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 מבוא 

בשנים האחרונות ישנה הבנה הולכת וגוברת שאוכלוסיית האנשים בעלי יותר ממוגבלות אחת הינה 

 אוכלוסייה משמעותית מבחינה מספרית הדורשת התייחסות נפרדת והינה בעלת צרכים ייחודיים.

משני סוגי נכויות ויותר מקרב שלוש קבוצות  גבלותם מורכבת נכים שמו הינם 1אנשים מרובי נכויות

, אוטיזם; נכות נפשית; נכות פיסית מוגבלות שכלית התפתחותית –ות: נכות קוגניטיבית הנכויות הבא

ריבוי  .להיות בעוצמה משתנה הנכויות אלו יכולהכל אחד מ רשות.יעיוורון וח -כולל נכויות חושיות 

לבין מגבלה נוספת  ללוין אחת משלוש קבוצות הנכויות הבמצב של שילוב ב נכויות עשוי להיווצר גם

 בריאות כרונית כסוכרת או בעיות לב. יתדפוס התנהגותי כהתמכרות, או בעי נכות, כגון: השאיננ

בעוד שעבר נהוג היה לחשוב כי מדובר בקבוצת מיעוט בקרב כלל הנכים, הרי שהיום, בהסתמך על 

מקרב בעלי המוגבלות סובלים מיותר  50%-40%האחרונות מסתמן כי דוחות מחקר מן השנים 

מכלל בעלי  47%-ממגבלה אחת. מחקר שהתפרסם השנה על ידי ביטוח לאומי העריך אוכלוסייה זו כ

אשר כי בהסתמך על מקבלי קצת  2009. נתון זה עולה בקנה אחד עם הערכה שניתנה בשנת 2המוגבלות

. בנוסף, אין מדובר רק במצבי 'אבחנה כפולה' שכן ישנם 3לי המוגבלותמכלל בע 43% -נכות כי מדובר ב

מקרים רבים של שלושה תחומי מוגבלות ויותר. כך למשל, נמצא כי כמחצית מבעלי המוגבלות נפשית 

.  יתר על כן זוהי אוכלוסייה הנמצאת במגמת גידול 4סובלים משני תחומי מוגבלות נוספים לפחות

 יפור אמצעי האבחון ועלייה בתוחלת החיים.מסיבות שונות ביניהן ש

מטרת המחקר אשר מובא במסמך זה הייתה לערוך מיפוי יסודי של מנגנונים ושירותים המיועדים 

לאנשים בעלי יותר ממגבלה אחת.  המחקר מנסה לשרטט תמונת מצב עדכנית של הסוגיה בישראל 

מונים על טיפול בנכים במדינת ישראל. תוך אבחון הממשק הקיים כיום לאוכלוסייה זו עם הגופים הא

כמן כן, מתייחס המחקר בהרחבה לשירותים המיועדים לבעלי מוגבלויות מרובות או כאלו היכולים 

(, תוך 18/21להוות השראה לשכלול המענים עבורם. המחקר התמקד באוכלוסיית הבוגרים )מעל גיל 

 וכלוסייה הנידונה חיה בקהילה. אוריינטציה לשירותים קהילתיים, מתוך הנחה כי מרבית הא

המחקר ניסה לייצג שלוש נקודות מבט עיקריות: זו של בעלי המוגבלות, זו של המערכות הממשלתיות 

וזו של התוכניות והשירותים הפועלים בשדה. הפרספקטיבה האינטגרטיבית התאפשרה הודות 

מחקר וספרות מקצועית,  לשימוש במגוון כלי מחקר ביניהם ראיונות, תצפיות, קריאה של דוחות

  נוכחות בוועדות מקצועיות ועוד.

שילוב נקודות המבט יצר תנועה מתמדת בין מאקרו למיקרו: דהיינו, בין סוגיות של מדיניות 

ואסטרטגיה לבין סוגיות של שירותים בשטח וחוויית האדם הפרטי. תנועה זו משתקפת בשאלות של 

ק התערבויות נקודתיות לשיפור המצב לבין עיסוק בשינוי לספ במתח בין רצון -התמודדות עם הסוגיה

 מבני פעולה ומדיניות.

 

                                                 
 במסמך הנוכחי נשתמש לחילופין במושגים נכויות מרובות/ריבוי מוגבלויות או מרובי נכויות/מוגבלויות.   1

בעלי מוגבלויות בגיל העבודה בישראל: (. 2012ד. שטרוסברג, נ. בן שהם א. הרן, ד. פריאור, ר. דוד אלכסנדר, ג. ) נאון, 2
 110. המוסד לביטוח לאומי ומכון מאיירס ג'וינט ברוקדייל, מחקרים לדיון שכיחות באוכלוסייה, מאפיינים ומצב תעסוקה

 מכון ברוקדייל. –ג'וינט  -אל. מאיירס מבוגרים בעלי מוגבלות בישר(. 2009נאון, ד. ) 3
 מתוך מדגם, הפנייה 4
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כי אנשים בעלי יותר ממוגבלות אחת נדרשים למגע אינטנסיבי ומורכב עם הרשויות המטפלות נראה 

בשל הצורך למיצוי זכויותיהם ממספר גופים במקביל.  יש להם קושי ממשי בהתמצאות בין המערכות 

את מסגרות היכולות להכיל שילוב של תחומי מוגבלות שונים. ישנו רצון עז מצידם השונות ובמצי

"אני בן אדם רגיל,  להשתלבות בקהילה שלא לאור נכותם, אלא מתוך ראייה שלהם כבני אדם שלמים:

באם נכות בכלל מעורבת בתהליכים של תיוג חברתי . 5כמו כולם, לא סוג ב'  ולא כלום. כמו כולם"

 מית, נראה כי מקרים של מספר נכויות מפעילים תהליכים שכאלו בעוצמה גבוהה.  וסטיגמה עצ

מפגישה את המערכות האמונות על  הנכויות המרובות בהתייחס למערכות הממשלתיות, הרי שסוגיית

המאופיינים בפיצול , מבני הפעולה הנוכחייםל במדינת ישראל עם שאלות יסוד ביחסטיפול בנכים 

. ישנה מודעות הולכת וגוברת לסוגיה, אך המענים הקיימים הינם סוגי נכותובחלוקה בהתאם ל

 בודדים. תוכניות שקיימות הינן לרוב תולדה של יזמים מקומיים.

המסמך הנוכחי נפתח בסקירת ספרות קצרה אשר מטרתה למקם את המחקר הנוכחי בקונטקסט רחב 

 ות לבעלי מוגבלויות. לאחר מכן מספק פרקיותר של מגמות עולמיות בתחום הנכויות ושל פיתוח תוכני

ב' תמונת מצב רחבה ביחס לסוגיית ריבוי המוגבלויות בישראל, בהסתמך על דוחות מחקר והערכה של 

אנשי מקצוע. אמירות אבחוניות כוללות, ממצאים המאפיינים את צרכי אוכלוסיית מרובי המוגבלויות 

ג'. פרק ד' מביא סקירה נרחבת של תוכניות והממשק שלה עם מערכות ושירותים מופיעים בפרק 

ושירותים לבעלי מוגבלות תוך ניתוח וסיווג שלהם, ופרק ה' דן בסוגיות מדיניות המשתמעות מן 

 המלצות לפיתוח שירותים לאוכלוסייה הנידונה.מחקר מביא עימו הפרק האחרון בהמחקר. 
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 שיטה

יתי ביחס לסוגיה של נכויות מרובות חייב מלאכת איסוף אופיו של המחקר הנוכחי כמחקר מיפוי תשת

מורכבת תוך התחשבות במגוון רחב של מקורות איסוף. על כן, נעשה שילוב אינטגרטיבי של מספר 

במטרה לאפשר הכרה בשלל נקודות מבט: זו של בעלי המוגבלות עצמם ובני משפחותיהם, זו של 

ות הפועלים בשדה.  זאת בנוסף לגיבוש תמונת המשרדים המטפלים וזו של התוכניות ואנשי הצו

 נתונים אחודה ולמיקום הסוגיה בהקשרים תיאורטיים מתבקשים. 

 להלן פירוט רכיבי המחקר:  

הייתה למקם את המחקר בתוך המגמות הקצרה מטרתה של סקירת הספרות  -סקירת ספרות .1

מתח שבין גישות רפואית כלפי בעלי מוגבלות בבתחום המוגבלויות: הן ביחס הכללי העדכניות 

ים והן ביחס למאפייני פיתוחים של תוכניות קהילתיות לנכ וביקורתיות תוחברתי לגישות

  בשנים האחרונה. 

 ראיונות נערכו עם שתי קבוצות עיקריות: -ראיונות .2

 עומק עם בעלי ראיונות  10-במהלך המחקר נערכו כ -ראיונות עם בעלי יותר מנכות אחת

במהלך פחותיהם, כאשר משך ראיון ממוצע עמד על כשעתיים. מוגבלויות ובני מש

ות ראיונות אלה התמקדנו בסיפור החיים של בעל המוגבלות, בהשלכות של יותר ממוגבל

הילה ועם המערכות המטפלות. שהוא מקיים עם הקאחת על חייו ועל האינטראקציות 

וכן לחוות  ,אותםביקשנו מן המרואיינים להציע פתרונות שונים לסוגיות המעסיקות 

תמהיל המוגבלויות ורמות התפקוד אליהן  דעתם על חלק מן המודלים אליהם נחשפנו. 

נחשפנו היו מגוונים ומכלל סיווגי הנכויות. את רשימת המרואיינים המלאה ניתן לראות 

 בנספח א'. 

איתור המרואיינים נעשה בסיוע ארגונים שונים )ביניהם המרכזים לחיים עצמאים בבאר 

בע וירושלים ומרכז שלהבת(, המלצות מצד צוות המסד וכן בעקבות הפנייה מצד ש

 מרואיינים אחרים )"כדור שלג"(. 

 ראיונות עם נציגים ממשרדי הממשלה  22-המחקר כלל כ -ראיונות עם נציגי המשרדים

השונים: משרד הרווחה, הביטוח הלאומי, הבריאות, המשפטים ועוד. את הרשימה 

ראיונות אלה שימשו לטובת בחינת עמדות ביחס לסוגיה  ראות בנספח ב'.המפורטת ניתן ל

של נכויות מרובות והמענים הקיימים לה כיום. כמו כן, נלמדו תהליכי קבלת ההחלטות 

והטיפול במשרדים השונים לצד תמונת הנתונים הקיימת אצלם ביחס להיקף 

ין משרדיים )שיכון, רווחה, דגמי עבודה ב 3האוכלוסייה הנידונה. במקביל לאלה, נבחנו 

אשר הסתמנו כמודלים רלוונטיים למבנים ועקרונות של שיתוף פעולה בין משרדי  חינוך(

 בתחום החברתי. 

מודלים של התערבות. מודלים אלה נבחרו   13 -במסגרת המחקר נסקרו כ -סקירת מודלים .3

ות בסוגיה של נכים מתוך הנחה כי הם כוללים עקרונות היכולים להיות בעלי השראה להתערב

עם יותר ממוגבלות אחת. סקירת מודל כללה לרוב ביקור באתר התוכנית ומתקניה, ראיון 
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אחד או יותר עם הוגי התוכנית ומפעיליה וקריאה וניתוח של מסמכי יסוד בהפעלת התוכנית. 

המודלים שנבחרו קהילתיים ברובם המכריע, בחלקם שירותים רב נכותיים ובחלקם מיועדים 

יתוך ספציפי של מוגבלויות. את רשימת המודלים המלאה ניתן לראות בנספח ג'. לח

 התייחסות נרחבת אל המודלים השונים ניתן לראות בפרק ד' של מסמך זה. 

שתי תצפיות נערכו בוועדות מקצועיות: ועדת הכרעה בין משרדית למשרדי הרווחה  -תצפיות .4

ית התפתחותית. שתי הוועדות שימשו והבריאות וועדת אבחון לאנשים עם מוגבלות שכל

להיכרות קרובה עם הדילמות הניצבות בפני מקבלי החלטות ועם קהל יעד המאופיין 

 במורכבות טיפול גבוהה. כמו כן, נחשפנו לסוגי מענים הקיימים בעבור אוכלוסיות אלה. 

המחקר כלל קריאה והתייחסות נרחבת למסמכים שונים.   -קריאה וניתוח של מסמכים .5

ביניהם ניתן למנות את דוח הביטוח הלאומי  -קום מרכזי ניתן לדוחות מחקר שוניםמ

אשר התייחס לראשונה לסוגיה של ריבוי מוגבלויות, דוח נציבות שוויון  2012מדצמבר 

ועוד. נוסף לכך נסקרו דוחות מחקר   2006-, דוח ועדת לרון מ2012לאנשים עם מוגבלות לשנת 

ים של עמותת 'בזכות'.  פירוט מלא ניתן לראות ברשימה והערכה בהזמנת המסד ובג"צ

 הביבליוגרפית המצורפת.

