעובדת או המקומית,

הקופה. של האזורי המשרד אל יפנו מכבי חולים קופת חברי המקומית.

אישי טיפול ושירותי סיעודיים רפואיים, שירותים ניתנים האשפוז בתקופת
בבתי הפסיכוגריאטריות המחלקות מן לקבל ניתן נוסף מידע פנאי. זמן ופעילות

לעיל. המוזכרים החולים

■ , "., It■""

. ז 1 י

ן ■ . י  . . ■ <

23., ■ . . ?■".. :, י .  י ■■    ■ . .

י  ■ . ■ י ; י י*''י. ■ י י ■ , י . " "■

' י .י " ■  1. 1
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>ו0 מרכזי ,3

ביטחון תוך בטיפול מהפוגה ליהנות למטפלים נוספת אפשרות מהווה יום טיפול
ניתן בישראל יום טיפול ואמין. מיומן ממקור טיפול מקבל שהקשיש מלא

יום". "מרכזי במסגרת

וטיפול שיקום חברתי, טיפול כולל שירותים, של מגוון מספקים היום מרכזי
האוכלוסייה לסוגי בהתאם למרכז ממרכז שונה התכניות מבנה בריאות. בתחומי
שעות שבע עד משלוש במרכז לשהות יכולים הקשישים כלל בדרך אך המשורתת,

מכך). פחות רוב פי על כי (אם בשבוע פעמים לחמש עד ביום,

מספרם נפש. תשושי לקשישים במיוחד המיועדים יום מרכזי מספר קיימים בארץ
מיועדות שאינן שלמרות תכניות, יש עלייה. של בתהליך נמצא אך קטן, עדיין הוא
תשושינפש קשישים מקבלות קוגניטיביות, מגבלות בעלי לקשישים במיוחד

קשות. עדיין אינן בהם הטיפול דרישות כאשר המחלה, של הראשונים בשלבים

יקבעו אלה כל  מגוריו ומקום בשירותים שלו הצורך החולה, של התפקודי מצבו
הקשיש. יופנה יום מרכז לאיזה

מובאת בנוסף, יישוב. מקומות לפי מסודרת להלן המובאת היום מרכזי רשימת
מרכזים על נוסף מידע הקרוב. בעתיד להיפתח העומדים יום מרכזי של רשימה
המקומיות במחלקות הקשיש למען המקומיות האגודות מן לקבל ניתן אלה

אש"ל. ובמשרד רווחה, לשירות

24



ן ברק במ יום מרכז ,
 , ו

H _ f J ~

., . ברק. בני הזקן, למען האגודה י  בעלות:
 י. י ■ וו■

  י י 1י

*V 

: ' ;; '■ '" 03787622 טל: ברק בני ,40 זכאי בן רח' כתובת:

בשלבים הנמצאים ברק בני מאזור ניידים קשישים זכאי! 2(י
בצורכיהם שולטים שעדיין דמנטיה, של ראשונים

! לזולתם. או לעצמם סכנה מהווים ואינם י {
י:י,' "1  . ■ ■ ■ י

 ■ י י /  ■■

. .. . * .

וחוגים, תעסוקה הכולל דתי חברתי יום מרכז השירות! מהו
והסעות. חמות ארוחות סיעודית, השגחה פיזיותרפיה,

; ולנשים. לגברים נפרדים השירותים י .. /" ■!1י
f : י .■ י :; ■■■■  ■ 

,; ,■ .12.3008.00 א'ה', ימים הפעולה: שעות

יי ■ י \י .

■ ■ ■■ ■ :■■ .  ■■  ■  כיצר
או ברק בני עיריית של ערס באמצעות נעשות הפניות לפנות! ולאן

יום. למרכז ישירות

חודשיים חבר דמי בתשלום כרוכה במרכז החברות ,. . תשלום:
וארוחות. הסעות עבור נוסף ותשלום

1 25 . ./  ,/ ברק בני
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י *  י "

. ברק) (במ כץ פרדס יום מרכז 
: .. , ברק בני הזקן, למען האגודה י בעל1ת:

03700110 טל: ברק בני אוסישקין, רח' כתובת:

מתשישות הסובלים ברק בני מאזור ניידים קשישים  זכא>! מי
סכנה מהווים ואינם בצורכיהם שולטים עדיין נפש,

לזולתם. או לעצמם

רפואיים שירותים הכולל ורפואי חברתי יום מרכז השירות! מהל
ארוחות פיזיותרפיה, וחוגים, תעסוקה וסיעודיים,

מצוות. לשומרי נפרדות פעילויות והסעות. חמות

.12.3008.00 א'ה' ימים הפעולה: שעות

כיצד

או ברק בני עיריית של ערס באמצעות נעשות הפניות לפנות? ולאן
י יום. למרכז ישירות

חודשי חבר דמי בתשלום כרוכה במרכז החברות תשלום:
וארוחות. הסעות עבור נוסף ותשלום

י .s
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 גיל יום מרכז ו
בחיפה. לזקן שירותים לפיתוח עמותה שילה, בעלות:

04230199 טל: 32587 חיפה שאנן, נוה ,1 גדליהו רח' כתובת:

חיים) לקרית (פרט חיפה תושבי ניידים קשישים זכאי! מ*
נפש. כתשושי המאובחנים

אלצהיימר) (חולי נפש לתשושי חברתי יום מרכז השירות! מהו
מגיש וכן התעמלות, מוסיקה, כגון: פעילויות המציע

והסעות. חמות ארוחות

13.3007.30 א'ה; ימים הפעולה: שעות
12.3007.30 חג; וערבי ו' ימי

כיצר
חולים בבית לאבחון המרכז באמצעות נעשות הפניות לפנותן ולאן

חיפה. פלימן,

בתשלום. כרוך השירות תשלום:

27 חיפה



, צהלין יום מרכז 
בתלאביביפו הקשיש למען האגודה קשת, בעלות:

038351635 טל: יפו ,100 ירושלים שד' כתובת:

הסובלים תלאביביפו מאזור ניידים קשישים זכאי! מ*
ומסוגלים צורכיהם על שולטים שעדיין נפש מתשישות

במדרגות. לעלות

מדכי! של מסגרת בתוך נפש לתשושי יום מרכז השירות! מהו
התעמלות, וחוגים, תעסוקה כולל השירות גריאטרי.
תמיכה, קבוצות פדיקור), (מספרה, אישיים שירותים
ארוחות המטופלים, של למשפחות וייעוץ הדרכה

והסעות.

14.00  08.00 א'ה'; ימים הפעולה: שעות
14.00  19.00 אחה"צ, מחזור

אחה"צ במחזור להשתתף או שלם, יום לשהות ניתן
וחולון בתים לתושבי גם מיועד (אחה"צ בלבד.

מוגבל.) במספר

כיצד
משרד או חולים קופת הרווחה, שירותי באמצעות לפנותו ולאן

היום למרכז ישירה בפנייה הבריאות,

של הזכאות נוהלי לפי הנקבע בתשלום כרוך השירות תשלום:
הרווחה. אגף

1 יפו 28



 בקהילה בקש>ש לטיפול מרכז  מלב"ב ן
בקהילה בקשיש לטיפול מרכז  מלב"ב עמותת בעלות:

 י להלן. ראה כתובת: י

נפש מתשישות הסובלים מירושלים ניידים קשישים , זכאי! מי
סכנה מהווים ואינם צורכיהם, על שולטים ועדיין / ,.

לזולתם. או לעצמם י .י *  ייי\

י יי  ■ י י יי ■. ■י י י י :■ ■ 1

הכוללים נפש לתשושי חברתיים מועדונים השירות! מהו ין

ריקוד מוסיקה, באמנות, תראפיה פיזיותרפיה,
למשפחות והדרכה תמיכה חוגי קיימים והסעות. ■ ,, , ■■

המשתתפים. . י י [י

הפעולה שעות כתובת הפעולה: שעות
א',ב/ג',ד' ליאון פיליפ קהילתי מרכז .1 ;

12.0008.30 היובל, קרית ,8 צ'ילי רח' ,. / י.

414816 טל: .י
א'ה' ביתפומרנץ .2 ■"

12.0008.30 הנביא שמואל ,23 הצדיק שמעון . :_ \

; 824529 טל: 1
,. א/ב',ד/ה' נקעה קה>לת* מרכז .3

"[ י 12.0008.30 716237 טל: 2 יששכר רח' ... .■■■■ יי י , ,

א',ב/ד',ה' רוס ב>ת .4
12.0008.30 שאול גבעת ,27 נג'ארה רח'

536828 טל: .

צד^ כי
אברומוביץ לאה הגב' באמצעות נעשות הפניות לפנות! ולאן
שעריצדק, החולים בית של הגריאטרית במחלקה

.02555111 טל:

בתשלום. כרוך השירות תשלום:
.   י1., 1 ■T .

י■ * ■

29 " . ■_ ירושלים |



ן יזרעאל עמק סביום ן
הזקן למען אגודה בעלות:

06593016 טל: 19315 יזרעאל עמק אזורית מועצה כתובת:

הסובלים יזרעאל עמק מאזור ניידים קשישים זכא*? מ*
הגבלות ללא ראשוניים, בשלבים נפש מתשישות
לזולתם. או לעצמם סכנה מהווים אינם ואשר פיזיות

בשלבים אנשים גם הכולל מעורב חברתי יום מרכז השירות! מהו
כולל השירות פסיכוגריאטרית. מחלה של ראשונים

צמוד. ליווי עם והסעות ארוחות התעמלות, חוגים,

12.0008.00 א'ה'; ימים הפעולה: שעות

כ>צד
קליין, איריס לגב' יום, למרכז ישירות נעשות הפניות לפנות! ולאן

מרכזת.

בתשלום. כרוך השירות תשלום:

1 יזרעאל עמק 30 1
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 המייסדים בית יום מרכז 1
המייסדים עמותת בעלות:

ערוגות מושב לקשיש, יום מרכז המייסדים, בית כתובת:
05587327 05583301 טל: 79410

תשושי גם: הכולל תפקודו למצב קשר בלי קשיש כל זכאי! מי
מגיעים משתתפים פיזיים. ומוגבלים נפש חולי נפש,

נחל מ.א. יבנה, גן מ.מ. טוביה, באר מ.א. מאזורים:
וגפן. תירוש ומושבי יואב מ.א. סורק,

בריאותי, מעקב כולל השירות לקשישים. יום מרכז השירות! מהו
אישיים שירותים רפואית, התעמלות וחוגים, תעסוקה
בוקר וארוחות וכביסה) מספרה מקלחות, (פדיקור,

המפנה. המועצה ע"י מאורגנות הסעות וצהריים.

14.0008.00 , א'י ימים הפעולה: שעות

כיצד
א'ה'. בימים המייסדים לבית ישירות נעשות הפניות לפנות! ולאן

בתשלום. כרוך השירות תשלום:

י י י י י. י T

1ג ערוגות מושב



r חיים קרית יום מרכז 

בחיפה. לזקן שירותים לפיתוח עמותה שילה, בעלות:

04729039 טל: 26303 חיים קרית ,87 הראשונים רח' כתובת: . :

הסובלים שמואל וקרית חיים מקרית ניידים קשישים . , זכאי! מי
או צורכיהם על שולטים ועדיין נפש מתשישות
במידה מתקבלים אחרות מקריות קשישים מחותלים. ;' . _ ■ .

