
קבוצות פייסבוק  
במסגרת העמותה אנו מפעילים קבוצות פייסבוק סגורות לחברי 
העמותה, להורים לילדים המתמודדים עם מחלות המפרקים של 
הילדות, קהילת המלווים של חברי העמותה, ויש לנו דף ציבורי 

פתוח לקהל הרחב.  

קבוצות תמיכה 
לחברי העמותה (בימי שגרה המפגשים הינם פיזיים, נכון לכרגע 
לאור נגיף הקורונה, הקבוצות וירטואליות). נשמח לחבר אתכם, 

חברי עמותה, לקבוצות התמיכה שלנו. 
ניתן ליצור איתנו קשר בהקשר הצטרפות לקבוצות התמיכה ע"י 

info@mifrakim.org.il :שליחת מייל לעמותה

ערוץ יוטיוב  
ערוץ ובו סרטונים רלוונטים רבים בתחומים שונים ומגוונים. מומלץ 

להירשם כמנויים לערוץ ועל ידי כך לקבל התראות כשעולים 
סרטונים חדשים.  

כלל השירות שלנו ניתן לחברי עמותת מפרקים צעירים, 
אנו מזמינים אתכם להצטרף לקהילה פעילה מאד ההולכת 

וגדלה מדי יום, ההצטרפות לעמותה הינה ללא עלות! 
החברות בעמותה היא מקור הכח שלנו. 

עמותת מפרקים צעירים - העמותה שלנו ובשבילנו! 

על העמותה 

מפעלי העמותה: 

עמותת מפרקים צעירים - מתמודדים עם מחלות מפרקים אוטואימוניות 
ואינפלמאטוריות. אנו שם עבור ילדים, צעירים, בוגרים ומבוגרים, הורים 

 .(Care givers) לילדים המתמודדים עם המחלות הללו ומלווים

אנו מחויבים לתמוך בכם באתגר היום יומי העומד בפניכם, בשימור יכולת 
התנועה, בתקווה ובשמחת החיים. 

העמותה מסייעת למתמודדים ומעניקה לכם תמיכה וכלים העומדים 
לרשותכם במישור האישי והמשפחתי. 

העמותה שמה לה למטרה לפעול להגברת המודעות הציבורית למחלות  הציבורית למחלות 
ולהשפעת היומיומית על המתמודדים, להרחבת הידע והפצת מידע אודות 

המחלות, זכויות החולה וחידושים בטיפול.  
כמו כן אנו מקדמים הנגשה של מגוון טיפולים ותרופות מתקדמות עבורם. 

מפגשי זום בתחומים שונים 
הרצאות ראומטולוגים, פסיכולוגים, רוקחת קלינית, מפגשים עם 

עו"ד בכל הנוגע לעולם הזכויות הרפואיות, ביטוחים רפואיים, אתגר 
ההתמודדות היומיומי של הורים, ועוד ועוד.  

בימי שגרה אנו מקיימים ימי עיון, כנסים ויום הילד לרווחת ילדי 
העמותה המתמודדים עם המחלות וילדי חברי העמותה.  

אתר העמותה 
עדכני, בעל מידע רב בכל הקשור למחלות המפרקים השונות, 
אורח חיים, זכויות, מערכות יחסים, מיניות וגיל הפוריות, מידע 

שימושי כגון שירות אחיות, מרכזים ראומטולוגים ועוד.  

הרמיסומטר 
העריכו את מצבכם וקבלו 
הכוונה בדרך להפוגה במחלה 
הידעתם?  ניתן להגיע להפוגה הידעתם?  ניתן להגיע להפוגה 
בדלקת מפרקים שגרונתית 
(RA) ולשפר משמעותית את 
הבריאות ואיכות החיים. 
העריכו את מצבכם על מדד 
הרמיסוטמר וקבלו הכוונה 
לניהול נכון של המחלה.  

תזכורות בשנה 
כדי להקל עליך, ולסייע לך כדי להקל עליך, ולסייע לך 
בשמירה על שגרת בדיקות 
תקופתיות בשנה הקרובה, אנו 
יכולים לשלוח לך תזכורות 
לקבוע תור ל'בדיקת מצב 
המחלה' אצל הראומטולוג/ית 
שלך (4 הודעות סמס, אחת 
כל 3 חודשים או הודעת דוא"ל  חודשים או הודעת דוא"ל 

בודדת). 

קורס ניהול  
מחלות כרוניות  
"בידיים שלי" 
הקורס המאורגן הייחודי הקורס המאורגן הייחודי 
והיחיד בישראל לקבלת כלים 
למתמודדים עם המחלות 
שלנו, שתורם מאד לאפשרות 
של איכות חיים טובה, 
התנהלות יומיומית וקבלת 
המחלה. הקורס מיועד לחברי 
העמותה בלבד, הכולל עלות העמותה בלבד, הכולל עלות 
מינימלית להצטרפות אליו. 

קשר טלפוני 
ניתן ליצור קשר עם העמותה במייל, בפייסבוק ובאינסטגרם. לבקש 
לשוחח איתנו טלפונית להתייעצות כללית (אנחנו לא רופאים אלא 
מתמודדים עם מחלות המפרקים, כך שהייעוץ אינו רפואי), אנו 
מקיימים שיחות רבות עם אנשים הזקוקים לעזרה ראשונה, 

התייעצות לגבי מגוון נושאים ועושים זאת באהבה גדולה וברצון רב. 

׳עמותת  ִמפרקים צעירים׳  
חפשו אותנו ב- 