 

)דצמבר  ממצאי ביניים בוועדת הביצוע של מסד נכויותפעמיים במהלך העבודה הוצגו עוד יש לציין כי 

 תוך כדי ביצוע המחקר.ועדכון , לקבלת משוב ומרץ(

.  הפרקים 2013ליוני  2012ים ספטמבר כלל עבודת המחקר המובאת במסמך זה נערכה בין החודש

 הינם תוצר של ניתוח משולב של כלל הנתונים מכלל רכיבי המחקר. הקרובים

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

 

 סקירת ספרות -פרק א'
מטרת הסקירה הנוכחית היא למקם את הסוגיה של אנשים בעלי יותר ממגבלה אחת בקונטקסט רחב 

יותר של מגמות עולמיות בתחום הנכויות ושל פיתוח תוכניות לבעלי מוגבלויות. הסקירה תתייחס 

לסוגיית ריבוי המוגבלויות בספרות התיאורטית ולאחר מכן תנסה למקם את הסוגיה בהקשר בקצרה 

במחקר ובפיתוח שירותים לבעלי מוגבלות: המעבר מגישה רפואית לגישה  למספר מגמות עולמיות

 Person Centeredמיסוד ופיתוח פתרונות קהילתיים; פיתוח שירותים ברוח -חברתית; תנועת האל

Servicesרונות תקצוב אישי.; פת 
הספרות התיאורטית אינה מגדירה מצב של ריבוי מוגבלויות כמצב קליני מובחן, ומחקרים 

המתייחסים להשפעות של מצב בו יש יותר ממגבלה אחת הינם מעטים. מובדלת מבחינה זו היא 

ים בהם (, המתייחסת למצבprofound multiple disabilityקטגוריה של 'ריבוי מוגבלויות מורכב' )

מוגבלות אחת או יותר הינן בדרגת חומרה גבוהה. לרוב מדובר בשילוב של מוגבלות שכלית 

התפתחותית בדרגות חומרה גבוהות יחד עם מוגבלויות נוספות. תת קטגוריה זו של ריבוי מוגבלויות 

זכתה להתייחסות תיאורטית ומחקרית ענפה יחסית שכוללת בחינת גורמי השפעה על איכות חיים 

התאמת מסגרות לימוד ושילוב במסגרות חינוך מיוחד;    ;6ואושר של בעלי 'ריבוי מוגבלויות מורכב'

ומציאת פתרונות דיור מותאמים בקהילה לאוכלוסייה אשר עד לפני שנים מספר שוכנה במוסדות 

לשער כי תת אוכלוסייה זו זכתה להתייחסות מחקרית מובחנת בעיקר בשל מורכבות .  ניתן 7סגורים

 הטיפול ורמות התפקוד הנמוכות.

במקביל להתייחסות תיאורטית, ניתן למצוא למצב של ריבוי מוגבלויות הגדרה ממשלתית במסגרת 

 IDEA (The Individual with disabilities  -חוק החינוך המיוחד של ארצות הברית. חוק ה

education act הינו חוק רחב היקף אשר מסדיר ומגדיר זכויות וזכאויות לחינוך מותאם לילדים בעלי )

צרכים מיוחדים החל מגיל ינקות. החוק הוא המכווין הראשי פיתוח שירותים בתחום החינוך המיוחד 

יבוי מוגבלות . תחת החוק ישנה הגדרה מובחנת למצבים של ר8במדינות השונות של ארצות הברית

. מחד, ההגדרה שמספק החוק 9מתוך הבנה כי שילוב של מוגבלויות שונות מכתיב צרכי למידה שונים

הינה צרה יחסית לסוגי המוגבלויות הקיימים והשילובים האפשריים ביניהן, אולם ניתן לייחס זאת 

בלה נפשית הנוטה לגילאים הצעירים יחסית אליהם מכוון החוק )כך למשל לא מופיעה התייחסות למג

להופיע בגילאים מאוחרים יותר(. מאידך, הגדרה זו מהווה הגדרה מחייבת למתן שירותים מותאמים 

זה וזוהי דוגמה לאופן בו מדיניות וחקיקה פועלים למתן מענה לאוכלוסיית  לפלח אוכלוסייה ספציפי

 בעלי המוגבלות שלא כמקשה אחת. 

                                                 
6 Petry, K., Maes, B. (2006). Identifying expressions of pleasure and displeasure by persons with profound 

and multiple disabilities.  Journal of Intellectual and Developmental Disability, 31(1), 28-38. 

7 Hatton, C., Emerson, E., Robertson, J., Henderson, H., Cooper, J. (1995). The Quality and Costs of 

Residential Services for Adults with Multiple Disabilities: A Comparative Evaluation. Research in 

Developmental Disabilities, 16(6), 439-460.  

8 Katsiyannis, A., Yell, M. L.,  Bradley, R. (2001). Reflections on the 25th Anniversary of the Individuals 

with Disabilities Education Act. Remedial and Special Education, 22, 324-334. 

9
  NICHCY (2013). Multiple Disabilities fact sheet. Retrieved August 20, 2013, from http://nichcy.org  
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, שפעל עד  NICHCY (n Center for Children with DisabilitiesNational Disseminatio)10מרכז  

בארצות הברית, הציע כי כדי לתמוך במי שיש לו יותר ממוגבלות אחת ובבני משפחתו יש  2013לשנת 

. המענה לשאלות הללו יוכל לקבוע מהי המעטפת הטיפולית לארבע שאלות מפתחלהתייחס 

 :11והתערבותית הנדרשת

? סיווג מצבו של אדם מבחינת קטגוריות המוגבלות השונות )מגבלה אילו מוגבלויות מעורבות .1

 חושית, מוטורית, שכלית וכיו"ב(. 

מהי חומרתן של המגבלות השונות? נוסף לסוג המוגבלות יש להתייחס למידות החומרה  .2

השונות, שהרי בעבור אדם מסוים ייתכנו מגבלות מסוימות בדרגת חומרה קלה ואחרות 

 ות יותר.בדרגות חומרה גבוה

מהי ההשפעה המובחנת של כל אחת מהמגבלות? שאלה זו נועדה לאפיין את ההשלכות שיש  .3

 לכל מגבלה על חיי היומיום של האדם.

כיצד שילוב המגבלות יחד משפיע על חיי היומיום של האדם? שאלה זו מתייחסת לאפקט  .4

 ם.המשולב של המגבלות יחד והאופן בו הוא משפיע על חיי היומיום של האד

הבחנה נוספת אליה חשוב להידרש היא שבעלי יותר ממוגבלות אחת נוטים להיות תלויים בסביבתם 

יותר מבעלי נכויות אחרות. תלות זו משפיעה ישירות על איכות חייהם ורווחתם האישית והנפשית של 

סייה בני משפחה וצוותים המלווים אוכלוסייה זו. מכאן, שכל התערבות משמעותית המכוונת לאוכלו

של מי שהינם בעלי יותר ממגבלה אחת צריכה להתייחס גם לבני משפחה ולמטפלים עיקריים 

 . 12אחרים

נוסף להתייחסות למאפיינים הייחודיים של אנשים בעלי יותר ממגבלה אחת חשוב למקם את 

אלה מספקים כר התייחסות לסוגיה בקונטקסט עדכני של מגמות ושינויים בתחום המוגבלות בכלל.  

 פורה לחשיבה ביחס לפיתוחים אפשריים בעבור אוכלוסייה זו, ולכך תידרש המשכה של סקירה זו.

 מגמות  עולמיות במחקר ובפיתוח שירותים לבעלי מוגבלות

 והן התיאורטי בהיבט מספר שינויים הן האחרונים בעשורים עברה( Disabilityהמוגבלות ) תפיסת

  13של תפישות ברוח הגישה חברתיתאחד מהשינויים הבולטים הוא השפעה בהיבט המעשי והמקצועי. 

 . 14למוגבלות על התפישה הרפואית

                                                 
המרכז הוקם כמרכז מידע משולב בנושא של ילדים בעלי מוגבלות, בתמיכת המחלקה לתוכניות לחינוך מיוחד במשרד החינוך  10

 . 2013האמריקאי. נסגר במהלך שנת 

11 NICHCY (2013). Multiple Disabilities fact sheet. Retrieved August 20, 2013, from http://nichcy.org  

12 Petry, K., Maes, B., Vlaskamp, C. (2005). Domains of Quality of Life of People with Profound 
Multiple Disabilities: the Perspective of Parents and Direct Support Staff. Journal of Applied Research 
in Intellectual Disabilities, 18(1),  35–46. 

 

 

 .32-23, 10 עניין של גישה, ( עולם העבודה של אנשים עם מוגבלות.  2010רופמן, ל. ) 14

http://nichcy.org/
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jar.2005.18.issue-1/issuetoc
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מתמקד בלקות של אדם ודורש כי יתאים עצמו לסביבתו. מי שאינו ( medical modelהמודל הרפואי )

 בלקות המוגבלות סיבת את במרכז מציבבר התאמה נידון להדרה מסוגים שונים.  המודל הרפואי 

את 'המומחה'  במרכז מציב זה מודל עליה. להתגבר הפרט שעל אישי הקיימת בגוף ורואה בה מצב

)אנשי מקצועות הרפואה והרווחה( כבעל הידע המתאים לסייע להתגבר על הלקות ולהשתלב באופן 

 .15נורמטיבי בחברה

אדם ובלקות הפיזית, עומדת ההנחה כי מקור החסמים אינו ב( social modelבבסיס המודל החברתי )

 אלא למוגבלות, מביאה אינה הלקותכי אם באופן בו הסביבה מפרשת את הלקות ומגיבה אליו. 

הגישה החברתית מתמקדת בשינוי הסביבה כך שתותאם לצרכיהם המקשה לתפקד בתוכה.  החברה

החברתי  העולם.  המודל את ולהנגיש להתאים לתקן, החברה באחריות וגורסת כי של בעלי המוגבלות

התעצב ברוח תפישות ביקורתיות אשר צמחו מתנועות לזכויות וממאבקי נכים ברחבי העולם.  בשונה 

מהשיח הרפואי פרופסיונאלי שמביא עימו המודל הרפואי, השיח במסגרת המודל החברתי הינו שיח 

 . 16של זכויות אדם, שוויון ושינוי חברתי

למאה הקודמת, ובאופן בולט דרך הפגנות  90 -הבישראל חדרה רוח המודל החברתי במהלך שנות 

החוק לשוויון לאנשים עם מוגבלות והקמת נציבות (, מאבק ארגון 'בזכות',  חקיקת 2001, 1999הנכים )

שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות. מאמצים אלו יחד אתגרו את מערכות הממשל והמדיניות למעבר 

 . 17יון ונגישותמחשיבה ממוקדת צרכים לחשיבה ממוקדת שוו

בעוד המודל החברתי מותח ביקורת גלויה על המודל הרפואי, ישנה לא מעט ביקורת גם ביחס למודל 

 מהחוויה נפרד בלתי כחלק הפיסי הגוף ממרכזיותו של החברתי. ביקורת מרכזית הינה על התעלמות

 .18עם מוגבלות אדם של הקיומית

 באופן פשטני, ניתן להדגים עמדות ברוח שתי הגישות גם ביחס לסוגיה הנידונה של אנשים בעלי יותר

ממגבלה אחת. עמדות ברוח המודל הרפואי יגרסו כי יש להתייחס לאוכלוסייה המדוברת שלא כמקשה 

יין אחת, אלא בהתאם לשילובי הנכויות המאפיינים אותה ועל פיהם לפתח מענים נדרשים. היא תתענ

בהשפעות הייחודיות של שילוב מוגבלות שכלית התפתחותית עם מגבלה נפשית, חירשות עם עיוורון, 

מוגבלות פיזית עם מוגבלות חושית וכן הלאה. יינתן דגש לרמות תפקוד שונות ולמידה בה הן 

מאפשרות השתלבות בחברה הכוללת.   תפישה ברוח המודל החברתי תגרוס כי יש להתייחס לחסמים 

חברתיים המוגברים הניצבים בפני מי שהינם בעלי יותר ממגבלה אחת, על פני התמקדות באפיונים ה

קליניים של מצבם הפיזי והנפשי. מצב של ריבוי מוגבלויות מדגיש ביתר שאת את יחסי הכוח בין 

הפרט לחברה ומציב את הפרט בעל המוגבלות בסיכוי גבוה להדרה ודחיקה. סביר כי גישה זו תיטה 

 הדגיש מענים כוללניים ורחבים בעיקר בהיבטים של מיצוי זכויות ושינויים במדיניות ובחקיקה.   ל

 

                                                 
 רנדי גרבר, עדי פינקלשטיין. "חזרה הביתה" התמודדות ראשונית של אנשים עם מוגבלות המתרחשת במהלך חייהם 15

.2012. מחקר מוכוון פעולה: דו"ח סיכום. ירושלים: ג'וינט ישראל , מסד נכויות, תשע"ב הבוגרים  )נכים חדשים(  

 .32-23, 10 עניין של גישה, ( עולם העבודה של אנשים עם מוגבלות.  2010רופמן, ל. ) 16

17 Rimon-Greenspan, H. (2007). Disability Politics in Israel: Civil Society, Advocacy, and Contentious 

Politics. Disability Studies Quarterly, 27(4).  

18 Oliver, M. (1996). Defining Impairment and Disability: Issues at Stake. In: Barnes, C. & Mercer, G. (Eds.), 
Exploring the Divide (29-54).  Leeds: The Disability Press 
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(: תהליך של שחרור tionalizationDeinstitu)מיסוד -תהליך האלשינוי נוסף אשר ראוי לציינו הינו 

ורים בעלי מגבלה נפשית מבתי החולים הפסיכיאטריים לעבר חיים בקהילה. המעבר מהמוסדות הסג

לקהילה חייב את הפרט לפיתוח מיומנויות התמודדות לתפקוד יומיומי בחברה הסובבת ואת קובעי 

 המדיניות ונותני השירותים לפיתוח מסגרות מתאימות בקהילה. 

מיסוד התייחס בבסיסו למוסדות הפסיכיאטריים ולבתי היתומים, אך ניתן לייחסו גם -תהליך האל

ביטוייו הקונקרטיים של שינוי זה באים לידי ביטוי עד היום  ים.למוסדות של בעלי מוגבלות אחר

. פתרונות דיור שונים אלה מאלה בסוגי התמיכה 19בניסיונות למצוא פתרונות דיור מותאמים בקהילה

מתקצוב שכר דירה, דרך תמיכות סוציאליות, חברתיות, רפואיות,  -והליווי אותם הם מספקים

סף לשינוי הינו בצורך בחיזוק תמיכות ומסגרות קהילתיות לבעלי .  ביטוי קונקרטי נו20וסיעודיות

 מוגבלות מסוגים שונים.

 

 Person -כל התייחסות למגמות בפיתוח שירותים לבעלי מוגבלות בקהילה לולא התייחסות ל

Centered services 21. המושגPerson Centered services  ופרקטיקות מתייחס למטרייה של גישות

עבודה שמטרתן הכוונה וארגון של שינוי אישי וקהילתי בקרב בעלי מוגבלות, משפחתם וסביבתם. כלל 

הגישות הללו חותרות לשיפור איכות חייהם ותנאי החיים של אנשים עם מוגבלות. גישות ברוח זו 

גבלות.  אנו באופיים, שאינם מכוונים לסקטור ספציפי של בעלי מו שירותים רב נכותייםמספקות 

בוחרים להתעכב על גישות אלו מתוך הנחה שיש להן רלוונטיות רבה לסוגיה של אנשים בעלי יותר 

 ממגבלה אחת.