להסעתם. ופתרון מקום ויש .■ , 1

השירות פסיכוגריאטריים. לחולים חברתי יום מרכז השירות! מהו
, בעיסוק, ריפוי התעמלות, חברתית, תעסוקה כולל
: והסעות. ארוחות סיעודית, השגחה ;

13.30  08.00 ו'; ד', ב', בימים הפעולה: שעות

כיצד
הגורם דרך או היום למרכז ישירות נעשות הפניות לפנות! ולאן
פלימן). בי"ח או הרווחה משרד עו"ס, (קופ"ח, המטפל

■ בתשלום. כרוך השירות תשלום:

ין ן קריתחיים ■ 32 1



 רחובות  לזקן >ום מרכז 1
רחובות  הקשיש למען עמותה  ע.לה בעלות:

08450437 טל: סלע, שכונת ,10 בורוכוב רה' כתובת:

ו/או נפש מתשישות הסובלים רחובות תושבי קשישים זכאי! מי
פיזיות. מגבלות

נפשית מוגבלים בקשישים לטיפול יום מרכז השירות! מהו
מגבלות ו/או פסיכוגריאטריות) (בעיות וקוגניטיבית
וצהריים, בוקר ארוחת הסעה, כולל השרות פיזיות.
פיזיוטרפיה התעמלות, יד, למלאכת חוגים תעסוקה,

אחזקתית.
במשפחות. תמיכה קבוצות גם תהיינה

.13.3008.00 א'ה'; ימים הפעולה: שעות
12.0008.00 ן';

כיצד
רחובות, חברתיים לשרותים בלשכה לעו"ס פניות לפנות! ולאן
פניות וכמובן הקשיש למען עמותה הבריאות, לשכת

היום. למרכז ישירות

בתשלום. כרוך השירות תשלום:

' JJ . ; רחובות



ן גן רמת יום מרכז 
גן. רמת הקשיש, למען האגודה בעלות,

03774111 טל: גן רמת ,41 נרקיס רח' כתובת:

הסובלים גן רמת באזור הגרים ניידים קשישים י זכאי! מי
פיזיות. מגבלות ו/או נפש מתשישות

נפשית מוגבלים לקשישים מעורב חברתי יום מרכז השירות! מהו
ו/או פסיכוגריאטריות) (בעיות וקוגניטיבית
וחוגים תעסוקה כולל השירות פיזית. מוגבלים י i

טיפולי), ככלי וציור פיסול בדרמה, (שימוש י 1
קבוצות גם יש וארוחות. בעיסוק ריפוי פיזיותרפיה,
או המרכז ע"י הסעות וכן במשפחות, תמיכה
והסעות. חמות ארוחות התעמלות, חוגים, המשפחה,

.14.0008.30 א'ה'; ימים הפעולה: שעות

כיצד
רמת עיריית אזוריים, עו"ס באמצעות נעשות הפניות לפנות! ולאן

יום. למרכז ישירות או גן

בתשלום. כרוך השירות תשלום:

רמתגן 34 1



 נפש לתשושי יום מרכזי ך
הקרוב* בעתיד להפתח עומדים

לציון ראשון .1

שמונה קרית .2

תלאביב איכילוב, חולים בית .3

ים קרית A

כרמיאל .5

הקייס) השרות של (הרחבה יזרעאל עמק .6

ירושלים .7

\י\ .""
u י  י/■ י ■

יי >ז י" ^ ■■ : ■

למען הציבורית לאגודה לפנות יש נוסף מ*דע להשגת *
בירושלים. לאשל או לעיל, הרשום בישוב הקשיש

" ■.■"■, י ■■  . ■■<

1 35 להפתח עומדים



פסיכיאטריים יום חולים בתי .4

שירותי מספקים פסיכיאטריים חולים בתי במסגרת הפועלים יום חולים בתי
; זקוקים אינם אך ושיקום בריאות לשירותי הזקוקים לקשישים יום טיפול
\ למנוחת חופשונים לספק מיועדים הם אין היום, למרמי בניגוד לאשפוז.

או פעיל בשיקום צורך יש בה לתקופה מוגבלת בהם וההשתתפות המשפחות,
טיפול כוללים מספקים אלה יום חולים שבתי השירותים מסוים. בטיפול

רווחה. ושירותי בעיסוק ריפוי פיזיותרפיה, סיעודי, טיפול פסיכיאטרי,

יום, מרכז קיים פסיכיאטרי, חולים בית איננו אשר כץ, פרדס החולים בבית
. לטיפול הזקוקים מורכבות בריאות מבעיות גם הסובלים נפש לתשושי המיועד

חברתיות, פעילויות וסיעודיים, רפואיים שירותים מספק זה יום מרכז ושיקום.
רווחה. ושירותי בעיסוק ריפוי פיזיותרפיה,

■ץ
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 בארשבע יום) (אשפוז יום חולים בית ו
_.,., . הבריאות משרד בעלות:

057411441 טל: 84170 בארשבע ,4600 ת.ד. כתובת:
■! בשל אשר בארשבע תושבי ניידים קשישים . זכאי! מי

אינם נפש ומחלות פסיכוסוציאליות בעיות  P 
רגיל. קשישים במועדון מסתגלים .: . /

ר , ז

למניעת המיועדת ("מעון") יום אשפוז מחלקת השירות! מהו
השירות אשפוז. לאחר ולשיקום מלא אשפוז
ריפוי סיעוד, שירותי פסיכיאטרי, טיפול כולל .■.,. 5_\, . ..'.
שירות פיזיותרפיה, באומנות, ותרפיה בעיסוק ■► י7= ... /

 מיטות. 50 במחלקה סוציאלי. , .. ... 

, ך .07.3013.00 א'ה'; ימים הפעולה: שעות

, כיצד
:: י ,:.■ ו/או רפואי גורם באמצעות נעשות הפניות לפנות! ולאן

י : ■■,. פסיכיאטרי.

הבריאות. משרד נוהלי לפי בתשלום, כרוך השירות ■/■_ / תשלום:
■:=! . . ' . . ■:■ ■^ . ■!:r "■ י. י ■■ ■ 

■ '■*■I:, ;י^.יי י י ..""""' יי  שירותים
פסיכוגריאטרית מחלקה נוספים:

■ חוץ מרפאת ■.;■■■■/

'י ■."■  י . י .. ; 1 ■
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ו כץ פרדס >ומ חולים בית 1
הבריאות משרד כץ, פרדס חולים בית בעלות:

בני ,21 אוסישקין רח' כץ, פרדס חולים בית כתובת:
03786181 טל: ברק

מתשישות הסובלים ברק בני מאזור קשישים זכאי! מי
זקוקים שאינם קשות פיזיות ומבעיות נפש

לאשפוז.

שיקומי חולים בית של במסגרת יום חולים בית השירות! מהו
בעיות עם דמנטיים חולים הכולל (גריאטרי)

השירות צמודה. להשגחה זקוקים קשות פיזיות
תעסוקה, וסיעודיים, רפואיים שירותים כולל

15 במחלקה בעיסוק. וריפוי פיזיותרפיה
מיטות.

12.3008.00 א'ה'; ימים הפעולה: שעות

כיצד
בני עיריית של עו"ס באמצעות נעשות הפניות לפנות! ולאן

החולים. לבית ישירות או ברק

בתשלום. כרוך השירות תשלום:

1 בניברק 38



 בלומנשל יום) (טיפול יום חולים בית 1
 ל. ■.■ פרטית בעלות:

04381438 טל; .34636 חיפה ,7 כץ יאיר רח' כתובת:
י . { חיפה מאזור 60 גיל מעל ניידים נפש חולי זכאי! מי

י י יי נפש. תשושי כולל לא  והצפון * י י ■

אשפוז למניעת מיועדת יום לטיפול המחלקה השירות! מהו
כולל השירות אשפוז. לאחר ולשיקום מלא . . , .

וחוגים, תעסוקה וסיעודיים, רפואיים שירותים
30 במחלקה בעיסוק. וריפוי קבוצתי טיפול

1 . מיטות.

ן .08.0012.00 א'ו'; ימים הפעולה: שעות

| ..'51■ כיצד
לבית ישירות פרטי, באופן נעשות הפניות לפנות! ולאן

:= . בלומנטל. החולים

; . בתשלום. כרוך השרות > תשלום:

שירותים
. יי מיון חדר נוספים:
'! פסיכוגריאטריות מחלקות /

. = י מעקב יי : י; ■ ■.■

י י ו יי 1"

, .  ■, ■ י 1 .■

י יי ,:■"■ . ■
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ן פסיכוגריאטרי יום חולים בית 
טלב>ה יום) (אשפוז

כללית חולים קופת בעלות:
טל': ירושלים. טלביה, ,18 דיזרעאלי רח' כתובת:

02662441

הסובלים ירושלים דרום מאזור ניידים קשישים זכאי! מי
ושאינם נפש ממחלות ו/או נפש מתשישות

מלא. לאשפוז זקוקים

מחלקה של במסגרת יום אשפוז השירות! מהו
פסיכיאטרי. חולים בבית פסיכוגריאטרית

סיעוד, שירותי פסיכיאטרי, טיפול כולל השירות
צהריים. וארוחת פיזיותרפיה בעיסוק, ריפוי

מיטות. 25 במחלקה

.08.0012.00 א'ה'; ימים הפעולה: שעות
כיצד

הפסיכיאטרי הגורם באמצעות נעשות הפניות לפנות! ולאן
בטיפול נמצא אינו הקשיש אם המטפל.
רפואי, לגורם לפנות יש שוטף, פסיכיאטרי

מרפאות כולל סיעודי, או סוציאלי, פסיכיאטרי,
הנפש. לבריאות קהילתיות

שייך והפונה במידה בתשלום כרוך אינו השירות תשלום:
ישראלי. אזרח והוא ביה"ח, של לאזור

שירותים
פסיכוגריאטרית מחלקה נוספים:

חוץ מרפאת
מיון
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תמיכה קבוצות .5

בקשיים תכופות מלווה ידן על או המשפחות במסגרת הנפש בתשושי הטיפול
את לחזק מנת על אלה, למשפחות ובתמיכה בעזרה צורך קיים כבד. ובנטל
הטיפול כספקי כישוריהן ואת שלהן ההתמודדות כושר את ולשפר רוחן

הנפש. תשושי הקשישים לקרוביהם הדרוש

תשושי למשפחות תמיכה'' "קבוצות קיימות לעיל שפורטו יום מרכזי בשלושה
במרכז: הטיפול את המקבלים הנפש

(עמ'28) אביביפו) (תל צהלון 

(29 (עמ' (ירושלים) מלבב 

(34 (עמ' גן רמת 
ושערי השומר תל החולים בבתי המופעלות קליניות מחקר תכניות בנוסף,

.(11,10 עמודים (ראה החולים למשפחות תמיכה קבוצות מציעות צדק

מן אחד לכל לפנות ניתן למשפחות, תמיכה קבוצות על נוסף מידע לקבלת
הנ"ל. המרכזים

1 ■ ■ . ■■. :י ■ .■ ,
;* /*",

.■* 1  .. ■ j.
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T

כוללני שירות .6

של ההיבטים כל את המכסה חדש שירות תלאביב בא^ור נפתח לאחרונה
בית טיפול במרפאה, טיפול איבחון, כולל הקהילתי, הפסיכוגריאטרי השירות

צוות בידי מופעל 1ה ייחודי פרוייקט איתור. לצורך לקהילה יציאה ואף
או בהפניה צורך ללא אדם, לכל פתוח והוא חינם, ניתן השירות רבתחומי.

