
 המתמודדות עם הפרעה או מחלה נפשית
של אחד מבני המשפחה

מית"ל שלוותה
מרכז יעוץ ותמיכה למשפחות מית"ל שלוותה: ת.ד. 94, הוד השרון 45100

 מענה טלפוני )תא קולי(: 09-7478611
פקס: 09-7470375  

meitalfamilysuppp@clalit.org.il :דואר אלקטרוני 

 אנו מבטיחים 
 לנסות לתת את המענה 

המיטבי עבורכם
 בתוך המחלקה 

ומחוצה לה

לשימושכם, כתובות לאתרים שימושיים:

  www.btl.gov.il :)אתר ביטוח לאומי )לקבלת מידע בנושא קצבאות וזכאות לסל שיקום
www.maman.org.il :ממ”ן - מרכז מידע ושיתוף לנפגעי נפש

www.enosh.org.il :אנוש- העמותה הישראלית לבריאות הנפש
 מרכז יה"ל – תמיכה, ייעוץ והכוונה למשפחות נפגעי נפש בכפ"ס:

www.eychut.org.il | 09-7402223



מית"ל נוסד מתוך תפיסה כי למשפחה יש תפקיד וחשיבות רבה בהתמודדות עם בן משפחה 
הסובל מקושי או מחלה נפשיים, תוך הבנה כי כל בני המשפחה המושפעים מהמחלה זקוקים 

לסיוע, ייעוץ ותמיכה עבור עצמם.

אנו כאן כדי ללוות, לתמוך ולתת כלים שיסייעו לבני המשפחה להתמודד טוב יותר עם הטיפול בבן 
 המשפחה, במהלך האשפוז ובקהילה. 

צוות המרכז מיומן ומנוסה, הן בפסיכיאטריה והן בעבודה עם משפחות, ובמציאת איזון ראוי בין 
 הטיפול בבן המשפחה המתמודד, לבין המשך חיים מתפקדים לשאר בני המשפחה, 

וסיוע בתיווך מול גורמי הטיפול ואנשי הצוות ביחידות השונות.

מחקרים מצביעים על כך כי התערבות מקצועית וליווי משפחות, כחלק מהרצף הטיפולי, מסייעים 
במניעת אשפוזים והפחתת סימפטומים של המחלה ומשפרים את איכות חיי המשפחה ותפקודה.

ניתן לפנות דרך הצוות המטפל  • 
מנהל הטיפול עומד לרשותכם בכל שאלה ופניה. הנכם מוזמנים לפנות אליו ולשתף 

בתחושות ובהתמודדות.

מית"ל  שלוותה - מרכז יעוץ ותמיכה למשפחות  • 
 יעל מזאל- קדרון, עובדת סוציאלית קלינית, רכזת מית"ל

 מענה טלפוני )תא קולי(: 09-7478611
 פקס: 09-7470375  

meitalfamilysuppp@clalit.org.il :דואר אלקטרוני

איך פונים?

השירותים הניתנים במית"ל שלוותה

 יעוץ וליווי פרטני למשפחות• 
 ניתן לתאם מפגש פרטני של איש מקצוע מצוות מית"ל עם בני המשפחה. 

במפגש תותאם תכנית התערבות המותאמת לצרכי המתמודד והמשפחה.

 קבוצות טיפול ותמיכה• 
 במית"ל שלוותה קבוצות תמיכה וטיפול המלוות את בני המשפחה: קבוצות למשפחות, 

קבוצות לבני זוג ולבני משפחה של המטופלים.

 תיווך למשפחות• 
צוות מית"ל מסייע למשפחות בפניה לשרותים נוספים בקהילה, מתן מידע ועזרה במיצוי זכויות. 

 הדרכות לצוותים רב מקצועיים בבית החולים• 
הדרכות וסדנאות ייחודיות לצוותים בנושא המפגש עם המשפחות והתערבות משפחתית. 

צוות המרכז מעודד שיתופיות בין המתמודד, הצוות המטפל בביה״ח 
והמשפחה, לקידום תהליך ההחלמה והתמודדות המטופל ומשפחתו.
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