Person Centered services של המאה הקודמת, תחילה בארצות  70-החלו לצמוח במהלך שנות ה

יה בתנועת האל מיסוד הברית ולאחר שנים ספורות באנגליה ובשאר אירופה. הרקע לצמיחת הגישות ה

ושילובם של בעלי מוגבלויות בקהילה ובמערכות חינוך. הרעיונות והטכניקות הנלוות התפשטו די 

. למרות הבחנות פרקטיות ורעיוניות בין פיתוחים שונים, ניתן 90 -וה 80 -במהירות במהלך שנות ה

קהילה רעיונית כלל עולמית  Person Centered Planning -וב Person Centered services -לראות ב

 . 22נוכח תפוצתם הרחבה והפופולאריות לה זכו

 Person Centeredניתן לזהות כמה הנחות בסיסיות המשותפות לכלל הגישות והפיתוחים השונים של 

services  להלן(PCS)23: 

                                                 
19 Hatton, C., Emerson, E., Robertson, J., Henderson, H., Cooper, J. (1995). The Quality and Costs of 

Residential Services for Adults with Multiple Disabilities: A Comparative Evaluation. Research in 

Developmental Disabilities, 16(6), 439-460.  

פרק ד' במסמך זה סוקר שירותים שונים אשר נבחנים ביניהם גם בסוג הפיתרון הקהילתי שהם מציעים ביחס לחיים בקהילה  20

 ולפתרונות דיור.
 .Person Centered Planningאו לחילופין,  21

22 O'Brien, C. L., O'Brien, J. (1999). The Origins of Person-Centered Planning: A Community of Practice. 

Minnesota Univ., Minneapolis Inst. of Community Integration; Syracuse Univ., NY., Centeron Human 

Policy. 

23 Brien,  J.,  Lovett, H. (1992). Finding a Way toward Everyday Lives: The Contribution of Person Centered 

Planning. Pennsylvania State Dept. of Public Welfare; Harrisburg Office of Mental Retardation.  
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( הוא במרכז תכנון השירותים וכן אלה הקרובים לו Focus Personהאדם )המכונה לרוב  .1

, חברים וכו'(. האדם עצמו הוא הסמכות העליונה בבחירת כיוון חייו והוא עושה זאת )משפחה

בעזרת קשר קרוב ומתמשך עם דמות משמעותית. יש חשיבות רבה שלא להגדיר את האדם 

 ולאפיינו דרך הגדרות קליניות.

תשאלנה את השאלות הבאות: מיהו האדם? מהן האפשרויות הקהילתיות  PCSגישות של  .2

ו לו מימוש של תחומי העניין שלו? שתי השאלות הללו הם הבסיס לכל קשר שיאפשר

 המתקיים במסגרת השירות. 

 רכיבים חוזרים: 3מרבית הגישות כוללות  .3

 .יצירת תמונת עתיד רצויה וחתירה למימושה. יש עידוד לציפיות גבוהות מהעתיד 

 .חיזוק מערכות יחסים בינאישיות 

  ולמידה מהצלחות וכישלונות.תכנון, ביצוע 

היא למידה מתוך פעולה משותפת. כלל גישות העבודה מאופיינות ברכיבים   PCSהמטרה של  .4

של פגישות, תיעוד עצמי ומשותף, חוזה משותף ורכיבי תקצוב. מאחר ולעיתים קרובות יש אי 

פקידי בהירות ואי וודאות הנוגעת לאפשרויות העתידיות של האדם בעלי מוגבלות אחד מת

 תוכניות ברוח הזו הינו צמצמום אי הוודאות וסיוע בברירת אפשרויות. 

5. PCS  מכוון לשינוי דפוסים בחיי הקהילה ופועל אל מול סגרגציה, סטריאוטיפים והערכת חסר

לרוב מנסות להזמין גורמים בקהילה להיות  PCSשל יכולתם של בעלי מוגבלות. תוכניות 

וד של היא שעל מנת לשפר את סיכויים של בעלי מוגבלות מעורבים באופן פעיל . הנחת יס

לעתיד טוב יותר נדרש שינוי במערכות המדיניות ובמערכות השירותים בקהילה ובכלל , שינוי 

 שיכלול פעולה משולבת של גורמים אשר באופן שכיח פועלים בהפרדה.

יו רצונותתצליח נדרשת התאמה מסוימת בין ההיצע שקיים בקהילה לבין  PCS -כדי ש .6

ושאיפותיו העתידיות של האדם.  זוהי גישה אשר מאתגרת את התרבות השכיחה במערכות 

 השירותים בקהילה, אשר לרוב מספקות שירותים די אחידים ודומים.

מדגישים את מרכזיותו של האדם בעיצוב גורלו ובשליטה  PCSלסיכום ברמת הפרט, גישות של 

להגשמת מטרותיו תוך מילוי צרכיו בהקהילה הסובבת אותו. בעתידו. הן מעודדות את הפרט לחתור 

 הן מדגישות מעורבות של גורמי משפחה וקהילה בתהליך ככוחות תומכים וכמשאבים לשינוי. 

מדגישות את חשיבות הגמישות על מנת להתאים לצרכים המשתנים  PCSברמת המערכת, גישות של 

יומן של מגוון אופציות נגישות קהילה היכולות של האדם והעדפותיו האישיות. הן רואות הכרח בק

 להוביל את האדם להגשמת מטרותיו. 
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יוצאים כנגד נטייה שכיחה יחסית לראות בה אוסף של פרקטיקות ותוכניות בלבד,   PCSמצדדי  

. 24וטוענים כי כדי להגיע להצלחה אמיתית יש לפעול ברוח תפיסת העולם המאפיינת את הגישות הללו

ה אמיתית של הגישה תהא לא רק ברמת הפרט מוטב השירות אלא גם בשינוי של לטענתם הצלח

 הקהילה הסובבת ושל מערכות השירותים. 

לבין גישות של תיאום  PCSמן הראוי לציין, כי ניתן למצוא דמיון לא מבוטל בין הגישות השונות של 

רקע לצמיחת המענים הללו . דמיון זה אינו מקרי שכן ה25( בבריאות הנפשCase Managementטיפול )

מיסוד ובהשפעה של תפישות חברתיות על פני המודל הרפואי -זהה ושורשיו טמונים בתנועת האל

)שזכה בעבר בהגמוניה ביחס לבריאות הנפש ולתחום המוגבלות בכלל(. במובנים מסוימים ניתן לטעון 

 .PCSכי תיאום טיפול מספק וריאציה אפשרית להתערבות ברוח 

 

בעבור  פיתוח מערכות לתקצוב אישיונה אליה נתייחס בקצרה סקירה זו הינה המגמה של מגמה אחר

בעלי מוגבלות. בעוד בעבר הקצאה של תקציב היתה מועברת ישירות לשירות אותו צורך האדם 

בשיטות השונות לתקצוב אישי האדם הוא שבוחר את השירותים ולמעשה הופך ללקוח )ולא למוטב 

מקרים ישנה גם הרחבה של מהו 'שירות', כך למשל ניתן לתקצב בן משפחה של שירות(. בחלק מה

מטפל עיקרי או לצרוך שירותים שאינם בהגדרה לבעלי מוגבלות. מגמה זו הינה חדשה יחסית ומקבלת 

ביטויים שונים בשנים האחרונות. רעיונות של תקצוב אישי פועלים ברוח המודל החברתי בכך שהם 

ות לבעל השליטה ומסמנים שינוי ביחסי הכוח שבין אנשי המקצוע למטופלים. הופכים את בעל המוגבל

יחד עם זאת, סכנה אפשרית היא בהזנחה של היבטי הכשרה והתמקצעות של בעלי מקצוע מה שעלול 

 .26להוריד בסופו של דבר את הרמה הכוללת של השירותים הניתנים

ארצות הברית דרך המערכת התקצוב ניתן לציין יישומים של תקצוב אישי בשנים האחרונות ב

 . 29ובהולנד 28Personalization-, באנגליה במסגרת תוכנית ה 27Medicaid-הפדרלית ה

נראה כי פתרונות שונים של תקצוב אישי רלוונטיים במיוחד למי שהינם בעלי יותר ממגבלה אחת בשל 

שונים ממספר רב של אפשרות ההתאמה שהם מאפשרים למי שנדרשים לרוב לצרוך שירותים מסוגים 

מערכות )מה שמאפיין, כפי שיורחב בהמשך, את המערכת הישראלית(. יחד עם זאת, פתרונות שכאלו 

 מאתגרים את גבולות המערכות הממשלתיות הקיימות ודורשים שינויי מדיניות מרחיקי לכת. 

                                                 
24 Brien,  J.,  Lovett, H. (1992). Finding a Way toward Everyday Lives: The Contribution of Person Centered 

Planning. Pennsylvania State Dept. of Public Welfare; Harrisburg Office of Mental Retardation.  

 ראה פרק ד' במסמך זה.  25
26Kremer, M. (2006). Consumers in Change of Care: The Dutch Personal Budget and its Impact on the 

Market, Processionals and the Family. European Societies, 8, 385-401. 

 Medicaid. Money Follows the Person (MFP). Retrieved August 23, 2013, from להרחבה נוספת ראה: 27
http://www.medicaid.gov. ; DHS: Illinois Department of Human Services. Empowering People with 
Disabilities - Money Follows the Person (MFP). Retrieved August 23, 2013, from http://www.dhs.state.il.us  

 
28 Personalization agenda. Retrieved August 23, 2013, from http://www.personalisationagenda.org.uk  

 

29 Kremer, M. (2006). Consumers In Change of Care: The Dutch Personal Budget and its Impact on the 

Market, Processionals and the Family. European Societies, 8, 385-401. 

 

http://www.medicaid.gov/
http://www.dhs.state.il.us/
http://www.personalisationagenda.org.uk/
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 תמונת מצב -ב'פרק 

מטרתו של הפרק הנוכחי הינה לספק סקירה המתייחסת לנתונים ולמערכות השירותים הציבוריים 

יתייחס לנתונים הקיימים ולמיקום הסוגיה של יותר ממוגבלות אחת. הפרק הנוגעים לנכים בעלי 

נכויות מרובות בתוך מערכת השירותים הציבוריים לנכים בישראל, תוך פירוט דרכי ההתמודדות 

  הנוכחיים.

 

 . נתונים1

 בעיית הנתונים בתחום הנכויות  .א

תונים שלב מקדים לתיאור תמונת המצב בנושא שירותים לאוכלוסיות עם נכויות מרובות, הוא הצגת נ

ל אוכלוסיית הנכים, ועוד פחות מכך על לעל אוכלוסיית יעד זו. אלא שלא קיים מסד נתונים מקיף על כ

האוכלוסייה בעלת נכויות מרובות. הנתונים הקיימים על אוכלוסיית הנכים בישראל מפוזרים בין 

הרלוונטיים המערכות השונות המעניקות להם שירותים, כאשר כל אחת אוספת ומחזיקה את הנתונים 

לה. כך, למוסד לביטוח לאומי נתונים על מקבלי קצבת נכות; משרד הבריאות מחזיק נתונים על נפגעי 

נפש מוכרים הזכאים לקצבת נכות תחת חוק שיקום; למשרד הרווחה נתונים ביחס לאוכלוסיות 

אבחנה בין בעלי פיגור שכלי, אוטיסטים, ואוכלוסיית שיקום )שבתוכה נעשית  –המטופלות על ידו 

 עיוורים וחרשים בעלי זכאויות לשירותים נוספים(. 

אם לא די בכך שהנתונים מפוצלים בין המערכות השונות, הרי שכל מערכת מחזיקה נתונים ביחס 

לנכות בה היא מטפלת בלבד, ולפיכך יתכן שאותו אדם יופיע בו זמנית במאגרי הנתונים של גורמים 

ה השתקפות נוספת של הפיצול בטיפול באנשים מרובי נכויות עליה שונים. בעיית הנתונים היא למעש

 נרחיב בהמשך. 

בעיית הנתונים איננה נוגעת רק לפיצול בין המערכות והמיקוד שלהן באוכלוסיית היעד על פי  ,אולם

נכות ראשית מזוהה, כי אם גם לסיבות נוספות. בחלק מן המקרים ריבוי נכויות הוא תהליך מתפתח. 

נכות מסוימת עשוי לפתח נכות נוספת לאורך חייו, או שנכות קיימת עלולה להחמיר עד כדי אדם בעל 

שיוך של אותו אדם לקטגוריית נכות נוספת. מכאן, שאין די בכך שהנתונים יהיו מרוכזים; אלא יש 

 צורך בעדכון מתמיד שלהם כדי לשקף תמונת מצב אמיתית ומעודכנת של אוכלוסייה זו. 

ם פער בין הנתונים הרשומים בקרב המערכות נותנות השירותים לנכים לבין היקפה זאת ועוד, קיי

בפועל של אוכלוסיית הנכים בישראל. על כך יש הסכמה בין כל אנשי המקצוע העוסקים בתחום. פער 

 זה נובע מכמה סיבות: 

  נכות שאינה מגיעה לסף הנדרש בחוק לקבלת קצבה או הכרה לקבלת שירותים איננה רשומה

 במאגרי ביטוח לאומי והמשרדים; 

  ,נכים בוחרים שלא לפנות למערכות )או רק לביטוח לאומי לצורך קבלת קצבה( מחשש לסטיגמה

או חשש מהגבלות שיתלוו לסיווג הנכות )כמו הגבלת נהיגה לכבדי ראיה( וגם מסיבה זו אינם 

 כלולים ברישומיהם של המשרדים נותני השירותים; 

 לת שירות מתוך זיהוי כי אין למערכות פתרונות שירות מתאימים. בעיקר הימנעות מפנייה לקב

מדובר על נכים המבקשים להישאר בקהילה ואשר לגביהם אין למערכות פתרונות קהילתיים. 

מסיבה זו יש הטוענים כי פיתוח שירותים קהילתיים לבעלי נכויות המסווגות כקשות המעוניינים 
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ככלל, עשוי להגדיל את צריכת השירותים על ידי אוכלוסייה זו להישאר בקהילה ולמרובי נכויות 

 וממילא גם לאפשר דיוק גדול יותר בנתוני אוכלוסיית הנכים בישראל;

  היעדר מידע ביחס למלא הזכויות המגיעות. במקרים מסוימים לא מודעים הנכה ומשפחתו למלוא

ות )ועליו יורחב בהמשך( יוצר הזכויות המגיעות להם. הטיפול המתפצל בין מערכות מטפלות שונ

 מצב בו בעלי מספר נכויות נדרשים להיות מודעים למספר גדול מאוד של מערכות.