בהתחייבות.

m . :.

■I



 תלאביב  פסיכוגריאטרי פרוייקט I
הנפש לבריאות שירותים לפיתוח נאמנות קרן בעלות:

קרקע, קומת ,10 דפנה רח' דפנה, הדר בנין כתובת:
03  5436606 טל.

תלאביב במרכז הגר ומעלה 65 מגיל מבוגר אדם כל זכא>! מי

פסיכיאטר, מגריאטר, המורכב העובדים, צוות השירות! מהו
במרפאה טיפולים מבצע ואחות, סוציאלית עובדת

ביקורים וכן איכילוב בבי"ח הפסיכיאטרית .... י.... ■... ,

בית. וביקורי לפנסיונרים במועדונים וטיפולים ■.,

לאתר כדי הרווחה בשירותי ביקורים נערכים כן כמו
קוגנטיביים. ושינויים נפש מחלות של מקרים

דרך תהיה מה צוות בישיבת מוחלט האיתור, לאחר
עם קיימים טיפוליים קשרים הטיפולית. הפעולה

רווחה שירותי חולים, קופת כגון גורמים
הבריאות ולשכת 

;.■" . .8:001*00 א'י, ימים הפעולה: שעות

כיצד
בהבאת או המשפחה מרופא הפניה במכתב צורך אין לפנותן ולאן

כולל אדם, כל חולים. מקופת התחייבות טופס
טלפונית לפנות יכולים קרובים או שכנים

ראיון. לקביעת

בתשלום כרוך אינו השירות .. , י תשלום:

שירותים
פסיכוגריאטרי יום חולים בית ייפתח בעתיד נוספים:
אותרו אשר לחולים לאפשר קהילתי ומועדון

אינטנסיבי. אמבולטורי טיפול לקבל הצוות בידי

43 ;_ r תלאביב
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מוסדית במסגרת טיפול ד.

כמה עד בבית הפסיכוגריאטרי החולה את להחזיק מעדיפות רבות משפחות
לאופציה להפוך עשוי מוסדית במסגרת הסידור הזמן, במשך אולם, שניתן.
של הקשים בשלבים נמצא החולה כאשר במיוחד נכון הדבר והנחוצה. המתאימה
זמין שאיננו מיומן אדם כוח של ונרחב תכוף לטיפול זקוק והוא ננש, תשישות

הקהילתית. במסגרת

פסיכו תופעות עם קשישים של למיסוד אפשרויות מספר קיימות בישראל
יישלח החולה האם ההחלטה הדרוש. הטיפול ולרמת לאבחון בהתאם גריאטריות,
אוכלוסייה המשרתת כללית סיעודית למחלקה או פסיכוגריאטרית למחלקה
לשכות של היא פסיכוגריאטריות) מבעיות סובלים מהם חלק (שרק מעורבת

הבריאות. משרד של המחוזיותנפתיות הבריאות

פסיכוגריאטריות מחלקות בהם שיש המוסדות את רק כללנו זה במדריך
חולים בבתי שיקומיים, גריאטריים חולים בבתי להימצא עשויות אלה מיוחדות.
רב מוסדות אבות, בתי כגון ממושך לטיפול במוסדות או פסיכיאטריים

כרוניים. לחולים חולים בתי או תכליתיים

הפניה
אל והן הפסיכוגריאטריות המחלקות אל הן להפניה אחראיות הבריאות לשכות
שיקול לאחר מוסדי, סידור על ההחלטה מתקבלת כאשר הסיעודיות. המחלקות
כרוניים בחולים לטיפול הצוות של האחות אל לפנות יש המשפחה, בני כל עם
בטופס להצטייד יש בפנייה המגורים. באזור המחוזיתנפתית הבריאות בלשכת
קופת של ומעקב טיפול להמשך הצוות עלידי שימולא תפקודיסיעודי, רפואי
בקופותהחוליס המרפאה ואחות המטפל הרופא עלידי או הכללית החולים

האחרות.

המחוזיות הבריאות לשכות אל לפנות יש נוספים ומידע הדרכה קבלת לצורך
.(45 עמ' להלן, רשימה (ראה

1ן
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ן מחוזיות בריאות לשכות רשימת ן
הבריאות משרך של

0242721 41 יפר רח' ירושלים
05741441 ב"ש פסיכיאטרי בי"ח יד על שבע באר
051223131 ברזילי ע"ש רפואי מרכז אשקלון
08468994 80 רמז רח' רחובות
08225706 3 דני רח' רמלה

י ; 032682711 14 הארבעה רח' תלאביב
03916221 31 העם אחד רח' תקוה פתח :

05335052 . 38 הרצל רח' . נתניה
0623114 38101 חדרה 214 ת.ד. ■. חדרה
06592016 ארלוזורוב11 ::, עפולה
04512606 15 הפרסים רח' חיפה
04915901 24100 21 נוי דב רח' .. עכו
,06970987 13100, 1133 ת.ד. צפת
06930988

06573031 17000 עלית נצרת 744 ת.ד. נצרת
06791816 14269 נצרת רח' טבריה

ן 45 בריאות לשכות 1



חולים בבתי פסיכוגריאטריות מחלקות .1
שיקומיים גריאטריים

כסיכו לטיפול והמיועדת גריאטרי חולים בית במסגרת הפועלת מחלקה
טיפול לספק ומטרתה הרופא, שמואל החולים בבית רק קיימת גריאטרי
סיעודי, רפואי, שירות הכולל פסיכוגריאטריים, לחולים קצרטווח שיקומי
באמצעות הקשישים אחר מעקב קיים השחרור, לאחר וכר. פי?יותרפי

החולים. בית של החוץ מרפאת

הגריאטרי הטיפול משולב שבו ייחודי מוסד הוא נש>0 עזות החולים בית
מחלקות מספר החולים בבית אחד. מוסד במסגרת הפסיכיאטרי והטיפול
בתחום היקף רחבי שירותים (בצד גריאטריים שירותים של מיגוון המספקות

הפסיכיאטרית).
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ו פסיכוגריאטרית מחלקה ו
הרופא שמואל בבי''ח

הבריאות משרד בעלות!

08238111 טל: באריעקב הרופא, שמואל חולים בית כתובת:

נס לציון, ראשון מהאזורים: נפש תשושי קשישים זכאי! מי
יכו', ים בת חולון, לוד, רמלה, רחובות, ציונה,
כן, כמו קצר. שיקום ו/או אקוטי לטיפול הזקוקים
לפי ודחופים מיוחדים במקרים משפחה למנוחת

ביה"ח. מנהל מנהל/ס. החלטת

עם לשיקום המיועדת פסיכוגריאטרית מחלקה השירות! מהו
רפואי טיפול כולל השירות קצר. לטווח אשפוז

30 במחלקה ופיזיותרפיה. תעסוקה, וסיעודי
מיטות. , .

השנה. ימות כל ביממה, שעות 24 פועלת המחלקה הפעולה: שעות

כיצד
(ראה ומיון. לאבחון יום בי"ח ורק.דרך אן הקבלה לפנותן ולאן

.(7 עמוד הרופא, שמואל יום ביה"ח

17 טופס התחייבות, (חייבים בתשלום כרוך השירות תשלום:
חולים). מקופת

שירותים
במדריך) (מפורט פסיכוגריאטרי יום חולים בית נוספים:

מעקב מרפאת
המשפחה. למנוחת לאשפוז מיטות
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ן פסיכוגריאטריות מחלקות ו
נשים עזות חולים בבית
נשים". "עזרת ציבורית עמותה בעלות:

טל; 91001 ירושלים שאול, גבעת ,140 ת.ד. כתובת;
02521231

מהפרעות הסובלים הארץ מכל קשישים זכאי? מי
פסיכוגריאטריות. ומחלות נוירולוגיות

משתי המורכבת נוירופסיכוגריאטרית מחלקה השירות! מהו
נוירוגריאטרית מחלקה .1 יחידות:

נוירולוגיות בבעיות ולטיפול לאבחון
f לטווח אשפוז עם הקשיש של ונוירופסיכולוגיות

אשפוז עם נפש לתשושי מחלקה .2 קצר.
שתי מיטות. 30 ובה וארוך, בינוני לטווח

גריאטרי נוירולוגי, טיפול מספקות המחלקות
בעיסוק ריפוי ריקוד, של תרפיה ופסיכיאטרי,
המרפאה פועלת המחלקות ליד ופיזיותרפיה.
אבחון ושירות ביה"ח של הנוירופסיכולוגית

חוץ מרפאת וכן נוירופסיכולוגי,
לנוירוגריאטריה.

ימות כל במשך ביממה, שעות 24 פועל המוסד הפעולה: שעות
השנה.

כיצד
נעשות הפניות  הגו*ר1גריאטר>ת למחלקה לפנות! ולאן

עובדת משפחה, (רופא המטפל הגורם באמצעות
וכיו"ב). הציבור בריאות אחות סוציאלית,
לשכת באמצעות  נפש לתשוש* למחלקה

.(17 (טופס הבריאות
כרוך הנוירוגריאטרית במחלקה הטיפול תשלום:

לתשלום. המקובלים ההסדרים לפי בתשלום
חולים. קופת ע"י אמבולטורי וטיפול אשפוז
נוהלי לפי  נפש לתשושי במחלקה השירות

המחוזית. הבריאות לשכת
שירותים

קשישים, הכולל כללי פסיכיאטרי שירות נוספים:
סיעודית, מחלקה תתחריפה, גריאטריה
קהילתי מרכז גריאטרי, לשיקום מחלקה

חופש. מיטות במדריך), (מפורט הנפש לבריאות
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פס>כ>אטר"ם חול>ם בתי .2
 ■ \

פסיכו טיפול מספקים הם בה במידה מזה זה שונים פסיכיאטריים חולים בתי
הבוגרת, האוכלוסייה את המשרתים הפסיכיאטריים החולים בתי ל כ גריאטרי.
שהתפתחו וקשישים פסיכיאטריות בעיות של עבר עם קשישים גם מקבלים

j. ; ,. כוללים: הניתנים השירותים זיקנה. לעת מנטליות תפקודיות בעיות אצלם
י ■ י אשפוז ומחלקות יום) חולים בתי גם ולעתים (מרפאות, חוץ לחולי שירותים

לקשישים). מיוחדות במחלקות ולעתים שונים בגילים חולים עם בשילוב (לעתים

חולים בתי יש יותר. מצומצמים השירותים הנפש, תשושי לקשישים באשר
פסיכיאטריים שירותים המספקות פסיכוגריאטריות מחלקות עם פסיכיאטריים
מציעות שהן השירותים בהיקף ביניהן נבדלות האלה המחלקות וסיעודיים.

