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ברכת מנכ"ל משרד הרווחה

משרד הרווחה והשירותים החברתיים גאה להציע 
מגוון תכניות שנועדו לסייע במצבי משבר זמניים או 

מתמשכים. בחוברת זו שנכתבה במקור באנגלית, 
מוצג חתך רוחבי של יוזמות המשרד הנמנות עם 

המתקדמות בעולם בתחום הרווחה החברתית. מטרת 
פרסום זה היא לסייע בחילופי ידע, שיטות ותכניות 
מיטביות )Best Practices( עם מדינות אחרות וכן 

לשתף את הציבור באופן שבו המשרד מתמודד עם 
אתגרים חברתיים. אנו מאמינים שהשקעה בתכניות 

חברתיות, ביבוא תכניות מוכחות מרחבי העולם ויישומן 
המוצלח בארץ הם בסופו של דבר השקעה בחוסנה 

של הקהילה והחברה.

הצורך בהגנה ובעזרה לאנשים פגיעים הוא נושא 
בולט בשיח הציבורי העולמי ובישראל בפרט. הערכים 

המשותפים שעליהם גדלנו כולנו מדברים על 
סולידריות, על הכלה חברתית, על סיוע לרע, על שוויון 
הזדמנויות ועל קידום. ערכים אלה אף עומדים בבסיס 

עבודתו של משרד הרווחה, והמשרד שם לו למטרה 
לשפר תכניות קיימות ובה בעת לחפש תכניות חדשות, 

שערכים אלו עומדים בבסיסן, שייטיבו עם הזקוקים 
לעזרה.

אנו מאמינים שאין להגביל את התכניות החברתיות 
לעזרה ישירה שאנשים פרטיים הזקוקים לכך מקבלים. 

שירותי הרווחה אינם צריכים להתפרש כמקור עזרה 
לקבוצה נבחרת בלבד, אלא יש לראות בהם אוסף של 
פעולות שמטרתן לחזק את חוסנו של המארג החברתי 

כולו. 

מרכזי טיפול לילדים במצבי מצוקה של התעללות או 
סכנה בתוך המשפחה לא רק עוזרים לילדים בעת 
המשבר עצמו, אלא מעניקים להם כלים הכרחיים 

לניהול חיים מועילים, שיאפשרו להם להיות בבגרותם 
הדור הבא של המורים, העובדים הסוציאליים והרופאים 

שלנו. מסגרות התומכות בנוער בסיכון מספקות 
למתבגרים חינוך, כישורים ישימים וטכניקות לעצמאות 

כדי שיוכלו להיות חברים עצמאיים ותורמים בקהילה.

באמצעות טיפול והשמה תעסוקתית לאנשים עם 
אוטיזם וכן לאנשים עם מוגבלות התפתחותית ניתן 
לחזק את עצמאותם ולאפשר להם לתרום תרומה 

בעלת ערך כלכלי לכוח העבודה הלאומי.

פעולותינו גם מחזקות את עמידותן של קהילות במצבי 
חירום ומאפשרות לאנשים פרטיים לסייע לשכניהם 
במקרה ששירותי החירום עמוסים. באמצעות פיתוח 

של שירותי קהילה וסולידריות חברתית המשרד תורם 
למאמצי המדינה להגדיל את הפוטנציאל החברתי 

והכלכלי שלה.

כגוף היוזם תוכניות חברתיות המשרד אינו רק עוזר 
ללקוחות המשרד. פרסום תוכן חדש ויעיל מאפשר 
הליך פתוח ויעיל של חילופי תפיסות וחידושים בין 

מדינות. בדיקת גישות חדשות וידע שנצבר מניסיונות 
כאלה - ערכם לא יסולא בפז עבור קהילת הרווחה 
הבין-לאומית. חילופי מידע חופשיים בנוגע לסוגיות 
חברתיות שונות הם הדרך היעילה ביותר להתגבר 

על בעיות שהן נחלתן של כל האומות. אנחנו מקווים 
ששיתוף פעולה רב יותר בין מדינות בעתיד יניב 
שירותים טובים יותר לכל בני האדם בכל העולם.

פועלם של אנשי משרד הרווחה הביא לפיתוח יוזמות 
חדשות שישרתו טוב יותר קהילות בסיכון ברחבי 

ישראל. סגל העובדים המסור שלנו פועל ללא ליאות 
לשיפור רמת החיים בקרב האוכלוסיות הפגיעות. 

ברצוני להודות להם על השירות, המנהיגות והמסירות 
למען צמיחתן של פעולות הרווחה.

ברצוני להודות לאגף משאבי קהילה ולמחלקה ליחסים 
בינלאומיים בפרט על עריכת הפרסום, שרבים יוכלו 

ללמוד ממנו, לשתף אותו ולשפר באמצעותו ככל 
שנדרש.

כל טוב,

יוסי סילמן, מנכ"ל משרד הרווחה

שירותים חברתיים מיטביים במדינת ישראל
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דבר מנהלת האגף למשאבי קהילה

במשך 27 שנות עבודתי במשרד, עמדתי אינספור 
פעמים נפעמת ומתרגשת משפע התוכניות החדשניות 
שנולדו מתוך רצון של אנשי מקצוע לסייע ולהטיב עם 

אוכלוסיית היעד של המשרד החל מפעוטות בגיל הרך 
וכלה בזקנים, בעלי צרכים מיוחדים, נכים ונוער בסיכון. 

כל התוכניות הללו שהיו מובילות בתחומן זכו להערכה 
רבה בקרב אנשי מקצוע מאותו תחום אך לא נחשפו 

לקהל הרחב ולעתים גם לא לעובדי משרד הרווחה 
עצמם העוסקים בתחומים אחרים.

לכן אני גאה במנהלת המחלקה ליחסים בין לאומיים, 

הגב' רננה תכלת, שיזמה את הרעיון לפרסם בקרב 
הציבור בארץ ובעולם את שפע התוכניות המיטביות 
שנבנו במשרד לטובת האוכלוסיות השונות ויחד עם 

הצוות הקבוע, סטודנטים ומתנדבים הפיקו חוברת 
מקצועית וחשובה זו. 

אני בטוחה כי חוברת זו תהווה אבן דרך בהיסטוריה 
המקצועית של משרד הרווחה ואני גאה בעובדי 

המחלקה שיזמו הפקת חוברת זו בתיאום עם עובדי 
השירותים השונים במשרד.

תפקידנו באגף ליצור חברה אזרחית בעלת חוסן 

ועוצמה, ידע הוא כוח ומטרת החוברת להעניק כלי וכוח 
לאנשי מקצוע בפרט ולאזרחי המדינה בכלל ולהפיץ 

תורה זו מירושלים לכל העולם.

תקראו ותרוויחו.

בברכה,

נילי דרור 
מנהלת האגף למשאבי קהילה

שירותים חברתיים מיטביים במדינת ישראל
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דבר ראש המחלקה ליחסים בין לאומיים 

הנני שמחה להציג את חוברת השירותים המיטביים 
הראשונה מטעם משרד הרווחה. מדובר בפרויקט 

ראשון מסוגו המציג את העשייה הנפלאה המתקיימת 
במשרד הרווחה הישראלי באופן מתומצת ונגיש 

לעמיתים החיצוניים. כמי שמצויה בקשרים תכופים 
עם משרדים ורשויות שונים בישראל ומחוץ לה, קל 

להבחין בידע הייחודי שהוא נחלת המשרד. הפרויקט 
של כתיבת חוברת זו נוצר מתוך הכרה מלאה בידע זה 

ונועד להפצה בקרב בעלי מקצוע רלוונטיים ובעיקר 
גורמי רווחה בחו"ל. כולי תקווה כי זוהי תחילתה של 
בניית גשרים נרחבת בין משרדנו לעמיתים בעולם, 

אשר תאפשר להפיץ את המידע והמודלים הטיפוליים 
המפותחים ומיושמים במסגרת פעילות המשרד. כל 
זאת לצד פתיחת דלת לקבלת מידע דומה משירותי 

הרווחה במדינות אחרות הנוגע לפרקטיקות מקצועיות 
מיטביות כמקור ללמידה על שינויים מבניים או חלופות 
מקצועיות בתחומי העשייה השונים. החשיבות הגדולה 

של שותפות בין-לאומית והחלפה הדדית של מידע 
הן שמאפשרות לספק טיפול מיטבי לאוכלוסיות 

מוחלשות.

החוברת מציגה פרקטיקות מיטביות, כפי שעלו 
בעבודת מיפוי משותפת של המחלקה עם השירותים 

השונים. המידע על פרקטיקות אלו כולל מפעם 
לפעם גם ארגונים חיצוניים העובדים בשיתוף עם 

משרד הרווחה למימוש מדיניותו. ככלל ניתן לזהות 
בפרקטיקות המוצגות בחוברת כללי מדיניות עקביים, 

כגון תפיסה מורכבת של בעיות חברתיות ובניית צוותים 
רב-מקצועיים במטרה לרפאן. הגישה הנהוגה ברוב 

המחלקות ככולן היא גישה טיפולית-חינוכית אנושית 
ו"ממוקדת לקוח". יתרה מזאת, שירותי המשרד השונים 

פועלים מתוך מודעות מלאה לרבגוניות המאפיינת 
את האוכלוסייה בישראל אשר כוללת קבוצות רבות 

הנבדלות על בסיס לאום, דת, ותק בארץ ועוד. המשרד 
מתאים את שירותיו לאוכלוסיות השונות על מנת 

למקסם את אפקטיביות השירותים ומתוך גישה רב-
תרבותית.

בראש ובראשונה תודות למנהלת האגף למשאבי 
קהילה, הגב' נילי דרור, אשר נותנת גיבוי ויד חופשית 
ומאפשרת צמיחה, התפתחות וחקר עולמות חדשים, 
כפי שניתן לראות מחוברת זו שהיא חלק מהתהליך.

ברצוני להוקיר תודה לארגון רוח חדשה ומרכז בגין 
ולתכנית מסע על הפעלת תכניות התמחות. מתמחותיו, 

שאני רואה בהן חלק בלתי נפרד מהמחלקה, הן 
שהביאו לכתיבת חוברת זו.

תודה לצוות המחלקה המסור והנדיר: דיברה הורוביץ, 
בנימין בהר, קרלי אולניק )מתמחה(, אביגיל רמז 

)מתנדבת(, אייל בר ואליסה ברקת )מתמחים בעבודה 
סוציאלית בין-לאומית(. תודה מיוחדת למירב קצב 

ולסלינה ניימן, מתמחות עבר במחלקה שהחלו את 
התהליך וניהלו את כלל העשייה הזו באופן מקצועי, 

מהיר ומסביר פנים.

חשוב לי להודות ולהדגיש את שיתוף הפעולה הנהדר 
עם הצוות המקצועי של המשרד - מנהלי אגפים, 
מנהלי מחוזות, מנהלי תחומים, שירותים וסגניהם, 

המפקחים הארציים והיועצים לשירותי המשרד 
אשר ללא הירתמותם לא הייתה מתאפשרת כתיבת 

החוברת.

בסוף חוברת זו תוכלו לקרוא על פועלה של המחלקה 
ליחסים בינלאומיים וכן על דרכים ליצירת קשר עמנו. 

נשמח לקבל כל הערה ותגובה.

קריאה מהנה ומועילה!

רננה תכלת
מנהלת המחלקה ליחסים בינלאומיים
משרד הרווחה

שירותים חברתיים מיטביים במדינת ישראל
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רשימת תודות לשותפים במחלקות השונות אשר תרמו מזמנם לאיסוף המידע והבקרה עליו:

 אבי סנדר

 אורנה הירשפלד

 אורנה יוגב

 איילה מאיר

 ד"ר אילן פלדברג

 אילן שריף

 אילנה גלייטמן

 איריס פלורנטין

 אפי ברוור

 אפרת לינקובסקי

 אפרת שרעבי

 אסתי שדה

 ברוך שוגרמן

 גלית גבע

 דינה שלום

 דניאל כץ

 ד"ר דיצה מורלי-שגיב

 חוה לוי

 חיים לבנה

 טלי יוגב

 טלל דולב

 ד"ר יואב מריק

 יוסי פולק

 יחיאלה ארבל

 לילי אבירי

 מארק שמיס

 נורית ויסברג-נקאש

 נחום עידו

 ספי גולן

 ענת ענבר

 פאני יוז

 ציפי נחשון גליק

 רחל אבידן

 רחלי ארזי-שיף

 שוש זאב רשף

 ד"ר שלי נורדהיים גולן

שירותים חברתיים מיטביים במדינת ישראל
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שי"לעבודה קהילתית

השירות
לאזרחים ותיקים

יחסים בין 
לאומיים

השירות 
לעיוור

שר הרווחה והשירותים החברתיים

המנהל הכללי

סמנכ"ל בכיר למינהל ומשאבי אנוש

משאבי
אנוש

לשכה 
משפטית

האגף לטיפול 
במוגבלות שכלית 

התפתחותית
האגף לשירותי 

תקון ונוער מנותק
האגף לשירותים 
אישיים וחברתיים

אגף משאבי 
קהילה

האגף לשירותי 
שיקום

התוכנית 
הלאומית לילדים 

ונוער
בסיכון

ביטחון 
השירות חשבותוחירום

בקהילה
שירותי מבחן 

לנוער
רווחת הפרט 

והמשפחה
סיוע לבודדים 

ועדות ערר
השירות לטיפול 
ושיקום קהילתי

מחוזותֿ:
חיפה והצפון	 
ת"א והמרכז	 
ירושלים	 
באר שבע 	 

והדרום

השירות לנוער, 
צעירות וצעירים

אבחון 
וקידום

חקירת ילדים 
וחקירות מיוחדות

חסות
נוער

תמרוץ 
תגמול

מהנדס 
ראשי

שירותי 
בריאות

שיקום 
נוער

השירות 
לאימוץ

מוסדות 
ציבור

שיקום 
תעסוקתי

טיפול באדם 
עם אוטיזם

רשומות 
ומידע

מערכות הדרכה
מידע

האגף למחקר, 
תכנון והכשרה

עזבונותמשמעת

רכש, נכסים
ולוגיסטיקה

תקצוב 
וכלכלה

השירות לדיור
חוץ ביתי

שירותי מבחן 
למבוגרים

השירות 
השירות לטיפול התנדבותלילד ולנוער

חוץ ביתי

טיפול 
בהתמכרויות

או"ם ברשויות 
מקומיות

מינהל ומשק 
במוסדות

ביקורת 
פנימית

שירותי רווחה 
לעובדים

דוברות, 
הסברה 

ופניות ציבור

המשנה למנכ"ל
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ילדים ונוער
התכנית הלאומית לילדים ונוער בסיכון

השירות לילד ולנוער

השירות למען הילד - אימוץ

השירות לנוער, לצעירות ולצעירים

השירות לשיקום נוער בסיכון 

רשות חסות הנוער – נוער בקצה הרצף 

שירות המבחן לנוער
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ילדים ונוער       התכנית הלאומית לילדים ונוער בסיכון

התכנית הלאומית לילדים ונוער בסיכון

התכנית הלאומית לילדים ונוער בסיכון נועדה לחולל 
שינוי מקיף בהתמודדות של החברה הישראלית עם 
ילדים ונוער בסיכון ועם משפחותיהם. שישה משרדי 

ממשלה חברו יחד על מנת ליישם את החלטת 
הממשלה ליישום המלצות הוועדה הציבורית לבדיקת 
מצבם של ילדים ונוער בסיכון ובמצוקה )ועדת שמיד(. 

משרד הרווחה והשירותים החברתיים מוביל ומתכלל 
את התכנית, משרד החינוך שותף להפעלת התכנית 

במחוזות ומשרדי הבריאות, קליטת העלייה, ביטחון 
הפנים ומשרד הכלכלה לוקחים כל אחד חלק פעיל 

בתכנית וביישומה. בנוסף לכך שותפים בתכנית מרכז 
השלטון המקומי וג'וינט ישראל.

התכנית מכוונת לצמצם את היקף הילדים ובני 
נוער החיים במצבים המסכנים אותם במשפחתם 

ובסביבתם. מדובר בתפיסה נרחבת של מצוקה 
המקיפה שבעה תחומי חיים עיקריים: קיום פיזי מהיבט 
של בריאות והתפתחות, השתייכות למשפחה, למידה 
ורכישת מיומנויות, רווחה ובריאות נפשית, השתייכות 

והשתתפות חברתית, הגנה מפני אחרים ועקב כך 

גם הגנה מהתנהגות מסכנת שלהם עצמם. 
כל משאבי התכנית כפי שהוקצו על ידי 

הממשלה מיועדים לפיתוח מענים בקהילה. 
כשליש מהמשאבים מופנים לתכניות, 

התערבויות ושירותים עבור ילדים בגיל הרך.

לתכנית יש מערכת מידע מלווה הנקראת 
תשתית מידע יישובית - תמ"י, ומטרתה 
לאפשר ליישובים המשתתפים בתכנית 

הלאומית לתעד ולהפיק מידע על אודות 
הילדים וההורים המשתתפים במענים 

וכן לנהל את הפעילות הנעשית בוועדות 
ובצוותים השונים הפועלים במסגרת התכנית.

התכנית מיושמת כיום בלמעלה מ-170 
יישובים, אגדי יישובים ושכונות שנבחרו על פי 

קריטריונים סוציו-אקונומיים ובשאיפה לסייע במיוחד 
לקבוצות אוכלוסייה מוחלשות ייחודיות. העיקריות 

שבהן - האוכלוסייה הערבית, האוכלוסייה החרדית 
ועולים חדשים. נוסף על הסיוע הזה אשר הנו לב 

התכנית, התכנית מאפשרת חיזוק העדפות וקבלת 

החלטות בין-מקצועיות בקרב הרשויות הרלוונטיות 
למטרות סיוע לילדים ונוער בסיכון ומייצרת רשת 

מקצועית בנושא לטווח הארוך.
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מרכזי חירום לילדים

11 מרכזי חירום פועלים כיום בישראל כערוץ טיפול 
ראשוני בילד המצוי בסכנה במסגרת המשפחתית. 
המרכזים מבנים תכנית טיפולית קצרת טווח לצורך 

בירור, אבחון וטיפול בילד ובהוריו בשעת המשבר, 
ובסופו חלק מהילדים יכולים לחזור הביתה. יודגש 

כי מרכזי החירום אינם מיועדים ליצור ניתוק בין ילד 
להוריו. ההעברה למרכזי החירום נעשית כדי לספק 

סביבה רגועה ומוגנת לילד, עד שיתברר אם הוא יכול 
לחזור לביתו או אם עליו לשהות מחוץ לבית, בפנימייה 

או באומנה למען בטיחותו. המרכזים מיועדים לילדים 
בגילאים שונים החל מגיל שנתיים ועד גיל 15.
מרגע ההשמה במרכז החירום מתחיל קשר 

אינטנסיבי עם המשפחה לשם טיפול ואבחון 
האפשרויות השונות. מטרת השירות היא בראש 

ובראשונה לייצר הגנה מיטבית עבור הילד, כאשר 
הסביבה הטבעית שלו מסכנת אותו. ואולם חשיבותם 

של מרכזי החירום בניסיון לגרום שינוי מינימלי בחייו
של הילד ולהחזירו למשפחתו לאחר שעברה טיפול, 

והיא חזרה להיות בטוחה עבורו. הטיפול נעשה על ידי 
צוות רב-מקצועי במרכזי החירום בתהליך הדרגתי. 
תחילה הילד מועבר למרכז החירום שבו מתקיימת 
הערכה ראשונית לגבי מצבו על ידי הצוות הטיפולי. 

תוך כדי הסתגלות למקום נקבעות דרכי העבודה 
הייחודיות המתאימות לילד ולמשפחתו הספציפית. 

במרכזים מתקיימים לימודים המוכרים על ידי משרד 
החינוך באופן שמקנה לילדים שגרה נורמטיבית או 

מאפשר להם להמשיך בה. העבודה עם משפחת 
הילד היא חלק אינטגרלי מהעבודה במרכז. 

המשפחה עוברת תהליך טיפולי שמאפשר לה להבין 
את מורכבות הקשר עם ילדה. מתוך כך נוצרת 

הבנה כיצד יש להגן על הילד ונבדקת השאלה אם 
המשפחה יכולה לספק זאת. בתום כשישה חודשים 

מתקבלת במרכז החירום החלטה על טיפול ארוך 
טווח בין על ידי חזרת הילד הביתה ובין על ידי מעבר 

לפנימייה או למשפחה מאמצת. סידור כל הילדים 
במרכז חירום נעשה בצו בית משפט.