  

אין הערכה מוסכמת לגבי היקף אוכלוסיית הנכים הלא מוכרת, ויש הטוענים כי מדובר על תוספת של  

שבתוכה יש גם לאוכלוסייה המוכרת. אולם היות וקיימת אוכלוסייה שכזו, הרי  40%עד  30%

 אוכלוסייה של בעלי נכויות מרובות. 

 

למרות דברי הקדמה הנ"ל ניתן לדלות נתונים ומגמות ממספר מקורות. נחלק להלן את המקורות הללו 

 וכן הערכות של אנשי מקצוע בעיקר לגבי מגמות חזויות.   קבוצות: דוחות מחקר תילש

 

 נתונים מדוחות מחקר  .ב

על אוכלוסיית המבוגרים בעלי  2009ייל פרסם מחקר ראשון מסוגו בשנת ברוקד-ג'וינט-מכון מאיירס

על פי הדוח מספרם של כלל בעלי   30( בהתבסס על נתוני הלמ"ס.64 – 20המוגבלויות בישראל )גילאי 

בעלי נכות  241,000איש, מתוכם  1,679,000מהאוכלוסייה שהם  18%-על כ 2007עמד בשנת  31הנכויות

נכות בינונית. נתון נוסף שמציג הדוח הוא שמספר מקבלי קצבת נכות מביטוח  בעלי 456,000-קשה ו

. 37%-איש, כלומר כ 250,000-על כ 2006עמד בשנת  18-64לאומי ומשרד הביטחון במשותף בגילאי 

איש( זוהו כבעלי יותר מנכות אחת,  292,000שהם  43%מתוך כלל אוכלוסיית הנכים, קרוב למחצית )

פיסית, נפשית, קוגניטיבית או חושית. חשוב להדגיש שהדוח עסק באוכלוסייה בשילוב של נכות 

הבוגרת ולא בילדים ונוער. כלומר, מדובר בנתונים חסרים ביחס לכלל אוכלוסיית הנכים בישראל 

 ובכלל זה לגבי האוכלוסייה מרובת נכויות. 

ברוקדייל בשיתוף -וינטג'-פורסם על ידי מכון מאיירס ,מחקר נוסף, המתבסס על סקר רחב ומקיף

 67 - 18המחקר התמקד באוכלוסיית בעלי מוגבלות בגיל העבודה  2012.32המוסד לביטוח לאומי בסוף 

החיה בקהילה, חלקה מקבלת קצבת נכות וחלקה איננו מקבל קצבת נכות. בעלי נכות הוגדרו כבעלי 

, פיסית, קוגניטיבית, מוגבלות באחד או יותר מהתחומים הבאים: מוגבלות ראיה, שמיעה, נפשית

 לקות למידה/קשב וריכוז מאובחנים וכן, בעלי מחלה כרונית הגורמת למוגבלות בעבודה.

כלוסיית גיל העבודה בעל מוגבלות באחד מן ( מקרב או25%-על פי המחקר כמיליון איש )קרוב ל

שנים  5-ים בהתחומים הנ"ל. הנתונים בסקר זה גדולים מן הסקר הקודם הן משום הגדלת טווח הגילא

והן משום הרחבת טווח ההגדרה של נכויות, האוכלוסייה בסקר הנוכחי כללה גם בעלי נכות קלה 

 ולקויות הקשורות בקשב וריכוז. 

                                                 
  מכון ברוקדייל. –ג'וינט  -אל. מאיירס מבוגרים בעלי מוגבלות בישר(. 2009נאון, ד. ) 30
פחות, שמפריעה או מפריעה מאוד הדוח הגדיר "נכים" באופן הבא: בעלי בעיה פיסית או נפשית, במשך שישה חודשים ל 31

 בפעילויות יומיומיות.
בעלי מוגבלויות בגיל העבודה בישראל: (. 2012נאון, ד. שטרוסברג, נ. בן שהם א. הרן, ד. פריאור, ר. דוד אלכסנדר, ג. ) 32

 . 110ים לדיון . המוסד לביטוח לאומי ומכון מאיירס ג'וינט ברוקדייל, מחקרשכיחות באוכלוסייה, מאפיינים ומצב תעסוקה
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אומדן של שיעורי תחומי המוגבלות לראשונה חידוש מרכזי נוסף למחקר זה הינו בכך שהוא מספק 

(, 9.2%(, נפשית )17.5%: מוגבלות פיזית )33מןהשונים. פילוח האוכלוסייה לפי סוג הנכות הוא כדלק

(. 2.1%(, מחלה כרונית )2.5%(, למידה/קשב וריכוז )3.7%(, שמיעה )4.2%(, ראייה )4.2%קוגניטיבית )

 פילוח זה לא מתייחס לחפיפה בין תחומי מוגבלות שונים.

 דגימים מתוכו ביחסבשל חשיבותו הרבה של זה מחקר זה לענייננו, אנו בוחרים להביא מספר נתונים מ

 לבעלי נכויות מרובות:

 

 נתונים כלליים:

 יותר מסוג אחד של מוגבלות. במחקר היהמבעלי המוגבלות  ( 47%) מחציתקרוב לל 

 הנכויות מכלל בעלי המוגבלות מאופיינים  14%--בבדיקת שכיחות של צירופי נכויות נמצא כי כ

 בצירוף של מגבלה פיסית ונפשית. 

 תן תחום מוגבלות אחד, הסיכוי למוגבלויות נוספות הינו גבוה מאוד וקרוב באופן כללי, בהינ

 או יותר. 50%-במרבית מהמקרים ל

 

 נתונים ביחס לצירופי נכויות:

 וגבלות הנפשית הינם בעלי מגבלה אחת נוספת לפחות. מחצית מקרב בעלי מבעלי המ 86%-כ

סובלים גם מנכות פיזית  26%הנכות הנפשית סובלים משני תחומי מוגבלות נוספים לפחות: 

 בתחום הפיזי ובשמיעה. 15%בתחום הפיזי וראייה,  19%וקוגניטיבית, 

 וגבלות הפיזית הינם בעלי מוגבלות נוספת אחת לפחות. רבע מבעלי מוגבלות מבעלי המ 58%-כ

 פיזית הינם בעלי שני תחומי מוגבלות נוספים לפחות..

  ,מהם  75%-ם מצירוף של לפחות מגבלה אחת נוספת, וסובלי 94%מקרב בעלי הנכות הקוגניטיבית

 מהם מוגבלים בתחום הפיזי והנפשי. 57%בעלי שני תחומי מוגבלות נוספים לפחות; 

  ,הינם בעלי מוגבלות נוספת וכמחצית מהם שני תחומי מוגבלות  86%בקרב בעלי מוגבלות ראייה

 י והנפשי גם יחד.מהם בעלי מוגבלות בתחום הפיז 40%-נוספים לפחות. כך למשל כ

 ( בדומה לבעלי 76%רובם של בעלי מוגבלות שמיעה הם בעלי תחום מוגבלות נוסף אחד לפחות ,)

מוגבלות ראייה, כמחצית מבעלי מוגבלות השמיעה מאופיינים בשני תחומי מוגבלות נוספים 

 מהם הינם בעלי מוגבלות פיזית ונפשית. 36%לפחות. 

 (, 34-54( בקרב שכבת גיל הביניים )56%נמצאו בשיעור גבוה ) בעלי מוגבלות כפולה פיזית ונפשית

 תגוררים לבד.מ 18%-מתוכם נשואים, ו 58%כאשר

 

 

 

 

                                                 
 שצוינו לעיל, בהתבסס על מדגם המחקר. 24.7%מתוך  33
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 מצב חברתי כלכלי: 

 "ים המהווים חסמים/משאבים סדרת מאפיינ -המחקר בדק מושג הקרוי "משאבים לתעסוקה

שאבים שנבדקו נמצא כי לתעסוקה )כגון רמת השכלה, ניסיון, ידע במחשב ועוד(. ביחס לכלל המ

 בעלי מוגבלות כפולה היו ברמת המשאבים הנמוכה ביותר. 

  שני שליש מתוך אוכלוסיית מרובי הנכויות לא השלימו בגרות מלאה )לעומת מחצית בשאר

 מהם עבדו בחמש השנים האחרונות. 60%הקבוצות(, 

 ות האחרות ומצויים בעלי המוגבלות הכפולה הינם במצב הכלכלי הגרוע ביותר בהשוואה לקבוצ

בקרב  60%בקרב יחידים,  46%בקבוצה זו בשיעורים הנמוכים ביותר של הכנסה מעבודה: 

 מתוכם העריכו את מצבם הכלכלי כגרוע. 82%נשואים. 

 בקרב בעלי מוגבלות כפולה פיזית ונפשית, נמצא כי מאפייני המוגבלות הנפשית הינם דומיננטיים 

 יותר מזו הפיזית. 

 

על  2012תמנות מכלל הנתונים שהובאו עד כה מקבלות חיזוק בדו"ח אשר פורסם בשנת המגמות המס

. נתוני המחקר התבססו על דיווחים עצמיים של 34זכויות לאנשים עם מוגבלות' שוויוןידי 'נציבות 

 פי עלל, בישרא הבוגרת הישראלית האוכלוסייה של מצבה לראשונה נבחן הנוכחי ח"הנשאלים. בדו

 ראייה ת.וקוגניטיבי מוטורית ,חושית מוגבלות תפקודיים: קשיים של קבוצות לארבע חלוקה

 לקשיים מדרגות כאינדיקטור עליית או חושיים, הליכה קשיים של כאינדיקטוריםשימשו   ושמיעה

מחקר זה לא התייחס למוגבלות ה. 35קוגניטיביים לקשיים כאינדיקטורים ריכוז או וזיכרון מוטוריים

 נפשית.

 מסוג מהותיים תפקודיים על קשיים , מהמדווחים252,700 מיליון, כרבעחקר עלה כי ממצאי המ

ן בהינת דיווחו על קושי ביותר משני סוגים. 175,200אחד,  מסוג ביותר מהותי קושי על דיווחו כלשהו

סוג הקושי , כתלות ב45%-75%מוגבלות אחת השכיחות לדיווח על קושי מהותי מסוג נוסף נע בין 

 .התפקודי

 

שני הדוחות שנסקרו לעיל והתייחסותם לשילוב של מוגבלויות וקשיים תפקודיים הינם עדות למודעות 

 הגוברת ביחס לסוגיה של יותר מנכות אחת. 

 

 מגמות חזויות באוכלוסיית מרובי הנכויות על פי אנשי המקצוע .ג

מרובות נמצא בגידול בעלי המקצוע בתחום הנכויות עימם נפגשנו העריכו כי מספרם של בעלי נכויות 

 וצפוי לגדול עוד יותר. הערכתם מתבססת על ההנחות הבאות: 

  התקדמות הרפואה מאפשרת הצלת חיים בלידות של נכים אשר בעבר לא היו נולדים חיים. רבים

 מבין נכים אלו סובלים כבר בלידתם מנכויות מרובות.   

                                                 
: קשיים חושיים, תפקודיים, מוטוריים או קוגניטיביים, רמות 2012מתוך דוח הנציבות, אנשים עם מוגבלות בישראל  34

 , ג.השכלה ודפוסי תעסוקה, מדינת ישראל משרד המשפטים, בעריכת בן משה, א. הבר, י. אדמון ריק
 תחומי מרביתל כמתייחסים הבינלאומית המקצועית הקהילה ידי על זוהו אלה תחומיםלדברי עורכי המחקר  35

 השכיחים המוגבלות
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 א היו שורדים בעבר, אולם התקדמות הרפואה מאפשרת להציל גם נפגעי תאונות רבים של

 נכויות קשות ומרובות , לדוגמא נפגעי ראש.   מאופיינים

  התקדמות הרפואה וטכנולוגיות רפואיות )כולל מיכשור, ציוד עזר ופרמקולוגיה( מאפשרת הארכת

תוחלת החיים של נכים. ככלל, הזדקנות בקרב נכים קשים גורמת להתפתחות של נכויות נוספות, 

ויות נוספות שהיו במצב שאיננו חמור. המשמעות היא שבשנים הבאות נחזה ולהחמרה של נכ

ר אנשים בעלי נכויות ובגידול בשיעורם של אוכלוסיית הנכים המבוגרים בכלל ובתוכם גם בשיע

 מרובות. 

 

תומכים בהשערת אנשי המקצוע לגבי גידול  2012משנת  וביטוח לאומי נתוני המחקר של ברוקדייל

- 2000לי נכויות מרובות. על פי המחקר קצב גידול אוכלוסיית מקבלי קצבת נכות בין צפוי בשיעור בע

 ל. אף שהמחקר עוסק בכל15%בעוד קצב גידול האוכלוסייה הכללית עמד על  38%עמד על  2007

אוכלוסיית הנכים הבוגרים בגיל העבודה, אפשר לשער כי המגמה הנצפית תקפה גם לבעלי נכויות 

 רים שציינו לעיל מפי אנשי המקצוע.מרובות לאור הדב

 

לסיכום תת פרק זה, בהיעדר מסד נתונים אחוד, התבוננות בנתונים הקיימים מצביעה על כך 

שאוכלוסיית בעלי המוגבלויות המרובות מהווה קרוב למחצית מכלל בעלי המוגבלות. יתרה מכך, 

בהינתן נכות בתחום אחד  ,עשהרבים מבעלי המוגבלות הינם בעלי שלושה תחומי מוגבלות לפחות. למ

, הסבירות לנכות בתחומים נוספים הינה גבוהה ביותר. עוד ניתן להסיק כי בהינתן מוגבלות מסוג אחד

עלי השיעור הגבוה של בלבסוף,   לרוב סוג המוגבלות השני יהיה פיזי או נפשי בשכיחות הגבוהה ביותר.