שלהן. הזכאות ובדרישות
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ן יעקב באר הנפש לבריאות מרכז 
הבריאות משרד בעלות:

08221243 טל: 70350 יעקב באר ,1 ת.ד. כתובת:

פסיכיאטרי ולטיפול לאבחון הזקוקים קשישים זכאי! מ*
הופנו ואשר קצר לשיקום ו/או נפש במחלות אקוטי
הקהילתי השירות עלידי או פסיכיאטר, או רופא ע"י

החולים. בית של

לאבחון המיועדת סגורה פסיכוגריאטרית מחלקה השירות! מהו
i ארוך. ולטווח קצר לטווח אשפוז עם ולשיקום

שירותי פסיכיאטרי, וטיפול אבחון כולל השירות
סוציאלי. ושירות בעיסוק ריפוי סיעוד,

השנה. ימות כל במשך ביממה, שעות 24 פועל המוסד הפעולה: שעות

כיצד
של במקרה המטפל. הגורם באמצעות נעשות הפניות לפנות! ולאן
לפנות עליו שוטף, פסיכיאטרי בטיפול שאינו אדם
וחדר מעקב מרפאת כולל כלשהו, פסיכיאטרי לגורם

באזור. חולים בתי של מיון

הבריאות, משרד נוהלי לפי בתשלום, כרוך השירות תשלו0:
הנפש. בריאות שירותי

שירותים
חוץ מרפאת נוספים:

מיון
קופ"ח במרפאות שלוחות  קהילתי שירות

באריעקב 50
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 שבע באר הנפש לבריאות מרכז 

הבריאות משרד . ;, בעלות*

057411441 טל: 84170 שבע באר ,7100 ת.ד. כתובת:

ולטיפול לאבחון הזקוקים הדרום מאזור קשישים זכאי? מי
קצר שיקום ו/או נפש במחלות אקוטי פסיכיאטרי

פסיכיאטר. או רופא ע"י הופנו ואשר

לאבחון המיועדת סגורה פסיכוגריאטרית מחלקה השירות! מהו
טיפול כולל השירות קצר. לטווח אשפוז עם ולשיקום
באומנות. ותרפיה בעיסוק ריפוי וסיעודי, פסיכיאטרי ,,

השנה. ימות כל במשך ביממה, שעות 24 פועל המוסד הפעולה: שעות

כיצד
ו/או רפואי גורם באמצעות נעשות הפניות לפנות! ולאן

פסיכיאטרי.

הבריאות, משרד נוהלי לפי בתשלום, כרוך השירות תשלום:
הנפש. בריאות שירותי

שירותים
חוץ מרפאת ■ נוספים:

("מעון") יום אשפוז ...

נפש. לתשושי מתלקה גם תיפתח בעתיד
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ן פסיכיאטרי ממשלתי חולים בית ן
אברבנאל

הבריאות משרד בעל1ת:

03864102 טל: 59436 ים בת קיימת, קרן שד' כתובת:

ים ובת חולון יפו, אביב, תל מאזור קשישים זכאי! מי
אקוטי פסיכיאטרי ולטיפול לאבחון הזקוקים

ע"י הופנו ואשר קצר לשיקום ו/או נפש במחלות
פסיכיאטר. או רופא

ופתוחות סגורות פסיכוגריאטריות מחלקות השירות? מהו
פסיכו מבעיות הסובלים לקשישים המיועדות

קצר לטווח אשפוז עם אורגניות לא גריאטריות
פסיכיאטרי טיפול כולל השירות ארוך. ולטווח

סיעוד. ושירותי שיקומי

ימות כל במשך ביממה, שעות 24 פועלות המחלקות הפעולה: שעות
השנה.

ד כ>צ
פסיכיאטרית מרפאה באמצעות נעשות הפניות לפנות! ולאן

בטיפול שאינו אדם של במקרה קהילתית.
פסיכיאטרית למרפאה לפנות יש שוטף, פסיכיאטרי
לחדר לפנות יש חמורים במקרים מגוריו. באזור

באזור. החולים בתי של המיון

הבריאות, משרד נוהלי לפי בתשלום, כרוך השירות תשלום:
הנפש. בריאות שירותי

שירותים
בתים. אוכלוסיית עבור פועלת  מעקב מרפאת טספים:

בתחום שהינה האוכלוסיה של דחוף לשירות  מיון
ביה"ח. של האחריות מרחב
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 הנפש לבריאות שלתתהמרכז 1
כללית חולים קופת בעלות:

05226114 טל: השרון הוד כתובת:

לאבחון הזקוקים השרון נפת דרום מאזור קשישים זכאי! מ>
ו/או נפש במחלות אקוטי פסיכיאטרי ולטיפול
פסיכיאטר. או רופא ע"י הופנו ואשר לשיקום

פסיכו לחולים מיטות הכולל הנפש לבריאות מרכז השירות! מהו
רגילות. פסיכיאטריות במחלקות גריאטריים

טיפול וכולל קצר לאשפוז מיועד השירות
אחרי בעיסוק. וריפוי סיעוד שירותי פסיכיאטרי,

בקהילה. ושיקומי מרפאתי טיפול יש האשפוז

השנה. ימות כל במשך ביממה, שעות 24 פועל ביה"ח הפעולה: שעות

כיצר
הפסיכיאטרי הגורם באמצעות נעשות הפניות לפגות! ולאן

פסיכיאטרי בטיפול שאינו אדם של במקרה המטפל.
סוציאלי רפואי, פסיכיאטרי, לגורם לפנות יש שוטף,
הנפש. לבריאות קהילתיות מרפאות כולל סיעודי או ,, ., .

לאזור שייך הפונה אם בתשלום, כרוך אינו השירות תשלום:
ישראלי. אזרח והוא הנפש, לבריאות המרכז של
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ן בלומנטל פסימגריאטרי חולים בית 1
פרטית בעלות:

04381438 טל: 34636 חיפה ,7 כץ יאיר רח' כת1בת:

'

י הנפש לבריאות מהתחנה הופנו ואשר קצר לשיקום
חולים. בתי של מיון מחדרי או

; מחלקות חמש עם פסיכוגריאטרי חולים בית השירות! מהו
השירותים ארוך. ולטווח קצר לטווח לאשפה

וחוגים, תעסוקה וסיעודי, רפואי טיפול הניתנים:
ומעקב. בעיסוק ריפוי קבוצתי, טיפול

ו

השנה. ימות כל במשך ביממה, שעות 24 פועל המוסד הפעולה: שעות \י

כ>צד
התחנה דרך המטפל הגורם באמצעות נעשות הפניות לפנות! ולאו
באזור, החולים בתי של מיון חדרי או הנפש לבריאות

באופן אמבולטורי לאשפוז אחר. טיפולי גורם או
בלומנטל. החולים לבית ישירות לפנות יש פרטי

הבריאות, משרד נוהלי לפי בתשלום, כרוך השירות תשלום:
התשלום אישיות, בפניות הנפש. בריאות שירותי

הפונה. על חל במלואו

ש>רות>ם
מיון חדר גוספ>ם:
יום טיפול
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 הכרמל טירת הנפש לבריאות מרכז 1
ו

. הבריאות משרד בעלות:

04572121 טל: 30200 הכרמל טירת ,9 ת.ד. כתובת:

הזקוקים והצפון, חיפה מאזור מעלה 60 מגיל חולים זכא*! מי
לשיקום או אקוטי, פסיכיאטרי ולטיפול לאבחון
ממרפאות פסיכיאטר רופא ע"י הופנו ואשר קצר
אחר. פסיכיאטר ע"י או אזוריות פסיכיאטריות

לחולים סגורה אקוטית פסיכוגריאטרית מחלקה השירות! מהו
והפרעות פסיכיאטריות בעיות עם ומעלה 60 בני

לאבחון, מיועד השירות אורגניות). (לא אפקטיביות
וכולל קצר לטווח אשפוז עם ולשיקום תרופות לאיזון

בחולים טיפול (לצורך וסיעודי פסיכיאטרי טיפול
חוגים, אשפוזם), של הראשונים בימים סיעודיים

בעיסוק. וריפוי התעמלות

השנה. ימות כל במשך ביממה, שעות 24 פועל המוסד הפעולה: שעות

 ד צ כי
הפסיכיאטרי הגורם באמצעות נעשות הפניות לפנות! ולאן

פסיכיאטרי בטיפול שאינו זקן של במקרה המטפל.
כולל כלשהו, פסיכיאטרי לגורם לפנות יש שוטף, " .

באזור. חולים בתי של מיון וחדר מעקב מרפאת

 הבריאות משרד נוהלי לפי בתשלום כרוך השירות תשלום:
הנפש. בריאות שירותי

■ ■

שירותים
■". י מעקב מרפאת נוספים:

מיון
נפש. לתשושי מחלקה במקום תיפתח בקרוב
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ן טלביה פסיכיאטרי חולים בית ן
כללית חולים קופת בעלות:

02662441 טל: ירושלים טלביה, ,18 דיזרעאלי רח' כתובת:

לאבחון הזקוקים ירושלים דרום מאזור קשישים ?כא*! מ*
ואשר קצר לשיקום ו/או אקוטי פסיכיאטרי ולטיפול

פסיכיאטר. ע"י הופנו

לטווח לאשפוז המיועדת פסיכוגריאטרית מחלקה השארות? מהו
ריפוי סיעוד, שירותי פסיכיאטרי, טיפול כולל קצר,

ופיזיותרפיה. בעיסוק

השנה. ימות כל במשך ביממה, שעות 24 פועל ביה"ח הפעולה: שעות

כיצד
הפסיכיאטרי הגורם באמצעות נעשות הפניות לפנות! ולאן

פסיכיאטרי בטיפול שאינו זקן של במקרה המטפל.
סוציאלי פסיכיאטרי, רפואי, לגורם לפנות יש שוטף,
הנפש. לבריאות קהילתיות מרפאות כולל סיעודי, או

לאזור שייך הפונה אם בתשלום כרוך אינו השירות תשלו0:
ישראלי. אזרח והוא ביה"ח של

ש>יות>0
פסיכוגריאטרית יחידה עם חוץ מרפאת נוספים:

מיון
יום אשפוז
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. פסיכיאטייממשלתי חולים בית ן
שאול כפר

 הבריאות משרד בעלות:

/ טל: 91060 ירושלים שאול, גבעת ,6358 ת.ד. כתובת:
1 02522231 . , ■

 ן  י . ו

ולטיפול לאבחון הזקוקים הארץ חלקי מכל קשישים < ;: זכאי! מ*
הופנו ואשר קצר לשיקום ו/או אקוטי פסיכיאטרי . (

פסיכיאטרי. רופא ע"י t

מחלקה .1 יחידות: שתי עם פסיכוגריאטרית מחלקה הש(רות! מהו
התנהגותית פסיכוגריאטרית מחלקה ו2. סיעודית . 