ילדים ונוער       השירות לילד ולנוער       האגף לשירותים אישיים וחברתיים

מרכזים טיפוליים בנושא פגיעה מינית

מרכזים אלו מיועדים לילדים ולנוער, אולם הטיפול 
בהם נעשה במסגרת המשפחתית. מדובר בתכנית 

גמישה המייצרת טיפול פרטני וייחודי לכל ילד 
ומשפחתו תוך גילוי רגישות לנסיבות המשפחתיות, 

לסוג הטראומה שעבר, לגילו של הילד וכדומה. 
מטרתם של המרכזים הטיפוליים בנושא פגיעה מינית 

היא מתן טיפול ממוקד בסוגיה זו לאור ההבנה כי 

פגיעה מינית, בעיקר בגיל צעיר, יכולה לייצר טראומה 
ולפגוע בתפקוד הגופני, הנפשי והחברתי. בהתאם 

לכך גם המשפחה מעורבת בטיפול לאור התפיסה כי 
יש צורך בטיפול מותאם בנושא גם במסגרת הביתית 

ולא רק בזמן השהות במרכז הטיפולי. המרכזים 
הטיפוליים בנושא פגיעות מיניות פועלים זה כחמש 
שנים תחת מעטפת של רגישות תרבותית והתאמת 

הטיפול לאוכלוסיות השונות בישראל, כגון: האוכלוסייה 
החרדית, הערבית, הממלכתית-דתית ועוד. ילדים ונוער 

יכולים להיות מופנים לטיפול במרכז הן על ידי עובד 
סוציאלי והן על ידי הוריהם. משך השהייה במרכז 

משתנה בהתאם לפגיעה שעבר הילד ונסיבות חייו. 
לצדו גם ההורים עוברים תהליך למידה וחשיבה, וכן 

מותאמת תכנית טיפול פרטנית למשפחה.
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ילדים ונוער       השירות לילד ולנוער       האגף לשירותים אישיים וחברתיים

"מרכזי הגנה" לחקירת ילדים

מרכזי ההגנה לילדים ונוער נועדו לספק תהליך 
תמיכה ראשוני של אבחון וחקירה לילד שנפגע פיזית, 

מינית או נפשית וכן לבני משפחתו, אם הם אינם 
הפוגעים. מרכזים אלו פותחו במטרה לשפר את 

איכות המענה לילדים שנפגעו על ידי צמצום משך 
הזמן ומספר הבדיקות והראיונות שעל ילד לעבור 

לצורך קבלת החלטות בעניין הפגיעה בו. 

מטרתם לייצר מסגרת ידידותית ונעימה המספקת 
סביבה תומכת וכך מסייעת לילדים ולבני הנוער 

לקבל סיוע בתנאים אופטימליים. מסגרת ידידותית 
זו מתאפשרת בזכות הראייה ההוליסטית המאפיינת 
את מרכזי ההגנה הפועלים בעזרת צוות רב-מקצועי. 
הצוות כולל עובדים סוציאליים לפי חוק הנוער, חוקרי 

ילדים ונוער, רופאי ילדים, צוות תפעולי ופרקליט 

מפרקליטות המחוז. כך נוצר שיתוף פעולה אחיד 
בין הגורמים האחראיים להתערבות המקצועית 

המותאמת במצבי פגיעה בילדים ובעיקרם - משרד 
הרווחה, משטרת ישראל ומשרד המשפטים. 

החקירה שהעובד הסוציאלי, שמונה לתפקיד חוקר 
ילדים, מבצע לילד, היא מבוקרת ומושפעת על ידי 
שאר הגורמים וכך מונעת צורך בחקירות נוספות 

ומתמשכות. כמו כן החקירה מוקלטת וכך מאפשרת 
תיעוד מדויק של כל הליך החקירה. החוק מאפשר 
לחוקר הילדים להעיד בבית משפט במקום הילד, 

ובדרך זו ניתן להקל עליו ואף למנוע ממנו טראומה 
נוספת תוך כדי התהליך. שיתוף פעולה זה מאפשר 

גם גמישות ורגישות בכפוף למקרה הפרטני של 
הנחקר. כיום פועלים בארץ כחמישה מרכזים כאלו, 

ונעשות פעולות להרחבת השירות.
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ילדים ונוער    השירות למען הילד – אימוץ    האגף לשירותים אישיים וחברתיים

פתיחת תיק אימוץ

חוק אימוץ ילדים 1981 מאפשר למאומץ, על פי שיקול 
דעתו של העובד הסוציאלי, בהגיעו לגיל 18 לעיין 

ב"פנקס האימוצים". הפנקס הוא רישום של פרטים 
מזהים של ההורה הביולוגי. תהליך זה נקרא "פתיחת 

תיק האימוץ". עבור המאומץ מדובר באירוע משמעותי 
ביותר כחלק מתהליך של גיבוש זהות עצמית מלאה 

ושלמה. השאלות המעסיקות מאומצים בבואם לפתוח 
את תיק האימוץ קשורות לנסיבות המסירה לאימוץ, 
הדמיון למשפחה הביולוגית, שאלות על גנטיקה, על 

אחים ועוד. 
בפתיחת התיק נמסר למאומץ מידע על הנסיבות 
של מסירתו לאימוץ לרבות פרטים לא מזהים על 

ההורה הביולוגי: נסיבות חייו של ההורה אשר בגינן 
לא היה מסוגל לטפל בילד. בהמשך ולבקשתו 

של המאומץ העובד הסוציאלי מאתר את ההורה 
הביולוגי ופונה אליו כדי שייתן הסכמתו למפגש 

עם המאומץ. במפגש המתקיים בתחילתו בנוכחות 
העובד הסוציאלי מתאפשר למאומץ ולהורה להכיר 

זה את זה ולבדוק אם רצונם בהמשך הקשר. אם 
שני הצדדים במפגש מסכימים לכך, מתאפשרת 

מסירת הפרטים המזהים לצורך המשך הקשר. 
מדובר במפגש רגשי ומורכב הנוגע לכמיהה, לציפייה, 

למשאלות ולכאבים של המאומץ ושל ההורה הביולוגי 
כאחד.

ליווי העובד הסוציאלי חשוב הן למאומץ והן להורה 
הביולוגי, כי פתיחת תיק היא שלב משמעותי ביותר. 

עבור המאומץ מדובר במפגש על סיפור חייו; 
התמודדות עם המציאות שחייבה את המסירה 

לאימוץ ולעתים התמודדות עם מידע לא פשוט. 
לעתים מדובר בניפוץ הפנטזיה שליוותה את המאומץ 

במהלך השנים, וזהו שלב וחלק מגיבוש הזהות 
העצמית שלו. גם עבור ההורה הביולוגי פתיחת התיק 
היא אירוע מורכב: עבור חלק מההורים המפגש הוא 

הגשמת המשאלה שליוותה אותו כל השנים. עבור 
הורה אחר מדובר בפתיחת פצע, בשחזור טראומה 
ולעתים בהתמודדות עם העובדה כי משפחתו כלל 

אינה יודעת על קיומו של המאומץ. זכותו של כל אדם 
לזהות עצמית וזכותו לדעת את סיפור חייו. לפיכך אנו 
עושים את כל האפשר על מנת להסביר ולשכנע את 
ההורה עד כמה חשוב להיענות למפגש עם המאומץ. 

כחלק מהתהליך של פתיחת תיק האימוץ ולבקשת 
המאומץ העובד הסוציאלי מפגיש אותו עם דמויות 

נוספות מהעבר וכן מסייע לו לפגוש את אחיו. למעלה 
מ-400 מאומצים פונים מדי שנה בבקשה לפתוח תיק 
אימוץ. חלק מהפניות הן פניות חוזרות של מאומצים 
אשר במועד פתיחת התיק בעבר הסתפקו בקבלת 
מידע. בפנייה הנוספת המאומץ מבקש לאתר את 
ההורה הביולוגי ולקיים מפגש ִאתו. החוק, כאמור, 

מאפשר לפתוח את התיק בהגיע המאומץ לגיל 18, 
אולם מאומצים הפונים בגיל מוקדם הם מי ששאלת 

הזהות הטרידה אותם במהלך השנים. עם זאת, הניסיון 
מראה כי רוב המאומצים פונים בגיל מאוחר יותר. רוב 

הפניות הן של מאומצים בני 35-25, לעתים בשל הקמת 
משפחה, ולעתים הפנייה לפתיחת תיק נעשית בגילאים 

מבוגרים יותר מטעמי סקרנות במשפחת המאומץ.
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הכשרת הורים מאמצים כמנטורים

משרד הרווחה פיתח בשיתוף עם ג'וינט אשלים כלי 
ייחודי לקידום ולעידוד אימוץ בקרב משפחות ולסיוע 

למשפחות במהלך כל שנות האימוץ. מדובר בהכשרת 
הורים מאמצים ותיקים כמלווים של משפחות מאמצות 

חדשות וכתומכים בהן.

הכשרת ההורים המאמצים הוותיקים כמנטורים 
למאמצים החדשים נעשית בבית הספר המרכזי 

לעובדים סוציאליים בהנחיה ובתקצוב של השירות 
למען הילד והשירות לעבודה קהילתית באגף 
לשירותים אישיים וחברתיים במשרד הרווחה 

והשירותים האישיים. את ההכשרה והליווי מפעילות 
עמותות הורים מאמצים, "אומץ לאמץ" ו"ניצני תקווה", 

במטרה להעצים מנהיגות הורית, לקיים דיון בבעיות 
אימוץ ולהעניק כלים לתמיכה ולליווי של מי שעוברים 

לראשונה את התהליך.

השירות להכשרת הורים מאמצים כמנטורים הוקם 
במטרה לחזק את קהילת המשפחות המאמצות מכל 

גוני הקשת הפוליטית-חברתית בישראל. מטרה זו 
מבוססת על התפיסה שאימוץ אינו אירוע חד-פעמי, 
אלא אירוע מורכב בעל השלכות על החיים הן עבור 

הילד והן עבור המשפחה המאמצת. מסגרת קהילתית 
זו להורים המאמצים אשר מתאפשרת דרך עמותות 
ההורים היא כלי חשוב להתמודדות עם מורכבות זו. 
קורס להכשרת מנטורים מאפשר להורים מאמצים 

ותיקים לרכוש כלים משופרים כדי לסייע ולתמוך 
במשפחות מאמצות אחרות וכך לחזק את הקהילה.

תכנית הכשרה זו מהווה גם גשר בין קבוצות שונות 
בחברה הישראלית. עמותת "ניצני תקווה" פועלת 

בנושא האימוץ במגזר הערבי, וחבריה לוקחים חלק הן 
בהכשרה והן בסדנאות המועברות על ידי המנטורים 

לצד ישראלים יהודים מכל גוני האוכלוסייה לרבות 
זוגות חד-מיניים.
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בית חם לנערה

בית חם לנערה הוא מסגרת טיפולית אינטנסיבית 
לנערות בסיכון גבוה בגילאים 18-13 עקב קשיים 

במשפחה או בתקשורת בין-אישית בעקבות התעללות 
שעברו או משבר הגירה והבדלי תרבות. בית חם מציע 

לנערות אלו שירותים טיפוליים, חברתיים, לימודיים 
ותרבותיים לרבות ארוחה חמה. 

מטרת השירות היא הוצאת הנערות ממעגל הסיכון 
והמצוקה על ידי הענקת חוויה חיובית של קבלה, חום, 

שייכות, העצמה וכישורי חיים לנערות הללו. כל זאת 
מתוך הבנה כי נערות יכולות להיות חשופות לפגיעות 
ולמצבי מצוקה עקב מעמדן, מצבן במשפחה ובחברה 

והיותן במשבר גיל ההתבגרות. הגנה, חיזוק ופיתוח 
ההזדמנויות לצמיחה ולהתפתחות תקינה של נערות 

אלו הם המפתח ליציאתן ממעגל זה. בתוך כך יש 
חשיבות עצומה לטיפול מכוון מגדר דווקא בשל 

הנטייה הרווחת של הנערות לעשות שימוש בגופן על 
מנת למצוא חן בתקווה כי הדבר יאפשר להן קשרים 
משמעותיים שלא חוו. החוויה שהן עוברות בבית חם 
כוללת, בין השאר, חיזוק קשר אימהי עם אם הבית 

במטרה לייצר הבנה והתנסות במערכת יחסים 
משמעותית.

בית חם פועל על פי עיקרון של "סביבה טיפולית" 

שבה אירועי החיים, 
עולמות התוכן והבעיות 

שִאתן הנערות מתמודדות, 
משמשים חומר לעבודה 

ולהתייחסות. הצוות הכולל 
עובדת סוציאלית, מדריכה 
ואם בית. החשיפה למגוון 

של בעלי תפקידים 
מאפשרת לכל נערה 

להתחבר לדמויות שייטיבו 
עמה.

קבוצת הנערות והצעירות 
מהווה בסיס להעצמה, 
ליכולת קבלת החלטות 

ואחריות אישית. הבית החם 
מהווה חלק מרצף של 

טיפולים הניתנים בשירות. 
בשל כך, נערה מופנית אליו אך ורק על ידי עובד 

סוציאלי לאחר בחינה שמסגרת זו תוכל לסייע 
לנערה בהתמודדות עם בעיותיה. הנערות מגיעות 
לבית פעמיים בשבוע, כל פעם ל–5 שעות, למשך 

תקופה של עד שנה עם אפשרות להארכת 

השהות, באישור מפקח מחוזי. השאיפה הינה כי 
במשך שנה זו, תקבל הנערה הרגשת שייכות ותמיכה, 

וכן כלים טיפוליים וכישורי חיים ובנוסף שהנערה 
תקיים קשרים ומערכות יחסים משמעותיים, וכן 

הצלחה להשתלב במסגרת נורמטיבית ללימודים או 
עבודה. 
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"אפיקים" - תכנית תעסוקה לצעירים בסיכון

"אפיקים" היא תכנית התערבות פרטנית שמטרתה 
לסייע לצעירים ולצעירות בסיכון, נטולי עורף משפחתי 

וכלכלי להשתלב ולהתקדם בשוק העבודה. לחלקם 
יש עבר פלילי או רקע של התמכרויות, ולמרביתם 

יש קשיי למידה ורקע השכלתי נמוך. התכנית על כל 
שלביה מאפשרת לצעירים או צעירות אלו לצאת 

ממעגל של עבודות לא מקצועיות ומזדמנות לעבר 
אופק תעסוקתי טוב ויציב. היא מבוססת על ההבנה 
כי עורף כלכלי יציב הוא כלי עיקרי ליציאה ממעגל 
העוני והסיכון המעניק סיכוי ממשי לעתיד טוב יותר 

עבור צעירים בסיכון.

מודל פעולה  ומציעה  חודשים   18 נמשכת  התכנית 
המתמקד בצעיר או בצעירה במטרה לשפר את יכולתם 
להתמיד ולהתקדם בעולם התעסוקה. התכנית מבוססת 
הן על ליווי פרטני והן על שימוש בכלים קבוצתיים על 
מנת לקדם את התהליך האישי. עבור הצעיר או הצעירה 
הליווי הפרטני הוא רציף לאורך כל התכנית וממוקד 
בתעסוקה כדי לממש את הפוטנציאל המשתנה של כל 
אחד מהמשתתפים. בד בבד ניתנת הכשרה מקצועית 
במטרה לייצר אצל הצעירים בחירה של כיוון מקצועי. 
כמו כן מתקיים ליווי להשמה איכותית הכוללת יציבות 

בעבודה, שכר ותנאים סוציאליים, יכולת קידום ומימוש 
עצמי. הליווי הקבוצתי נעשה באמצעות שלוש סדנאות: 
ראשונה כהכנה לעולם העבודה, שנייה להקניה של 
ושלישית להשמה ממוקדת. עבור  למידה  מיומנויות 

הצעירות מתקיים גם מפגש קבוצתי במהלך ההתערבות. 
התוצאות החיוביות של תכנית "אפיקים" הובילו להקמת 
תכנית נוספת, "אפיקים משלבת", אשר תסייע לממש 
מטרות דומות של אוכלוסייה הסובלת מקשיים רבים יותר.
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הוצאת קטינים ממעגל הזנות

השירות לנוער, לצעירות ולצעירים פועל כיום לפיתוח 
תכנית בסדר גודל רחב היקף במטרופולין תל-אביב 
כדי להתמודד עם נערות ונערים צעירים המנוצלים 

למטרות זנות, אשר נמצאים בקצה הרצף של סיכון, 
ניתוק וסכנה.

התכנית כוללת הפעלת מרחב פתוח לרווחה במשך 
24 שעות ביממה שבעה ימים בשבוע, אשר מקבל 

את הקטינים בכל מצב ובכל שעה, ללא מבחן וללא 
שאלה, במטרה ראשונית להושיט יד ולמזער נזקים. 

באותה עת צוות המרחב מבצע עבודת רחוב כדי 
לאתר את הקטינים העוסקים בזנות במגמה לסייע 

להם.

שירות זה מבוסס על ההבנה כי במצבי קיצון לא ניתן 
להוציא את בני הנוער והצעירים ממעגל הזנות בבת 

אחת לטיפול ולשיקום, אלא יש לפתח אמון בסיסי 
בעזרת כלים להתמודדות ולהפחתת הסיכון במסגרת 

ההתנהגות הפוגענית.

התופעה נוגעת למתבגרים ולצעירים משוטטים, 
שאינם משולבים במסגרת לימודים כלשהי, והם 

חסרי תמיכה הסובלים ממצוקה רגשית, חברתית 
ומשפחתית, שהרחוב הפך לביתם. אוכלוסייה זו 

מנוצלת לעיסוק בזנות כאסטרטגיית הישרדות בעבור 
אוכל, בגד או חיפוש אחר אהבה ותשומת לב החסרות 

בסביבתה הטבעית.

מדובר בבני נוער ובצעירים אשר איבדו את האמון 
בעצמם, במשפחתם ובחברה. רק לאחר בניית אמון 

בסיסי עמם ניתן לייצר מצב שבו יוכלו לצאת מהניצול 
למטרות זנות ולעבור לתכנית טיפולית משקמת.

יצירת הקשר עם הצעירים במצב זה מבוססת על 
"עבודת רחוב" – כניסה לטריטוריה שבה הם פועלים, 
יצירת זמינות ונגישות דווקא בשעות הפעילות שלהם 
וביסוס קשר ראשוני ניטרלי ולא שיפוטי בין הקטינים 

המנוצלים לזנות ונמצאים בקצה הרצף לבין הצוות 
הרב-מקצועי. עבודה זו מייצרת מענים משלימים 

שנועדו לחירום ולהישרדות ברחוב, כגון מזון ומחסה.

כיום פועל מרכז המעניק לצעירים מקלחת חמה, מנוחה 
והגנה שישה ימים בשבוע. מרכז זה נמצא בתהליכים 

של הרחבת היקפו מבחינת גודלו ופעולתו. מטרת 
פעולות אלו היא לייצר רצון לשינוי בקרב בני הנוער 

והצעירים שנמצאים בסיכון גבוה. רצון לשינוי יאפשר 
לבנות עבור הצעירים הללו תכנית אישית וקבוצתית 

לקבלת טיפול בקהילה או במסגרת חוץ-ביתית.

ילדים ונוער       השירות לנוער, לצעירות ולצעירים       האגף לשירותי תקון ונוער מנותק
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תכנית "עשינו עסק" במפתנים

תכנית "עשינו עסק" היא אסטרטגיה חדשה ויצירתית 
להכנת נוער במצבי סיכון וניתוק לעולם התעסוקה 
והיזמות העסקית. השירות פועל בשיתוף עם ארגון 
"ציונות 2000" והמוסד לביטוח לאומי לשיקום נוער 

ולהקמת מיזמים עסקיים המחויבים לעמוד בדרישות 
השוק, אך מופעלים עבור בני נוער בסיכון ועל ידם. 

ההכנה לעולם התעסוקה היא הכלי הטיפולי-שיקומי 
המרכזי בהובלת בני הנוער לשילוב מחודש בחברה 

כאזרחים מתפקדים.

תכנית זו מאפשרת למאות בני נוער שלא מצאו את 
מקומם במסגרות חינוך פורמליות, לקבל אחריות 

לעתידם ולהשתלב במיזמים שנבנו עבורם. המיזמים 
הם עסק לכל דבר המלמד את בני הנוער ניהול עסקי 

ומספק להם שכר, אך בד בבד מאפשר להם להגיע 
לתפקוד נורמטיבי בחברה. 

זוהי מסגרת חינוכית-חברתית המספקת כלים לחיים 
לרבות הכנה לחיי עבודה, ליצירת רשת קשרים 
עסקיים ומעבר לכך אף לחיזוק הדימוי העצמי 

והחוללות העצמית של בני הנוער.

מדד ההצלחה של עבודת השירות לשיקום נוער 
נמדד במסוגלות תעסוקתית של בוגריו המאפשרת 

מוביליות חברתית ופריצת מעגל 
הנזקקות. לשם כך פותח מודל "עשינו 
עסק" לבני נוער מתוך הבנה כי הגיל 

המכריע לפיתוח תפיסת קריירה 
לעתיד הוא גיל ההתבגרות. בני נוער 
הנמצאים במצבי סיכון וניתוק זקוקים 

לתשומת לב מיוחדת בעקבות תחושת 
הכישלון בעברם בכל הנוגע ללימודים 

ולערעור של תחושת המסוגלות 
העצמית והאמונה באופק תעסוקתי. 

להכנה מתאימה ומובנית של בני נוער 
אלו לקראת בנייה של תמונת עתיד 

משמעותית והקניה של כישורי חיים יש 
חשיבות מכרעת בשלב התפתחותי זה.