 אף יותר בשנים הבאות. נכויות מרובות מקרב כלל בעלי המוגבלות עתיד לעלות

 

 

 . מערכת השירותים הציבוריים לנכים בישראל 2

 –את מערכת השירותים הציבוריים לבעלי נכויות בישראל ניתן לחלק על פני שני ממדים ראשיים 

תמיכה כספית/קצבה ומתן שירותים. אדם נכה יכול להיות זכאי לקבלת שירותים ולצרוך שירותים 

כספית. כמובן שאדם יכול לקבל את הקצבה ולהחליט שאיננו צורך את  מבלי להיות זכאי לתמיכה

השירותים. קבלת תמיכה כספית ו/או שירותים כרוכה בעמידה במבחני זכאות. לעיתים זכאות זו 

 ולעיתים רק בנהלים פנימיים של היחידות מספקות השירות.   36מעוגנת בחוק

וח לאומי, באמצעות קצבאות נכות. קצבאות על התמיכה הכספית מופקד במסגרת החוק המוסד לביט

המיועדת לבוגרים  37הנכות מחולקות למספר קטגוריות ובראשן קצבת ילד נכה וקצבת נכות כללית

. קצבת ילד נכה היא תמיכה להורים עבור ההוצאות הקשורות בגידול ילד נכה, וקצבת נכות 18מעל גיל 

ת. לכן, גם המעבר בין קצבת ילד נכה לקצבת כללית היא תמיכה לאדם עצמו ותלויה בכושר השתכרו

העצמאי של  פרנסהנכות כללית איננה אוטומטית, ודורשת הערכה מחודשת הממוקדת בכושר ה

 האדם.   

                                                 
קצבת נכות מביטוח לאומי; הכרה רשמית על פי חוק באדם כבעל פיגור שכלי, נפגע נפש; הכרה רשמית בילד/נער כגון:  36

 מיוחד.כבעל צרכים מיוחדים במסגרת חוק חינוך 
 קיימות קצבאות נכות נוספות: קצבת נפגעי עבודה, וקצבת נפגעי איבה.  37
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על מתן השירותים לנכים מופקדים שני משרדים, ובתוכם מספר יחידות. משרד הרווחה מטפל בנכים 

כללית עם מגבלות פיסיות כולל מגבלות חושיות  בעלי פיגור שכלי, אוטיסטים, ואוכלוסיית שיקום

)ראיה ושמיעה(. משרד הבריאות אחראי על הטיפול באוכלוסיית נפגעי הנפש. כל אחד מן הגורמים 

הנ"ל מציע מערך שירותים מוסדיים וקהילתיים, כאשר בהתאם לסוג הנכות והמגבלות הנלוות אליה 

 מוצעים שירותי דיור, תעסוקה, פנאי וכד'. 

ם משלים בטיפול באוכלוסיית הנכים למשרדי הרווחה והבריאות הוא משרד החינוך. המשרד גור

במקרה  21עד  3)המוגדר בין הגילאים אחראי על מתן שירותי חינוך לילדים ונוער בגילאי חינוך חובה 

שהם בעלי צרכים מיוחדים במסגרת חוק השילוב שהוא אמון על יישומו, באמצעות רצף של זה( 

מקבלת סיוע בגן/כיתה רגילה, כיתה מקדמת בבי"ס  –ם ובהתאם ליכולות ולצרכים של הפרט שירותי

  38רגיל, ועד לבתי ספר או גנים לחינוך מיוחד.

 

מערכת השירותים הציבוריים כפי שתוארה לעיל מציבה אתגר בפני כלל אוכלוסיית הנכים, ובאופן 

להלן. לחלק מנקודות אלו נחזור בהרחבה  ייחודי בפני האוכלוסייה מרובת הנכויות, כפי שמפורט

 :פרק האבחוני )פרק ג'(בהמשך, ב

 .המערכות בנויות באופן היסטורי על אבחנה של נכות אחת מובילה:  הפרדת הטיפול בין המערכות

פיגור שכלי, אוטיזם, נכות פיסית, נכות חושית, נכות נפשית. במקרה של נכים הסובלים מיותר 

פגש עם המערכות בנפרד. האחריות ליצירת הקשר בין המערכות מוטלת מנכות אחת, יש צורך במ

על הפרט, ולא על המערכות עצמן. תופעה זו היא חריפה מאוד במקרים שבהם האדם חי בקהילה 

כגורם עצמאי ואמור לצרוך את השירותים בעצמו לעומת מצב שבו אדם חי במסגרת מוסדית 

 להגיע אליהם.  המנגישה את השירותים איליו או מסייעת לו

  קיימת בעיה אחרת עם המערכות נותנות השירות . הכיסאותקושי לשייך מקרי גבול ונפילתם בין

והיא הצורך להגדיר הגדרה מובחנת של הנכות ממנה סובל האדם כדי לשייך אותו לשירות 

 הרלוונטי. היות והמערכות בנויות על הבחנה אחת, הרי שהן מתקשות להתמודד עם מצבים שבהם

אדם סובל משתי נכויות פעילות בו זמנית, או כאשר או כאשר הנכות "המשנית" הופכת פעילה כפי 

שקורה במקרים של נפגעי נפש שסובלים גם מפיגור שכלי. קושי דומה קיים עם נכים שנוסף על 

     39נכותם הם במצב סיעודי או סיעודי מורכב.

 .ת קצבתית והן מערכות השירות מפעילות הן ביטוח לאומי כמערכ כפל בדיקות לקצבה ושירות

 םמבדקים פע םמערך מיון משל עצמן. המשמעות היא שאדם נכה עשוי למצוא עצמו עובר את אות

אחת עבור ביטוח לאומי לצורך זכאות לקצבה ופעם שניה עבור גורם אחר לצורך זכאות לשירות. 

ופך כפל הבדיקות למסורבל אך במקרה של יותר מנכות אחת ה נקודה זו מתייחסת לכלל הנכים,

 .ומעמיס במיוחד.  אמירה זו נכונה גם בהתייחס לשתי הנקודות הבאות

                                                 
 בנספח ד'.לפירוט נוסף על חוק השילוב ומערכת החינוך המיוחד ראו  38
מתן מענים לאנשים נכים שהם סיעודיים במוסדות ומתן מענים לאנשים הסובלים מאבחנה  –לגבי שתי הסוגיות הללו  39

ן זה יראו בענ. 5391/12 וכן בג"צ. 5723/12ראו: בג"צ בזכות בשתי עתירות שהוגשו לבג"צ. ראו:  ארגוןהועלו ע"י  –כפולה 
 . 1991גם את מאמרו של אלישר, 
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 .הפיצול במבחני הזכאות והדרישה לבדיקות נפרדות חוזר על עצמו  כפל בדיקות לשירותים שונים

גם בקרב גורמי השירות. לדוגמא: אדם יכול לסבול מפיגור שכלי ונכות נפשית ולהידרש לבדיקה 

ל אחת מן המערכות בנפרד; ילד יכול לסבול מפיגור שכלי ולהידרש לחינוך מיוחד, ולהידרש בכ

 לבדיקה בכל אחת מן המערכות.

 .היות וחלק מן המערכות )הן בתחום הקצבה( עושות גם מבדקים  ביצוע בדיקות מחזוריות

גופים השונים מחזוריים לחידוש הזכאות אחת לכמה זמן, הרי שיש לחזור על בדיקות אלו עבור ה

 ומדובר בטרחה רבה.

הוועדה הציבורית נושא הפיצול של בדיקות וועדות רפואיות לנכים, זכה להתייחסותה של "

הביא את ל, וראוי 2005-)ועדת לרון( כבר ב "לבדיקת ענייני הנכים וקידום שילובם בקהילה

 הדברים במסגרת דוח זה:

ועדות רפואיות כדי לממש את "אנשים עם מוגבלות נאלצים לפנות למספר רב של 

זכויותיהם. סוגית הוועדות הרפואיות הינה מרכיב מרכזי בטיפול בענייני הנכים. 

בעבר הוקמו ועדות בקשר לוועדות המופעלות על ידי המוסד לביטוח לאומי אך 

המלצותיהן טרם מומשו. הוועדות הרפואיות מופעלות במסגרת משרדים שונים 

עיתים אין עקביות והתאמה בין קביעות הוועדות השונות. והדבר מכביד על הנכים ול

הוועדה ממליצה להביא לאיחוד הוועדות הרפואיות השונות תחת קורת גג אחת, תוך 

הקמת יחידה מרכזית אשר תרכז את הטיפול בתחום זה ותפעל מתוך מגמה לרכז את 

   . 40(5הבדיקות, ככל האפשר במסגרת ועדה רפואית אחת" )עמ' 

 

 ודדות המערכות הציבוריות עם בעלי נכויות מרובות . התמ3

במטרה להתמודד עם החולשות המבניות הנ"ל, נעשו ונעשים לאורך הזמן מאמצים מצד המערכות 

השונות המופקדות על הטיפול בנכים להקל על אוכלוסיית הנכים בכלל ובעלי נכויות מרובות בפרט. 

יימנו אנו למדים כי קיימת מודעות בקרב קובעי מתוך מאמצים אלה וכן מתוך סדרת הראיונות שק

 מדיניות לאוכלוסיית בעלי הנכויות המרובות.

 להלן פירוט של כמה מן היוזמות בתחום זה:

  ביטוח לאומי הגיע להסכמה עם האגף לאדם המפגר והשירות לאוטיסטים שלא ישלח לבדיקות

קות שכבר נעשו לקביעת זכאות נוספות אדם שאושר על ידי הוועדות שלהם, אלא יסתמך על הבדי

 לקצבת ילד נכה או נכות כללית.

 של בעלי  משרדי הבריאות והרווחה הקימו ועדת הכרעה בין משרדית מיוחדת לדיון במקרי תפר

נכויות מרובות ובעלי אבחנה כפולה )פיגור שכלי ונכות נפשית(, כדי להחליט במשותף על מסגרת 

יוד נכים בין מוסדות על פי הצורך. המקרים המגיעים מוסדית מתאימה ועל ניהול משותף של נ

לוועדה הינם לעיתים קרובות בעלי מאפיינים התנהגותיים ו/או נפשיים שאינם "נופלים" 

לקטגוריות הקיימות ומאופיינים ברמות תפקוד נמוכות. במקרים מסוימים נשלחים הנכים 

ך להקים יחידות מיוחדות נוספות ליחידה אבחון ייעודית "בראשית" בשער המנשה. הכוונה בהמש

לבעלי אבחנה כפולה בסמיכות לבתי חולים לנפגעי נפש. חברי הוועדה מעידים על מצוקה וקושי 
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בין אם בשל נוקשות מצד המשרדים נוכח מצבי התפר ובין אם בשל  ,במתן פתרונות מתאימים

 היעדר פתרונות ייעודיים.  

 משותף להתמודדות עם אוכלוסיות סיעודיות,  משרדי הבריאות והרווחה יצרו פתרון מוסדי

במסגרת מוסדות לבעלי פיגור שכלי שהם גם סיעודיים, או סיעודיים מורכבים. חשוב להדגיש כי 

הן ועדת התיאום והן מסגרות אלו הנמצאים בהקמה, עוסקים במקרים בודדים ולא לכלל 

 האוכלוסייה, ובכל מקרה במתן מענים מוסדיים ולא קהילתיים.   

  יחידות משרד הרווחה הקימו במשותף מערכת גני ילדים שיקומיים לכל האוכלוסיות בעלות

הצרכים המיוחדים בגיל הרך. מערך זה אמנם נובע קודם כל מהקושי המקצועי לקבוע הבחנות 

החלטיות לגבי סוג הנכות בגילאים צעירים מאוד, אולם הוא מקל מאוד על אוכלוסיית הילדים 

 ת בגילאים אלו. בעלי מספר נכויו

  .יחד עם קיימות תמיכות תקציביות הניתנות לשירותים שונים המסייעים לאוכלוסייה הנידונה

התמיכה ניתנת לרוב כסיוע ולא כחלק מחשיבה אסטרטגית רחבה יותר הנוגעת לפיתוח זאת, 

ההתמודדות המערכתית עם בעלי מוגבלויות מרובות. בנוסף, לרוב ניתנת התמיכה לשירותים 

וסדיים או סמי מוסדיים. פירוט מורחב ביחס לשירותים הללו ולתומכים בהם ניתן למצוא בפרק מ

 '.ד
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 אמירות אבחוניות מסכמות -'גפרק 

בחלק זה ברצוננו להביא תמונה אבחונית רחבה הנשענת ונגזרת מן הנתונים ומבנה מערך השירותים 

עבודה עבורה נעשה מחקר מיפוי זה לעסוק בקידום שתוארו בחלקים הקודמים. לאור מטרתה של ה

נמקד את הדברים  -פתרונות לאוכלוסיה מרובת נכויות, בוגרת ואשר חיה וצורכת שירותים בקהילה 

בקבוצת אוכלוסייה זו. חלק זה נסמך במידה רבה על הראיונות הרבים שקיימנו עם אנשי מקצוע, 

 ובי נכויות: הורים לילדים מרובי נכויות ואנשים בוגרים מר

 

 מערכות השירות והטיפול מאורגנות חוסר התאמת החלוקה בין המערכות לאנשים מרובי נכויות .

לפי אבחנה של נכות אחת, מזוהה ומובחנת. שלושת הסיווגים המרכזיים הם: נכות נפשית, נכות 

הגיון מקצועי בשמיעה וראיה(, ונכות קוגניטיבית )פיגור ואוטיזם(. יש  –פיסית )כולל נכות חושית 

למבנה זה של המערכות משום הייחוד של כל נכות ונכות, והמומחיות שהיא דורשת. מבנה זה 

בעוד מבנה חלוקה  ,מאפשר לפתח ולהעמיק את המומחיות של המערכות בנכויות השונות. אולם

זה מתאים לאוכלוסייה בעלת נכות אחת מובהקת, הרי שהוא איננו נותן מענה לאוכלוסיה 

ממספר נכויות: שילוב של נכות נפשית ופיסית, נפשית וקוגניטיבית, קוגניטיבית וחושית  הסובלת

 הנה דברים שאמרה אחת האימהות לילד מרובה נכויות בראיון, המשקפת בעיה זו:  וכן הלאה.

