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 לעולם לא מאוחר מידי

. ייעודנו הוא חזון מרפאת הגיל השלישי הוא איכות חיים בזיקנה

מתן מענה לקשישים החווים קשיים רגשיים, מתוך כבוד, צניעות 

 ועניין.

מקצועיים  –נתקל האדם במגוון רחב של אובדנים  בגיל השלישי

בני אישיים )פטירת -)פרישה(, גופניים )החלשות, מחלות(, בין

)ירידה בזיכרון(. הצטברות  םוקוגניטיביי( משפחה וחברים

עשויה להוביל למצבים חדשים או חוזרים של אבל,  האובדנים

. מרפאת הגיל השלישי שמה לעצמה למטרה לקדם ודיכאון חרדה

נוכח אתגרים אלה, תוך אמונה  איכות החיים והמימוש העצמיאת 

בגיל המבוגר,  –ואולי דווקא  –כי טיפול ותמיכה נפשיים גם 

חלק  בתפיסה שהאדם הוא עשויים להביא להטבה משמעותית.

מסביבתו, המרפאה פועלת בשיתוף הדוק עם מגוון גורמים 

 בקהילה. 

 

הערכה הפגישה הראשונה מתקיימת עם פסיכיאטר/ית וכוללת 

אבחנה בסיום הפגישה נקבעת . גופנית, נפשית וקוגניטיבית

הפניה לטיפול פסיכולוגי,  -מתאימה תוכנית פעולה ראשונית ו

 םרלוונטיי םסוציאלייקביעת טיפול תרופתי, הפנייה לגורמים 

)מרכזי יום, עובדי רווחה, עמותות לאנשים עם דמנציה  בקהילה

ולניצולי שואה וכד'(, מתן אישורים לגורמים רשמיים )ביטוח 

 מפגשי מעקב מתקיימים לפי הצורך כללאומי, משרד האוצר( ועוד. 

 מספר חודשים. 

https://hospitals.clalit.co.il/shalvata/he/articles/anxiety_disorders/Pages/medication_treatment_for_anxiety.aspx
https://hospitals.clalit.co.il/shalvata/he/articles/anxiety_disorders/Pages/medication_treatment_for_anxiety.aspx
https://hospitals.clalit.co.il/shalvata/he/articles/mood_disorders/Pages/depression_treatments.aspx


 

 

 טיפול פרטני וטיפול קבוצתי כוללניתן אחת לשבוע והטיפול הפסיכולוגי 

וטיפולים דינמית,  התנהגותית, -תמיכתית, קוגניטיבית - במגוון גישות 

ההבנה כי  מתוךבוצות, מתבצע בק . חלק גדול מהטיפוליםבהבעה

בדידות מהווה את אחד האתגרים בגיל זה משותפים במידה רבה, וכי 

קבוצות  במרפאה בין השאר, פועלות. בזיקנההקשיים המשמעותיים 

דמנציה, סדנאות קשיבות )מיינדפולנס( ומגוון אנשים עם לבני זוג של 

 . רחב של קבוצות לטיפול דינמי ותמיכתי

 

)למעט מקרים יוצאי דופן בגילאים  65 המרפאה מקבלת מבוגרים מגיל

גיל השלישי  ה תניתן לקבל הפניה למרפא צעירים יותר(.

מרופא המשפחה ומגורמים קהילתיים )עובד סוציאלי,  בשלוותה

, 09-7478628את ההפניה לפקס שמספרו  שירותים חברתיים(. שלחו

את שמכם ואת מספר הטלפון שלכם, כדי שנוכל לחזור אליכם  ציינו

הפניה ולתאם את התור. לפגישת היכרות ראשונה יש להגיע עם  

 . (17 )טופס מרופא/ת המשפחה ועם טופס התחייבות

 

והטיפול בהם.  בחקר מצבים נפשיים בגיל הזיקנהנוטלת חלק  רפאההמ

 הוצגו בפורומים מקצועיים בארץ ובעולם. הפעילות והממצאים 

 

צוות המרפאה מורכב ממנהלת המרפאה, פסיכיאטר, מתמחים 

,  ותקליני ותסוציאלי ותעובד , ות קליניותפסיכולוגי ,  בפסיכיאטריה

 . סטודנטים ממגוון תחומים טיפולייםו  מטפלות בהבעה



 

 

 

 

 

 :שעות פעילות

 08:00-16:00  'ה – 'ימים א

 : מזכירות המרפאה

 09-7478628פקס:   I  09-7478500/ 09-7470321 טל '   

 :לפניות מיוחדות

 09-7470356  בשלוותה הציבור פניות על ממונה

  09-7478542 ( רשומות( רפואי למידע המחלקה

 לרשותכם, בבית החולים:

בית כנסת, טלפון  מכונה לחטיפים,  קפיטריה, מכונה לשתייה קרה וחמה, 

 Wi-Fiאינטרנט אלחוטי/  ציבורי,
 

 :לשימושכם

 www.emda.org.il – *8889   עמותת אלצהיימר ישראל -  עמד"א 

 -עמותה לתמיכה נפשית וחברתית בניצולי שואה – עמך
9300577-03     www.amcha.org   

   www.parkinson.org.il       6125043-054  מותת פרקינסון ישראלע 

 למשפחות נפגעי נפש בכפ"ס:תמיכה, ייעוץ והכוונה  -מרכז יה"ל 
 7402223-09   www.eychut.org.il 

http://www.emda.org.il/
http://www.amcha.org/
http://www.parkinson.org.il/
http://www.eychut.org.il/