בתהליך של הקמת המיזם העסקי בני הנוער עוברים 
הכשרות עסקיות ומקצועיות. המיזם מתבסס על כוח 

עבודה של בני נוער וזוכה לליווי של מנהל עסקי בוגר. 
הוא מחויב לעמוד בדרישות השוק, וצריך להיות לו 
היגיון כלכלי שיביא אותו לאיזון תפעולי ויבטיח את 

פעולתו לאורך זמן. 

העסקים פועלים במבחר תחומים: נגרות, מסגרות, 
דפוס דיגיטלי ועוד. יתרה מזאת, המיזמים מהווים 

מקסום של שימוש בתשתיות אשר קיימות במפתנים 
- הסדנאות המקצועיות להכנה של בני נוער לעולם 
התעסוקה. בסדנאות אלו הנערים והנערות עוסקים 
ברכישת מיומנויות תעסוקה וכן בלימודי מקצוע ואף 

מקבלים שכר על עבודתם - דמי ייצור. המיזמים 
מאפשרים להגדיל את השכר של בני הנוער ולמקסם 

את כישוריהם ואת הכלים הניתנים להם בסביבה 
מאתגרת ומעצימה.

ילדים ונוער       השירות לשיקום נוער בסיכון       האגף לשירותי תקון ונוער מנותק



21

מבנה טיפול דינמי - מעבר ממרחב נעול למרחב פתוח

ייעודה של רשות חסות הנוער הוא לשמש גורם 
המרכזי בישראל המפתח ומפעיל רשת מגוונת 

של מסגרות המתמחות בחינוך, בשיקום ובטיפול 
חוץ-ביתי סמכותי למתבגרים במצבי סיכון וסכנה 

בקצה הרצף הטיפולי המופנים על פי חוק או בצל 
החוק. לשם כך פותחה רשת מגוונת של מסגרות 

המתמחות בתחום, ותכליתן לסייע לבני הנוער לשקם 
את חייהם כדי שיוכלו לחזור לקהילותיהם ולהמשיך 
בחייהם כבני נוער נורמטיביים. מעונות חסות הנוער 
בנויים כרשת ועל פני רצף המאפשר דינמיות וניוד 

בהתאם לצרכים הפרטניים של כל נער. בבסיס מבנה 

זה עומדת התפיסה הגורסת כי יש לאפשר מגוון 
טיפולי רחב וניוד של בני הנוער בין המעונות לסוגיהם 
השונים בהתאם למצבם ולצורכיהם. סוגים שונים של 
מרחבים מתקיימים במעונות של חסות הנוער: מרחב 

מגן שהנו מתחם נעול, מרחב קידומי שהנו פנימייה 
כוללנית פתוחה, מרחב משלב שהנו הוסטל משולב 
בקהילה, חלופת מעצר ומעונות להתערבות וטיפול 
בשעת משבר. המעונות במרחבים השונים מהווים 

קהילה טיפולית ומשלבים תכנים לימודיים, חינוכיים 
ומקצועיים לצד טיפול אישי, קבוצתי והתערבות 
משפחתית. במהותם המרחבים נבדלים זה מזה 

במשך ההתערבות, באינטנסיביות שלהם וביכולת 
השליטה והבקרה על הנערים והנערות בכל זמן 

נתון. ככל שהמרחב פתוח יותר, בני הנוער נדרשים 
לעצמאות ולאחריות רבות יותר. השירות פועל מתוך 

רגישות לצורכי מגדר ומגזר לפי הצורך, אך ככלל הוא 
פועל במטרה ליצור סביבות עבודה נורמטיביות ככל 

האפשר. המערכת פועלת כרשת המאפשרת ניוד בין 
המרחבים הטיפוליים השונים בהתאם למצבו הנתון 

של המתבגר וצרכיו.

ילדים ונוער       רשות חסות הנוער –  נוער בקצה הרצף        האגף לשירותי תקון ונוער מנותק

ליווי בני נוער בחזרה לקהילה – "מחסות לעצמאות"

המעונות של רשות חסות הנוער מכוונים, בין היתר, 
להכנת החניכים לקראת שילובם מחדש בחיי קהילה 

נורמטיביים ופועלים ליצירת הכלים והמיומנויות 
העשויים לסייע לחניך בשובו לקהילה. הליווי והמעקב 
אחר בוגרי המעונות החוזרים לקהילה בתום שהותם 

נעשים על פי חוק. עם זאת, תפיסת המעקב רואה 
בהם חולייה משלימה של המערך הטיפולי במעון. 
על רשות חסות הנוער מוטלת האחריות להתוות 

תכנית שיקומית לקראת היציאה מהמעונות ולסייע 

לבוגרים עם השתלבותם חזרה בקהילה. מתוך 
הבנה כי היציאה מהמעון בחזרה לקהילה שבה 

אירעה הידרדרות הנער או הנערה יכולה לערער 
את הטיפול שניתן להם במעונות, יש להמשיך ולחזק 
את העבודה עם בני הנוער גם בתוך הקהילה. יתרה 

מזאת, המעקב אחר השתלבות המתבגר בקהילה 
תורם לחידוד הכלים שיש לחזק בעת השהות 

המעון. כיוון שהמרחק הגאוגרפי בין המעון לקהילה 
עלול לפגוע ביעילות ובאפקטיביות של הקשר עם 

הבוגרים, עובדי ליווי ומעקב בקהילה מבצעים הלכה 
למעשה את ליווי הבוגרים תוך שמירה על קשר 

עם צוות המעון והתייעצות הדדית במהלך תקופת 
המעקב. התכנית "מחסות לעצמאות" מופעלת כיום 

על ידי עמותת על"ם באמצעות רכזים אזוריים ומערך 
מתנדבים. המעקב נעשה במשך שנה עד שנתיים, 

והאינטנסיביות שלו הדרגתית, והיא הולכת ופוחתת, 
ככל שהזמן חולף.
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טיפול באמצעות השטח

בשנים האחרונות אומצו תכניות שטח ואתגר על ידי 
חלק מהמעונות של חסות הנוער. הפעלת התכניות 

נעשית בתכיפות משתנה, החל מיציאה לשטח 
פעם בשנה דרך יציאה כמה פעמים בשנה ועד 

שהייה במעונות שהפכו את ההתנסות בשדה זה 
לחלק בלתי נפרד מתפיסתם החינוכית ומהכלים 

הטיפוליים של המעון. כל זאת נעשה על בסיס גיבוש 

של חשיבות העבודה החינוכית-טיפולית המבוססת 
Adventure-( על התערבות באמצעות שטח ואתגר

 .)based Therapy
הניסיון המקצועי לצד מחקרים בנושא מעידים כי 

לעבודת השטח יש יתרונות מרכזיים בהליך הטיפולי. 
הצבתם של המשתתפים בסביבה לא מוכרת הכוללת 

אי-ודאות וסיכון מזמנת אתגרים, גילוי עצמי והרחבה 

של תפיסת המציאות, סיפוק והצלחה וכן תהליכי 
למידה חלופיים. יתרה מזאת, היא מייצרת קשרים 

חדשים ובעלי משמעות בין המשתתפים ובינם לבין 
צוות המדריכים והמטפלים. כל המרכיבים האלו 

נושאים בחובם פוטנציאל לשינוי של ממש בדפוסי 
החשיבה וההתנהגות של משתתפי התכנית לצד 

צמיחה אישית והתפתחות רגשית.

יש מגוון דפוסים של טיפולי שטח. למשל, מסעות 
קבוצתיים הנמשכים בין שבוע אחד לשישה 

שבועות, ימי טיולים קבועים לאורך השנה, מסעות 
אינדיבידואליים של נער או נערה עם מדריך ועוד. 

טיפולים אלו מאפשרים לעבוד בקבוצה קטנה וכן 
להתמקד בכוחותיו של המטופל ובהצלחותיו ולא 

בפתולוגיות ובקשיים. הצוות המטפל מעיד כי טיפולים 
כאלה מייצרים עלייה ניכרת ביכולת הלמידה, הפחתת 

שימוש בתרופות, שיפור האקלים החברתי והפחתה 
של רמת האלימות במעונות, והם הובילו לשיפור 

הקשרים עם המשפחה ואף הביאו לעלייה בשיעורי 
הגיוס לצבא.

בימים אלו חסות הנוער פועלת בשיתוף עם גורמים 
אחרים להקמת מוסד אבחוני הראשון מסוגו בארץ 

לאבחון בתנאי שטח. 

ילדים ונוער       רשות חסות הנוער –  נוער בקצה הרצף       האגף לשירותי תקון ונוער מנותק
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תכנית "צדק מאחה"

"צדק מאחה" מהווה גישה חלופית להליך הפלילי 
הנהוג במערכות האכיפה והחוק במדינות מערביות 

לרבות ישראל. מטרת ההליך לתקן את הפגיעה 
שנעשתה על ידי הנער הפוגע בנפגע העבירה. כך 

ניתן להביא לריפוי ולהטבה של הפגיעה ולתיקון הנזק 
החומרי והרגשי הנובעים מהעבירה שביצע הקטין. 

ההליך מתקיים על ידי מפגש בין הפוגע לנפגע 
ובמקרים מסוימים גם עם משפחותיהם, ובו יש נטילת 
אחריות מצדו של מבצע העבירה. היא מקבלת ביטוי 

מעשי בפעולות, כגון מתן פיצוי כספי, התנצלות, שירות 
למען הנפגע ו/או הקהילה ואף נכונות של הפוגע 

קבל טיפול בבעיותיו ובצרכיו על מנת למנוע הישנותן 
של העבירות. פעולות אלו מאפשרות איחוי הפגיעות 

)writing wrongs( באופן שהליך משפטי אינו 
מאפשר ואף מונעות הליך משפטי ברבים מהמקרים.

גישה זו נובעת מההכרה כי ההליך הפלילי אינו פתרון 
מספק להתמודדות הן עם הקטינים הפוגעים והן עם 

הנפגעים שטוענים פעמים רבות כי זוהי פגיעה נוספת 
על הפגיעה שעברו. עבור מבצע העבירה ההליך 

הפלילי אינו מאפשר השתתפות באופן פעיל בבירור 
המקרה, קבלת אחריות למעשים והבנת משמעותם 

והשלכותיהם באופן שמייצר תיקון ארוך טווח.

שירות המבחן לנוער מפעיל שתי תכניות עיקריות 
בתחום זה. האחת היא היוועדות - גישור בין פוגע 
לנפגע. במחצית מהמקרים השתתפות בה מנעה 

מעורבות משפטית. תכנית נוספת היא קד"מ - קבוצות 
דיון משפחתיות, שיתוף משפחות הפוגע והנפגע על 
מנת לייצר תהליך תיקון מבוקר ואחראי יותר מבחינה 

חברתית. במפגשים אלו נבנית תכנית טיפול למניעת 
עבירות נוספות ולתיקון הפגיעה שנגרמה. את שלבי 
הביצוע והמעקב מבצעת משפחתו של הפוגע, והם 

מבוקרים ומפוקחים על ידי קצין מבחן. התכניות 
מופעלות זה כשני עשורים ומעידות על הצלחה 

בשיקום נוער עובר חוק. 

ילדים ונוער       שירות המבחן לנוער        האגף לשירותי תקון ונוער מנותק
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)wraparound( "תכנית "מעטפת

תכנית "מעטפת" היא מערכת דינמית ומותאמת 
לטיפול בבני נוער המצויים בסיכון מוגבר לעצמם ו/

או לסביבתם, והיא מאפשרת להשאירם במשפחתם 
ובקהילה למרות צו בית משפט על הוצאתם מהבית. 
התכנית מבטיחה את שלומם ואת שלום משפחתם 

בעזרת "עטיפתם" במערכת שירותים בבית ובקהילה. 
שירותים אלו "נתפרים" באופן אישי בהתאם לצרכים 

של הנער או הנערה וכן בהתאם לצרכים של 
משפחתם במסגרת הקהילה המקומית.

הבסיס להפעלת תכנית זו נעוץ, כמו בתכנית "צדק 
מאחה", בגישה כי ההליך הפלילי אינו מאפשר פתרון 

ארוך טווח לעבירות שהנער או הנערה מבצעים 
ולעתים אף מחמיר את המצב. כהליך טיפולי 

אינטנסיבי וממוקד תכנית "מעטפת" מאפשרת 
פתרון עמוק יותר והכוונה טובה יותר של בני הנוער 

להשתלבות נורמטיבית בחברה.
ההתאמה המיוחדת לכל נער ונערה באופן אישי 

נעשית על ידי צוות רב-מקצועי שאנשיו פוגשים את 

הנער או הנערה, את משפחתם הקרובה וגורמים 
רלוונטיים נוספים בקהילה או במשפחה. מפגש כזה 
נעשה פעם בשבוע בבית הנער או הנערה על מנת 

לקיים מעקב אחר התהליך הטיפולי, התקדמותו 
והשגת מטרותיו. מדובר בתכנית פיילוט אשר החלה 

בשנת 2011, וכעת היא מתרחבת לרשויות נוספות 
לאור נתונים על ההליך ברשויות שבהן התקיים 

המעידים על תוצאותיו החיוביות בנוגע להשפעה על 
בני הנוער ועל משפחותיהם.

שירות לתועלת הציבור - של"צ

שירות לתועלת הציבור הנו אמצעי תיקון בקהילה 
בעל היבט חינוכי-חברתי המיועד לנער או נערה 
עוברי חוק. מדובר בביצוע עבודה בשעות הפנאי 

ללא תמורה כספית. שירות המבחן לנוער אמון על 
בדיקה של התאמת הנאשם לביצוע תיקון באופן כזה 
ועל מתן המלצה לשופט בנושא. האמצעי של שירות 

לתועלת הציבור יופעל לגבי קטין עובר חוק על ידי 
בית משפט בלבד. עם מתן צו מסוג זה מוצבים הנער 

או הנערה לביצוע השירות על ידי רכז אזורי, אשר 
בהמשך עוקב אחר התהליך ונמצא בקשר הן עם 

הקטין והן עם מעסיקו. בתהליך זה של הצבת נער או 
נערה לשירות לתועלת הציבור מושם דגש בהתאמת 
מקום העבודה ליכולותיהם ולצורכיהם מתוך תפיסה 

כי שירות לתועלת הציבור מהווה תהליך שיקומי 
שנועד לאפשר את שילוב הנער עובר החוק מחדש 

בחברה. הדבר יכול להיעשות רק לאחר שהצליחו 

הנער או הנערה לעשות תיקון לנזק שנגרם בעקבות 
העבירה שביצעו באופן מלא. פעילות זו מאפשרת 

להם לפתח אחריות חברתית, מיומנויות והרגלי עבודה, 
כגון: עמידה בלוח זמנים, עבודת צוות, התמדה ועוד. 

במהלך שנת 2013 השתתפו בתכנית מעל ל-1,900 
קטינים. אחוז גבוה של הנערים והנערות משלימים את 
שעות העבודה אשר הוקצו להם, וזוהי עדות להצלחת 

השירות כהליך טיפולי-חינוכי.

ילדים ונוער       שירות המבחן לנוער        האגף לשירותי תקון ונוער מנותק
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"מרכזי עוצמה" למשפחות שסובלות מעוני

"מרכזי עוצמה" במחלקות לשירותים חברתיים מציעים 
מענה רב-מערכתי למשפחות שסובלות מעוני. 

מטרתם לייצר שיפור ברווחה הכלכלית והאישית 
של משפחות אלו תוך מיצוי זכויותיהן, יישום תכניות 

תעסוקה, יצירת מעורבות בקהילה וקידום העצמאות 
של המשתתפים. התכנית מופעלת על סמך עקרונות 

"הפרקטיקה המכלילה" שמשלבים התערבות 
פרטנית, קבוצתית וקהילתית. התכנית מבוססת על 
תפיסה רב-ממדית של עוני תוך יישום מדיניות של 

העמדת "הלקוח במרכז", כלומר, התייחסות לצרכים 
של הלקוח, לידע שהוא מביא עמו ולכוחות הטמונים 

בו. "מרכזי עוצמה" מאפשרים בדרך זו התמחות 
בהתערבות עם אוכלוסייה זו. 

התכנית מהווה חלק ממערך השירותים של המחלקות 
לשירותים חברתיים. היא מספקת ללקוחות מגוון 

שירותים לרבות הפצת מידע על זכויות, עידוד 
השתתפות של לקוחות בצומתי השפעה בקהילה, 
סיוע פרטני וקבוצתי במיצוי זכויות, ִסנגור, וכן גיוס 

ואיגום משאבים כגון תכניות לשיקום כלכלי-תעסוקתי. 
יחד עם המשתתפים הצוות פועל לשינוי במצב 

חייהם ובמצבי ההתמודדות שלהם תוך התייחסות 
להעדפותיהם. תכנית "מרכזי עוצמה" מאפשרת 

פיתוח הידע, הכלים ומיומנויות ההתערבות בחיי עוני 

והדרה כתחום מומחיות. כיום פועלים ברחבי הארץ 
26 מוקדים ב-17 רשויות מקומיות, והתכנית נמצאת 

בתהליך מיסוד נרחב יותר.
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התכנית לטיפול בנשים במעגל הזנות

השירות לפרט ולמשפחה מפעיל תכנית לטיפול 
בנשים במעגל הזנות אשר אומצה כתכנית לאומית. 

התכנית כוללת היבטים של חינוך ומניעה, בריאות 
והיגיינה וכן טיפול ושיקום בכל היבטי החיים. מאז 

שנת 2009 השירות מפעיל רצף של מסגרות לטיפול 
בשני מסלולים מרכזיים: מסלול של מזעור נזקים וכן 

מסלול לטיפול ולשיקום הנשים. התפיסה המנחה את 
התכנית גורסת כי תופעת הזנות היא מורכבת ורבת 

פנים הן בהיבט של המניעים והגורמים לקיום זנות 
והן בהיבט של התפיסות החברתיות על התופעה. 
המטרה של רצף המענים היא לספק טיפול דינמי 

וגמיש בתופעה לכלל הצדדים בשאיפה לצמצם 

ככל האפשר את היקף הנשים המהוות חלק ממעגל 
הזנות.

מזעור נזקים מיועד לנשים המנוצלות לצורכי זנות 
וסובלות מהתעללות ומהזנחה במובן הפיזי והנפשי. 

לשם כך מופעלים כמה מענים. ראשית, קו סיוע ארצי 
כמענה ראשוני בכל שעות היממה וכמקור מידע 

על מסגרות הסיוע. כמו כן מופעלת מרפאה ניידת 
הפועלת בשיתוף עם משרד הבריאות למתן שירותים 
הישרדותיים, כגון: מזון, אמצעי מניעה, איתור מחלות 
ועזרה ראשונה. זאת ועוד, יש דירות חירום הקולטות 

את הנשים ללא תנאי ומציעות קורת גג זמנית. 
מעבר למענים הראשוניים שהיא מאפשרת, הדירה 

היא מקום להתארגנות וחשיבה לקראת שינוי לרבות 
גמילה מסמים ומאלכוהול המאפיינת רבות מהנשים. 
מטרת כל המענים הללו היא יצירת קשר ראשוני עם 
הנשים אשר יוביל להשתלבות במסגרות הטיפוליות 

והשיקומיות: הוסטל, מרכז יום וערב ומסלול 
אמבולטורי. כל המענים האלו הם היקפים שונים של 

פעילות אישית וקבוצתית למתן טיפול נפשי וכלים 
לחזרה לחיים נורמטיביים. בשנת 2013 טופלו במסגרת 

כל רצף התכניות כ-530 נשים, גידול משמעותי של 
כ-13% משנת 2012.
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מרכזי סיוע למשפחות נפגעות עבירות המתה

תכנית הסיוע למשפחות נפגעות עבירות המתה 
)רצח והריגה( מתקיימת בהובלת משרד הרווחה עבור 
משפחות אשר חוו מוות של בני משפחה על לא עוול 

בכפם, כלומר, לא עקב פעולות ביטחוניות, פעולות 
איבה או פעילות עבריינית.