"כאשר יש לך בעיה יחידה כמו פיגור יש לך כתובת. כאשר יש לך הרבה בעיות אז 

ח אותך לשני... אני יושבת בקבוצת תמיכה של הורים הבעיה מתחילה. כל גוף שול

 לילדים עם נכויות. בולט לעין שהקושי מתעצם כאשר יש יותר ממוגבלות אחת". 

 

מבנה חלוקה זה פעל בהצלחה מסוימת כל עוד שיעור בעלי הנכויות המרובות היה מצומצם, אולם 

ל לידות בעלי נכויות מרובות או הוא הופך למחסום שיקומי ככל שאוכלוסייה זו גדלה, מסיבות ש

עליה בתוחלת החיים של נכים הכרוכה לרוב בהתווספות נכויות נוספות או החמרה בנכויות קלות 

 נוספות. כפי שאמר אחד המנהלים הבכירים במערכת

"פרגמנטציה משרדית מחייבת שת"פ ופיתוח מודלים משותפים, במיוחד לאנשים עם 

ן שמדובר ברצפים. אגפים נוטים לקבוע קריטריונים 'אבחנות כפולות'... צריך להבי

אקסקלוסיביים ולגדר אוכלוסייה. אבל המציאות מאתגרת. אדם נמצא ברצפים של 

כמה תחומים, וגם בתוכם הוא דינאמי ומשתנה. לכן ההתייחסות חייבת להיות 

 ". הוליסטית, ולכלול מסגרות משותפות

 

 מבנה החלוקה הנ"ל של מערכות מספר נכויות.  חוסר גמישות למצבים משתנים אצל הפרט בעל

השיקום והטיפול באוכלוסיית הנכים, הדורש סיווג של האדם על פי נכות אחת ראשית, יוצר 

למעשה הבחנה והיררכיה בין נכויות. כלומר גם אם אדם מאובחן כבעל יותר מנכות אחת יש צורך 

מערכות הטיפול והשיקום. ותים בתוך שירננטית כדי לקבוע את סיווגו ללקבוע מהי הנכות הדומי

מעבר לזה שכל נכות בפני עצמה היא בעלת משקל וראויה לקבלת את מלא תשומת הלב והיחס 

הרי שמבנה זה איננו לוקח בחשבון מצבים דינאמיים שלא פעם הרי שהשיקומי הנדרש, 

עשוי להיות  מתקיימים בנכויות. לדוגמא: אדם בעל אבחנה כפולה של נכות נפשית וקוגניטיבית
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מסווג כנכה קוגניטיבי ולסבול מהתפרצויות מחזוריות של הבעיות הנפשיות; אדם בעל נכות 

נפשית ובעיית ראיה קלה עשוי לפתח בעיית ראיה קשה עד כדי עיוורון, ומוגבלות הראיה עשויה 

 להיות הרבה יותר קריטית לניהול חיים תקינים מהבעיה הנפשית המטופלת. 

דרשים לבחור בהבחנה מובילה, פחותיהם היא שעל מנת לקבל שירות הם נבני משחוויית הנכים ו

אלא כזו שתאפשר את השירותים המתאימים ביותר בעבורם.  ,לא בהכרח במידת החומרה

י ולא באופן שלם על סך ם היא שהמערכות המטפלות רואות אותם באופן פרגמנטרתתחוש

הם רואים אותנו מתוך קופסאות, " :מרואיינותאחת הזאת  ר, או כפי שתיאםומאפייניהצרכיהם 

 המנטרה היא מה הנכות המובילה?"

 

 הצורך לסווג אנשים בעלי מוגבלויות על פי פגיעה בתהליך השיקומי של בעלי הנכויות המרובות .

אדם אשר אובחן כך למשל, נכות אחת ראשית, פוגע בתהליך השיקומי של בעלי נכויות מרובות. 

 איננו מקבל –רשות או נכות נפשית יבית, למרות שסובל גם מבעיה חושית של חכבעל נכות קוגניטי

את המענים המתאימים לנכויות הנוספות משום שהמסגרת נותנת השירות בתחום הקוגניטיבי 

איננה מתמחית בהם ואיננה מחזיקה באופן קבוע אנשים המתמחים במתן השירות בתחום הנכות 

 הנוסף. 

ורך הראיונות שקיימנו, הן מצד אנשי מקצוע והן מצד הורים לנכים או חלק מהטענות שנשמעו לא

יתה המסגרת מחזיקה מומחיות ינכים, היו שמבנה זה גרם להזנחה של נכויות אחרות, ושאילו ה

פות הללו. יתה נמנעת התדרדרות של הנכויות הנוסיגם בהם ונותנת גם להם מענה זהה, הרי שה

 בעניין זה:והשיקום בתחום הפיגור השכלי  ותריכבשתי מנהלות להלן דברים של 

"הרבה פעמים המצב הקשה בהווה ]של נכות נוספת[ הוא תולדה של טיפול בלתי 

 וכןמתאים לאורך שנים והידרדרות, כאשר נקודת הפתיחה הייתה קלה יותר".  

בעלי אבחנה כפולה הם קבוצה שזכתה ליותר תשומת לב מחקרית. מנתונים בספרות "

פיגור מעלה את הסיכוי למחלת נפש פי ארבעה. הלקות השכלית עצמה  אבחנה של

מהוות גורם להתפתחות מחלת נפש משום צמצום פעילות וקשרים בינאישיים 

 . ")הסתגרות, דיכאון( וסיכוי להגשמה עצמית

 

סטיגמה עצמית המשפיעים על מנגנוני תיוג החשיבות הרבה של סוגיות של את נוסף לכך יש לזכור 

ת הזהות של בעלי המוגבלות. החובה המתמשכת בבחירת אבחנה מובילה ובמפגש עם הבניי

, ובהתאם לפגיעה בתהליך לתחושה של הדרה ,שירותים שאינם מותאמים מסייעת להגברת התיוג

. . תוארו בפנינו מקרים בהם מסגרות חברתיות לנכים מתקשות להכיל את שילוב הנכויותהשיקום

ונפשית אשר פקד מסגרת חברתית לבעלי נכות פיזית סיפר כי בעקבות מרואיין בעל נכות פיזית 

התפרצות זעם נדירה )חלק ממאפייני ההתמודדות שלו( התבקש שלא להגיע יותר למסגרת. על 

 היקף הפגיעה ניתן ללמוד מדבריו הבאים: 

 אם אתה לא מבין אותי בשעות הקשות שלי אז בשביל מה קיימת המועדונית... אתה נכה, לא"

אני, אתה נכה שאתה לא יודע להכיל אותי בתוך החיים שלך..., אז אני מוגבל, כולנו 

 מוגבלים." 
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דוגמה נוספת להשלכות הנוגעות לדימוי העצמי ולתחושה הפנימית של הנכה ניתן ללמוד מתוך 

 תיאורה של אם לבן חירש ואוטיסט אשר נאלץ לבחור במסגרת חברתית בהתאם לאבחנה מובילה:

ה בחברת אוטיסטים בגלל החירשות והוא נכה בחברת חירשים בגלל האוטיזם... זהות "הוא נכ

מקרה זה הוא דוגמה לכך שלעיתים קרובות הבחירה בנכות מובילה היא בחירה במעגל . חצויה..."

 החברתי אליו תשתייך. 

 

 בין הפיצול הקיים כיום  לאדם הנכה ובמיוחד לבעלי נכויות מרובות. סרבול וקשיי התמצאות

שיקומית כיום לנכים מרובי נכויות, -המערכות, וחוסר ההתאמה של מבנה המערכת הטיפולית

כרוך במחיר בירוקראטי כבד לאוכלוסייה זו. מערכות השירות בתחום הנכות ידועות כמערכות 

מורכבות, כל אחת בפני עצמה. על מנת לקבוע זכאות נדרש מצד המערכות לבצע תהליך קפדני של 

ון, על בסיס המצאת מסמכים, בדיקות מומחים, והתרשמות ישירה. מצד אוכלוסיית מיון ואבח

 היעד המפגש עם המערכות דורש אורך רוח, ידע והתמצאות על מנת לממש את הזכויות. 

אולם דווקא האוכלוסייה הפגיעה והחלשה יותר בקרב אוכלוסיית הנכים, בעלי הנכויות המרובות, 

מול המערכות: משום שעליהם לפנות ולפעול מול כל אחת נדרשת לאתגר הגדול ביותר ל

 מהמערכות בנפרד, להכיר את הנהלים, את המבחנים  ואת ההטבות והזכויות שמגיעות להם.

מאחר ומערכות המידע והאבחון אינן משותפות, עיתים קרובות נאלצים בעלי המוגבלות לחזור על 

לאדם  אותם ומייצר חוויה של קטיעות.  סיפורם שוב ושוב בפני גורמים שונים באפן שמתסכל

הביטוי הבולט הסובל ממספר נכויות מדובר בסרבול עצום ורובם אכן מתקשים בהתמצאות. 

הוא העובדה שרבים מבין הנכים שפגשנו אינם מודעים לקיומן  ההתמצאות בין המערכות,לסרבול 

המערכות, ולכן לא יצרו מערכות השונות, לזכויות ולשירותים המגיעים להם בכל אחת מן השל 

 איתם מגע כלל או שהגיעו אליהם באופן אקראי. 

 

 שיקומי לנכים בין -. הפיצול בתחום הטיפוליהעברת אחריות מן המערכת לפרט ומשפחתו

כאמור בסעיף הקודם על ההתמצאות, ובמיוחד בקרב האוכלוסייה מרובת  ,המערכות מקשה

יכולות להקל על האוכלוסייה מרובת הנכויות על ידי  על אף הפיצול, המערכות היו ,הנכויות. אולם

אחריות להתמצאות בשדה ה ,לקיחת אחריות מסוימת לסייע לפרט במבוך הבירוקראטי. בפועל

( של לקוחות reaching outמצויה כל כולה בידי הפרט ומשפחתו. המערכות אינן מבצעות יישוג )

גם לאחר המפגש עם הלקוחות,  ,לםפוטנציאליים על ידי קבלת מידע ממקורות שונים. או

המערכות עצמן אינן רואות אחריות שלהן למסירת או הנגשה של מידע על מערכות אחרות, 

הנה דברים של אב שבנו נפגע ובוודאי שלא ליווי של הפרט למימוש זכויותיו במערכות האחרות. 

י ביטוח לאומי. אלו פגיעת ראש בתאונה. הנכות הפיסית התפתחה לנכות נפשית והוא מוכר על יד

 דבריו כאשר נשאל לגבי השירותים של משרד הרווחה: 

אגף השיקום והפיגור במשרד הרווחה, ולא היינו בקשר עם מחלקת על לא ידוע לי "

הרווחה. אנחנו משקיעים המון זמן. חצי מהשבוע מזה שנתיים משקיעים בחיפוש 

 ונות.מידע ופתרונות. המידע מגיע אלינו אקראית ובדרכים מש
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היו לנו שנתיים סיוט. חלק מהסיוט זה ללמוד לבד. לעשות שיעורי בית לבד. ידענו 

שאנחנו צריכים מישהו שמכיר את המכונים והשירותים ולקחנו אנשים פרטיים. אבל 

 גילינו שגם הם לא מכירים את כל התחומים".

 

חה, כפי שמציינת אחת בדן זכויות ולתשלום מחיר אישי כבד מצד המשפולא פעם גורם מצב זה לא

 המרואיינות לגבי הטיפול בבנה:

"לדוגמא ביטוח לאומי, לאחר ניתוח... רציתי לדעת אם מגיע לי סיוע של מטפל.  

קיבלתי תשובה שלא, ושאפנה לקופת החולים לקבלת שירותים. בסוף הסתבר שמגיע 

הזה יכול  לי. אבל לא מימשתי כי עבר הזמן לזכאות. איבדתי חודש עבודה כשאר בזמן

   היה להחליף אותי עובד זר מטפל".

 

א מדוע רבים מהנכים בעלי מספר נכויות או הוריהם שרואיינו ולאור דברים אלה, אין פלא אפ

במהלך מחקר זה העידו על חוויה מתישה ובודדת של התנהלות מול המערכות, על עומס ועיסוק 

 נה עדות בענין זה:. הבלתי פוסק באיתור מידע, בדיקת מדע ומימוש זכויות

"קיבלנו זכאות לסל שיקום. שוב לא היה מי שיסביר מה זה סל שיקום וילווה אותנו 

שעות בשבוע. הם  3מלווה אישי  –באופן צמוד. לדוגמא, הוא קיבל זכות לחונך 

נותנים רשימות של ארגונים שנותנים חונכים. אתה צריך לברר, ללכת לפגישות, 

 15חודשים עד שקיבלנו חונך. כך היה גם בנושא מועדון. לנו שלושה  להתראיין. לקח

שעות של  10מקומות, לא ברור מה מציעים, לאיזה אוכלוסיה, מי המנהל. אחרי 

טלפונים הלכתי לבד כהורה לבדוק, ואח"כ חזרתי פעם נוספת עם הבן. בכל מקום 

היא  שהגעתי שאלו אותי אם אני החונך. התקשרתי לסל שיקום ואמרו לי שהעו"סית

זו שאמורה לסייע. אבל מאז שהשתחררנו ]מאשפוז פסיכיאטרי[ אין לנו קשר איתה. 

... יש גם מצבים של חוסר התאמה לאחר וגם כשהתקשרנו התברר שאין לה ידע בכלל

 ".שבחרנו ואז יש נזק. אם יש ניסיון לא טוב הוא לא רוצה ללכת שוב

 

ה, אשר המילה החוזרת בהתייחס חוויית השירות של הנכים והוריהם היא חוויה ירוד

אליה הייתה לחימה.  התפיסה השכיחה של המערכות הייתה כפטרוניות וכפוגעניות. כך 

 תיאר זאת אחד מן המרואיינים המאופיין במספר נכויות:

"יש גישה פטרונית. אני בעל הבית ואני אחליט בשבילך... אחד הדברים המיידיים 

ות לא הופכת אותו לסוג ב', ואם מגיע לו מגיע שנכה זקוק להם זה ללמד אותו שהנכ

לו מתוקף חוק ולא כי עושים לו טובה. היום אני יודע להילחם על שלי אבל שנים, 

 . בשנים הגרועות באמת שלי,  התביישתי לדרוש את מה שמגיע לי"

"ישר מתייגים אותי לדמות האמא ההיסטרית או האמא המתערבת. ברגע אם אחרת אומרת: 

ה שביקורתי ומתעקש זה מה שקורה... הכל נעשה במלחמות, את לא מקבלת שום שיש הור

 דבר כי מגיע לך".
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גורמים לחוסר )כלכליים ונפשיים כאחד( של ההורים  משאביםכמובן שהשונות ביכולות וב

אחידות ולחוסר שוויון בשירות שמקבלים בעלי נכויות מן מהערכת. הנה ציטוט טיפוסי של אמא 

 בעלי נכויות מרובות: לשני ילדים 

"הורים שאינם כמונו היו יכולים מזמן להתייאש. אם לא היו חזקים רגשית, 

שאפתניים עבור הילדים שלהם ונלחמים. אצלנו זה מלחמה יומיומית. כל בוקר קמים 

ושואלים מה המלחמה הבאה. אני מכירה הרבה הורים שלא עושים את זה. לא 

 בירוקרטיה היא המפתח להצלחה".   מתעניינים, מתקשים להגיע למידע.

