
טולדנוד כרמית "עו

2022כנס משפחות אילת 

-בין משפטי למשפחתי

,מעמד המשפחה בבריאות הנפש

הזווית החוקית  



...לפעמים התחושה כבן משפחה היא 



במילםאודות הייעוץ המשפטי 

מידע וייעוץ חינם לבני המשפחה בהקשר של טיפול •

מתמודדוליווי בן משפחה 

ללא ייצוג  •

בגישה רב מקצועית  •

ייעוץ בשנה פגישות 2-כל משפחה זכאית ל•

מילםקביעת מפגשים מראש מול מרכז •



שירותי הרווחה  

ושיקום

שירותי הבריאות  

בקהילה ובבתי החולים  

ביטוח  / בנק 

הטבות  / לאומי

ממשרדי ממשלה  

וגופים אחרים 

עסקים פרטיים  

בני משפחה 

מטפלים  



המכירים בבני משפחה מטפלים  נוהלים/ חוקים

:  משרד הבריאות–נוהל עבודה עם משפחות של מטופלים באשפוז פסיכיאטרי •

.  מהווה חלק חשוב ביותר בטיפול...מעורבת המשפחה" •

לפיכך קיימת חשיבות רבה להתאמה  ולהנגשה של  

השירותים השונים עבור המשפחה על מנת לסייע  

"  בהתמודדות המורכבת ולייעל את השירות

)51.014מתוך נוהל )•

הקמת מרכזי משפחות בבתי החולים עם צוות שיש לו הכשרה ייחודית לנושא . 1•

הקמת פורום משפחות פעילות. כנסים וקבוצות, יעוץ, למתן ליווי

מידע ופרסום אודות שעות קבלה והתקשרות בבית החולים הנגשת. 2•

, המשפחה כנתמכת. התערבות עם בני משפחה במהלך האשפוז של המתמודד. 3•

מלווה ושותפה



הדרכה  , נקבע ייעוץ–2001-ס"התש, בחוק שיקום נכי נפש בקהילה•

נפשוהנחיה למשפחות נכי 

ותקנות טיפול בחולי נפש  1991-א"התשנ, חוק טיפול בחולי נפש

:  1992-ב"תשנ

,  אחות, אח, צאצא, הורה, בן זוג–" קרוב":" אדם קרוב"הכרה במעמד •

ומאומץמאמץ , סבה, סב

הודעה לקרוב על אשפוז בן המשפחה  •

לבית החולים לשם אבחון  ,  בתוך חמישה ימים, הזמנת הקרוב•

פסיכוסוציאלי למתמודד

והשמעת טיעונים  הפסיכאטריתבועדהנוכחות •

בכפוף לחריגים בחוק, הבעת התנגדות לשחרור מאשפוז•

זכות להגשת ערר על החלטת ועדה פסיכיאטרית בשם המתמודד•

בסודיות אולם נקבע בחוק שעל אף  מחוייביםהרופאים : לעניין סודיות•

הרופא יכול למסור מידע על מצבו של החולה לקרובו  , חובת הסודיות

.  לפי שיקול הדעת של הרופא, של המתמודד



משפטית  -ציר ההתערבות המשפחתית 

ללא  

התערבות  
אפוטרופוס  

לגוף ולרכוש
פעולות  

עצמאיות

תמיכה  

בקבלת  

החלטות  

ייפוי כוח  

מתמשך



תודה על ההקשבה  