התכנית מופעלת בשיתוף פעולה עם משרד 
המשפטים והמשרד לביטחון פנים על מנת לייצר 

מענה היקפי ונרחב בנוגע להיבטים השונים של 
האובדן והשכול. שירות זה הוא ייחודי ומתבסס על 
איתור אקטיבי של משפחות הנפגעים כבר בשלב 

האבל הראשוני שהוא שלב קריטי בהתמודדות. 
תפיסת התכנית גורסת שאובדן כתהליך משברי יכול 

להוביל לבדידות וליצור קושי לחזור למעגל החברה 
ולהתנהלות נורמטיבית. הליווי והסיוע כבר בשלב 

הקריטי חשובים במיוחד להצלחת ההתערבות.
התכנית חדישה ופועלת זה כשלוש שנים על בסיס 
מערך של חמישה מרכזי סיוע אזוריים המאפשרים 
סיוע בתחומים הרגשיים והמשפטיים. ההתערבות 

של מרכזי הסיוע נעשית תוך התחשבות במערך 
המשפחתי על פרטיו השונים וחוויותיהם במטרה 

לתת כלים לחזרה לתפקוד. ההתערבות נעשית כבר 
בסמוך למועד הרצח, בבית המשפחה, ולאחר מכן 

במרכזים. המרכזים אחראים להפנות לאבחונים, 
למטפלים העומדים בקריטריונים ולפנייה לארגונים 

מסייעים בקהילה. כל זאת לצד הפעלת קבוצות 
טיפוליות במרכזים עצמם והפניה למשרד המשפטים 

לשם מתן סיוע משפטי בהליכים אזרחיים הנוגעים 
לאובדן וכן ליווי בהליך הפלילי. הן ההליך הפלילי 

והן שיתוף המשפחות בוועדות ההיגוי של התכנית 
מאפשרים להן להשמיע את קולן ולחוות יכולת 

השפעה וסגירת מעגל. השירות לפרט ולמשפחה 
מפעיל תכנית דומה עבור משפחות אשר איבדו את 

יקיריהן בתאונות דרכים תוך שימת דגש בטיפול 
הנפשי. כמו כן נעשים מאמצים לבנות תכנית נוספת 

בנושא אובדנות.
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יחידות הסיוע שליד בתי המשפט לענייני משפחה ובתי הדין הדתיים

בצמוד לבתי המשפט לענייני משפחה ובתי הדין 
הרבניים בישראל מופעלות יחידות טיפוליות 

המורכבות מצוות בין-מקצועי הכולל ברובו עובדים 
סוציאליים וכן יועצים פסיכולוגיים ופסיכיאטריים. 

היחידות מיועדות לבני משפחה שהופנו על ידי 
ערכאה שיפוטית לשם מניעת הסלמה בסכסוך 

וקיצור ההליך המשפטי. היחידות עוסקות בעיקר 
בנושאי גירושין ואלימות במשפחה, ותפקידן לייצר 

התערבות טיפולית של אבחון המצב המשפחתי, סיוע 
במתן פתרונות וגיבוש הסכמות. למשל, גיבוש משותף 

של הסכם גירושין או הפניה לשירותים טיפוליים 
בקהילה.

קיומן של יחידות אלו מוגדר על פי חוק ומשקף 
את התובנה המוסדית כי בעניינים מסוימים שופט 
צריך לצדו צוות טיפולי. התפיסה המנחה גורסת 

כי סכסוכי משפחה הם גורם דחק קשה לבני הזוג 
ולילדים המלווה לעתים במאבק רגשי ומשפטי 

ממושך, שעלול לסכן את רווחתם של קטינים. בניגוד 
לבית המשפט אשר מטרתו היא הכרעה, היחידות 

הטיפוליות מסייעות בפתרון הסכסוך. פתרון של 
סכסוכי המשפחה נעשה בהידברות ובהסכמה 

בכלים טיפוליים, כגון: טיפול זוגי ומשפחתי, גישור, 

סדנאות הורה וילד ועבודה קבוצתית כדי לסייע 
לבני המשפחה להתמודד ולשמור על זכויותיהם ועל 

טובתם של קטינים. חלק מהשירותים ניתנים לטווח 
זמן ארוך יותר מטיפול ראשוני וכוללים כמה מפגשים.

היחידות הללו מהוות שירות המייעץ לשופטים בבתי 
המשפט ולדיינים בהיבטים הרגשיים ובהשלכות 
הסכסוך על בני המשפחה. חלק עיקרי בעבודתן 

הוא השתתפות ילדים ושמיעתם בהליך המשפטי 
במסגרת יישום של אמנת האו"ם לזכויות הילד. 

שמיעת הילדים היא היום כלי נוסף בידי בית המשפט 
ויחידות הסיוע לשם קבלת החלטה משפטית או 

החלטות בגישור. היא החלה כתכנית פיילוט, וכעת 
היא מורחבת לבתי משפט נוספים.

משרד הרווחה הישראלי הוא חלוץ במתן השירות   
של יחידות הסיוע מטעם המדינה. ברוב מדינות  

העולם שירות כזה הוא פרטי, אם הוא קיים בכלל. 
הדבר נובע מהעובדה כי בניגוד למדינות אחרות 

פנייה להליכים משפטיים בנושאי משפחה בישראל 
אינה מחייבת תהליך גישור קודם על פי חוק. בקרב 

 AFCC-השירות יש שאיפה להצטרף לארגון ה
 )Association of Family and Conciliation Courts(

העוסק בנושא לרבות פרסום מחקרים מהעולם 

וקיום כנסים ללמידה משותפת. הדבר יאפשר לחזק 
ולפתח את השירות בארץ, יתרום לחילופי מידע ויקנה 

לישראל מעמד חשוב בתחום.
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טיפול בהורים אלימים ובילדיהם באמצעות בעלי חיים

התכנית לטיפול בהורים אלימים ובילדיהם היא 
התערבות ייחודית ומקורית שנבנתה על ידי אנשי 

מקצוע בכירים בשירות המבחן למבוגרים.
מטרת התכנית להביא להפסקת האלימות ההורית, 

לחזק את הקשר בין ההורה האלים לילד ולכונן 
תקשורת תקינה ביניהם. לתכנית שלושה שלבים 

מדורגים: שלב ראשון - השתתפות בקבוצה טיפולית 
ייעודית. שלב שני - השתתפות בחווה טיפולית 

המיועדת להורים ולילדים שחוו אלימות. שלב שלישי 
- ליווי בבתי המטופלים להטמעת השינוי. בדיקה 

שנעשתה בנוגע לשיטת טיפול זו מצביעה על הצלחה 
גבוהה; ל-91% מהמשתתפים בתכנית לא נפתח תיק 
פלילי חדש. הטיפול מייצר שינוי משמעותי בתפקוד 

ההורים המטופלים, בקשר עם הילדים ובתפקודם 
במשפחה. הפעילות בחווה הטיפולית מאפשרת 

חוויה מעצימה וייחודית להורים ולילדיהם במסגרת 
קבוצות טיפוליות ובאמצעות קשר ועבודה עם כלבים, 

רכיבה טיפולית על סוסים 
לילדים, טיפול בתנועה 

וטיפול באמנות. הפעילות 
בחווה מתקיימת בשיתוף 

פעולה טיפולי וארגוני של 
צוות החווה הטיפולית וקציני 

מבחן מנחי הקבוצות. פעילות 
זו מתאפשרת רק לאחר 

השתתפות ההורים בקבוצה 
טיפולית העוסקת בהפסקת 
ההתנהגות הפוגעת, בעיבוד 

הלקויות בתקשורת הורים-
ילדים ובתפקוד ההורי בכלל. 

יצוין כי לאחר השלב הטיפולי כל משפחה זוכה לליווי 
של סומכת המסייעת למשפחה להטמיע את השינוי 
ולשתף בני משפחה נוספים במיומנויות התקשורת 

החדשות שנרכשו.

בשנים 2014-2007 השתתפו בחוות הטיפוליות 260 
הורים וילדים ב-18 תכניות. כיום יש מגמה להגדיל 

את מספר התכניות והחוות הטיפוליות באזורים שונים 
בארץ, ואנו בראשיתו של מחקר מלווה לנושא זה.
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קהילות
השירות לעבודה קהילתית

תחום התנדבות
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תכנית "גישורים": גישור ודיאלוג בקהילה

תכנית גישורים מעודדת הטמעה ויישום של כלים 
בתחום הגישור, הדיאלוג הקהילתי, בניית הסכמות 

וכשירות תרבותית במרכזי הגישור והדיאלוג 
בקהילה. מרכזים אלו מוקמים באופן מותאם 

ליישוב ולהיבטים התרבותיים והחברתיים שבו. 
התכנית צמחה מתוך הבנה עמוקה לצורך לעודד 
את הדיאלוג הבין-תרבותי ולפעול ליישוב ולמניעת 

סכסוכים באמצעי גישור, בניית הסכמות ויצירת 
דיאלוג קהילתי. מטרתה של התכנית ליצור חוסן 

חברתי-קהילתי בחברה הישראלית כפועל יוצא של 
רב-התרבותיות המאפיינת אותה. ייחודיות המרכזים 

מתבטאת בהפעלה מקצועית של פעילים קהילתיים 
ומגשרים מתנדבים מהקהילות והתרבויות השונות. 

לצד פתרון הסכסוכים בקהילה למרכזים יש תפקיד 
חשוב בהגברת המעורבות של התושבים בכל הנוגע 

להשפעה על סדר היום הציבורי ובשיפור איכות 
חייהם המשותפים ביישוב.

מרכזי הגישור והדיאלוג בקהילה מטפלים בהצלחה 
ניכרת במגוון הסכסוכים המתרחשים בקהילה לרבות 
סכסוכים מורכבים ומרובי משתתפים. תכנית גישורים 
מהווה מעטפת ארצית מקצועית רחבה למרכזים אלו 
וליוזמות להקמת מרכזים חדשים. במסגרתה נעשים 

ליווי מקצועי והנחיה שוטפת לצוותים של 
מרכזי גישור ודיאלוג בקהילה. בד בבד 

התכנית מקיימת מערך הכשרות 
ופורומים מקצועיים 

ללמידה ופיתוח ידע 
וכלים החסרים 

בתחום. במסגרת זו פועלת רשת עמיתים ארצית 
המאפשרת יצירת קשרים, הפריה הדדית, שיתופי 

פעולה ופיתוח משותף של ידע. הפריה הדדית כזו 
נעשית גם בין מפעילי התכנית לבין השגרירות 

 Mediators Beyond Borders האמריקאית וארגון
העוסקים בנושא במישור הבין-לאומי.

קהילות       השירות לעבודה קהילתית       האגף לשירותים אישיים וחברתיים
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קהילות       השירות לעבודה קהילתית       האגף לשירותים אישיים וחברתיים

תכנית "קהילה נגישה": פיתוח אחריות קהילתית בקהילות פונקציונליות

תכנית "קהילה נגישה" פועלת להשגת שוויון 
הזדמנויות לאנשים עם נכויות באמצעות הגברת 

נגישותם ושילובם בקהילה הרחבה.

התכנית מבוססת על פעילים קהילתיים שהם בעצמם 
אנשים עם מוגבלויות שונות או על בני משפחותיהם 

הפועלים לשינוי חברתי הן במובן של נגישות והן לשם 
שינוי עמדות כלפי הנושא בציבור הרחב.

התכנית מאפשרת להרחיב את היקף האחריות 
האישית של נכים להובלת שינוי וכן לקיים רשת 

חברתית ליציאה ממעגל הבדידות. התכנית נועדה 
להעמיד על סדר היום את עניינם של אנשים עם 

מוגבלות ואת זכויותיהם לנגישות ולהשתלבות 
בקהילה בשגרה ובחירום על בסיס של ערכי שוויון, 

כבוד האדם וצדק חברתי. לפי תפיסה זו הסרת 
מכשולים סביבתיים, חברתיים ותקשורתיים היא 

המפתח לקהילה מכילה ומשלבת אנשים עם כל סוגי 
הנכויות בזרם החיים המרכזי.
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צח"י – צוות חירום יישובי

השירות לעבודה קהילתית מקדם זה כעשרים שנים 
את ההיערכות והמוכנות של היישובים במועצות 

האזוריות להתמודדות עם מצבי משבר וחירום ביישוב 
באמצעות צוות חירום וחוסן יישובי - צח"י. צוות צח"י 

הוא התארגנות קהילתית של פעילים קהילתיים 
מתנדבים המתגוררים ביישוב ומסייעים לתושבי 

היישוב להתמודד לקראת מצבים ואירועים של משבר 
וחירום, במהלכם ולאחר סיומם, מצבים בעלי השלכה 

והשפעה על שגרת חייהם של תושבי היישוב. מצבי 
המשבר שעמם תושבי היישוב מתמודדים ובהם 

צוות הצח"י מסייע, יכולים להיות על רקע ביטחוני, 
חברתי וקהילתי. צוות צח"י פועל בתיאום עם הנהגת 

היישוב ועם המועצה האזורית. צוות צח"י מורכב 

משישה צוותים ייעודיים בתחומים פרט, משפחה 
וקהילה, חינוך, תרבות ונוער, מידע הסברה ודוברות, 

לוגיסטיקה, סיוע לגורמי הביטחון, מתן סיוע רפואי 
ראשוני וסיוע לגורמי הבריאות. חברי הצוות עוסקים 
בפעילויות, כגון: מיפוי וזיהוי הנזקקים לסיוע ביישוב 

ואוכלוסיות עם צרכים מיוחדים, תיאום פעולות הסיוע 
הראשוני לנפגעים ולנזקקים, ארגון וניהול התגובה 
המיידית לאירוע חירום ומשבר, הפעלה של מערך 
מידע והסברה לתושבי היישוב, הפעלה של מוקד 
חירום יישובי, ייזום תכניות לחיזוק החוסן הקהילתי 

של היישוב וסיוע לתושבים בשיקום לאחר אירוע של 
משבר וחירום. המחלקה לשירותים חברתיים במועצה 

האזורית והעובדים הסוציאליים הקהילתיים עוסקים 

באיתור פעילים קהילתיים מתנדבים לצוותי צח"י 
ובהכשרתם לתפקידיהם השונים בצוותים הייעודיים 

של צח"י. ההכשרה מתבצעת כהכשרה בסיסית 
לקראת תחילת פעילותם של הפעילים הקהילתיים 
בצוות צח"י ונמשכת גם במהלך הפעילות. הניסיון 
שנצבר במהלך השנים שבהן צוותי הצח"י פועלים 

באזורים שונים כדוגמת יישובי עוטף עזה, יהודה 
ושומרון, היישובים בצפון ובתקופות שבהן העורף 

האזרחי נפגע עקב מלחמות, אירועי חירום ואירועי 
משבר, מוכיח את היעילות ואת המועילות של צוותי 
צח"י בחיזוק החוסן הקהילתי, הלכידות והסולידריות 

החברתית ביישוב, במתן סיוע בפועל לתושבי היישוב 
ובסיוע למועצה האזורית ולגורמי החירום וההצלה.

קהילות       השירות לעבודה קהילתית       האגף לשירותים אישיים וחברתיים
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מערך התנדבות חירום

מערך המתנדבים בחירום הוא חלק אינטגרלי וחשוב 
מהיערכות החירום של הרשויות בישראל למצבי חירום 

)מלחמה, רעידת אדמה, שֵרפה וכדומה(. על מנת 
לפעול בשעת חירום בצורה המיטבית תוך ניצול מרבי 

של זמן המתנדבים נבנה מודל ייחודי של הפעלת 

מתנדבים בזמן חירום. המודל כולל שלב הכנה נרחב 
המורכב ממיפוי המשימות בהתאם למצבי החירום 

השונים, הגדרה של תפקידי המתנדבים, גיוס מרכזי 
משימות )שניים לכל משימה( והכשרתם. במהלך 

מצב החירום מוקם בכל רשות חמ"ל מתנדבים 

הפועל בתיאום עם החמ"ל הרשותי לקבלת מידע 
על הצרכים העולים מהשטח, קליטה והכוונה של 

המתנדבים הספונטניים )שמגיעים לאלפים על 
פי ניסיון עבר( למשימות השונות, דאגה לביטוחם 

ואספקת ארוחות והסעות ככל שנדרש.

קהילות       תחום התנדבות       אגף משאבי קהילה

פרויקט "אם לאם בקהילה"

"אם לאם בקהילה" הוא פרויקט התנדבותי הפועל 
במסגרת יחידות ההתנדבות של הרשויות ברחבי 
הארץ. מטרת הפרויקט היא העצמת נשים לאחר 

לידה באמצעות התנדבות של אימהות מנוסות 
כתומכות באימהות "טריות" המתמודדות עם הקשיים 

הפיזיים ועם סערת הרגשות הכרוכה בהפיכתן 
לאימהות. היום בעידן המודרני רבות מהאימהות 

הצעירות נותרות לאחר הלידה ללא מעגלי תמיכה 
חברתיים או קהילתיים מספקים, ומשם הדרך 

לתחושת בדידות, נתק, דיכאון וייאוש קצרה ומדאיגה. 
מיזם "אם לאם בקהילה" נועד להחזיר מעט את 

תחושת השבטיות לחיינו העכשוויים.

במסגרת הפרויקט המתנדבות 
עוברות הכשרה מקיפה, ולאחר מכן 

הן מגיעות לביתן של אימהות "טריות" 
אחת לשבוע למשך שעתיים. במסגרת 

ההתנדבות המתנדבות מסייעות 
לטפל בתינוק, מקשיבות, מאפשרות 

לאימהות החדשות "להתאוורר" או 
במילים אחרות פשוט נמצאות שם 
בשבילן. פעולה זו מאפשרת לאם 

החדשה להרגיש עטופה, מלאה 
ומסופקת בעצמה ונותנת לה כוחות 

להעניק לתינוקה את כל צרכיו. 
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יחידים במצבי 
משבר ומצוקה 

תחום התנדבות

השירות לאזרחים ותיקים

טיפול בהתמכרויות

שירות המבחן למבוגרים

ועדות ערר וסיוע לבודדים 
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שי"ל – שירות ייעוץ לאזרח

"שירות ייעוץ לאזרח" )שי"ל( הוא הפרויקט הגדול 
בישראל בתחום של מיצוי זכויות.

השירות שפועל בשיתוף פעולה עם הרשויות 
המקומיות, נועד לשפר את איכות חיי הפרט 

והקהילה באמצעות מתן הכוונה ראשונית במגוון 
נושאים, כגון: דיני עבודה, הוצאה לפועל, זכויות 

בתחום הבריאות וכדומה. השירות ניתן לאזרחים 
על ידי יועצים מתנדבים, ברובם בעלי ניסיון 

בתחומים הרלוונטיים, אשר מסייעים לפונים במתן 
מידע וייעוץ על זכויותיו וחובותיו, בהכוונה לשירותים 

העומדים לרשותו ברמה המקומית והארצית 
ובסיוע בהבעת צורכי הפונה בצורה יעילה. 

שירות הייעוץ לאזרח ניתן לכל אזרח ללא תשלום 
ופועל כיום ב-62 תחנות ברחבי הארץ ובמשך כל 

ימות השבוע. כמו כן השירות מפעיל אתר אינטרנט 
ובו מידע רלוונטי וכן פורום שדרכו ניתן לפנות 

אל יועצי השירות. שי"ל מטפל כיום בכ-400,000 
פניות בשנה, מהן מעל 250,000 פניות של לקוחות 

המטופלים בשירותי הרווחה. 

יחידים במצבי משבר ומצוקה       תחום התנדבות       אגף משאבי קהילה
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מתקיימת במסגרת ייחודית של התכנית "קהילה 
תומכת" או בשילוב עם מסגרות של שירותי פנאי 

בקהילה הרחבה. כיום מתקיימות 260 קהילות תומכות 
ברחבי הארץ בצד פיתוחים חדשים.

בדרך זו התכנית מאפשרת פעילות המתאימה עצמה 
לצרכים שונים של זקנים בקהילה על פי המציאות 

המשתנה.

תכנית "קהילה תומכת"

משרד הרווחה מפעיל את תכנית "קהילה תומכת" 
המציעה שירותי סיוע לזקן הגר בביתו ומעוניין 

להמשיך ולחיות בו תוך שמירה על איכות חייו, גם 
כאשר כוחותיו הפיזיים או הנפשיים נחלשים.

התכנית מיועדת לזקנים בודדים ולזוגות זקנים 
במסגרת הקהילה המוכרת להם. שילוב הזקן 

בקהילה נעשה בדרך של הבטחת מגוון של שירותים 
המסייעים לו להישאר בביתו ובקהילתו. שירותים 

אלו כוללים שירותי מוקד מצוקה, שירותים רפואיים, 
פעילות חברתית ושירותי אב או אם קהילה.

מטרת התכנית היא להגביר פעילות משותפת של 
חברי קהילה ולהפוך אותה לתומכת זקנים. היא 

מאפשרת הזדמנות למעורבות חברתית של זקנים 
המעוניינים לתרום, להיות פעילים ולהתנדב בקהילה. 

פעילות הפנאי והפעילות החברתית הן מענה להפגת 
בדידות ולגיבוש קהילתי לצד הגברת הקהילתיות, 

המעורבות והאחריות של חברי הקהילה הרחבה כלפי 
הזקנים שבה.

המשתתפים בתכנית זוכים לפעילות חברתית קבועה 
אחת לשבוע לפחות המתאימה לכל רמות התפקוד 

ובכלל זה מרותקי בית ומרותקי סביבה. פעילות זו 

יחידים במצבי משבר ומצוקה       השירות לאזרחים ותיקים       האגף לשירותים אישיים וחברתיים
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טיפול בהזנחה ובהתעללות

תופעת ההתעללות בזקנים והזנחתם מתרחשת הן 
בקהילה והן במסגרות המיועדות לזקנים. מרביתם 

של מקרי ההתעללות נעשים על ידי מישהו מסביבתו 
הקרובה של הזקן ובכלל זה בני משפחה או מטפלים. 