 

במקרים שהקשר מתווך דרך המחלקות לשירותים חברתיים ישנה הקלה מסוימת בממד זה. אולם 

לא תמיד קיים קשר שכזה, ולא תמיד המחלקות לשירותים חברתיים מחזיקות את כל המידע 

חברתיים, תים הנחוץ. חלק מן הנכים ומשפחותיהם שפגשנו כלל לא הכירו את המחלקות לשירו

החוליות החיוניות לשיפור השירות לאוכלוסיית הנכים היא חיזוק הקשר בין  תויתכן שאח

 המחלקות לאוכלוסייה זו.  

וא חיוני הרי אוכלוסיה זו גם מעירה על האופן שבו נמסר המידע מצד המערכות עצמן, שאף שה

נפש מעבר לנכותו הפיסית, ונקבע הורה לילד שהוכר כנפגע  ,עליהן. כך לדוגמאשגם הוא איננו מקל 

שהוא זכאי לשירותי שיקום נפש בקהילה קיבל רשימות של מסגרות תעסוקה ומסגרות חברתיות 

ללא פירוט מאפיינים חיוניים ובחיתוך מתאים והתאמה לצרכים הייחודיים של בנו: גיל )אדם 

ה נפשית. חוסר מידע מפורט (, דת )יהודי ודתי(, מקום מגורים גיאוגרפי, ופרופיל פגיש23בוגר בן 

 דרש מאמץ ניכר מן ההורים בחיפוש אחר המסגרת המתאימה.  

 

 .ות הטיפול והשיקום של נכים מערכ היעדר מסגרות ציבוריות קהילתיות לאנשים מרובי נכויות

בהתאמה לפרופיל  –שירותים מוסדיים ושירותים קהילתיים  –שירותים משני סוגים  ותמציע

ומרתו, וכן רצונו של הפרט ומשפחתו להשתלב במוסד או לצרוך שירותים הנכות של הפרט וח

קהילתיים. שירותים קהילתיים נחשבים בעיני אנשי המקצוע כבעלי פוטנציאל שיקומי גבוה יותר, 

: חוסר בידוד, מפגש עם עצמאיים בחברההנכה ככל שניתן לחיים  משום שהם מקרבים את הפרט

, עצמאות וכד'. למעשה השאיפה כיום בתחום השיקום היא הקהילה, צריכת שירותים בקהילה

לפעול ככל שניתן לשילוב אנשים נכים בקהילה, ולהימנע ככל שניתן ממיסוד. ההנחה היא גם 

שחיים בקהילה מקדמים את הקבלה של נכים בחברה ומפחיתים עמדות ויחס סטיגמטי כלפיהם. 

ם מן הציטוט הבא מראיון עם אדם גם הנכים עצמם מבטאים עמדה דומה כפי שניתן להתרש

 מרובה נכויות: 

"השיקום שלנו תלוי בהגדלת מעגל החברה. פחות רק מעגל של נכים, אלא שיתוף עם 

החברה בכלל. ברגע שהחברה הכללית יותר מודעת לנכים היא הופכת יותר נגישה. זה 

 . מחזק הרגשה של שייכות ולהיות רצוי בעיני החברה"

"אני בן אדם רגיל, כמו יכר גם באמירתו של מרואיין אחר  שהצהיר: הרצון לשילוב מלא נ

 כולם, לא סוג ב'  ולא כלום. כמו כולם".
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לשיקולי השיקום הפרטי מתלווים גם שיקולים של חסכון כלכלי למערכת הציבורית, משום 

 עלותם של מוסדות כוללניים היא גבוהה. 

צמים ביותר בעבור אוכלוסיית מרובי הנכויות.  כיום קיימים פתרונות מוסדיים וקהילתיים מצומ

החשיבה ביחס לפתרונות המוסדיים מעט יותר מתקדמת, בעיקר כתולדה של חומרת המקרים 

המגיעים לפתח המערכות המטפלות. התרשמנו כי המקרים המוכרים למערכות המטפלות יהיו 

רונות כוללניים, בשילוב לרוב של שילוב של נכויות ברמות תפקוד נמוכות ביותר הזקוקות לפת

. אם כי יש לסייג ולומר גם הפתרונות 41שכיח שבין מוגבלות שכלית התפתחותית ומוגבלות נפשית

הקיימים בהקשר המוסדי הינם מוגבלים מאוד ונשענים על לרוב על בחירה של אבחנה "מובילה" 

ועדת ההכרעה בהתייחס למצוקת הפתרונות של  -לצורך התאמת המוסד )כפי שהרחבנו בפרק ב'

  הבין משרדית(. 

יחד עם זאת, לשירותים הקהילתיים יש חשיבות מיוחדת מבחינתה של האוכלוסייה מרובת 

הנכויות מעבר לפוטנציאל השיקומי. שכן העובדה שאין צורך לתת מענה מקיף למכלול של הפרט 

הילתיות למסגרות ק תלהישען במקביל על שירותים בקהילה, מאפשרהאופציה במסגרת אחת, ו

להיות הרבה יותר מותאמות לאוכלוסייה רב נכותית. אכן, כפי שניתן לראות בפועל, מסגרות 

אפיין על פי נכות מובילה, בעוד מסגרות קהילתיות נוטות נכותיות ולהת-מוסדיות נוטות להיות חד

ות חי כותיות. עוד יש לזכור כי הרוב המכריע של אוכלוסיית מרובי הנכוינ-היום יותר להיות רב

 בקהילה. 

השירותים הקהילתיים המוצעים על ידי המערכות הציבוריות לאנשים מרובי דברים אלו למרות 

יש אף רבים הטוענים כי בהיעדר פתרונות קהילתיים נקבע אשפוז כברירת  נכויות הם מצומצמים.

 מחדל לטיפול. 

 

 אפשר לייחס  שי מקצוע.כויות על ידי אננ-הערכת חסר של יכולות ההתמודדות של אנשים מרובי

להיבטים מבניים את תמונת המצב של מיעוט השירותים הקהילתיים לאנשים מרובי נכויות 

ומסורת העבודה של המערכות הממוקדת בנכות אחת. כלומר, כשם שיש שירותים מוסדיים לפי 

ה זה עולה טענ למול הסבר ,נכות אחת, כך גם יש שירותים קהילתיים לבעלי נכות אחת. אולם

ומשפחותיהם, שהמערכות אינן יודעות להתמודד  אוכלוסיית מרובי הנכויותשמושמעת מצידה של 

עם מציאות של מי שהינם בעלי נכויות מרובות בקהילה ואינן מאמינות מספיק ביכולת של אדם 

מרובה נכויות, ולעיתים נכויות קשות, להשתלב בקהילה. לכן, כך נטען, הן נוטות להניח שהדרך 

ביותר להתמודד עם אנשים מרובי נכויות היא באמצעות מוסדות כוללניים המקיפים את  הטובה

כל צרכיו של האדם הנכה. יש בגישה זו אמנם אלמנט של הגנה, אולם מחיריה באים לביטוי 

להלן דברים מנקודת מבט של הנכים בפגיעה בעצמאות והיכולת של אדם נכה לחיות חיים מלאים. 

 נכויות בעניין זה: של אישה בעלת מספר 

"מבית חינוך עיוורים הגעתי לכאן ]שלהבת[. הצוות שם התנגד כי חששו שלא אוכל 

אני מתמודדת עם הכל. "להתנהל עצמאית. אבל תמיד היה לי חלום לעצמאות. 

                                                 
מוגבלות קיימת בעיה נוספת ומשלימה, והיא חסרון של מסגרות מוסדיות לאנשים עם מספר נכויות מורכבות, כגון בעלי  41

או מוגבלות נפשית וסיעודיים. חוסר התאמה של המוסדות לטיפול בדיירים סיעודיים גורם  העמוק לית התפתחותיתשכ
להפנייתם  למחלקות אשפוז גריאטריות. תופעה זו היוותה עילה לעתירה של ארגון בזכות לבג"צ, תוך דרישה גם למצוא 

"צ נגד משרד הרווחה בדרישה למתן פתרון דיור בקהילה . בזכות עתר לבג5723/12להם פתרונות בקהילה.  ראו: בג"צ 
 . 5391/12לאדם עם מוגבלות שכלית החולה באפילפסיה. ראו: בג"צ 
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מותאמת פיסית, מעורב  ההייתהעבירו אותי בהתחלה לדיור מוגן בת"א. דירה שלא 

חודשים  9וללא כשרות. הייתי שם  CP-ור קל ובנים ובנות, אוכלוסייה עם פיג

"הרבה אנשים דברים דומים נשמעו מפניו של אדם נכה אחר: ונלחמתי לצאת". 

נמצאים במוסדות כי אנשי הצוות לא סומכים על האדם הנכה שיוכל להשתלב 

יתה אותה חוויה, אבל נלחמתי... חושבים שאנחנו לא יכולים ולא יבחברה. גם לי ה

 נו. טוב לי שלא מנהלים לי את החיים".סומכים עלי

 

המעבר ממוסד לקהילה מתואר על ידי הנכים כיציאה לחופש, כמימוש של כבוד עצמי. 

המוסד, מתוקף הצורך שלו להתאים מערכת לקבוצת מטופלים גדולה נוטה להיות 

 מתואר כנוהג באחידות ובקשיחות 

 

 .אור הדברים בסעיף הקודם, אין פלא ל חולשות המסגרות הקהילתיות לאנשים מרובי נכויות

שמרבית המודלים והשירותים לאנשים מרובי נכויות אליהם נחשפנו במהלך המחקר הוקמו 

ומופעלים על ידי גורמים ויזמים פרטיים, לרוב עמותות. אמנם גורמים אלו בחלקם מקבלים 

רות שהוא הפניות מן המערכות הציבוריות ותמיכה תקציבית משתנה, אולם אין מדובר בשי

בבעלות ציבורית. משום כך גם קיימות קובלנות על תמיכה בלתי מספקת ועל צורך גדול להישען 

 על מקורות עצמיים ותרומות, ועל קשר מקצועי בלתי מובנה הנוגע להפניית לקוחות ופיקוח. 

חולשה נוספת שעולה מתמונת השירותים הקהילתיים לאנשים מרובי נכויות היא חוסר תכנון. 

רי הות ואין זו זירה שמובלת על ידי השירות הציבורי, הרי שהיא נתונה ליזמות. וכמו כל יזמות הי

שהיא איננה מקיפה ושיטתית אלה תוצר של צורך נקודתי מזוהה והתגייסות אישית. חלק מן 

המודלים שפגשנו צמחו אכן על רקע קושי של הורה או קבוצת הורים לילדים עם מספר נכויות, 

ה נכויות שלא מצא פתרון לעצמו במערכות הקיימות, או אנשי מקצוע שזיהוי חלל או אדם מרוב

חוסר במערך השירותים הקיים וחסרון בהיצע שירותים קהילתיים לאנשים מרובי נכויות 

והחליטו לפתח ולהקים מענים. ככאלה, הם נותנים מענה לאוכלוסיה ברדיוס גיאוגרפי מסוים. 

וסייה בעלת צירוף נכויות מסוים, ובגילאים מוגדרים, ולפיכך חלקם גם מכוונים רק לאוכל

 מותירים שיעור ניכר מבעלי הנכויות המרובות ללא מענה.     

 

 .אנשים עם נכויות בכלל  חוסר הכשרה של נותני שירותים וחוסר התאמה של סביבת השירות

 תילה. אולם מרביתים בקהואנשים מרובי נכויות בפרט זקוקים לרוב להנגשה כדי לצרוך שירו

נותני השירותים חסרים הכשרה למתן שירותים לאוכלוסיית הנכים והדבר כמובן בולט ביחס 

אין מדובר בהכשרה פורמאלית גרידא, אלא  בסביבת שירות לאוכלוסייה מרובת הנכויות. 

גל, תהמאופיינות בעמדות בעייתיות כלפי בעלי מוגבלות: תפיסת הנכה כמאיים, כבלתי מס

נראה כי ישנו מפגש חוזר עם עמדות אלה גם כאשר לאנשי  . 42ר ומלא כעס, כמעמסה ועודכממורמ

טיפול ובעלי מקצועות פרא רפואיים המורגלים לעבוד עם בעלי נכות מסוימת ונתקלים פתאום 

 בשילוב של נכות נוספת.

                                                 
זכויות  שוויוןנציבות  ת: תפיסה, הטמעה והדרכה בארגונים.שירות נגיש לאנשים עם מוגבלו (.2011נתן, ל., גרטל, ג. ) 42

 משפטים.לות, מדינת ישראל, משרד הלאנשים עם מוגב
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מה משום הממשק האינטנסיבי עיהן המערכת הרפואית זוכה לבולטות בקרב מרואייני המחקר, 

עסקי כמו חנויות, סלולר, בנקים וכד'. -משום שמדובר בשירות ציבורי ולא בשירות פרטיהן ו

רופאים שנכות איננה תחום התמחותם )כגון רופאי שיקום או פסיכיאטרים(, שהם בעלי 

התמחויות כלליות שונות )רופאי משפחה, רופאי שיניים, גניקולוגים וכד'( חסרים ידע לגבי מתן 

גם הרופאים המתמחים בתחום הנכויות, מתמחים בנכות אחת.  ,ים נכים. אולםשירות לאנש

למעשה מבנה ההתמחות של הרופאים בתחום הנכויות הוא השתקפות של מבנה החלוקה המוסדי 

בין סוגים של נכויות. יתרה מזאת, גם סביבת קבלת השירות איננה מותאמת למתן שירות 

ישות פיסית כי אם במכלול סביבת הטיפול: זמן המתנה, לאוכלוסיית הנכים. אין מדובר רק בנג

   43תנאי המתנה, זמן הטיפול, בהירות המידע ואופן מסירת המידע ועוד.

