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?העזרה או ההשגחה על האדם הקרוב, האם בשנה האחרונה היו ימים או שעות שבהם נעדרת מעבודתך בגלל הטיפול: ש
) שאלה סגורה(    

כן
52%

לא
29%

/לא בטוח
לא יודע
לא עבדתי12%

במהלך השנה האחרונה
7%

  CAREGIVERS -כמחצית מה
מדווחים שבשנה האחרונה נעדרו מהעבודה עקב הטיפול במטופל שלהם

506=N          כלל ה- CG
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45% 27% 21% 6%

266=N          CG שנעדרו מעבודתם

?מכמה ימי עבודה נעדרת בשנה האחרונה בגלל מתן עזרה: ש
) שאלה פתוחה(    

5-1
ימים

6-10
ימים

11-30
ימים

30 -יותר מ
ימים

, שנעדרו מהעבודה בשנה האחרונה עקב הטיפול CAREGIVERS -למעלה ממחצית מה
ימים 6-10מדווחים שנעדרו לפחות 
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41% 26% 19% 7% 4% 3%

? מונע ממך קידום בעבודה /מתן העזרה לאותו אדם פוגע בך בעבודה או מעכב, באיזו מידה לדעתך: ש
)שאלה סגורה(

כלל
לא 

במידה
מועטה

במידה
חלקית

במידה
רבה

 /לא יודע
לא בטוח

במידה
רבה מאד

472=N          CGשעובדים

59%

, שעובדים CAREGIVERS -למעלה ממחצית מה
מעריכים כי הטיפול פוגע במידה כלשהי בקריירה שלהם
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44% 26% 15% 8% 4% 3%

? מתן העזרה לאותו אדם פוגע בהכנסה שלך, באיזו מידה לדעתך: ש
)שאלה סגורה(

 כלל
לא

במידה
מועטה

במידה
חלקית

במידה
רבה

 /לא יודע
לא בטוח

במידה
רבה מאד

53%

, שעובדים CAREGIVERS -למעלה ממחצית ה
מעריכים כי הטיפול פוגע במידה כלשהי ברמת ההכנסה שלהם

472=N          CGשעובדים

.   צרכים ועמדות, מאפיינים. בני משפחה מטפלים בישראל
CareGivers Israel    2018אוקטובר



?כדי לעזור לאותו אדם, האם עזבת בשנים האחרונות מקום עבודה: ש
) שאלה סגורה(    

כן
8%

לא
92%

, שעובדים CAREGIVERS -מה 8% -כ
מדווחים שהטיפול אילץ אותם לעזוב בשנים האחרונות מקום עבודה

472=N          CGשעובדים
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לא כן
עם המנהל הישיר

כן
עמית לעבודה/עם חבר

כן
עם משאבי אנוש

כן
*אחר

60%

24%
21%

6%
1%

? פנית למישהו במקום העבודה שלך בנוגע לטיפול באותו אדם/ האם דיברת עם מישהו: ש    
)שאלה סגורה(         

1% -שצוינו בשכיחות נמוכה מ, אחר כולל תשובות נוספות*    

   

מחר וניתן היה לסמן יותר מתשובה אחת 100%-כ גדול מ"הסה**      

, שעובדים CAREGIVERS -בלבד מה 40% -כ
בנוגע למטופל שלהם, פנו לגורם מסוים במקום עבודתם

בנטרול חפיפה 40%

472=N          CGשעובדים

.   צרכים ועמדות, מאפיינים. בני משפחה מטפלים בישראל
CareGivers Israel    2018אוקטובר



?המטפלים בקרוב חולה, האם לדעתך המדינה צריכה לעגן בחקיקה מעמד מיוחד לבני משפחה: ש
) שאלה סגורה(    

כן
92%

לא
8%

  CAREGIVERS -רובם המכריע של ה
תומכים בחקיקה שתעגן מעמד מיוחד לבני משפחה המטפלים בקרוב חולה

506=N          כלל ה- CG
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תוספת של ימי  
מחלה/חופשה

שנתית לצורך טיפול

נקודת זיכוי
ממס הכנסה

זכות לגמישות
במקום העבודה

הגנה מפני פיטורים
למול המעסיק 

בתנאים ומגבלות  (
)מסויימים

מרכזי ייעוץ עירוניים
לבני משפחה מטפלים
לקבלת מידע והכוונה

ליווי רגשי
או משפחתי מסובסד/ו

שיקום מקצועי
עבור מי שעזב

את מקום העבודה
בגלל הטיפול

*אחר אחר*

81%

73%

62%
60%

56%

48%

38%

3%
8%

?  בחקיקהיש  לכלול ) בן המשפחה המטפל(אילו זכויות ושירותים עבורך : ש    
)שאלה סגורה(         

   

463=N          CG  שתומכים בחקיקת מעמד מיוחד
לבני משפחה המטפלים בקרוב חולה                    

מחר וניתן היה לסמן יותר מתשובה אחת 100%-כ גדול מ"הסה*    
1% -שצוינו בשכיחות נמוכה מ, אחר כולל תשובות נוספות**    

CAREGIVERS -שתי הזכויות היותר נדרשות בחקיקה בנושא ה
חופשה ונקודות זיכוי במס הכנסה/תוספת ימי מחלה: הם
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