עובדי משרד הרווחה פועלים למניעת התופעה וטיפול 
במגוון רחב של אופני התעללות, בין על רקע פגיעה 

פיזית, מינית או נפשית ובין במקרים של ניצול כלכלי, 
הפרת זכויות או חסך ואף מניעה של צרכים בסיסיים 

מהאדם הקשיש.

הטיפול בנושא נעשה באופן רב-מקצועי וכולל את 
הפן המשפטי, הטיפולי, הרפואי והחינוכי )לשם 

מניעה( על מנת לאפשר התערבות יעילה. השירות 
לאזרחים ותיקים אף מפעיל שיטות לאיתור וחיפוש 

פעיל בקהילה כדי לאפשר טיפול נרחב לצד פעילות 
נרחבת בנושא בבתי אבות וכן במגזר הכפרי.

בין השאר, נעשות פעולות להעלאת מודעות לנושא 
ופעולות הסברה בקרב הציבור הרחב ובמסגרות 

שונות שבהן מתרכזת אוכלוסיית זקנים גדולה. כמו 
כן נערכות סדנאות לדור הביניים ולבני משפחה 

מטפלים. פעולה זו מייצרת חשיפה ומעוררת את חובת 
הדיווח בקהילה הרחבה. כחלק מהטיפול בטווח הקצר 

נעשות פעולות להרחקת הזקן מהגורם הפוגע עד 
לגיבוש של תכנית טיפול, כגון סידור חירום במסגרת 

בית אבות, נופשון או מקלטים לנשים או לחלופין 
הרחקת הפוגע מסביבתו של הזקן ככל האפשר. 

בהמשך, הטיפול הניתן יכול להיות משפטי באמצעות 
צווי הגנה של בית משפט או טיפולי באופן פרטני 
או קבוצתי הן לקורבנות והן לפוגעים. משנת 2014 
פועלת תכנית בשם "בן ממשיך" העוסקת בטיפול 

בהזנחה ובהתעללות בזקנים ב-47 מחלקות לשירותים 
חברתיים ברשויות וכן ב-15 מועצות אזוריות. בכל 

מחלקה כזו מוקם צוות רב-מקצועי שמסייע לעובדים 
לגבש תכנית התערבות במקרים מורכבים בעזרת 

צוות הכולל עובד סוציאלי לטיפול בזקן, עובד סוציאלי 
לחוק הגנה על חוסים, עורך דין מעמותת "יד ריבה" 
ורופא גריאטרי. השירות לאזרחים ותיקים מתעתד 

להכניס את התכנית לרשויות נוספות בכל שנה.

יחידים במצבי משבר ומצוקה       השירות לאזרחים ותיקים       האגף לשירותים אישיים וחברתיים
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מודל טיפול קהילתי וארוך טווח

השיקום של מתמכר בשירותי הרווחה בישראל אינו 
נוגע רק להיבטים פיזיים, אלא גם להיבטים נפשיים 

וחברתיים של ההתמכרות. מדובר בתהליך ארוך טווח 
הנמשך כשנתיים, ובמהלכו מושם דגש רב בתפקודו 

הנורמטיבי של המתמכר ובשילובו בעולם העבודה. 

הטיפול נעשה ברמה הפרטנית, הקבוצתית וכן 
המשפחתית על מנת להביא להצלחתו המרבית מתוך 
תפיסה כי התמכרות משליכה על הסביבה החברתית 

הרחבה, ולכן נדרש טיפול מערכתי משפחתי. 
הטיפול בקבוצה מאפשר למתמכר לחוות התבוננות 
בתהליכים הפנימיים והבין-אישיים שעוברים על חברי 
הקבוצה ועליו, לשפר מיומנויות בין-אישיות, להתמודד 

עם מסגרת וללמוד נתינה וקבלת משוב. כמו כן 

הטיפול הקבוצתי מאפשר להתאים את השירותים 
לאוכלוסיות ייחודיות בנושאים, כגון: מניעה או הכנה 

לגמילה, נגמלים נקיים, נשות מכורים, עולים, מהגרים 
ועוד.

מטרת הטיפול לסייע למכורים להשתלב בחברה 
כיחידים מתפקדים ונקיים מחומרים ממכרים 

ומהתנהגויות ממכרות. הרציונל הנו מזעור נזקים 
על ידי איתור מוקדם, צמצום של מצבי הסיכון 

והגברת פניות של בני נוער לשירות לאור השכיחות 
של תופעת השימוש לרעה באלכוהול ובחומרים 

פסיכו-אקטיביים בכל שכבות האוכלוסייה. שירות 
הטיפול בהתמכרויות אמון על גיבוש תורה ומדיניות 

טיפולית יחידה ואחידה על ידי פיתוח תכניות ייחודיות 

קהילתיות וחוץ-ביתיות. הוא מהווה גוף פיקוח על 
מאות מוסדות גמילה לצורך מתן רישיונות או לחלופין 

צווי סגירה, וכך הוא מייצר איכות גבוהה של טיפול 
שיקומי.

השילוב התעסוקתי של המתמכר הנו חלק משירות 
הטיפול במתמכרים בראייה רחבה של ההתמכרות 

ובמטרה להציב את המתמכר במסגרת שתמנע את 
הידרדרותו בשנית. הדבר נעשה לאחר אבחון פרטני 

מקצועי, ולאחריו המשתקם משולב במסגרת שיקומית 
תעסוקתית הכוללת הכשרה מקצועית, השלמת 

השכלה באמצעות המוסד לביטוח לאומי או חיפוש 
עבודה באופן עצמאי. הטמעה של מודל התעסוקה 

מעלה תוצאות חיוביות בהשמת כ-70% מהמשתתפים.

יחידים במצבי משבר ומצוקה       טיפול בהתמכרויות       האגף לשירותי תקון ונוער מנותק
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התערבות קבוצתית 

שירות המבחן למבוגרים פועל לשיקום מבוגרים עוברי 
חוק ושילובם מחדש בחברה. השירות מסייע לתהליך 

של קבלת החלטות במערכת אכיפת החוק בכלל 
ובבתי המשפט בפרט באמצעות הגשת תסקירים. 

שירות המבחן למבוגרים הוא גוף ממלכתי, ועובדיו הם 
קציני המבחן ועובדי הִמנהל )נמנים עם עובדי אגף 

תקון במשרד הרווחה(. עובדי השירות נותנים שירות 
ישיר לכלל האוכלוסייה המופנית לבתי המשפט 
ולמערכות אכיפת החוק במסגרת החוק הפלילי. 

השירות ממונה על שירותי אבחון, טיפול ושיקום 
מעורבים באירועים פליליים לנאשמים, לחשודים 

ולנפגעים מעל גיל 18. תכניות השיקום השונות ניתנות 
במסגרת צווים שבתי המשפט מטילים.

המתודה השיקומית המרכזית הנהוגה בשירות 
המבחן למבוגרים היא התערבות קבוצתית שמיועדת 

לאוכלוסיות שונות של עוברי חוק, כגון: עברייני 
אלימות כללית ואלימות במשפחה, עברייני סמים, 

עברייני תעבורה, עברייני רכוש וִמרמה, עברייני מין 
ועוד. הטיפול הקבוצתי מבוסס על התפיסה כי 

הקבוצה על כל חבריה ומרכיביה מהווה גורם מדרבן 
ומקדם שינוי והפסקת התנהגות עוברת חוק. לטיפול 

זה גם יתרונות כלכליים-פיקוחיים כיוון שמספר רב 
של אנשים מטופלים ומפוקחים בו-זמנית על ידי 

איש מקצוע אחד או שניים בלבד. מרבית הקבוצות 
הן "קבוצות רכבת", ומהן המשתתפים יוצאים 

בתום תקופת הטיפול וסיום צו המבחן, ומטופלים 
חדשים משתלבים במקומם. יש קבוצות "קלאסיות" 

המבוססות על מפגשים דינמיים, 
התנהגותיים וקוגניטיביים. קבוצות 
אחרות ממוקדות באפיון העבירה 

או בסגנון ההתערבות. כמו כן 
פועלות קבוצות ייחודיות העוסקות 

בנושא ייחודי, כגון: קבוצות 
טיפוליות לעצורי בית, דפוסי 
תקשורת בין-אישית וקבוצות 

הנותנות מענה לאוכלוסייה עם 
אפיון תרבותי. 

חלק מקבוצות הטיפול פועלות 
בשיתוף פעולה עם גורמים 

חיצוניים, כמו קבוצות המטפלות 
באלימות בין בני זוג, בנהיגה תחת 
אלכוהול, תכנית למניעת עבירות 

תעבורה ועוד. המתודה הקבוצתית 

יחידים במצבי משבר ומצוקה       שירות המבחן למבוגרים       האגף לשירותי תקון ונוער מנותק

מספר ומגוון הקבוצות בשירות בשנת 2013

נשים עוברות 
חוק 10

6%
אחר 25

15%

מכורים 
לסמים - 6

3%
עוברי חוק 
צעירים 16

10%

אלימות זוגית 
18

11%
הורים אלימים 

11
7%

אלימות 
כללי 14

9%

מרמה 
ורכוש 2

1%

עבריינות 
מין 14

9%

אלכוהול 
ותעבורה 14

9%

גרימת מוות/ 
טראומה 2

1%

עצורי בית 31
19%

החלה לפעול בשיטתיות בשנת 2009. מאז היא 
ממשיכה להתרחב, ויש עלייה של כ-40% הן במספר 
המטופלים והן במספר הקבוצות. יצוין כי מהלך זה 

החל להיבדק מחקרית מסוף שנת 2012. בשנת 2013 
פעלו 163 קבוצות ברחבי הארץ שטיפלו ב-2,168 

מטופלים.
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 ABT - adventure based therapy - טיפול המשלב פעילות שטח

תכנית פעילות שטח כוללת פעילות אתגרית וחווייתית 
ומשתלבת בטיפול הקבוצתי.

התכנית מיועדת למשתתפים בקבוצות הטיפוליות, 
שעיקר ייעודן הפסקת התנהגות עוברת חוק בכלל 

והתנהגות אלימה בפרט. פעילות השטח בתנאי קיצון 
ובמאמץ פיזי מסייעת להתמודד עם מצבים חברתיים 

שונים ועם מצבי לחץ, ללמוד חלופות להתנהגות 
ולהפסיק התנהגות עוברת חוק.

התכנית מאפשרת חשיפה וקשר אינטנסיבי עם 
החלקים הנפשיים והרגשיים של המשתתף, מקדמת 

תהליכים טיפוליים ומאפשרת היכרות של המטופל 
עם עולם פנימי לא מודע ולא נגיש בקבוצה טיפולית 

סדירה. העיבוד נעשה במהלך הטיפול הקבוצתי 
הסדיר ובאמצעותו בכל שלבי התכנית - בשלב 

ההכנה לפעילות השטח, בפעילות עצמה ובתום 
הפעילות. התהליך שהמטופל עובר מאפשר 

לו ולקבוצה התבוננות, היכרות והתמודדות עם 
הגורמים הנפשיים, ההתנהגותיים והעברייניים כאחד.

הטיפול בשטח כולל מגוון פעילויות, כגון: מסע 
רגלי והתנסויות שונות במדבר, סדנת חבלים, 

מסע בהרים, פעילות ימית ועוד. התכנית מותאמת 
למטרות של כל קבוצה בהתאם לשלב ההתפתחותי 

שבו היא נמצאת ולמאפייניה הייחודיים. היא 
מופעלת בשיתוף עם עמותה המתמחה בפעילות 

שטח ובשיתוף פעולה מלא של קציני המבחן 
מנחי הקבוצה הטיפולית היוצאים עם הקבוצה 

לשטח. משנת 2009 ועד סוף שנת 2014 עברו כ-800 
מטופלים טיפול בתכנית פעילות שטח באופנים 

שונים ב-75 קבוצות, שרובן הגדול כללו בפעילותן 
לינה בשטח.

יחידים במצבי משבר ומצוקה       שירות המבחן למבוגרים       האגף לשירותי תקון ונוער מנותק



44

סיוע כספי במקרים פרטניים

ועדת המענקים לסיוע למשפחות וליחידים )להלן: 
"הוועדה"( פועלת במסגרת תקציב משרד שנתי 

המיועד לנושא זה וכן כספים שמתקבלים למטרה 
זו מקרן העזבונות של האפוטרופוס הכללי. הסיוע 

הכספי ניתן לצרכים דחופים של נזקקים.

הוועדה מעניקה סיוע לאחר שהמחלקה לש"ח פעלה 
במסגרת תקציבה כנדרש על פי התע"ס לסיוע 

למטופל. מענק הוועדה ישמש כתמיכה משלימה או 
כסיוע בתחום אשר אינו מופיע בתע"ס.

הוועדה פועלת במסגרת תקציב שנתי מוגבל. היא 
קובעת סדרי עדיפויות על פי מידת הנזקקות של 

המטופל, המצב הטיפולי וסוג הבקשות באותה עת.

המחלקה לסיוע לבודדים ומשפחות תפרסם בכל 
תחילת שנה באמצעות ארבעת המחוזות הודעה 

בדבר האפשרות להגיש בקשות.

הוועדה תדון רק בבקשות אשר הוגשו באופן מלא 
וכוללות את כל הטפסים הנדרשים על פי התדריך 

המופיע בסוף טופס הבקשה.

ניתן לקבל החזר הוצאות עד שנה מיום הרכישה 
ובהתאם לתקציב. במקרים ייחודיים מנומקים הוועדה 

תשקול החזר מעבר לשנה.

רשימת נתונים אשר יקבלו סדר עדיפות גבוה:

נזקקים שזו בקשתם הראשונה  

תושבי יישובים בקו עימות  

ניצולי שואה  

 אנשים בודדים, חסרי עורף ותמיכה משפחתית

תחומי הסיוע לאישור המענק
המענק יינתן למטרות האלה:

הוצאות על ציוד אישי אשר יתרום לקידום מצב   
הנזקק.

הוצאות על ציוד ביתי לשיקום משפחות ובהתאם   
לתכנית טיפול.

הוצאות על ציוד אישי וביתי במקרי שריפה, כאשר   
אין ביטוח.

הוצאות עבור פריטים ושירותים מיוחדים ובנסיבות   
מיוחדות.

הוצאות רפואיות, אביזרי שיקום וטיפולי שיניים.   
יש לוודא מיצוי זכויות. במקרים חריגים הוועדה 

תשקול סיוע בתחום זה.

יחידים במצבי משבר ומצוקה       ועדות ערר וסיוע לבודדים       אגף משאבי קהילה
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אנשים עם 
מוגבלויות

רצף שירותי אבחון וקידום

יחידת הבריאות – האגף לטיפול 
במוגבלות שכלית התפתחותית 

השירות לשיקום חוץ-ביתי –
אגף השיקום

השירות לשיקום קהילתי   

השירות לשיקום תעסוקתי

השירות לעיוור

טיפול באדם עם אוטיזם  

המחלקה לאבחון, לקידום ולהשמה   

שירותי רפואה לאנשים עם מוגבלות 
שכלית התפתחותית   

השירות לטיפול בקהילה – לאנשים עם 
מוגבלות שכלית התפתחותית   

השירות לדיור תומך באנשים עם 
מוגבלות שכלית התפתחותית
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רצף שירותי אבחון וקידום

הרצף
אדם שלפי החשד יש לו מוגבלות שכלית התפתחותית, 

יישלח לאבחון באמצעות מערך האבחון של האגף 
לטיפול במוגבלות שכלית התפתחותית. החליטה הוועדה 
שאין לו מוגבלות שכלית התפתחותית, אך נראה שהאדם 
אינו מתפקד כמצופה, ייעשה לו אבחון נוסף, אבחון דינמי 

שנמשך בין שמונה חודשים לשנה. מטרתו לקבוע אם 
קיימת מגבלה, ואם כן - מהי וכן להמליץ על דרכי טיפול 
ומי תהיה היחידה האחראית לנושא במשרד הרווחה. אם 
יש חשש לחולי נפשי )המטופל על ידי משרד הבריאות(, 

יש צורך לבחון מהי המוגבלות הדומיננטית, ואז לשלוח 
את האדם לאבחון דינמי בין-משרדי ארוך טווח. 

תהליך אבחון למוגבלות שכלית התפתחותית 
משרד הרווחה אחראי לתהליכי אבחון של פיגור 

שכלי. הגוף היחיד המוסמך להחליט אם אדם לוקה 
במוגבלות שכלית התפתחותית בישראל הוא ועדת 

אבחון הפועלת על פי חוק במטרה לשמור על אחידות 
ועל סטנדרטים גבוהים לביצוע התהליך המצריך 

רגישות גבוהה כלפי המאובחן ומשפחתו. בראשית 
תהליך האבחון נעשה איסוף מידע לגבי האדם באחד 

משנים עשר מרכזי האבחון המופעלים כיום בארץ 
והמצויים תחת פיקוח ומימון מלא של משרד הרווחה. 

תהליך זה מאפשר התייחסות לכלל המרכיבים של 
פיגור, כפי שהוגדרו בחוק הישראלי. הגדרות אלו 

תואמות את הסטנדרט הנהוג בעולם. בתהליך זה 
מתקיימות שלוש עד ארבע בדיקות על ידי צוות 

רב-מקצועי הכולל בעלי מקצוע בתחומים עבודה 
סוציאלית, פסיכולוגיה, פסיכיאטריה ורפואה. בהמשך 

התהליך החומרים מועברים לוועדת האבחון שמינה 
שר הרווחה והשירותים החברתיים, ובה חברים עובד 
סוציאלי, פסיכולוג, רופא פסיכיאטר ומחנך. על סמך 

חומרים אלו וחומרים נוספים לפי דרישתה הוועדה 
קובעת אם אדם מפגר בשכלו וכן מהו הטיפול 

המתאים לו בהתאם למצבו. הליך זה מתבצע אחת 
לשלוש שנים מתוך הבנה כי פיגור שכלי אינו מצב 

סטטי. באופן כזה דרכי הטיפול מותאמות לכל אדם 

בהתאם לשלב בחייו שבו הוא נמצא, צרכיו המשתנים 
וקשייו.

הפיקוח המשרדי על תהליך האבחון מייצר תהליך 
מקצועי ואנושי עבור המאובחנים. הפעולה של 
מערכת האבחון וועדת האבחון מתאפשרת גם 

במתכונת ניידת. זאת ועוד, בהליך נבחנים לא רק 
יכולותיו האובייקטיביות של האדם, אלא גם כוחותיו 

וקשייו, ואליהם מותאמות דרכי הטיפול. יתרה מזאת, 
כוועדה מקצועית חיצונית למשרד ועדת האבחון אינה 

רק גוף אובייקטיבי המפוקח על ידי משרד הרווחה, 
אלא מהווה גם גוף מדרבן לפיתוח שירותים חדשים, 

וכך היא מייצרת דינמיות בפעילות המשרד.

היחידה לאבחון דינמי בין-שירותית
נועדה לערוך אבחון דינמי ארוך טווח )שהות במסגרת 
עד שנה( לצורך קביעת אבחנה מבדלת בין אוכלוסיית 

אנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית ובין 
אוכלוסיית אגף השיקום.

אנשים עם מוגבלויות    רצף שירותי אבחון וקידום    האגף לטיפול במוגבלות שכלית התפתחותית    אגף שיקום



47

אנשים עם מוגבלויות    רצף שירותי אבחון וקידום    האגף לטיפול במוגבלות שכלית התפתחותית    אגף שיקום

ליחידה האבחונית מופנים אנשים באמצעות ועדת 
חריגים בין-שירותית או באמצעות ועדת אבחון 

של האגף לטיפול באנשים עם מוגבלות שכלית 
התפתחותית, לאחר שלא ניתן היה לאבחן אותם 

בדרך האבחון המקובלת.

השלב הראשון הוא שלב ההסתגלות למסגרת, לשאר 
החניכים, לצוות, לכללים, לסדר היום תוך כדי תהליך 

של רכישת מיומנויות יום-יומיות. לכל אורך התהליך 
מקיימים תצפית על תפקודו של האדם. בשלב 

השני המטופל עובר אבחונים פסיכודיאגנוסטיים. 
לכל מטופל נבנית תכנית טיפול והתערבות אישית 

הכוללת התייחסות לפרמטרים רבים ובכלל זה 
תעסוקה, קשרים חברתיים, קשרים בין-אישיים, 

יכולת תעסוקתית ועוד באמצעות צוות רב-מקצועי 

הכולל עובד סוציאלי, פסיכולוג, פסיכיאטר, מרפא/ת 
בעיסוק, אם בית ומדריכי שיקום. בהמשך האנשים 

עוברים שוב מבחנים פורמליים. בסיום התקופה מופק 
דו"ח אבחון מקיף ומעמיק המתייחס לכל תחומי 

החיים לרבות שימוש בתצפיות שנעשו לאורך כל 
התקופה. דו"ח האבחון מאפשר לשייך את האדם 

לאגף המתאים ביותר לצרכיו וכן ממליץ על מאפייני 
המסגרת המתאימים לאדם הנבדק.

התפוסה המרבית ביחידה היא 16 אנשים.