טיפול כולל: השירות ארוך. או קצר לטווח לאשפוז
פיזיותרפיה וסיעודי, רפואי פסיכולוגי, פסיכיאטרי,

צוות בהדרכת וחוגים, בעיסוק ריפוי קבוצתית,
מקצועי. ■ י"

 י י "■"■ י "
השנה. ימות כל במשך ביממה, שעות 24 פועל המוסד הפעולה: שעות

 =■' ■ י "'" י ' ■ . ■ כיצד
(רוב המטפל. הגורם באמצעות נעשות הפניות לפגות! ולאן

החולים). בבית אחרות ממחלקות מועברים החולים

 הבריאות משרד נוהלי לפי בתשלום, כרוך השירות תשלום:
הנפש. בריאות שירותי

שירותים ;

קשישים. הכולל לאשפוז כללי פסיכיאטרי שירות נוספים: י

החולים. בית של מעקב מרפאת
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ן (תזנבלט) יצחק נוה חולים בית ן
פרטית בעלות:

91034 ירושלים ,3491 ת.ד. שאול, גבעת כתובת:
טל:02525099

ואשר פסיכוגריאטריות מבעיות הסובלים קשישים זכא*? מ*
פסיכיאטר. או רופא ע"י הופנו

לפסיכו מיטות הכולל פסיכיאטרי חולים בית השאלות! מהו
וריפוי וסיעודיים רפואיים שירותים עם גריאטריה,

בעיסוק.

השנה. ימות כל במשך ביממה, שעות 24 פועל המוסד הפעולה: שעות

כיצד
הבריאות. משרד באמצעות ורק אך נעשות הפניות לפנות! ולאן

הבריאות. משרד נוהלי לפי בתשלום, כרוך השירות תשלום:
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 שלווה נוה פסיכיאטרי חולים בית 1
פרטית בעלות:

06378338 טל: 37100 חנה פרדס ,39 ת.ד. כתובת:

לאבחון הזקוקים והצפון חיפה מאזור קשישים זכאי! מ*
ואשר קצר לשיקום ו/או אקוטי פסיכיאטרי ולטיפול

פסיכיאטר. או רופא ע"י הופנו

לטווח לאשפוז סגורה פסיכוגריאטרית מחלקה השירות! מהו
חוגים, וסיעודיים, רפואיים שירותים עם ארוך,

בעיסוק. וריפוי פיזיותרפיה

השנה. ימות כל במשך ביממה, שעות 24 פועל המוסד הפעולה: שעות

כיצד
ידי על או הבריאות לשכת באמצעות נעשות הפניות לפנותן ולאן

החולים. לבית אישית פנייה

הבריאות. משרד נוהלי לפי בתשלום, כרוך השירות תשלום:
הפונה. על חל במלואו התשלום  א*ש>ות לגג>ות
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. גנים כפר חולים בית 

פרטית בעלות:

039325338 טל: 49101 פתחתקוה ,153 ת.ד. י כתובת:

ולטיפול לאבחון הזקוקים הארץ אזורי מכל קשישים זכאי! מי
הופנו ואשר קצר לשיקום ו/או אקוטי פסיכיאטרי

פסיכיאטר. ע"י 1

פסיכו מבעיות הסובלים לחולים מחלקות השירות! מהו
הכולל ארוך לטווח לאשפוז מיועד גריאטריות.
וסיעודיים רפואיים שירותים פסיכיאטרי, טיפול

בעיסוק. וריפוי . , .

השנה. ימות כל במשך ביממה, שעות 24 פועל המוסד הפעולה: שעות

כיצד
הפסיכיאטרי הגורם באמצעות נעשות הפניות לפנות! ולאן

פסיכיאטרי בטיפול שאינו זקן של במקרה המטפל.
פניות כלשהו. פסיכיאטרי לגורם לפנות עליו שוטף,

החולים. לבית ישירות נעשות אישיות

הבריאות. משרד נוהלי לפי בתשלום, כרוך השירות תשלום:
הפונה. על חל במלואו התשלום אישיות לפניות
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 מרגלית נאות פסיכיאטרי חולים בית ו
'; .'!' ■: <.'. פרטית בעלות;

■ '. , ■■ 03942863 טל: 75100 ראשוןלציון ,81 ת.ד. כתובת:
י . ■ , י 03941428

יי*

לאבחון וזקוקים הארץ אזורי מכל ניידים קשישים ■  זכא*! מי
ואשר קצר לשיקום ו/או אקוטי פסיכיאטרי ולטיפול

פסיכיאטר. או רופא ידי על הופנו ■;

לקשישים ומיטות פסימגריאטרית מחלקה השירות! מהל
במחלקות פסיכוגריאטריות מבעיות הסובלים

טיפול הניתן: השירות ארוך. לטווח לאשפוז אחרות , . .

וסיעודיים, רפואיים שירותים פסיכיאטרי,
 / בעיסוק. וריפוי פיזיותרפיה י

/ ■ יי י י,.1 .;' j יי י י י .י

השנה. ימות כל במשך ביממה, שעות 24 פועל המוסד הפעולה: שעות

; ;. ,_.;*■ . ,לי; ; , כיצד
הבריאות לשכות באמצעות ורק אך נעשות הפניות לפנות! ולאן

החולים. לבית אישית פנייה ע"י או .....■,.
■> i? _ י ;■. .■ . י; י . . ■ : י' ;

הבריאות. משרד נוהלי לפי בתשלום, כרוך השירות ..,■ ■.■.■. תשלום: :

הפונה. על חל במלואו התשלום  אישיות לפניות ■. , , ,, , :

'■■''יי' : _"> .

;■ . : ■ י י י ■ . י ■ י ■ } . _
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1 שלמה קרית חולים בית 
פרטית . בעלות:

052915982 052915983 טל: 43100 רעננה ,102 ת1. כתובת:

ולטיפול לאבחון הזקוקים הארץ אזורי מכל קשישים זכאי! מי
הופנו ואשר קצר לשיקום ו/או אקוטי פסיכיאטרי

פסיכיאטר. ע"י

פסיכו לחולים מיטות עם פסיכיאטרי חולים בית השירות! מהו
טיפול וכולל ארוך לטווח לאשפוז מיועד גריאטריים.
תעסוקה, וסיעודיים, רפואיים שירותים פסיכיאטרי,
מיטות. 30 החולים בבית ופיזיותרפיה. בעיסוק ריפוי

השנה. ימות כל במשך ביממה, שעות 24 פועל המוסד הפעולה: שעות

כיצד
הפסיכיאטרי הגורם באמצעות נעשות הפניות לפנות! ולאן

פסיכיאטרי בטיפול שאינו אדם של במקרה המטפל.
פניות כלשהו. פסיכיאטרי לגורם לפנות עליו שוטף,

החולים. לבית ישירות נעשות אישיות

הבריאות. משרד נוהלי לפי בתשלום, כרוך השירות תשלום:
הפונה, על חל במלואו התשלום אישיות לפניות
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 ממשלתיים פסיכיאטריים חולים בתי 1

מזרע בי"ח אשית*
25218 אשרת, ד.נ.

; . 04911911 טל.
' ■ ■■■ ו ( . ..... י ו

( הר>>הודה
איתנים בי"ח (>רושל>ם)*

90835 ד.נ. .....,.,.'
02343211 טל.

. ■ פרדסיה בי"ח נתמה*
42121,2167 ת.ד. .. ■■:t ■..■.'

05388555 טל. י .  "?י

' מנשה שער בי"ח י . חדרה**
38814 חדרה * .

._ ..; " 06379281 טל.
i '■' 7 ■;;■ :'.■ ' ■

, . . ■ .v: ■,, ^i ''"'

לפסיכו מיוחד שירות שם אין אך נפש חולי קשישים מקבלים *

גריאטריה
מחוץ הפניות מקבלת שאינה פסיכוגריאטרית מחלקה כולל **

עצמו. החולים לבית
י 63 ... י= ממשלתיים חולים בתי י
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מוסדות אבות, בת> ממושך: לטיפול מוסדות .3
כרונ"מ לחולים חול>מ ובת> רבתכלית"ם

תשושים או עצמאיים קשישים בעיקר משרתים בארץ רבים אבות גת* א.
הסובלים בקשישים לטפל ערוכים ואינם כלליים סיעודיים מקרים או
אבות בתי של מוגבל מספר יש אולם פסיכוגריאטריות. מבעיות
לקשישים מחלקות בהם שיש רבתגליתייס", "מוסדות לעתים הנקראים
תשושים, ניידים, לקשישים מחלקות אומר, הווה  התפקוד רמות בכל

.(7565 עמ' (ראה נפש ותשושי סיעודיים

ציבוריים פרטייטמסחריים, להיות יכולים אלה רבתכליתיים מוסדות
או רווח), למטרות שלא וולונטריים ארגונים של ובניהול (בבעלות
גריאטריים" "מרכזים מכונים הממשלתיים האבות בתי ממשלתיים.

.(7876 (עמ'

שירות ו/או השגחה מספקים לבעלות, קשר ללא הללו, המוסדות כל
פיזיותרפיה בעיסוק, ריפוי חברתיות, פעילויות סיעודי, טיפול רפואי,
גם יש מהמוסדות בחלק שונים. וברמות בהיקף רוחחה, ושירותי
לחולים במיוחד מיועדות אינן אשר מןורכבות, סיעודיות מחלקות
הפסיכוגריאטרית המחלקה מן הפניות המקבלת אך פסיכוגריאטריים,

יותר. גבוהה ברמה בסיעוד הצורך מתעורר כאשר

בקשישים לטפל ארוגים שאינם אבות לבת* מתייחס אינו זה מדריך
גפש. תשושי

לקשישים מיוחדות מחלקות יש גרוניים לחולים חולים בתי במספר ב.
הכרוניים לחולים החולים בתי במרבית .(8679 עמ' (ראה נפש תשושי
למיטה הרתוקים או קשה מוגבלות בעלי נפש תשושי קשישים מתקבלים
ואין מיוחד לטיפול זקוקים הם אין אם הסיעודיות, במחלקות לאשפוז

.(8887 (עמ' התנהגותיות בעיות להם

לחולים החולים בתי אותם על רק מפורט מידע מביאים אגו זה במדריד
גפש. תשושי לקשישים מיוחדות מחלקות בהם שיש גרוניים *■

1/
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ן אשדוד אבות בית ו
הארגון אשל, של מייסודם הזהב, גיל עמותת בעלות:

אשדוד. ועיריית אפריקה צפון יהודי של העולמי

.08555555 טל: אשדוד. ,2440 ת.ד. כתובת:
נפש. מתשישות הסובלים אשדוד תושבי קשישים זכאי! מי
הכולל אבות בבית נפש לתשושי סגורה מחלקה השירות! מהו
מיועדת המחלקה שונות. תפקוד ברמות מחלקות
רפואיים שירותים ומספקת ארוך לטווח לאשפוז

ופיזיותרפיה. חברתית תעסוקה וסיעודיים,
בעיסוק. ריפוי גם יינתן בקרוב

ימות כל במשך ביממה, שעות 24 פועל המוסד הפעולה: שעות
.,*. \ השנה.