יחידה לאבחון דינמי בין-משרדי 
מסגרת זו הוקמה על ידי שירותי בריאות הנפש 

במשרד הבריאות ואגף השיקום במשרד הרווחה 
לביצוע אבחון דינמי ארוך טווח לבוגרים צעירים 

אשר על פי רוב סובלים משתי הפרעות מנטליות או 

יותר, בעלי תפקוד גבולי עם תערובת של מרכיבים 
הכוללים ליקויים שכליים/הסתגלותיים, הפרעות 

פסיכיאטריות וליקויים נוירופסיכולוגיים. זוהי אוכלוסייה 
עם הפרעות התנהגות/אישיות קשות, שיפוט חברתי 

לקוי וסיכון עצמי והזולת. בשל מאפיינים אלה לא ניתן 
היה עד כה להגיע לאבחנה ולקבוע את דרכי הטיפול 

ואת הגורם שיטפל באנשים אלה.

מסגרת זו משתמשת בכלי אבחון והערכה מגוונים 
במצבים שונים – אינדיבידואלי, קבוצתי, תצפיתי ועוד 

באמצעות צוות רב-מקצועי הכולל עובד סוציאלי, 
פסיכולוג, פסיכיאטר, מרפא/ת בעיסוק, אם בית 

ומדריכי שיקום. 
משך השהות במסגרת הוא עד שישה חודשים, 

והתפוסה המרבית ביחידה היא 16 אנשים.
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מסגרת חוץ-ביתית לאנשים עם תסמונת פראדר ווילי

תסמונת פראדר ווילי נובעת מפגם גנטי בכרומוזום 
הגורם לפגיעה במרכז השובע במוח בקרב אחד 
לחמישה עשר אלף )15,000( לידות. מאפייניה הם 

אכילת יתר, קומה נמוכה, התפתחות מינית לא מלאה, 
בעיות התנהגותיות, ליקויי למידה, ליקויים קוגניטיביים, 
השמנת יתר, סף כאב גבוה, התפרצויות זעם ואלימות 

ותפקוד לקוי עד רב של מערכות נוספות. הלוקים 
בתסמונת מאופיינים בהנמכה קוגניטיבית וברמת 
אינטליגנציה גבולית עד פיגור קל. ישנם מקרים 

שבהם הפיגור ברמה בינונית.

ההשמנה החריגה היא המאפיין הבולט והמוכר יותר 
של התסמונת, והיא יכולה להיות קטלנית, אם אינה 
מטופלת כראוי. יש תופעות אופייניות נוספות, כגון: 

אנשים עם מוגבלויות       יחידת הבריאות – האגף לטיפול במוגבלות שכלית התפתחותית        האגף לטיפול במוגבלות שכלית התפתחותית

עקשנות רבה, אובססיביות, גירוד ועיסוק בגירויים 
שונים בעור, פזילה וקוצר ראייה, שכיחות גבוהה 

לסוכרת, עקמת ובעיות בלב.

הפגיעה במרכז השובע והיעדר תחושת שובע גורמים 
לאכילה בלתי נשלטת ובכלל זה לגניבת מזון, אכילה 
מפחי אשפה, אכילת מזון ללא בישול ישר מהמקפיא, 
והיא מביאה אף לניצול הסובלים מהמחלה בתמורה 

למזון.

התמודדות עם שמירת המשקל במשך 24 שעות 
ביממה המושגת רק בשילוב של דיאטה קפדנית 
ופעילות גופנית קבועה מחייבת השגחה צמודה 

במשך כל שעות היממה ולאורך שנים.

בארץ יש שתי מסגרות חוץ-ביתיות ייעודיות לאנשים 
עם תסמונת זו המטפלות בכ-40 אנשים. המסגרות 

שוכנות בווילות בקהילה המהוות בית לחיים 
למטופלים. הן כוללות צוות רב-מקצועי ובו עובד 
סוציאלי, פסיכולוג, אם בית, מדריכי שיקום, רכז 

תעסוקה, יועץ פסיכיאטרי ודיאטנית. לכל מטופל 
מותאמת תכנית אישית הכוללת טיפול התנהגותי, 

ליווי, השגחה, שמירה על תזונה והקפדה על סדר יום 
מלא ומובנה - פעילויות ספורט, חוגי העשרה, טיפול 
רגשי ושילוב בתעסוקה מותאמת תוך ליווי והשגחה 

ושילוב בקהילה ככל האפשר.
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מכינה לחיים עצמאיים

תכנית המיועדת לצעירים בגילאים 25-18 עם נכות 
פיזית או חושית. רובם בוגרי לימודים תיכוניים בבתי 

ספר רגילים. עם סיום לימודיהם צעירים אלה עומדים 
בפני שוקת שבורה. מסלולי ההמשך הנורמטיביים כמו 

הגיוס לצבא אינם פתוחים בפניהם, כי הצבא דוחה 
אותם בשל נכותם.

על אף המאמצים הרבים שהשקיעו צעירים אלה 
כדי להשתלב במערכת החינוך הרגילה, רבים מהם 

צברו בשל נכותם ונסיבות חייהם חסכים גדולים 
בתחומי חיים שונים ובהם התחום האקדמי, המיומנויות 

החברתיות והבין-אישיות וכישורי יום-יום. כמו כן הם 
עדיין אינם בשלים נפשית להתמודד עם כניסה 

למסגרת "על-תיכונית" או להשתלב באופן עצמאי 
בחיי עבודה.

הם צמאים להשתלב בתכניות נורמטיביות, לצאת 
מחיק המשפחה לחיים עצמאיים כמו כל צעיר בגילם 

ואף לתרום לחברה.

המכינה משלבת התייחסות להיבט האישיותי, 
התפקודי, האקדמי והתעסוקתי. היא מתקיימת 

במסגרת חוץ-ביתית המאפשרת יציאה מבית ההורים 

וחיים עם קבוצת שווים בליווי 
צוות רב-מקצועי. בתכנית 
החניכים יוצאים מהמעגל 

המשפחתי לעצמאות אישית 
וחברתית ומתקרבים לעצמאות 
בחייהם הבוגרים. כל משתתף 
יוצא ללימודים ולשירות לאומי, 

ובשעות אחר הצהריים משתתף 
בתכנית העוסקת בכישורי חיים.

מטרות התכנית:
פיתוח כישורי חיים לתפקוד   .1

יום-יומי עצמאי בבית 
ומחוצה לו.

פיתוח כישורים אישיים   .2
וחברתיים, אוטונומיה אישית וחיזוק הדימוי העצמי.

רכישת השכלה או הכשרה שיסייעו לרכישת   .3
מקצוע ולהשתלבות תעסוקתית בעתיד.

במסגרת צוות רב-מקצועי הכולל עובד סוציאלי, אם 
בית, מדריכים חברתיים, מטפלים סיעודיים, פסיכולוג 

ואחות לכל חניך נבנית תכנית אישית המותאמת 
למוגבלותו, לצרכיו וליכולותיו. משך התכנית שלוש 

שנים.

בארץ פועלות שתי מכינות לחיים עצמאיים, אחת 
בצפון ואחת בדרום, המטפלות בכ-65 אנשים.
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מרכזים למשפחה - למשפחות לילדים עם צרכים מיוחדים

המרכז למשפחה הוא שירות קהילתי, מסגרת הנותנת 
מענה רחב למשפחות המתמודדות עם גידול ילד 

עם מוגבלות. פעולת המרכזים עוסקת במתן מידע 
על זכויות ושיטות טיפול ובסיוע מקצועי כוללני ותומך 

המבוסס על סיפוק מתחושת קבלה והכלה של 
המשפחה. כל הפעולות האלה יכולות לשפר באופן 

משמעותי את רווחת המשפחה, את חוסנה ואת 
כוחה לספק את צרכיו של ילד עם מוגבלות. הקמת 

המרכזים נשנעת על התפיסה כי בלא מערכת תמיכה 
וסיוע הקשיים עלולים להכריע את המשפחה ולהביא 

למצבי סיכון כלפי הילד. לידת ילד עם מוגבלות 
דורשת הסתגלות וכוחות רבים. חלק מהמשפחות חוות 

זאת כמשבר, ולעתים נפגע עקב כך האיזון במערכת 
המשפחתית. המשפחה צריכה לקבל החלטות 

על שיטות טיפול, על היקף הטיפול ועל המסגרות 
הטיפוליות המתאימות. הטיפול בילד עם מוגבלות 

גם כרוך בהשקעת זמן, כוחות פיזיים ונפשיים ועלויות 
כספיות גבוהות. בעשורים האחרונים גברה ההכרה 

בחשיבות המשפחה, בצרכיה ובהשפעה האדירה שיש 
לה ולמצבה על מצבו של הילד.

עקב כך ציוד המשפחה בכלים מתאימים לגידול 
ילד עם מוגבלות בצורה הטובה ביותר הוא מפתח 

מרכזי להבטחת איכות החיים של הילד, למניעת 
הזנחה ופגיעה בו, לקידום וחיזוק הילד ולפיתוח כלים 

שיאפשרו לו חיים עצמאיים ומלאים ככל האפשר. 
השירות לשיקום קהילתי מיישם בפועל תובנות אלו 
על ידי מתן שירותי מידע וארגון הרצאות וימי עיון וכן 

מתן תמיכה והדרכה פרטנית וקבוצתית על בסיס 
ייעוץ של מומחים והתמקדות הנושאים פרטניים, כגון: 

יציאה מהבית, חינוך מיני ועוד. נוסף על כך המרכזים 
מספקים רשתות חברתיות ומקצועיות של תמיכה 

למשפחות המגדלות ילד בעל נכות פיזית או חושית. 
בדרך זו מרכזי היום מאפשרים תמיכה של הורים 

בהורים וכן מחזקים את הקשר בין המשפחות לבעלי 
המקצוע בתחום.
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קהילות תומכות לנכים בוגרים בקהילה

"קהילה תומכת" היא תכנית המסייעת לאנשים עם 
מוגבלות ולנזקקים במצבי חירום. התכנית התפתחה 
עקב לקחי מלחמת לבנון השנייה בשנת 2006, אשר 

חידדה את נזקי הפגיעות בעורף האזרחי ואת הצורך 

להיערך להקמת תשתיות קהילתיות עבור האוכלוסיות 
הפגיעות ביותר לרבות בעלי מוגבלויות. התשתיות 

הקהילתיות אשר היו קיימות טרם המלחמה, הוכיחו 
את יכולתן להגיש סיוע ומענה לצרכים של אוכלוסייה 

זו במהלך מצב החירום. פיתוח הקהילות התומכות 
נעשה ברוח חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות. 

אוכלוסיית המוגבלים הבוגרים יוצאת ממערכת החינוך 
המיוחד או ממערכת החינוך המשלבת למצב שבו יש 

צורך במערכת מספקת של שירותי שיקום, שתלווה 
אותם ותעניק רשת תמיכה וביטחון שתאפשר להם 

שוויון הזדמנויות.

שירותי הקהילה התומכת מיועדים לאוכלוסייה על פני 
כל קשת המוגבלויות: אנשים עם נכות פיזית בדרגות 

חומרה שונות, אנשים עם נכות חושית וכן אנשים 
עם גבוליות אינטלקטואלית ולקויי למידה, תפקוד 

והסתגלות. רשת הביטחון מסופקת לבעלי המוגבלויות 
ולמשפחותיהם באמצעות סל שירותים בסיסי ובעלות 
צנועה ביותר. הסל כולל חיבור ללחצן מצוקה, שירותי 

בריאות בשעת חירום, תיקוני בית קלים, פעילות 
חברתית ושירותים סוציאליים. שירותים אלה ניתנים 

על ידי אב בית ועובד סוציאלי לקבוצה נרחבת 
של בתי אב שנמצאים באותו אזור. מחקרים וניסיון 
ההפעלה בשטח מעידים כי התכנית נותנת מענה 

נרחב ומשמעותי בעלויות צנועות ביותר ומגבירה את 
תחושת הרווחה, איכות החיים והביטחון האישי בקרב 

אנשים עם מוגבלות הנהנים מן השירות.
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אנשים עם מוגבלויות       השירות לשיקום קהילתי       האגף לשירותי שיקום

מרכזי נוער להכנה לחיים עצמאיים

מרכזי הנוער המיועדים לבני נוער עם נכויות פיזיות 
וחושיות וליקויי למידה מורכבים ובכללם הנמכה 
קוגניטיבית מהווים מסגרת מכינה ומכילה, אשר 

תסייע להם להגיע ליעדים ולהשתלב בחברה בצורה 
מיטבית בתחומי החיים השונים: עצמאות, השכלה, 

תעסוקה, פנאי, זוגיות ומשפחה. מטרת השירות לתת 
מענה הולם ורב-תחומי לבני נוער עם מוגבלות כדי 

להכינם לעצמאות בתחומי חיים שונים.
מרכזי הנוער גם מאפשרים להעלות את המודעות 

לצרכיה של אוכלוסיית בני הנוער עם מוגבלות 
ולשילובה בקהילה. כל הפעולות הללו נעשות 

מתוך הבנה כי תחומים המעסיקים בני נוער ככלל, 
כגון מעבר מתלות לעצמאות, התפתחות אישית, 

התפתחות מינית, יחסיים זוגיים, יצירת קשרים בין-
אישיים ותקשורת עם העולם, חיים חברתיים מלאים 

ועשירים ודימוי והערכה עצמיים טובים, מורכבים יותר 
עבור בני נוער עם מוגבלויות.

על מנת לתת מענה לצורכיהם של בני הנוער 
בסיכון הוקמו והורחבו עשרות מרכזי נוער שכונתיים. 

למרכזי הנוער מאפיינים שונים ומגוונים מבחינת דרכי 
הפעלתם ואופי הפעילויות בהם. שירותים אלו ניתנים 

לבני הנוער בהתאם לצרכים העולים מהשטח וכך 

מאפשרים להם פעילות דינמית, עדכנית, רלוונטית 
ומועילה. הפעילויות במרכזי הנוער עוסקות, בין השאר, 

בדרכי קבלת החלטות, בטיפוח אישיות עצמית ועוד.
השירות לשיקום קהילתי מפעיל את התכנית 

בשותפות בין-משרדית עם ארגון ג'וינט, משרד החינוך 

והמוסד לביטוח לאומי ביוזמת הג'וינט.
עד כה פועלים מרכזים מסוג זה בשלוש רשויות 

מקומיות, וכעת מורחבת הפעילות לרשויות נוספות. 
המרכזים הקיימים הוכיחו עצמם כרשת ביטחון 

עיקרית וחשובה לבני נוער אלו.
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תעסוקה נתמכת

שירות תעסוקה נתמכת פועל לשילובם של אנשים 
עם מוגבלויות פיזיות בשוק הפתוח באופן מיטבי 

ובכלל זה קבלת שכר מותאם. הוא מיועד למשתקמים 
בעלי מוטיבציה ומסוגלות להשתלב בעבודה 

במערכת יחסי עובד-מעביד נורמטיבית בהתאם 
למדיניות השירות הדוגלת בעידוד בעלי מוגבלויות 

לעבוד בשוק החופשי או במסגרות הקרובות לו ביותר. 
מדיניות זו נובעת מתפיסת הכלה של אוכלוסיית 

המוגבלים בתוך החברה הכללית ומתן הזדמנויות 
שוות.

אדם ישולב בתכנית תעסוקה נתמכת לאחר 
הערכת יכולתו והתאמתו להשתלבות תעסוקתית. 

במסגרת תעסוקה נתמכת נבנית תכנית שיקום 
תעסוקתית אישית וקבוצתית בהתאם לצרכיו של 

כל משתתף, ובה גם סדנאות הכוללות תכנים 
משימתיים באוריינטציה תעסוקתית וסיורים במקומות 

עבודה. התכנית מתקיימת במשך חצי שנה וכוללת 
השתתפות בקבוצות הכשרה לפי הצורך וסדנאות 

מחשוב. לאחר מכן נעשית השמה במקומות עבודה 
ובכלל זה ליווי העובד וכן המעסיק עד לשילוב מיטבי 
במקום העבודה, לרוב במשך כשנה וחצי. כדי להביא 

להשתלבות מיטבית בשוק הפתוח אין די בהשמה 
במקום עבודה. לכן נעשות גם פעילויות לפיתוח אופק 
תעסוקתי ובניית קריירה עבור כל אחד מהמשתתפים 

אנשים עם מוגבלויות       השירות לשיקום תעסוקתי       האגף לשירותי שיקום

על ידי שדרוג מעמדו של העובד ותכניות להכשרה 
מקצועית במקום העבודה הנוכחי ועל ידי חיפוש 

תפקידים מתקדמים יותר במקומות עבודה אחרים.
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תכניות מעבר לבני נוער

תכניות המעבר מיועדות לאפשר למתבגר עם 
מוגבלות להתוות לעצמו מסלול קריירה בעל 

משמעות ובתוך כך לקדם את השתתפותו בחיי 
הקהילה. תכניות אלו מהוות גשר בין שני שלבי חיים 
מרכזיים – לימודים בבית הספר ותעסוקה. התכניות 

מיועדות לבעלי מוגבלות פיזית בגילאים 21-16.

מטרת התכניות היא יצירת רצף בתהליך של 
התפתחות הקריירה ללא תלות בסיום של מסגרות 
החינוך ומתן כלים לניהול אורח חיים עצמאי לרבות 

צמיחה אישית, רכישת ידע על עולם העבודה 
והתנסות מעשית. הן משלבות גיבוש שאיפות 
מקצועיות אישיות לצד רכישת מיומנות וידע 

המאפשרים לבחור תחום עיסוק. הדבר נעשה באופן 

אישי וקבוצתי בבתי ספר או בשעות אחר הצהריים.

הידע על עולם העבודה נצבר בתכנית זו במגוון 
ערוצים: סדנאות עיוניות, סיורים, התנסות בפתרון 

בעיות ועוד. בד בבד יש התנסות מעשית תעסוקתית 
במשך יום בשבוע במטרה לקדם את מיומנויות 

המשתתפים ולאפשר להם השתלבות ראשונית 
בעבודה בקהילה.

התנסות זו מובילה ללמידה ולקבלת משוב על כלל 
התפקוד התעסוקתי לרבות קבלת סמכות, הפעלת 
יוזמה, עבודת צוות, יעילות, איכות והתמדה בעבודה.
בדרך זו המשתתפים בתכנית מסתגלים בהדרגה 

לעולם העבודה, וסיכוייהם להשתלב בו בעתיד בצורה 
טובה גדלים.

אנשים עם מוגבלויות       השירות לשיקום תעסוקתי       האגף לשירותי שיקום
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שירותים של תחנות מידע ללקויי ראייה חדשים 

תחנות המידע לעיוורים וללקויי ראייה בישראל 
מעניקות שירות שנועד לספק מידע שיקומי בסמוך 

לגילוי הלקות בראייה למי שנפגע בראייתו באופן 
משמעותי. על כן הן ממוקמות בבתי חולים ברחבי 

הארץ בצמידות למרפאות עיניים.

התחנות מהוות גשר מיידי בין שירותי הרפואה 
לשירותי השיקום. התפיסה שמנחה שירות זה 

נשענת על מחקרים, ולפיהם הכוונת האדם העיוור 

או לקוי הראייה לשירות שיקומי המתאים לו סמוך 
ככל האפשר למועד הפגיעה חיונית לשיקומו המהיר 

והיעיל. הקשר עם אחיות ורופאים במרפאות עיניים 

אנשים עם מוגבלויות       השירות לעיוור       האגף לשירותי שיקום

לצד פעולות שונות לפרסום תחנות המידע מבטיחים 
יישום אפקטיבי של תפיסה זו.

משרד הרווחה מעמיד לרשות אנשים שראייתם 
נפגעה שירותי שיקום מגוונים בתחום התפקודי, 

החברתי, התעסוקתי וכן סיוע חומרי. תחנות המידע 
המופעלות באמצעות עמותת על"ה אמונות על מתן 

הייעוץ והמידע הדרושים למעבר לשלב השיקום, 
איתור מוקדם של אוכלוסיית היעד והכוונה מותאמת 

של לקוי הראייה החדש לשיקום המתאים.

בשירות לעיוור יש רישום של כמעט 100% מלקויי 
הראייה בישראל, והוא אמון על הנפקת "תעודת עיוור".

רישום זה מאפשר לבסס מידע סטטיסטי על 
התפתחות של לקויות ראייה בישראל, והמידע הזמין 

שבידי השירות לעיוור מאפשר לתכנן שירותים ולבצע 
מעקב אמין אחר התפתחות הלקות בישראל.
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שירות אזרחי לעיוורים וללקויי ראייה

בני נוער עיוורים ולקויי ראייה אינם מגויסים לשירות 
חובה בצה"ל בניגוד למרבית בני הנוער בישראל. 

עם זאת, רבים מהם רוצים לתרום ולשרת ככל בני 
גילם. תכנית זו מאפשרת לעיוורים וללקויי ראייה 

שסיימו לימודים בתי ספר תיכוניים, להתנדב לשירות 
אזרחי למשך שנה אחת לפחות. העיוורים המשרתים 

בשירות לאומי מבצעים את תפקידם במסגרות 
עבודה שגרתיות תוך קבלת התאמות שמאפשרות 

להם לבצע את עבודתם ככל משרת אחר. באופן 
כזה התכנית מאפשרת ליצור תודעה חיובית בקרב 

מעסיקים במקומות שונים בנוגע לשילובם של עיוורים 
בתעסוקה. זאת ועוד, בני הנוער העיוורים רוכשים 

בדרך זו מיומנויות תעסוקה עם תום תקופת לימודיהם 
בתיכון ולפני רכישת מקצוע או השתלבות בלימודים 

אקדמיים.
המשתתפים בתכנית השירות האזרחי לעיוורים וללקויי 

ראייה מלווים על ידי אנשי מקצוע מומחים בתחום 
הטיפול באדם העיוור לאורך כל שנת ההתנדבות 

על פי אזורי המגורים השונים והפעילות, והם דואגים 
לחובותיהם ולזכויותיהם כמתנדבי שירות אזרחי. 

לאחר איתור של מקום פעילות נבחנת התאמת הציוד 
הטכנולוגי הנדרש למשתתף על מנת שיוכל לבצע 

את פעילותו או את תפקידו באופן המיטבי. במקום 40 
השעות השבועיות הנהוגות בתכנית השירות האזרחי 

הכללית, מתנדבים לקויי ראייה משתתפים בהיקף של 
30 שעות בשבוע, ושאר הזמן מיועד לפעילות נוספת 

המכוונת לפיתוח עצמאות, ניידות, הכנה לבחינה 
הפסיכומטרית, חונכות אישית ועוד. התכנית מופעלת 

על ידי עמותת שלומית ועמותת על"ה הנותנת את 
שירותי המעטפת הנדרשים למתנדב העיוור. היא 

הוכיחה את עצמה כמוקד להתנדבות של לקויי ראייה 
ועיוורים רבים המבקשים לתרום מיכולתם לחברה, 

ומספר המבקשים להיקלט בתכנית גדל משנה 
לשנה. עם תום תקופת השירות נקלטו לעבודה 

משתתפים אחדים במקומות הפעילות שבהם התנדבו 
לרבות בית הנשיא, המוקד העירוני, בתי חולים ועוד.

אנשים עם מוגבלויות       השירות לעיוור       האגף לשירותי שיקום
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תיאטרון "נא לגעת"

אנשים עם מוגבלויות       השירות לעיוור       האגף לשירותי שיקום

תיאטרון "נא לגעת" מזמין את הציבור לחוויה 
תרבותית מיוחדת שבה הוא פוגש בדרך בלתי 

אמצעית אנשים חירשים-עיוורים, יצירתיים, עצמאיים 
ומלאי שמחת חיים אשר שמחים להעניק לקהל 

הרואה והשומע מתנה נפלאה – אמנות.

תיאטרון "נא לגעת" מעניק לקהל חוויה אמנותית 
וחברתית אשר משנה תפיסות עולם. הוא מחבר בין 

קהילות ובין מגזרים דרך אמנות ורגש ללא הבדל בין 
דת, גזע או רקע תרבותי.

התיאטרון הוקם על ידי מרכז "נא לגעת" במטרה 
לשלב אנשים חירשים-עיוורים בחברה, לקדם את 

צורכיהם ושאיפותיהם ולהעניק להם הזדמנות לביטוי 
עצמי ולמימוש הזכות הבסיסית ביותר - לתת ולתרום 

לחברה. דרך ההופעה על הבמה שחקני אנסמבל 
"נא לגעת" החירשים-עיוורים זוכים לבטא את עצמם 

בצורה אמנותית ומעניקים לקהל הצופים חוויה 
משמעותית המקדמת את המודעות והקבלה של 

אוכלוסיית החירשים-עיוורים בישראל ומקדשת ערכים 
של אחווה, כבוד הדדי, סובלנות ודו-קיום.

אנסמבל השחקנים החירשים-
עיוורים של תיאטרון "נא לגעת" 

מונה 11 שחקנים, חלקם חירשים-
עיוורים באופן מוחלט, ולחלקם 
שרידי ראייה או שרידי שמיעה, 
ועוד קבוצה של כ-15 שחקנים 

חדשים מלווים במתורגמנים 
לשפת סימנים במגע המלווים 

אותם במהלך החזרות וההצגות.

רוב השחקנים סובלים 
מ"תסמונת אשר", תסמונת 

גנטית שמשמעותה לקות 
שמיעה או חירשות ראשונית, 

שמתפתחת למחלת עיניים. המחלה מתפתחת בגיל 
ההתבגרות או מאוחר יותר וגורמת לקשיי ראייה 

חריפים עד עיוורון. המופע הראשון של התיאטרון 
נקרא "אור שומעים בזיג זג". מופע זה הועלה בארץ 

וברחבי העולם וזכה לביקורות מעולות בקרב הצופים 
והמבקרים.

המופע השני "לא על הלחם לבדו" מועלה במרכז 
"נא לגעת" בנמל יפו. העסקתם של השחקנים באופן 

קבוע בתיאטרון מחזקת את ביטחונם העצמי, משפרת 
את יכולת התקשורת הבין-אישית שלהם, מפחיתה 
את בידודם החברתי ומאפשרת מפגש וקשר עם 

קהל שומע ורואה ועם בעלי מוגבלויות זהות ושונות 
מהמוגבלויות שמהן הם סובלים.
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מעונות יום לפעוטות על רצף האוטיזם

מרכזי יום למשפחות של ילדים ובוגרים עם אוטיזם

השירות לטיפול באדם עם אוטיזם מפעיל מעונות יום 
שיקומיים לפעוטות בגילאים שנה עד שלוש שנים. 

השירות ייחודי וניתן על פי חוק משנת 2000, ומטרתו 
להבטיח מגוון של שירותי שיקום נגישים לאוכלוסיית 
הפעוטות עם מוגבלות לרבות האוכלוסייה הנמצאת 
על רצף האוטיזם. במעון מתקיים שיתוף פעולה בין 

משרד הרווחה למשרד הבריאות על מנת לתת מענה 
לכל תחומי ההתפתחות של הפעוט על ידי צוות 

רב-מקצועי הכולל עובד סוציאלי, קלינאית תקשורת, 
מרפא בעיסוק, פיזיותרפיסט, רופא ועוד. התפיסה 

המקצועית המנחה גורסת שטיפול מוקדם הוא כלי 
עיקרי לשיפור איכות החיים של ילדים אלו בעתיד 

ולהשתלבותם הנורמטיבית בחברה.

הפעולות המתקיימות במעונות היום השיקומיים הן 
רב-מערכתיות ומשלבות שיטות טיפול שונות. עבור כל 

פעוט נבנית תכנית אישית הכוללת טיפולים שיקומיים 
בתחומי השפה והתקשורת, המוטוריקה, התפקוד בחיי 

יום-יום, טיפול בתנועה, במוזיקה, באמנות ועוד.

בנוסף לכך חלק עיקרי בעבודה עוסק במתן הדרכה 
וייעוץ להורים ברמה הפרטנית וכן בפני קבוצות 

לרבות מתן הרצאות. כיום פועלים ברחבי הארץ 35 
מעונות, והתכנית נמצאת בתהליך הרחבה.

מרכזי היום למשפחה מופעלים על ידי עמותת אלו"ט 
וממוקדים במתן שירות למשפחותיהם של ילדים 
ובוגרים עם אוטיזם. השירות ניתן להורים, לאחים, 

לסבים ולסבתות לילדים עם אוטיזם. השירות מתבסס 
על גישה מערכתית, ולפיה הילד הוא חלק ממערך 

משפחתי, ולכן יש להקצות למשפחה משאבים 
שיחזקו ויעצימו אותה בד בבד עם הטיפול בילד 

עצמו. מטרת השירות היא לתת להורים ולשאר בני 

המשפחה, המתמודדים עם אבחון ועם גידול ילד עם 
אוטיזם, את העזרה והתמיכה שהם צריכים בכל שלב 

שבו הם נמצאים ובמהלך כל מעגל החיים על ידי 
אנשי מקצוע המתמחים בתחום האוטיזם.

המענים למשפחות ניתנים באמצעות שישה 
סניפים אזוריים המאוישים על ידי עובדים סוציאליים 

המתמחים באוטיזם. כל אחד מהמרכזים פועל 
לסייע בשלושה תחומים מרכזיים. ראשית, ריכוז 

מידע המאפשר לקבל עזרה במיצוי זכויות, סיוע 
משפטי וקיום סדנאות והרצאות תוך מיקוד והתמחות 

באוטיזם. שנית, ליווי ותמיכה רגשית באופן פרטני 
וקבוצתי לבני משפחה של ילדים ובוגרים עם אוטיזם. 
שלישית, המרכזים פועלים כדי להעלות את המודעות 

לחשיבותו של אבחון מוקדם על ידי עבודה עם 
צוותים רפואיים המטפלים בילדים הללו ועם עמותות 

הפועלות בתחומים דומים.
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נופשונים למשפחה

נופשוני משפחות מיועדים למשפחות עם ילד אחד 
או יותר הנמצאים על רצף האוטיזם והגרים בבית 

המשפחה. הנופשונים מאפשרים למשפחות לצאת 
לחופשה משפחתית, לא דבר מובן מאליו עבורן. 

מרבית המשפחות הללו אינן יוצאות לחופשות 
באופן עצמאי. מטרת השירות היא לאפשר להן 

חופש ומנוחה לצד פעילות נורמטיבית, שלא הייתה 
מתאפשרת בדרך אחרת. יתרה מזאת, האווירה 

הנינוחה בנופשון מייצרת למשפחות ולילדיהן 
אינטראקציה ייחודית המהווה מרחב טיפולי.

הנופשונים הם בני שלושה עד ארבעה ימים ומיועדים 
לכל המשפחה. המשפחה עצמה מחליטה באיזה 

הרכב תגיע, ונוסף להורים יכולים להשתתף אחים, 
סבים וסבתות, בני זוג ועוד. הנופשונים מתקיימים 

לרוב בבית מלון שבו שוהים אורחים אחרים של המלון. 
לכל נופשון יש אופי פעילות אחר, וכך המשפחות 

יכולות לבחור פעילות המתאימה להן. במסגרת 
הנופשון הילדים מלווים על ידי מדריכים, ומתקיימות 

פעולות משותפות לצד פעילויות של הילדים בלבד ו/
או של המשפחות בלבד. 

באופן כזה המשפחות נחשפות לפעילויות שלא העזו 
להתנסות בהן באופן עצמאי, והתנסות זו מאפשרת 

לטעת בהורים ביטחון כי הדבר אפשרי.

ייעוץ והשמה לאנשים עם אוטיזם בתפקוד גבוה

השירות לטיפול באדם עם אוטיזם מפעיל מערך 
השמה המתמחה בהשמת בוגרים הנמצאים על 

רצף האוטיזם בתפקוד גבוה במקומות עבודה בשוק 
החופשי. במסגרת המערך ניתנים שירותי הכוונה, 

הכשרה, ייעוץ וליווי. מטרתו של המערך היא לשלב 
את לקוחותיו בתעסוקה בשוק החופשי באופן שימצה 

את יכולותיהם לאורך זמן. תהליך זה נעשה על ידי 
ארגון בית אקשטיין וכולל אבחון והערכה תעסוקתית, 

איתור מקום עבודה, השמה במקום העבודה וליווי 
אישי על ידי מלווה תעסוקתי בתהליך ההשמה, גם 

לאחר שהלקוח משולב בעבודה.
בית אקשטיין מפעיל תהליך הכשרה ייחודי. תהליך 
זה כולל שהייה במרכז תצפית והערכה תעסוקתי 

במשך חודש ימים, ובמהלכו נאסף מידע רחב 
ומקיף על המועמד לצורך סיכום פרופיל תעסוקתי 

אישי. פרופיל זה מאפשר מציאת עבודה המתאימה 

ליכולות ולצרכים הפרטניים של המאובחן. כמו כן 
לכל אדם מותאמות תמיכות אישיות, וכן מופעלות 

סדנאות קבוצתיות העוסקות בתכנים מעולם העבודה. 
לצד התמיכות והליווי שהאדם עצמו מקבל, לאחר 

שנמצאת עבורו עבודה מתאימה, והוא משתלב בה, 
מתקיים גם ליווי מלא של מעסיקו.
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תכניות קידום אישיות 

ייעוץ, טיפול והדרכה בתחום החברתי-מיני

אנשים עם מוגבלויות       המחלקה לאבחון, לקידום ולהשמה       האגף לטיפול במוגבלות שכלית התפתחותית

משרד הרווחה בישראל מפעיל מערך של תכניות 
קידום המותאמות באופן אישי לאדם אשר אובחן 

כבעל מוגבלות שכלית התפתחותית. רכזים האמונים 
על קביעת תכנית אישית לאדם המפגר פועלים 
במסגרות דיור ובקהילה תחת אחריות מקצועית 

של המשרד. כמו כן המחלקה פועלת בשיתוף עם 
אנשי אקדמיה ועם צוותים מקצועיים בארץ ומחוץ 

לה לפיתוח תפיסת עבודה, כלים תומכים ובנייה של 

תכניות התערבות ייחודיות והטמעתן. תכניות הקידום 
האישיות הן תוצר בפועל של מטרת העל של המשרד 

- שיפור איכות חייו של האדם עם מוגבלות שכלית. 
הן מאפשרות לו מידה רבה יותר של עצמאות, מימוש 

וביטוי עצמי ויכולת לקבל החלטות ולהשפיע על חייו.

התכניות נוגעות למיומנויות וליכולות בכל תחומי החיים 
החל מעזרה עצמית וכלה בהתמודדות עם מצבי 

לחץ וחירום. יתרה מזאת, התכניות מותאמות לגיל 
ולרמת המוגבלות השכלית והפיזית. בניית התכנית 

האישית מאפשרת לאדם עם מוגבלות שכלית 
התפתחותית מיצוי עצמי גבוה יותר, ויש לה סיכוי גבוה 

יותר להתממש, במיוחד לנוכח מעורבות האדם עם 
מוגבלות שכלית עצמו, משפחתו והמסגרות השונות 

בקביעת המטרות ובפעולה למימושן.

זה למעלה מעשור האגף לטיפול באדם עם מוגבלות 
שכלית התפתחותית מקיים מערך רחב ודינמי לייעוץ, 

טיפול והדרכה בתחום החברתי-מיני. התערבות זו 
נעשית בתחומים רבים, כגון הטמעת קודים חברתיים 
הקשורים למגע; למשל, את מי מותר לחבק, הדרכה 
לזוגות וכן טיפול ממוקד בפגיעות מיניות העוסק לא 

רק בנפגע, אלא גם בפוגע, אם הוא בעל מוגבלות 
שכלית. זהו חלק מפעילות האגף להקניית מיומנויות 

חברתיות לאוכלוסייה זו לצד טיפול פרטני עקב 

הפגיעה. פעילות זו מאפשרת שילוב טוב יותר של 
אנשים אלה במסגרת החיים של כלל האוכלוסייה 

במדינה.
המרכזים עומדים לרשות כל האוכלוסייה המטופלת 

בכל רמות המוגבלות והגילאים, והם ממומנים במלואם 
על ידי משרד הרווחה. לשם מתן כלים והכוונה 

אפקטיביים ההתערבות נעשית בצורות דינמיות 
שונות בשני מרכזים, אשר קיבלו הרשאה מהמשרד 
לטיפול מסוג זה בארץ. המרכזים כוללים צוותים רב-

מקצועיים המיומנים בתחום מיני-טיפולי בקרב אנשים 
עם מוגבלות שכלית, והם פועלים בלמעלה מעשרה 

מוקדים ברחבי הארץ. השירות מופעל באופן נייח ונייד 
כאחד. ההדרכה יכולה להיעשות באופן אישי וקבוצתי, 

והיא נוגעת למטופל עצמו, לבני משפחתו ולצוותים 
של אנשי המקצוע והעובדים בקהילה או בדיור 

של החוסה. מערך רחב זה מאפשר פעולת מניעה, 
הסברה וטיפול באופן נרחב וממשי.
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שירותים רפואיים להארכת תוחלת חיים ולשיפור איכות חיים

זה ארבעה עשורים רופא ראשי הוא חלק מהיחידה 
לטיפול באנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית 
ואחראי לצוות רב-מקצועי המטפל בכ-35,000 בעלי 

מוגבלות זו.

הצוות הרפואי עוסק במגוון פרויקטים, וחלק נרחב 
מהם נוגע להארכת תוחלת החיים של אוכלוסייה זו 
תוך שימת דגש בבריאות טובה ובניידות לאורך זמן. 

הכוונה היא לנסות לשנות את המגמה הרווחת של 
שיעורי תמותה גבוהים בקרב בעלי מוגבלות שכלית, 

ככל שהיא קשה יותר. התפיסה המנחה היא של שוויון 
זכויות ורצון לאפשר לבעלי מוגבלויות חיים נורמטיביים 

ככל האפשר.

לפעילויות בנושא זה כמה היבטים. כבר היום יש 
עלייה בתוחלת החיים של בעלי מוגבלות התפתחותית 

שכלית הודות לתנאים רפואיים טובים יותר השוררים 
בעשורים האחרונים. יש צורך לייצר שירותים רפואיים 

המתאימים לאוכלוסייה זו בשלב ההזדקנות. המחלקה 
מבצעת כיום מחקר בנושא בשיתוף אוניברסיטת 
חיפה ואף יזמה כמה כנסים בנושא בארץ ובחו"ל. 

זאת ועוד, המחלקה מפעילה פרויקטים לקידום 
טיפולים ואורח חיים בריא בקרב בעלי המוגבלות כדי 

לייצר מודעות. רק שיתוף פעולה ויוזמה של אנשים 
עם מוגבלות שכלית למען עצמם יכולה לייצר עבורם 

חיים בריאים לאורך זמן.

יתרה מזאת, המחלקה פועלת להפצת מידע בקרב 
בעלי המקצוע הרלוונטיים בארץ ובעולם על ידי 

כתיבה מקצועית ענפה בנושא. קידום נושא הבריאות 
הן בקרב האוכלוסייה המטפלת והן בקרב האוכלוסייה 

המטופלת מבטיח עלייה באיכות החיים ובאיכות 
השירותים הניתנים לבעלי מוגבלות התפתחותית 

שכלית לאורך זמן.

אנשים עם מוגבלויות       שירותי רפואה לאנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית       האגף לטיפול במוגבלות שכלית התפתחותית
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תכנית "שווים במדים"

תכנית "שווים במדים" מעניקה הזדמנות שווה 
לאנשים עם מוגבלות שכלית להתגייס לשירות חובה 

בצה"ל.
השירות בצה"ל הנו אחד מערכי הליבה בחברה 

הישראלית. בשיתוף פעולה עם עמותת אקי"ם ועם 
צה"ל הצליח השירות לטיפול בקהילה לפתח תכנית 

זו אשר מהותה היא שאיפה לשוויון בין אנשים עם 
מוגבלות שכלית התפתחותית לשאר האוכלוסייה. 
מעל ומעבר לתרומתו החברתית השירות בצה"ל 

תורם לביטחון העצמי של המשתתפים בתכנית וגורם 
להם להרגיש חלק חשוב מהחברה הישראלית.

בתכנית משתתפים אנשים עם מוגבלות עצמאיים 
יותר יחסית. עם קבלתם לשירות הם משתתפים 

בקורס הכנה והתנדבות ביחידה צה"לית במשך חצי 
שנה. אם תקופת ההתנסות מעידה על התאמתם 

לשירות צה"לי, הם עוברים שרשרת חיול ככל שאר 
החיילים לרבות חיסונים וקבלת מדי צה"ל ונעליים 

גבוהות. אורך השירות נע בין שנה לשלוש שנים, והוא 

אנשים עם מוגבלויות       השירות לטיפול בקהילה – לאנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית       האגף לטיפול במוגבלות שכלית התפתחותית

מלווה על ידי עובד סוציאלי ורכזת התכנית. כמו כן 
לכל חייל מוצב קצין בקבע המלווה אותו ליווי אישי. 

ההשתלבות בשירות מתרכזת בתפקידים תומכי 
לחימה ועורפיים לרבות שירות בבסיסי מודיעין, 

בתפקידים לוגיסטיים, פקידותיים ועוד. עם השחרור 
מצה"ל המשתתפים מקבלים זכויות ככל חייל 

משוחרר וכן סיוע בהשמה בשוק העבודה.
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ISO 9001 הבניית מערכת תואמת תקן

השירות לטיפול בקהילה פועל להשבחת התעסוקה 
במפעלי העבודה השיקומיים לאנשים עם מוגבלות 

שכלית התפתחותית באמצעות הטמעת תקן האיכות
.ISO 9001

תקן זה הנו כלי ניהולי שמסמיך ארגונים המוכיחים 
עשייה איכותית בתחומם. מדובר ביישומו במפעלים 
מוגנים אשר היום מתקשים להתמודד עם התחרות 

הגוברת מִצדם של גורמי ייצור שונים.
פיתוח תחומים חדשניים, שימוש בטכנולוגיות חדשות 

וכן פיתוח מודלים ניהוליים חדשניים ויעילים יתרמו 
למקסום היתרון של המפעלים השיקומיים על פני 

מפעלים רגילים או מפעלים מוגנים אחרים.