כיצד
לשכת באמצעות ורק אך נעשות הפניות לפנות! ולאן

המחוזית. הבריאות

נוהלי לפי המשפחה, של ההכנסות לרמת בהתאם תשלום:
הבריאגת. משרד

שירותים
לתשושים. ומחלקה כללית סיעודית מחלקה נוספים:

קלים, וסיעודיים תשושים לקשישים יום מרכז
קלים. נפש תשושי גם הקולט

.J:, ■ י >  . .

rj"  ה .
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טל: .78302 אשקלון ד', שמשון הניצנים, רח' כתובת:
. . . 05131711 05133965

/ י. י י י " י י
והסביבה אשקלון האשפה מאזור ניידים קשישים זכאי! מי

נפש. מתשישות הסובלים
יו

רפואיים שירותים ומספקת ארוך לטווח לאשפוז
וריפוי פיזיותרפיה, וחוגים, תעסוקה וסיעודיים,

מיטות. 27 במחלקה בעיסוק.

ימות כל במשך ביממה, שעות 24 פועל המוסד הפעולה: שעות
השנה.

כיצד
לשכת באמצעות ורק אך נעשות הפניות לפנותו ולאן

המחוזית. הבריאות

נוהלי לפי המשפחה, של ההכנסות לרמת בהתאם תשלום:
הבריאות. משרד

שירותים
לתשושים מחלקה כללית, סיעודית מחלקה נוספים:

יום. ומרכז ולעצמאיים,
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" "120 "עד אבות בית ך
אש"ל של מייסודה חדרה; הורים לעזרת אגודה בעלות:

06331856 06335933 טל: 38103 חדרה ,370 ת.ד. כת^ת:

ניתנת נפש. מתשישות הסובלים ניידים קשישים , זכאי! מי
חדרה של האשפוז באזור הגרים לאלה עדיפות ;,,

והסביבה. ... * '1;".

/ ; הכולל אבות בבית נפש לתשושי סגורה מחלקה הש*רות1 מהו
מיועדת המחלקה שונות. תפקוד ברמות מחלקות

י י י7 י יי

מיטות. 39 במחלקה בעיסוק.

השנה. ימות כל במשך ביממה, שעות 24 פועל המוסד הפעולה: שעות

כיצר
הבריאות לשכת באמצעות ורק אך נעשות הפניות לפנותו ולאן

המחוזית. י. ; ; , י;" ..

נוהלי לפי המשפחה, של ההכנסות לרמת בהתאם תשלו0:
הבריאות. משרד

ש>רות>ם
לתשושים מחלקות כללית, סיעודית מחלקה נוספים:

יום. ומרכז ולעצמאים, , ■ . :
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ן חיפה הספרדי אבות בית ך
הספרדית. העדה ועד בעלות;

04210951 טל: 31092 חיפה, ,9339 ת.ד. כתובת:
הסובלים חיפה מאזור ניידים קשישים זכאי! מי

נפש. מתשישות

הכולל אבות בבית נפש לתשושי סגורה מחלקה השירות! מהו
מיועדת המחלקה שונות. תפקוד ברמות מחלקות ;

רפואיים שירותים ומספקת ארוך לטווח לאשפוז £

וריפוי פיזיותרפיה וחוגים, תעסוקה וסיעודיים,
מיטות. 29 במחלקה בעיסוק.

ימות כל במשך ביממה, שעות 24 פועל המוסד הפעולה; שעות
השנה. ;

כיצד
לשכת באמצעות ורק אך נעשות הפניות לפנותו ולאן

המחוזית. הבריאות

נוהלי לפי המשפחה, של ההכנסות לרמת בהתאם תשלום;
. הבריאות. משרד

שירותים
כללית. סיעודית מחלקה נוספים;
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. .יי י ד ■ י*

ן ביתבאייר אבות בית ו
הזקן למען שירותים ולפיתוח לתכנון נאמנות בעלות:

אש"ל של מייסודה הירושלמית; , <.., ;

ירושלים המורחבת, סנהדריה ,33 סוף ים רח' כתובת:
02823463 טל: 97701 .: י . ;,,

י" ייו
'J , ,.. ■ י

הסובלים ירושלים מאזור ניידים קשישים י זכאי! מי
י נפש. מתשישות

1 הכולל אבות בבית נפש לתשושי סגורה מחלקה השירות! מהו
מיועדת המחלקה שונות. תפקוד ברמות מחלקות ■■■■■■■, י ' ' . .
רפואיים שירותים ומספקת ארוך לטווח לאשפוז
וריפוי פיזיותרפיה, וחוגים, תעסוקה וסיעודיים,

מיטות. 13 במחלקה בעיסוק. ; '

ימות כל במשך ביממה, שעות 24 פועל המוסד הפעולה: שעות
השנה. . ■ י

■"■■ יי " . .■\י.:*(. ■  כיצד
לשכת באמצעות ורק אך נעשות הפניות לפנותו ולאן

המחוזית. הבריאות

נוהלי לפי המשפחה, של ההכנסות לרמת בהתאם תשלום:
הבריאות. משרד

שירותים
לתשושים מחלקות כללית, סיעודית מחלקה נוספים: 1

יום. ומרכז ולעצמאים,
< י < f .,  ■ ■ י ■■>,.
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ן המאוחד וזקנות זקנים מושב 
(הקדש) המאוחד וזקנות זקנים מושב 1עלות:

טל: 91008 ירושלים ,888 ת.ד. קטמון, עגנון, ש"י שד' כתובת:
02666401 02664550

עדיפות נפש. מתשישות הסובלים ניידים קשישים זכאי! מ*
ולתושבי דתי מקום למחפשים ניתנת ראשונה

ירושלים.

הכולל אבות בבית נפש לתשושי סגורה מחלקה השירות! מהו
מיועדת המחלקה שונות. תפקוד ברמות מחלקות
רפואיים שירותים ומספקת ארוך לטווח לאשפוז
וריפוי פיזיותרפיה, וחוגים, תעסוקה וסיעודיים,

מיטות. 44 במחלקה בעיסוק.

השנה. ימות כל במשך ביממה, שעות 24 פועל המוסד הפעולה^ שעות

כיצד
הבריאות לשכת באמצעות ורק אך נעשות הפניות לפנות! ולאן

למוסד. אישית פנייה ע"י או המחוזית

התשלום  הבריאות משרד באמצעות לפניות תשלו0:
נוהלי לפי המשפחה, של ההכנסות לרמת בהתאם

במלואו התשלום  אישיות לפניות הבריאות. משרד
הפונה. על חל

שירותים
כללית. סיעודית מחלקה נוספים:
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ימות כל במשך ביממה, שעות 24 פועל המוסד הפעולה: שעות
השנה. ,

כיצד
לשכת באמצעות ורק אך נעשות הפניות לפנותו ולאן

המחוזית. הבריאות

נוהלי לפי המשפחה, של ההכנסות לרמת בהתאם ' ^ תשלום;
הבריאות. משרד

ש>רות>ם
לתשושים ומחלקות כללית, סיעודית מחלקה נוספים:

ולעצמאיים.

| 71 , עכי 1



ו עפולה אבות בית ן
בישראל; העמקים באזורי הקשיש למען האגודה בעלות:

אש"ל של מייסודה

0690016 טל: עפולה ,169 ת.ד. כתובת:

הכולל אבות בבית נפש לתשושי סגורה מחלקה השירות? מהו
מיועדת המחלקה שונות. תפקוד ברמות מחלקות ו

רפואיים שירותים ומספקת ארוך לטווח לאשפוז 1

וריפוי פיזיותרפיה וחוקים, תעסוקה וסיעודיים,
מיטות. 40 במחלקה בעיסוק.

ימי כל במשך ביממה, שעות 24 פועל המוסד הפעולה: שעות
השנה.

כיצד
לשכת באמצעות ורק אך נעשות הפניות לפנות! ולאן

המחוזית. הבריאות

נוהלי לפי המשפחה, של ההכנסות לרמת בהתאם תשלום:
הבריאות. משרד

שירותים
לתשושים מחלקות כללית, סיעודית מחלקה נוספים:

יום. ומרכז ולעצמאים
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 שלום סוכת אבות בית I
גליל לזקן, שירותים ולפיתוח לתכנון הנאמנות בעלות:

אש"ל של מייסודה עליון.

טל: צפת. ,1362 ת.ד. ,1 ההסתדרות רח' כתובת:
 06972320 06972321

הסובלים העליון הגליל מאזור ניידים קשישים זכאי! מי
נפש. מתשישות

הכולל אבות בבית נפש לתשושי סגורה מחלקה השירות! מה
מיועדת המחלקה שונות. תפקוד ברמות מחלקות
רפיאיים שירותים ומספקת ארוך לטווח לאשפוז
וריפוי פיזיותרפיה וחוגים, תעסוקה וסיעודיים,

מיטות. 31 במחלקה בעיסוק. י <

ימות כל במשך ביממה, שעות 24 פועל המוסד הפעולה: שעות
השנה.

כיצד
לשכת באמצעות ורק אך נעשות הפניות לפנות! ולאן

המחוזית. הבריאות

נוהלי לפי המשפחה, של ההכנסות לרמת בהתאם תשלו0:
הבריאות. משרד

שירותים
לתשושים מחלקות כללית, סיעודית מחלקה נוספים:

יום. ומרכז ולעצמאים

73 7. : ■/[ י צפת



ן נוףחן אבות בית 
פרטית בעלות:

037211756 טל: 52413 גן, רמת ,38 שרת רוו' כתובת: יי

מתשישות הסובלים המרכז מאזור ניידים קשישים זכא*? מ* ;

נפש.

הכולל אבות בבית נפש לתשושי סגורה מחלקה השירות! מהו
מיועדת המחלקה שונות. תפקוד ברמות מחלקות
רפואיים שירותים ומספקת ארוך לטווח לאשפוז
וריפוי פיזיותרפיה, וחוגים, תעסוקה וסיעודיים,

מיטות. 54 במחלקה בעיסוק.
/י

השנה. ימות כל במשך ביממה, שעות 24 פועל המוסד הפעולה: שעות

כיצר
פנייה ע"י או חולים קופות באמצעות נעשות הפניות לפנות! ולאן

למוסד. ישירות אישית

הפונה. על חל במלואו התשלום תשלום:
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 השלושה גבעת אבות בית ן
תלאביב עירית בעלות:

03922473 טל: תקוה. פתח ארלוזורוב, רח' כתובת;

הסובלים אביביפו מתל ניידים קשישים זכאי! מ*
נפש. מתשישות

'1.*

הכולל אבות בבית נפש לתשושי סגורה מחלקה השירות! מהו
. . .; מיועדת המחלקה שונות. תפקוד ברמות מחלקות

רפואיים שירותים ומספקת ארוך לטווח לאשפוז
וריפוי פיזיותרפיה חברתית, תעסוקה וסיעודיים,

צפויה והיא מיטות 28 במחלקה בעיסוק.
ב1989. להיפתח י ■

ימות כל במשך ביממה, שעות 24 פועל המוסד הפעולה: שעות
השנה.