השמת התכנית בעולם נעשתה ביותר מחצי מיליון 
ארגונים. יישומה בישראל יקדם את הפעילות בתחום 

במטרה להביא לשיפור איכות חייהם של אנשים עם 
מוגבלות שכלית על ידי שיפור תעסוקתם.

הבניית מערכת תומכת תקן ISO 9001 תאפשר 
מודרניזציה של המפעלים המוגנים, שיפור רמת 

השכר בהם, שיפור התפקוד התעסוקתי של הפועלים 
בהם ומדידה של ביצועי איכות שיאפשרו ניידות 

תעסוקתית בשוק החופשי.
בתחום הטיפול בבעלי צרכים מיוחדים התכנית 

מיושמת כיום בהצלחה במרכז השיקום התעסוקתי 
בבית לוינשטיין ונמצאת בשלבי ביצוע בקרן למפעלי 

שיקום ובחברת כוח האדם "דנאל".
השירות לטיפול בקהילה שואף ליצור מרכז מקצועי 

של הפעלת תחום של בקרת האיכות במפעלי 
העבודה השיקומיים ואחידות באופן ניהולם על ידי 

חברה מקצועית.

אנשים עם מוגבלויות       השירות לטיפול בקהילה – לאנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית       האגף לטיפול במוגבלות שכלית התפתחותית
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עבודה שיקומית בחקלאות

אנשים עם מוגבלויות       השירות לטיפול בקהילה – לאנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית       האגף לטיפול במוגבלות שכלית התפתחותית

"תלמים תעסוקה" היא תכנית למתן מענה תעסוקתי-
טיפולי בתחום החקלאות לאנשים עם מוגבלות 

שכלית.

היא מתקיימת בחווה שבה יש מגוון של ענפי חקלאות 
ובנייה אקולוגית המאפשרים לחברים בחירה בין 

עיסוקים תוך שימת דגש בהעשרת הידע המקצועי 
ושימוש במגוון תמיכות – רגשית, תעסוקתית 

ותפקודית כאמצעי להעצמה אישית של החברים 
בחווה.

העיסוק מותאם ליכולת הביצוע והכישורים של החבר. 
מטרת העיסוקים היא מתן כישורי עבודה וידע מקצועי 

במטרה לקדם לקראת תעסוקה נתמכת בקהילה. 

התכנית מתבססת על תפיסה של חשיבות המעורבות 
הקהילה ומדיניות של הכלת השונה בסביבה הקיימת.

העבודה בחווה מתאפשרת לאחר אבחון יכולות 
וצרכים תעסוקתיים בהדרכת הצוות המקצועי במקום: 

בדיר הכבשים, בגינת הירק, בנייה אקולוגית, עבודה 
במטבח או בתחום האמנויות תוך שימוש במשאבי 

החווה. כל קבוצה מונה כ-9-7 חברים וזוכה לליווי 
מקצועי מתוך יחס אישי. העבודה מלווה בשיחות בוקר 
וצהריים יומיות המיועדות להטמיע ידע והליכי עבודה 
נדרשים ולהתמודד עם קשיים. הצוות המקצועי אינו 

מסתפק בעבודה בלבד, ובמהלך העבודה נבנות 
תכניות קידום תעסוקתיות למשתתפים בתכנית.
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אנשים עם מוגבלויות       השירות לדיור תומך באנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית       האגף לטיפול במוגבלות שכלית התפתחותית

דיור בקהילה

כדי לאפשר למספר רב יותר של אנשים עם מוגבלות 
שכלית התפתחותית לגור בדירות בקהילה, השירות 

לדיור תומך מרחיב בשנים האחרונות את המענים שלו 
לאנשים אלה בדירות בבנייני מגורים רגילים. השירות 

מתאים לאנשים עצמאיים יחסית המעוניינים לצאת 
מבית הוריהם. במסגרת החיים בקהילה הם קונים 

מוצרים לבית בכוחות עצמם, יוצאים בבוקר לעבודה 
עצמאית בשוק החופשי או בעזרת תמיכה ופיקוח 
במסגרות המתאימות לאוכלוסיה זו והולכים אחר 

הצהריים לחוגים בקהילה. את המגורים בדירה מלווה 
מדריך של השירות.

ייעודו של שירות זה והפעולות להרחבתו נועדו 
להגביר את ההשתלבות של אנשים עם מוגבלות 

שכלית בקהילה ובסביבה הקרובה על מנת לאפשר 
להם קרבה מרבית לחיים נורמטיביים. למסגרות הדיור 

בקהילה יש אופי ביתי המייצר תנאים בסיסיים של 
רווחה ופרטיות ואף הכנה לחיים עצמאיים. דירות אלו 

נפתחו כמענה לרצונות ולצרכים שעלו בקרב בעלי 
מוגבלות זו ומשפחותיהם. המגורים בהן מאפשרים 

לקדם את איכות חייהם של הדיירים כאנשים בוגרים 
וממקסמים את יכולתם לקבל החלטות בנוגע לחייהם.

את הדירות בקהילה מפעילים עמותות וגופים 
כלכליים במודלים שונים מעט זה מזה, אולם בכולם 

הדיירים מקיימים אורח חיים ביתי המשלב פעילות 
משותפת ופעילויות אישיות. במילים אחרות, נשמר 

הווי משותף של הכנת ארוחות ערב ויציאה משותפת 
לבילוי לצד שמירה על זכותו של כל חניך לפרטיות 

ולבחירה אישית. כן מושם דגש בפיתוח תחביבים 

והעדפות אישיות. נוסף על התחשבות בצרכים 
השונים של כל אדם בהתאם למוגבלותו יש גם 

התחשבות ברבגוניות החברה הישראלית והתאמה 
למגזרים שונים, וקיימות מסגרות המותאמות לאורח 
חיים דתי ואחרות לאורח חיים חילוני, חלקן מותאמות 
לאורח חיים יהודי ואחרות לאוכלוסייה ערבית וכדומה.
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טיפולי שיניים במסגרות הדיור

אנשים עם מוגבלויות       השירות לדיור תומך באנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית       האגף לטיפול במוגבלות שכלית התפתחותית

אנשים עם צרכים מיוחדים סובלים מבעיות פה, 
חניכיים ושיניים יותר מאוכלוסייה רגילה, בין השאר 

בשל קושי לשמור על היגיינה אורלית או חוסר 
מודעות או לחלופין קושי לשתף פעולה ולהבין את 

מהות הטיפול ועקב כך דחיקתו לתחתית סולם 
העדיפויות. רופאי שיניים לרוב אינם ערוכים או מוכנים 

לקבל אנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית 
במרפאותיהם, והאסטרטגיה העיקרית לטיפולי שיניים 

באנשים אלה הייתה ריבוי שימוש בהרדמה כללית 
לצורך טיפולי שיניים.

מתוך תפיסה של שוויון הזדמנויות לבעלי מוגבלויות 
והכלתם בקהילה פותח בשנים האחרונות שירות 

ייחודי של טיפולי שיניים לאנשים עם מוגבלות 
שכלית התפתחותית. טיפול מסוג זה מהווה אתגר 
לאור המחלות הסיסטמיות הנלוות לרוב למוגבלות 

זו והמצריכות ידע ייחודי וניסיון לצד הצורך להתנהל 
בצורה מיוחדת כלפי המטופלים.

הטיפולים שפותחו הפחיתו באופן משמעותי ביותר 
את הצורך בהרדמה כללית בעת ביצוע טיפול שיניים 

לאוכלוסייה זו. נעשה שימוש בעיקר בטכניקות 
התנהגותיות, כגון: ליווי הטיפול בהסברים, בקרה 
קולית, הרגלה הדרגתית, הסחה, חיזוקים חיוביים 

ועוד. טכניקות אלו מאפשרות מגוון רחב של טיפולים 

בנושא בריאות הפה לאנשים עם מוגבלות שכלית 
התפתחותית לרבות טיפולי מניעה, טיפול יזום ושיקום 

קבוע. טיפולי שיניים ייחודיים אלו הם חלק ממגוון 
הטיפולים הייעודיים לאנשים הללו הניתנים במעונות 

ובהוסטלים שהאגף לדיור תומך מפעיל עבורם. מלבד 
זאת נעשות פעילויות פנאי המבוססות על מציאות 

מדומה ומגוון פעילויות טיפוליות לרבות ריפוי בעיסוק, 
רכיבה וגינון טיפוליים.

לאור ההצלחה של מערכת רפואת השיניים במעונות 
ובהוסטלים נוצר ביקוש לשירות זה מצד אוכלוסיות 

נוספות, בעיקר בעלי מוגבלויות בקהילה. לשם 
כך פותחו ערכות טיפול ניידות, ופתיחת שירות זה 

לאנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית בקהילה 
הולכת ומתרחבת.
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אגף למחקר, תכנון והכשרה

הרפורמה במחלקות לשירותים 
חברתיים

המחלקה ליחסים בינלאומיים,
משרד הרווחה בישראל

תהליכי ייעול 
ושיפור השירותים 

החברתיים



68

תהליכי ייעול ושיפור השירותים החברתיים        אגף למחקר, תכנון והכשרה

חשיבה מכוונת תוצאות בשירותי הרווחה

מיזם תוצאות הוא מהלך אסטרטגי של משרד הרווחה 
והשירותים החברתיים החותר לפיתוח, מיסוד והטמעה 

של החשיבה התוצאתית בשירותי הרווחה בישראל. 
חשיבה תוצאתית מוגדרת כאן כמכלול הנורמות 

והתהליכים הארגוניים שמעודדים את שירותי הרווחה 
להגדיר את התוצאות שהם מעוניינים להשיג, למדוד 

דרך שגרה את מידת השגתן ולתכנן את פעילותם 
בהתאם. המיזם חותר לשיפור של איכות הטיפול 

במערך שירותי הרווחה באמצעות הטמעה של חשיבה 
תוצאתית בשירותים הנתונים לפיקוח המשרד. המיזם 
הושק בשנת 2007 על ידי האגף הבכיר למחקר, תכנון 

והכשרה במשרד בשותפות עם מאיירס-ג'וינט-מכון 
ברוקדייל ובתמיכת קרן מנדל.

מיזם התוצאות של משרד הרווחה והשירותים 
החברתיים מתמקד במדידה עצמית של תוצאות 

ובניטורן, כלומר, במעקב סדיר ומתמשך של הצוות 
המקצועי המפעיל את השירות אחר שיעור השינוי 
שחל בקרב מקבלי השירות. החשיבה התוצאתית 
מאפשרת לחזק עשייה מקדימה ורלוונטית בניגוד 
לעשייה תגובתית הנוטה להתאים עצמה באיחור 

לשינויי המציאות. המיזם יושם עד כה בשלושה 
שלבים: שלב ראשון של המיזם הוגדר כשלב של 
התנסות ולמידה. השלב השני התבסס על לקחי 

השלב הראשון ועיקרו פיתוח והטמעה. בימים אלו 
אנו נמצאים בשלב השלישי שעיקרו מיסוד והטמעה 

של החשיבה התוצאתית בקרב אוכלוסיות היעד 
שבאחריות המשרד. לאחר למידה מעמיקה יותר של 
דרכי הפעילות עבור האוכלוסיות המוגדרות תיעשה 

פעילות לפיתוח "תורת עבודה" מוסדרת וכללית לכלל 
המשרד.
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תהליכי ייעול ושיפור השירותים החברתיים        אגף למחקר, תכנון והכשרה

קהילות ידע

החל משנת 2006 משרד הרווחה מפעיל רשת של 
קהילות ידע מקוונות המשמשות זירה לשיח ולמידה 

הדדית של אנשי מקצוע בתחומי העיסוק של 
המשרד. הקהילות מאפשרות לאנשי מקצוע בתחום 

הרווחה הפועלים במסגרת ארגונים ורשויות שונות 
ליצור, לאסוף, לשתף ולהפיץ זה לזה ידע ומידע 
מקצועי. במסגרת הקהילות פועלות קבוצות דיון 

מקוונות, וכמו כן ניתן למצוא בהן מאגר של מאמרים 
אקדמיים, מחקרים, מצגות, סקירות ספרות, דו"חות 

ותיאורי מקרה מגוונים.

הקהילות פעולות על בסיס כמה עקרונות מנחים 
ובהם:

עידוד השימוש בידע קיים ועידוד הלמידה והיצירה 
- דף הבית של כל קהילה מורכב ממעין ספרייה 

וירטואלית ובה מאגר של פריטי ידע ולצדו פורום 
וירטואלי פעיל של קבוצת דיון. כך נוצר מפגש בין ידע 

קיים ומוסדר לידע חדש שנוצר. קהילתיות - יצירת 
סביבה מקצועית תומכת, תחושת שייכות, הדדיות 

והזדהות מקצועית בין אנשי מקצוע שונים העוסקים 
במתן שירותים לאוכלוסיות עם מאפיינים דומים. 

הקהילתיות מבוססת על התחומים ונושאי העיסוק ולא 
על השיוך הארגוני, השיוך המקצועי והשיוך לתפקיד 

של חברי הקהילה. בעלּות על המידע ועצמאות 
בשימוש בו - קהילות הידע שייכות לחברים ומנוהלות 

על ידי המנהלים שלהן. המשרד יזם ומארח אותן 
באתר שלו, אך אינו דורש לעצמו תפקיד וסמכות. גם 

פריטי המידע ממוינים לפי הצרכים של חברי הקהילה, 
כפי שהם מגדירים אותם. רבגוניות - בקהילה חברים 

אנשי מקצוע מדרגים ומארגונים שונים. כך נותנות 
הקהילות הזדמנות ייחודית לשיתוף פעולה בין מגוון 

בעלי תפקידים בבניית הידע. ביטחון וחיסיון - קהילות 
הידע בנויות כזירות סגורות, וההצטרפות אליהן כרוכה 

בקבלת שם משתמש וִססמה. רשימות של חברי 
הקהילה גלויות לחברים ומאפשרות לדעת מי יכול 

לקרוא את מה שיכתבו.

כיום פועלות במסגרת המשרד 33 קהילות ידע שונות, 
ובהן רשומים למעלה מ-13,600 חברים.
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הרפורמה במחלקות לשירותים חברתיים ברשויות המקומיות

תהליכי ייעול ושיפור השירותים החברתיים        

משרד הרווחה והשירותים 
החברתיים פועל כיום תחת 
רפורמה כוללת במחלקות 

לשירותים חברתיים. ההחלטה על 
רפורמה נבעה מבעיות ומקשיים 

ארגוניים אשר פגעו ביכולת ובתפקוד לספק מענים 
הולמים לצורכי האוכלוסייה הנזקקת. הרפורמה 

היא מהלך שמטרתו לייצר שינוי ולקדם את עבודת 
המחלקות על ידי יצירת תשתית חוקית המסדירה את 

פעולותיהן, קביעת הגבולות בין האגפים והשירותים 
השונים, התאמת המשאבים וכוח האדם למשימות 
המחלקה, יצירה של תשתית ניהולית ותשתית ידע 
חזקות אשר יביאו לפעולה מתוך תכנון ולא על פי 

תגובה. הרפורמה כוללת גם פיתוח מקצועי של עובדי 
המשרד ופיתוח תשתית טכנולוגית מתאימה לעידן 

הנוכחי.

את יישום הרפורמה מובילים המחוזות הפועלים 
בשטח, אך הוא נעשה באופן כללי בשותפות מלאה 

של כל בעלי העניין מתוך שקיפות ושיתוף פעולה. 

היישום נעשה בשלבים: ראשית, מיפוי הכולל ריכוז 
מידע בנוגע למבנה הנוכחי של המחלקה על פי 
הנחיה של מובילי הרפורמה וכן בנייה של מערך 

ציפיות והערכה של המחלקה. הפעולה נעשית על ידי 
כל מחלקה בנפרד עבור עצמה תוך קבלת הנחיה 

ושימוש בכלי ממוחשב שנבנה לשם כך. בהמשך 

נכתבת תכנית יישום בהתאם למיפוי שנעשה. עד 
כה מחלקות המשרד רובן ככולן הצטרפו לתהליך. 

60 יועצים ארגוניים הוכשרו לשלב הבנייה של תכניות 
היישום במחלקות והוצמדו למחלקות בכל המחוזות, 
לאחר ש-173 מחלקות סיימו את תהליך המיפוי, והן 

מתחילות בכתיבת תכניות יישום.

מדובר בתהליך של שינוי הכולל הן קשיים והן 
הזדמנויות. בתוך כך יש חשיבות גדולה לשיתוף 

ולשקיפות מול המחלקות המבצעות את תהליך השינוי 
וכן לשמירה על עקרונות הבסיס של הרפורמה תוך 

גילוי רגישות לשונות הגבוהה בין המחלקות, האגפים 
והשירותים וצורכיהם המשתנים.



71

המחלקה ליחסים בינלאומיים, משרד הרווחה בישראל

רננה תכלת
מנהלת המחלקה

reneet@molsa.gov.il
02-5085409

דיברה הורוביץ
עו"ס בינלאומית

divrah@molsa.gov.il
02-5085435

בנימין בהר
מתאם ארגונים בינ"ל

benjaminb@molsa.gov.il
02-5085407

כתובת המחלקה: רח’ ירמיהו 39 מגדלי הבירה, ירושלים 9446724

המחלקה ליחסים בינלאומיים )להלן: "המחלקה"( 
עוסקת במגוון נושאים רחב מול כל שירותי משרד 
הרווחה, אגפיו והמחוזות האזוריים. המחלקה היא 

משרד החוץ זוטא של משרד הרווחה ומהווה גורם 
קשר מרכזי לקשרי עבודה עם הקהילה הבין-לאומית.

המחלקה היא גורם מתאם ומקשר לארגונים הרשמיים 
הבין-לאומיים לרבות האו"ם והאיחוד האירופי ומחלקת 

המדינה האמריקאית. הקשר עם ארגונים אלו נסוב על 
דו"חות בענייני רווחה, חילופי ידע ושימוש בכלים בין-

לאומיים לפיתוח קשרים ופעילויות.

קשרי העבודה של אגפי המשרד ושירותי המשרד 
מתקיימים היום באופן רציף מול מדינות רבות ומגוונות. 
בעבר נחתמו הסכמים לשיתוף פעולה וחילופי ידע עם 

סין, בולגריה וצ'כיה, ומשלחות ממדינות אלו מגיעות 
לארץ על מנת להדק את הקשרים ולהעמיק את הידע 

המשותף. קשרים אלו וקשרי חוץ בכלל מאפשרים 

ליצור שיתופי פעולה חדשים, להנגיש ידע מהעולם 
ולהיחשף לתחומים חדשים.

אחד הנושאים העיקריים שבהם המחלקה עוסקת 
הוא השירות הסוציאלי הבין-לאומי, שאוכלוסיית 

היעד שלו כוללת את אזרחי ישראל ברחבי העולם 
ואנשים שאינם אזרחי המדינה אך נמצאים בשטחה, 

כגון: תיירים, שוהים בלתי חוקיים ומבקשי מקלט 
אשר זקוקים לסיוע סוציאלי בעל היבט בין-לאומי. 

הטיפול בתיקים אלה נעשה באמצעות יצירת קשרים 
ועבודה מקצועית בין-לאומית מול גופים, כגון: השירות 

הסוציאלי הבין-לאומי )ISS(, שגרירויות, גופים לא 
ממשלתיים בחו"ל, פדרציות ומשרדי ממשלה אחרים. 
קשרים עם גופים אלו מסייעים למצוא מידע רלוונטי 

 ולקדם חילופי מידע ויצירת קשרים.
בזירת הארגונים הבין-לאומיים לסיוע וסעד הומניטרי 

ברש"פ )הרשות הפלסטינית( המחלקה היא גורם 

אחראי לרישום ומעקב אחר הנושאים המפורטים לעיל 
בשיתוף פעולה עם גורמים ממשלתיים וביטחוניים 

אחרים.

מטרת חוברת זו היא לאפשר המשך והעמקה של 
קידום שיתופי פעולה והסכמים בין-לאומיים של 

המשרד. שיתופים והסכמים אלו תורמים לרכישת כלי 
עבודה חדשים, ללימוד והעמקה בנושאי ליבה של 
המשרד ואף ליחסי החוץ של הממשלה באמצעות 
הבנות, שיתוף פעולה ושיתוף ידע הנובעים מגישה 

דינמית של שיפור מתמיד במשרד הרווחה והשירותים 
החברתיים. המחלקה פועלת ברציפות ותוך גילוי 

תושייה ביצירת תיאומים ושיתופי פעולה בין-לאומיים 
לטובת המשרד כולו. חוברת זו מציעה מידע שיאפשר 

להפיץ את הפרקטיקות המיטביות שפותחו בישראל 
בקרב שירותים דומים בעולם לצד חילופי ידע ושיפור 

שירותים קיימים שהמחלקה מציעה.

תהליכי ייעול ושיפור השירותים החברתיים         אגף משאבי קהילה
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