כיצד
לשכת באמצעות ורק אך נעשות הפניות לפנות! ולאן

הבריאות.

נוהלי לפי המשפחה, של ההכנסות לרמת בהתאם תשלום:
הבריאות. משרד

שירותים
הסמוך. סובל'' ב"בית כללית סיעודית מחלקה נוספים:

*  ...י

י,*'" .  ,  ו ■  ר י ■

 . / ■ . ן
. . ו . ו ■ . , י , . 1., ■ ■ _

 . . ;' t  r :■
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> נתניה גריאטרי מרכז *
1 י ■י

f , הבריאות משרד בעלות:

05355141,05355897 טל: נתניה דורה, שכונת  כתובת:
; ,1

הסובלים המרכז מאזור ניידים קשישים .יי י זכאי: מי
לזולתם או לעצמם סכנה ומהווים נפש מתשישות

שיפוט. וחוסר התמצאות אי עקב

שירותים הכוללת נפש לתשושי סגורה מחלקה השירות! מהו
וחוגים, תעסוקה וסיעודיים, רפואיים

סוציאלי. ושירות בעיסוק ריפוי פיזיותרפיה,
מיטות. 17 במחלקה

ימות כל במשך ביממה, שעות 24 פועל המוסד הפעולה: שעות
השנה.

כיצד
לשכת באמצעות ורק אך נעשות הפניות לפנותו ולאן

המחוזית. הבריאות יי ■ ■  |
י י י■ .

נוהלי לפי המשפחה, של ההכנסות לרמת בהתאם תשלום:
הבריאות. משרד

שירותים
כללית. סיעודית מחלקה ,י נוספים:

* ו
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 אבות) (נוה חנה פרדס גריאטרי מרכז ו

הבריאות משרד בעלות:

06370057 טל: 37000 חנה פרדס כתובת:

שאינם נפש מתשישות הסובלים ניידים קשישים זכאי? מי
אי עקב לזולתם או לעצמם סכנה מהווים

שיפוט. וחוסר התמצאות

שירותים עם נפש לתשושי סגורות מחלקות שתי השירות! מתו
וחוגים, תעסוקה וסיעודיים, רפואיים

סוציאלי. ושירות בעיסוק ריפוי פיזיותרפיה,
שנה תוך סה"כ. מיטות 48 המחלקות בשתי

מיטות. 28 עם נוסםפת מחלקה להפתח צפויה

ימות כל במשך ביממה, שעות 24 פועל המוסד הפעולה: שעות
השנה.

כיצד
לשכת באמצעות ורק אך נעשות הפניות לפנות! ולאן

המחוזית. הבריאות

נוהלי לפי המשפחה, של ההכנסות לרמת בהתאם תשלום:
הבריאות. משרד

שירותים
לעצמאים מחלקות כללית, סיעודית מחלקה נוספים: י

יום. ומרכז ולתשושים

יי פרדסרונה



* " ~י

,  הבריאות משרד בעלות:

75100 לציון ראשון (מלב"ן), 88 ת.ד. רמז, רח' י .  כתובת: יי
039552224 טל: ן י ,■■ י

נפש מתשישות הסובלים ניידים קשישים י זכאי! מ> i
אי עקב לזולתם או לעצמם סכנה ומהווים ;

שיפוט. וחוסר התמצאות י י יי

שירותים עם: נפש לתשושי סגורות מחלקות שתי השאלות! מהו י,
וחוגים, תעסוקה וסיעודיים, רפואיים

סוציאלי. ושירות בעיסוק ריפוי פיזיותרפיה, /

בסה"כ. מיטות 42 המחלקות בשתי  ■

ימות כל במשך ביממה, שעות 24 פועל המוסד הפעולה: שעות
השנה.

1 כיצד
לשכת באמצעות ורק אך נעשות הפניות לפנות! ולאן

המחוזית. הבריאות

%+nv r,", ,.fWhv tוIיי"וז התרויזות של המשפחה. לפי נוהלי

■ . ש>רות>ם
לתשושים ומחלקות כללית, סיעודית מחלקה " נוספים: : ו ■[

■ ולעצמאים.
1

i 

. I
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r שגב  גדרה סגטומום ו

פרטית בעלות:

05591254 טל: גדרה ,5 שכביץ רח'  כתובת;

מתשישות הסובלים הארץ אזורי מכל קשישים ■ל■ זכא*? מי
. / סיעודי. לטיפול וזקוקים נפש

, מיטות הכולל כרוניים לחולים חולים בית השירות! מהו
(אחת סיעודיות מחלקות בשתי נפש לתשושי
עם לאניידים), לחולים ואחת ניידים לחולים  ; ;

וריפוי פיזיותרפיה וסיעודיים, רפואיים שירותים . ; ,

בסה"כ. מיטות 30 המחלקות בשתי בעיסוק. י  ■;■■ :,:...'■ ■/

ימות כל במשך ביממה, שעות 24 פועל המוסד הפעולה: שעות
השנה.

י יי כיצד
ע"י או הבריאות לשכת באמצעות נעשות הפניות לפנות! ולאן

למוסד. ישירות אישית פנייה

נוהלי לפי המשפחה, של ההכנסות לרמת בהתאם תשלום;
התשלום  אישיות לפניות הבריאות. משרד

הפונה. על חל במלואו
j ■ י י .

י / . 1

י ■.

י . 1 ■ ' ;

_ . " / . i
■i.t ■ ■

1 79 גדרה
,1



ו שלווה גן חולים בית 1
: פרטית בעלות:

05224631 טל: השרון הוד ,7 ת.ד. . כתובת: 1

נפש. מתשישות הסובלים ניידים קשישים זכאי! מי

לטווח לאשפה המיועד נפש לתשושי חולים בית השירות! מהו
וסיעודיים, רפואיים שירותים ומספק ארוך

15 החולים בבית בעיסוק. וריפוי פיזיותרפיה,
מיטות. ■■■

ימות כל במשך ביממה, שעות 24 פועל המוסד הפעולה: שעות
השנה.

כיצד
למוסד. ישירות פניה דרך ורק אך נעשות הפניות לפנות! ולאן

בתשלום. כרוך השרות תשלום:

י  ■ ■ י י ■■ י \

. השתו הוד 80



 אבות תפארת חולים בית ו

פרטית בעלות:

03349097 035366175 טל: יהוד ,83 וייצמן רח' כתובת:

נפש. מתשישות הסובלים ניידים קשישים זכאי! מי

שירותים הכוללת נפש לתשושי סגורה מחלקה השירות! מהו
בעיסוק. וריפוי פיזיותרפיה, וסיעודיים, רפואיים

מיטות. 36 במחלקה

ימות כל במשך ביממה, שעות 24 פועל המוסד הפעולה: שעות
השנה.

כיצד
הבריאות לשכת באמצעות נעשות הפניות לפנותן ולאן
אישית פניה ע"י או חולים קופת המחוזית,

למוסד. ישירות

נוהלי לפי המשפחה, של ההכנסות לרמת בהתאם תשלום:
הבריאות. משרד

שירותים
כללית. סיעודית מחלקה נוספים:

81 יהוד 1

4 י י

* : ■*



ן שמחה נוה חולים בית 
.: ■ פרטית בעלות:

ירושלים מטרסדורף, קרית ,1 סורוצקין רח' כת1בת:
02535171 טל; 91150

מתשישות הסובלים הארץ חלקי מכל קשישים זכאי! מי
סיעודי. לטיפול וזקוקים נפש

לעצמאים, מחלקות: סוגי ארבעה יש זה במוסד השירות! מהו
נפש. לתשושי מחלקות ושתי לסיעודים לתשושים,

רפואיים שירותים מספקות המחלקות
חוגים, פסיכיאטרי, טיפול וסיעודיים,

51 המחלקות בשתי בעיסוק. וריפוי פיזיותרפיה
מיטות.

ימות כל במשך ביממה, שעות 24 פועל המוסד הפעולה: שעות
השנה.

כיצד
הבריאות לשכת באמצעות נעשות הפניות לפנות! ולאן

למוסד. ישירות אישית פנייה ע"י או המחוזית

נוהלי לפי המשפחה, של ההכנסות לרמת בהתאם תשלו0:
התשלום  אישיות לפניות הבריאות. משרד

הפונה. על חל במלואו

שירותים
כללית. סיעודית מחלקה נוספים:

וי

1 ירושלים 82 1 ן
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 מגדיאל נאות חולים בית ו

פרטית בעלות:

טל: מגדיאל ישראל, נצח פינת הנקין, רח' כתובת:
05227723 052448304

הסובלים הארץ אזורי מכל ניידים קשישים זכאי! מי
בצורכיהם. שולטים ועדיין נפש מתשישות

לאשפוז המיועדת נפש לתשושי סגורה מחלקה השירות! מהו
רפואיים שירותים וכוללת ארוך לטווח

בעיסוק. וריפוי פיזיותרפיה חוגים, וסיעודיים,
מיטות. 73 במחלקה

ימות כל במשך ביממה, שעות 24 פועל המוסד הפעולה: שעות
השנה.

כיצד
ע"י או הבריאות לשכת באמצעות נעשות הפניות לפנות! ולאן

למוסד. ישירות אישית פנייה

נוהלי לפי המשפחה, של ההכנסות לרמת בהתאם תשלום:
התשלום  אישיות לפניות הבריאות. משרד

הפונה. על חל במלואו

שירותים
כללית. סיעודית מחלקה נוספים:

83 " מגדיאל 1



ן בנימץ קרית 
. ■ פרטית בעלות:

04447324 04447305 טל: 28000 אתא, קרית .  כתובת

מבעיות הסובלים ניידים קשישים זכאי! מי
lr ■ פסיכוגריאטריות.

מיועדת סגורה פסיכוגריאטרית מחלקה השירות! מהו
רפואיים שירותים הכוללת ארוך לטווח לאשפוז
וריפוי פיזיותרפיה וחוגים, תעסוקה וסיעודיים,

מיטות. 39 במחלקה בעיסוק.

ימות כל במשך ביממה, שעות 24 פועל המוסד הפעולה: שעות
השנה.

כיצד
הבריאות לשכת באמצעות נעשות הפניות לפנות! ולאן
ישירות אישית פנייה ידי על או המחוזית

למוסד.

נוהלי לפי המשפחה, של ההכנסות לרמת בהתאם תשלו0:
התשלום אישיות לפניות הבריאות. משרד

הפונה. על חל במלואו

שירותים
כללית. סיעודית מחלקה נוספים:

1 קריתאתא . 84

^ י . ■ ו



;. f ■

t 

 רעננה משען I
י ■ י

י \ י .."י משען בעלות:

052445731 טל: 43100 רעננה ,112 ת.ד. כתובת:

שהינם פסיכוגריאטריות מבעיות הסובלים קשישים זכאי! מי
* . של משפחה בני (או הכללית ההסתדרות חברי

. משען. של האבות מבתי באחד דיירים או חברים),

הכוללות לפסיכוגריאטריה סגורות מחלקות שלוש השירות! מהו
וחוגים, תעסוקה וסיעודיים, רפואיים שירותים
סוציאלי. ושירות בעיסוק ריפוי פיזיותרפיה,

סה"כ. מיטות 126 המחלקות בשלוש י .

השנה. ימות כל במשך ביממה, שעות 24 פועל המוסד הפעולה: שעות

כיצד
משען של הראשי המשרד באמצעות נעשות הפניות לפנות! ולאן
בין א',ג/ה/ בימים: (64161 תלאביב ,27 בלול (רח'

אבות בבתי הנמצאים לקשישים .09.3007.30 השעות
האבות בית מנהל באמצעות נעשות הפניות משען, של יי יי י
הבריאות. לשכת דרך לפנות גם הקשיש.ניתן גר שבו  . . י . ,

בתשלום. כרוך השירות תשלום:

שירותים
כלליות. סיעודיות מחלקות נוספים:

(■ ■■■.. . ■ :; ., V. 5
■ ■ y 'ע , י

י, . . י'';. ^' י

■ . ../"\ ■'' "■ |:' 

.. ■ S■'y ■ ■. , ■
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ן נועם חולים בית 
פרטית בעלות:

05231215 טל: 43263 רעננה ,46 עקיבא רח' כתובת:

פסיכו מבעיות הסובלים הארץ אזורי מכל קשישים זכאי! מי
מקבלים לא סיעודי. לטיפול וזקוקים גריאטריות

לזולתם. או לעצמם סכנה המהווים קשישים

פסיכו מבעיות הסובלים לחולים מחלקות שתי השירות! מהו
נפש לתשושי פתוחה מחלקה .1 גריאטריות:
פיזיותרפיה וסיעודיים, רפואיים שירותים הכוללת
פסיכו סגורה מחלקה .2 בעיסוק. וריפוי
שירותים הכוללת קשה במצב לחולים גריאטרית

ופיזיותרפיה. וסיעודיים רפואיים

השנה. ימות כל במשך ביממה, שעות 24 פועל המוסד הפעולה: שעות

כיצד
המחוזית, הבריאות לשכת באמצעות נעשות הפניות לפנות! ולאן
למוסד. ישירות אישית פנייה ע"י או הרווחה משרד

נוהלי לפי המשפחה, של ההכנסות לרמת בהתאם תשלום:
במלואו התשלום  אישיות לפניות הבריאות. משרד

הפונה. על חל

1 רעננה 86
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ו כרוניים לחולים חולים בתי ן

ניידים נפש תשושי לאשפוז המקבלים
: נפרדת) פסיכוגריאטרית מחלקה בהם אין (אבל

* ■ י .■■.*■ ■ן

כרוניים לחולים "זיו" בי"ח השרון הול
;1 .... 43105 (מגדיאל)

",,'. "\ 05221179 טל: .י ,.

אסא* פיתוח הרצליה
46766,2 היהודים מדינת רח'

י .■" 03550325 טל: ; : ■ :■. ■*

נוף יפה .. חיפה
.■■ י, ■ . ., _ . : 31061 6127 ת.ד. ,■ . ל ,.

■■: ■ ■;.<.  . .'■>■
י ■,/ ,. ■ י ,י:: 04331422 טל: .. ■_ . י ■...

■ _* י '■ ■  . וזי .

' _ י'.'" ■ 

■ י  ^י *ל הרים "חמדת ירושלים
. ;י י 91007,788 ת.ד.

.,: 028542656 טל: . ■" 1

תלחי ירושלים
.■  12 תלחי רח' ^ י" ......<.■■■■ י. ^<■ '■ ■

02633805 טל: י :

■  ו .. '' . ■■■

אסא* יד מלל כפר
'.."■_ י . . : ז ■;,.. . 45920 ■■ /י" / . .

: י 05222253 טל:

 י י! ■■*:■■ י י1'*.. "י " ,■ י /י . . י. ■ ■.■
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ו כרוניים לחולים חולים בתי 1
ניידים נפש תשושי לאשפוז המקבלים
_ י . . ■' ^ . אבות חמדת , כץ פרדס

8 השעות שלוש רח' . ן

03704226 טל: !

סיני רמלה
72440,1 טולידאנו הרב רח'

082278689 טל;

* הראשונים גן רמת
4021 ת.ד. ,18 הראשונים דחי

03730522 טל:
i .

r0: ■

נפש לתשושי מיוחד סגל כולל *

י ן,



,י  ■" ■,<:■■
י "" . . "י  י >" £ יי

 1 נספח יי ן
אזורים לפ> פס>גוגר>אטר"מ שירותים

בעמוד פירוט

. הצפון אזור
30 יזרעאל עמק יום. מרכז*

 י  פסיכיאטריות מחלקות
19 *.. ■. צפת זיו כלליים: חולים בגתי
71 1' עכו אש"ל אבות: בתי
71 עפולה אש"ל
73 שלום) (סוכת צפת אש"ל ■ ■ ,

ח>פה אזור
39 בלומנטל יום: חולים בתי
8 ... פלימן

27 . גיל יום. מרכזי
32 '  י." חיים קרית
54 י בלומנטל פסיכיאטריים: חולים .'בתי 

55 . הכרמל טירת
59 חנה) (פרדס שלוה נווה ..■■■
67 (120 (עד חדרה אש"ל ממושן: לטיפול מוסדות
77 אבות) (נוה חנה פרדס

84 , בנימין קרית כרוגיים: לחולים חולים בתי

תלאביב אזור
38 ,י: כץ פרדס י י יום: חולים בתי

_ 1 .... ;1 
25 ברק בני יום: מרכזי

, 26 י כץ פרדס
/■ 28 . צהלון " ■

. / 34 . גן רמת

. i

89 1 נספח I



ן 1 נספח 
אזורים לפי פסיכוגריאטריימ שירותים

בעמוד פירוט
52 בתים אברבנאל פסיכיאטריים: חולים בתי

75 השלושה גבעת ממושל: לטיפול מוסדות
74 גן רמת רון נוף

81 יהוד אבות, תפארת גרוניים: לחולים חולים בתי

43 , אביב תל פסיכוגריאטרי: פרוייקט

המרכז אזור
7 הרופא שמואל יום: חולים בתי

אמבולטורי טיפול
11 השומר תל קליני): למחקר (תכניות

31 (ערוגות) המייסדים יום: מרכזי
33 רחובות ;יי ■

פסיכוגריאטריות מחלקות
47 הרופא שמואל גריאטריים: חולים בבתי

50 יעקב באר פסיכיאטריים: חולים בתי
60 תקוה פתח גנים כפר
61 לציון ראשון מרגלית נאות
62 רעננה שלמה קרית 

53 שלוותה

76 נתניה גריאטרי מרכז ממושל: לטיפול מוסדות
78 לציון ראשון גריאטרי מרכז
80 שלווה גן כרוניים: לחולים חולים בתי ו.

85 רעננה משען י.;

83 מגדיאל נאות
86 רעננה נועם
79 גדרה שגב
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1 1 נספח I
אזורים לפי פסיכוגריאטריים שירותים

בעמוד פירוט
ירושלים אזור

אמבולטורי טיפול
10 ■. צדק שערי קלע*): למחקר (תכניות

29 מלב"ב *ום: מרכז*

40 ,..■■ טלביה .  >ו0: חול*0 בת*

^ י. . , . . בבת* פס*כוגראטר*ות מחלקות
48 נשים ע^רת גר*אטר**מ: חולים

56 י טלביה פס*כ*אטר**ם: חול>0 בת*
57, שאול כפר , . ,. ,

58 י . יצחק נווה
69 באייר בית אש"ל ממושל: לטיפול מוסדות
70 מאוחד זקנים מושב

82 שימחה נוה כרוניים: לחולים חול*מ בת*

י .  הדרום אזור
37 שבע באר >ום: חולים בתי

51 שבע באר פסיכיאטריים: חולים בתי

65 י אשדוד אש''ל ■ / י אבות: בתי
66 (הלפרין) אשקלון אש"ל י )
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אזור לכל המשתייכות הער>ם רשימת

נהייה הצפון אזור
עכו

עפולה

צפת

הקריות חיפה אזור
  חדרה

חיפה

י * חנה פרדס
טבעון קרית 1

■ יעקב באר המרכז אזור
גדרה

(מגדיאל) השרון הוד
מלל כפר

, '  סבא כפר

■ . לוד ;

ציונה נס

נתניה . ,

תקוה פתח

לציון ראשון ו

רחובות

רמלה
רעננה , ,
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Chapter 2 describes the existing diagnostic services. The
. available diagnostic services are listed and the procedures for
obtaining services are detailed. Chapter 3 surveys the

 psychogeriatric services available in the community, while
Chapter 4 covers psychogeriatric care in institutional settings.
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THE INSTITUTE
is a national center devoted to research, experimentation and
education in gerontology and adult human development. It was
founded and is funded by the American Jewish Joint Distribution
Committee (AJJDC) with the assistance of the Brookdale Foundation
and the support of the Government of the State of Israel. Its research
is policy and programoriented multidisciplinary and, primarily, of
an applied nature.

The Institute tries to identify socially relevant problems and to
recommend alternative solutions to problems of the health and
social services. It attempts to bring together academic and
governmental experts and other public officials and citizens in order
to link research findings with their implementation.

ESHEL
was established by JDC/Malben in 1 969 and is jointly supported by
the Israeli government and JDClsrael.
ESHEL aims to develop services for the elderly by encouraging local
community organizations and national institutions with professional
and financial assistance. ESHEL maintains a core of professional
staff whose members workin cooperation with the local and national
organizations.
ESHEL is active in the development of community services for the
elderly, in the development of institutional services, manpower
training and development, planning sheltered housing programs and
their operation, and the planning and implementationof surveysand
research on subjects related to its programs.
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Preface
This guide is designed to inform family caregivers and health
and social service providers regarding services available in
Israel for psychogeriatric patients and their families. Only
service providers targeted exclusively on psychogeriatric
patients have been reviewed here, but many other services are
provided to psychogeriatric patients by general services serving
a broad spectrum of elderly. While we refer occasionally to
these more general services, we do not provide detailed
information about them. For those interested in this
information, there is a national directory of services published
by the Community Centers Association andJDCIsrael [Guide
to Entitlements and Services for the Aged in Israel, Israel
Association of Community Centers, 1982), as well as a number
of local directories.

It is our hope that this guide will help families and care / ■'
providers to deal with the system providing services for
psychogeriatric patients. It is important to remember that each
service has its own eligibility criteria and space limitations, and
that each service covers a speciifed geographic area.

How to Use the Guide

The guide is divided into three sections. The Introduction
(Chapter 1) is intended to assist families in identifying
symptoms. The importance of correct diagnosis is discussed,
and some of the problems facing the familers and some
deifnition of terms are presented.
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Chapter 2 describes the existing diagnostic services. The
available diagnostic services are listed and the procedures for
obtaining services are detailed. Chapter 3 surveys the
psychogeriatric services available in the community, while
Chapter 4 covers psychogeriatric care in institutional settings.
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