בהקשר אחר, עולה כי עבודה עם נכים בעלי יותר מנכות אחת דורשת ידע מקצועי נרחב אשר 

משרדים המטפלים לא כמעט ואינו קיים כיום בארץ. כפי שצוין קודם לכן,  בשל הפיצול בין ה

קיים גוף האוחז בכלל הידע ביחס לזכויות וזכאויות של נכים עם יותר מנכות אחת ולפתרונות 

יותר של זכויות, אין כיום בארץ ידע שיקומי  מלא. נוסף לידע שיאפשר מימוש 44במתאימים להם

חד נכותיות ביחס לעבודה עם נכים בעלי יותר מנכות אחת: דילמות בשילוב שלהם בתוך מסגרות 

או רב נכותיות, עבודה טיפולית עימם, השלכות של ריבוי נכויות על הזהות החברתית ועל המבנה 

 הנפשי ועוד. פיתוח של מסגרות קהילתיות למרובי נכויות ידרוש פיתוח של שני היבטים אלו. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
עוד בנושא הנגשת שירותים רפואיים לאנשים עם נכויות, ראו חוברת של ארגון "בזכות": "טיפ טיפה מודעות: עצות  43

 .  2007מעשיות להנגשת השירות הרפואי לאנשים עם מוגבלות", תשס"ח 
 .למעט אולי המרכזים לחיים עצמאיים 44
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 מסגרות ושירותים לטיפול במספר נכויות -פרק ד'

רלוונטיות בהתייחס לאוכלוסייה של יאור, אפיון וניתוח של מסגרות בתבפרק זה ברצוננו להתמקד 

ות עודיים לבעל מספר נכוייחלק מן המסגרות והשירותים שיוצגו בפרק זה הינם י .בעלי נכויות מרובות

ות. וחלקם הינם שירותים רב נכותיים, אשר מתוקף כך קולטים מגוון רחב של סוגי נכויות ושילובי נכוי

כלל השירותים  וכניות שיובאו בפרק זה מהוות בסיס השראה גם למבני פעולה חדשים. רבות מן הת

 הינם שירותים קהילתיים לבוגרים. 

לטות על להיעזר במידע על מסגרות אלו לצורך גיבוש תשתית לקבלת הח נההי ת הסקירה והניתוחמטר

יתבסס על פורמט  התיאורת. תיאור המסגרותחילה נעסוק בשים מרובי נכויות. נאפיתוח שירותים ל

משותף, מעין "כרטיס ביקור" המתמקד במספר ממדים אותם זיהינו כמשמעותיים למטרותיו של דוח 

 המשך הפרק יביא מסקנות מתוך מבט כולל ביחס לשלל המסגרות והשירותים. זה. 

 

 סקירה וסיווג של מסגרות ושירותים .1

רות לבעלי מוגבלות. ישנם קריטריונים רבים שירותים ומסג 14-תת הפרק הנוכחי יכלול סקירה של כ

על פיהם ניתן לסווג את התוכנית השונות. ביחס לכל תוכנית מובא מעין "כרטיס ביקור" המאפיין 

אותה בקצרה. בנוסף, למען נוחות הקריאה, ומתוך התעניינותו של מחקר זה במבנים אפשריים לטיפול 

סגרות והשירותים השונים בהתאם למאפייני מבנה באוכלוסיית מרובי הנכויות, בחרנו לקבץ את המ

ה השירות שבבסיסם. ניתן בוודאי לחשוב על דרכים חלופיות לסיווג והכללה.  הסיווג הוליד את החלוק

 הבאה:

  45שירותיcase management מסגרות אשר השירות הניתן בהם הינו  -אישיים

הן תוכניות הכוללות שירות של תיווך והנגשה של משאבים בסביבה ובקהילה. אלה 

בבסיסן רכיב של ליווי אישי בעל אופי משתנה בהתאם לסוג התוכנית 

תוכנית ההתערבות מעמידה את האדם במרכז ונבנית  )חניכה/אימון/מנטורינג ועוד(. 

 סביבו. אין צורך בהגעה פיזית של האדם למרכז כלשהו למען צריכת השירות. 

  שירותיcase management  מסגרות הללו הינן מסגרות ה -רב מקצועיבהובלת צוות

המספקות רכיב מודגש של תיווך והנגשה של שירותים אך גם שירותים בפועל. 

הפעולות מבוצעות על ידי צוות רב מקצועי במרכז אליו מגיעים בעלי המוגבלות. 

ומבנה הפעולה הוא לרוב דו שלבי וכולל הערכה והתערבות. אלה הן מסגרות 

 ת המשפחתית והקהילה הסובבת בהתערבות. המשלבות את המסגר

 מגוון רחב של שירותים ומסגרות אשר הינם רב  -שירותים רב נכותיים מרובי מענים

נכותיים באופיים, משמע, קולטים סוגים שונים ומגוונים של מוגבלויות, כולל 

שילובים בין מוגבלות. מדובר במסגרות אשר מציעות יותר מסוג אחד של שירות 

ס לתחומי חיים שונים )חברה, פנאי, תעסוקה, דיור, זכויות ועוד(. המסגרות ובהתייח

אשר יוצגו בפרק זה מובחנות זו מזו בטיב השירותים ובמידת הכוללניות שלהם: 

                                                 
ח על המייצג בספרות המקצועית שורה שלמה של התערבויות כמונ case managementנעשה שימוש במושג הכללי של  45

 ושירותים. שירותים שונים מעניקים פרשנות שונה למושג גם בישראל. 
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ממעטפת חיים שלמה ועד כזו רופפת יותר.  החבנה נוספת קיימת ביחס למידת 

 התפקוד המאפיינים את קהלי היעד השונים.  

 מסגרות ותוכניות אשר  -מיועדים לשילוב בין נכויות ספציפיות  -תוכייםשירותים חי

הוקמו כמענה לשילוב מסוים של מוגבלויות. שילוב המוגבלויות והצרכים הייחודיים 

הנגזרים ממנו הנחה את השירותים המוצעים בתוך המסגרת. גם במקרה זה מרבית 

 המסגרות הינן מרובות מענים.  

 על פי סדר הופעתם בהמשך: מת המסגרות והשירותיםלהלן רשילהלן רשימת 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 אישיים case managementשירותי  .א

 תיאום תוכניות שיקום פרטניותשם המסגרת/שירות:  .1

 השירות מופעל על ידי עמותה ע"ש  משה הס ופועל מזה שלוש שנים כפיילוט. :רקע

להגדיר מטרות התהליך מתבסס על היכולת של אנשים עם מוגבלות נפשית 

אישיות ולקדמן. מטרת השירות הינה לתמוך באדם המשתקם לאחר וועדת 

  סל שיקום. 

משרדי השירות ממוקמים ביהוד אך העבודה נעשית בכל איזור המרכז 

 30מתאמים כאשר לכל אחד מהם  30-מנתניה ועד לוד. בתוכנית פועלים כ

 רות ארצי. מטופלים. השירות עתיד להפוך לשי 900מטופלים, סה"כ 

הנחה של שירותים ומשאבים השירות פועל ברוח גישת ההחלמה ונשען 

 נוסף למתאם. בקהילה

 תוכניות שיקום פרטניותתיאום  .1

 (mentoring)מנטורינג  .2

 יחידת האבחנה הכפולה בבית איזי שפירא .3

 ה "עמותת אחל -היענות מרכז .4

 מרכזים לחיים עצמאיים .5

 חיים עצמאיים לנכיםקהילה תומכת  .6

 בית נועם .7

 שק"ל .8

 שלהבת .9

 גוונים .10

 כללי–דוד בית מכון  .11

 ssp -מכון בית דוד .12

 תידהוסטל ע .13

 קרן אור .14

 
 
 
 
 

שירותים חיתוכיים: מיועדים לשילוב בין נכויות ספציפיות 
 ספציפיותספציפיות

 . תיווך.אישיים case managementשירותי 

בהובלת צוות רב  case managementשירותי 
 . תיווך + שירות.מקצועי

 

 שירותים רב נכותיים שונים
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 אתגרים ביישום השירות:

פריסת השירות הינה על פני שטח נרחב גיאוגרפית.  -אתגר הניידות .1

 המתאם נדרש לניידות גבוהה.

לאפשר  . הרצון הינולא תמיד קיימים שירותים מתאימים בקהילה .2

 בפועל זה מסובך.  ק לצרכים,ת אשר יתאים באופן מדוישירו

לנות ומוכנות במתאים פחות למקרים חירומיים, נדרשת סהשירות  .3

  .לתהליך ארוך טווחשל האדם 

 

מורכבת מאנשים שעברו וועדת סל שיקום לראשונה ומעולם לא צרכו שירותי  אוכלוסיית יעד:

את תוכניתם האישית  שיקום; אנשים שעברו בעבר ועדה אך התקשו לממש

 )ועל כן פנו בשנית(; אנשים שהינם צרכנים של שירותי שיקום.

המעיד רמת סיכון  -ריבוי אשפוזים חוזרים ת השירות הינוריון לקבליטקר

 . צורך בטיפול עקבי ומוסדר יותרגבוהה יותר ו

מרבית האנשים חיים בבית או בבית המשפחה, חלקם במסגרות דיור של 

 בר"ן.

ובר באנשים עם סיפורים ומקרים מורכבים, אשר התקשו להתמיד לרוב מד

 במסגרות אליהן השתייכו. 

 לא ידוע על מקרים רבים של ריבוי נכויות

 

 ליווי של מתאם תוכנית שיקום. שירותים:

חודשים ראשונים מוקדשים להיכרות של האדם וסביבתו ובניית אמון.  3

צרת יחד עם המשתקם תוכנית לרוב בתדירות של אחת לשבוע. לאחר מכן נו

המותאמת למימוש המטרות האישיות שלו. בהמשך לכך, מאותרים משאבים 

ומסגרות רלוונטיים, ביקור בשירותים, בדיקה של מסגרות ועוד. עם 

התקדמות התוכנית תדירות הפגישות פוחתת ונקבעת לפי מצבו וצרכיו של 

 האדם.

ינו להרגיל את בעל העבודה לעיתים מובנית ולעיתים פחות. הדגש ה

המוגבלות לחשוב כלקוח הצורך שירותים , לא כמי ש'עושים לו טובה'. רעיון 

 הבחירה אינו מובן נאליו עבור קהל יעד זה.

 ליווי המשפחה הינו חלק בלתי נפרד מן התפקיד.

  

קשר עם גורמים 

  :ממשלתיים

 

לקבלת משרד הבריאות אשר יזם התוכנית בשיתוף עם קרן טאובר. ההפנייה 

 השירות נעשית באמצעות וועדת סל שיקום. 

שירות אישי בעל מרכיבי תיאום תוכנית הן מבחינה פונקציונליות, אך בעיקר  :סיכום

מבחינת קידום יכולת הבחירה של בעל המוגבלות והגברת ההתאמה המיצוי 

 שלו את זכויותיו. 

 

 ( לצעיריםmentoringמנטורינג ) שם המסגרת/שירות: .2



32 

 

 18/21-35גילאי בכנית המנטורינג נועדה לתת מענה אישי, לצעירים תו :רקע

מתשתיות ציבוריות  אשר אינם מקבלים שירותהמתמודדים עם מוגבלות 

או שקיבלו שירות כזה בעבר אולם כיום מרגישים שאינם מממשים  בקהילה

במסגרת הליווי הצעיר עובר  .את פוטנציאל ההשתלבות שלהם בקהילה

מעמדה פאסיבית לאקטיבית, תוך זיהוי ר לו לעבור תהליך אשר מאפש

לומד  המנטורינג הצעיר  תהליך באמצעות זקות שלו.והצרכים, הרצונות והח

מקבל תמיכה נחשף לתשתיות קיימות בקהילה וומתרגל מיומנויות תפקוד, 

 המטרות שהציב לעצמו. פעול על מנת להשיג אתלועידוד המאפשרים לו 

ופועלת באזור הצפון במתכונת פיילוט. התוכנית  2012התוכנית הוקמה בשנת 

עמותה לקידום צעירים עם צרכים מיוחדים  -הינה יוזמה של עמותת כיוונים

 מסד נכויות.  -בישראל וג'וינט ישראל

התערבות המנטורינג הינה קצרת מועד )למרות שלא הוגדרו כרגע 

 קריטריונים ברורים לסיום ליווי(.  

 

שים עם מוגבלות על פי ההגדרה של חוק שוויון זכויות אנשים עם מוגבלות אנ אוכלוסיית יעד:

אשר בזמן הליווי לא מקבלים שירות שיקומי מתשתיות ציבוריות או  1998 –

 . 18/21-35ילאי המשתתפים נעים בין ג אחרות.

עם סיום הלימודים מאופיינת אוכלוסייה זו במצב של בדידות בבית ללא 

ההפניה לשירות נעשית 'מפה לאוזן' או על דרך  קשר למוסדות בקהילה.

ביטוח לאומי והלשכות לשירותים חברתיים ברשות. בשונה מתוכניות רבות, 

 (. reaching outישנו יישוג אקטיבי של צעירים לתוכנית )

אוכלוסייה המאופיינת ברמה גבוהה יותר של יוזמה מופנית למרכזי הצעירים 

 לבעלי מוגבלות. 

 

מנטור עוסק בבניית אמון בקרב הצעירים ומשפחותיהם, בניית תכנית ה שירותים:

 אישי, ייעוץ ויצירת חיבורים לקהילה ליוויאישית לצעירים עם מוגבלות, 

ושימוש במתנדבים כדי לממש את התכנית האישית  משתתפי התוכניתל

 .לצעירים

ים תפקיד המנטור הינו לשמש גוף מתווך בין הצעיר לבין המסגרות והשירות

הקיימים בקהילה. ישנו יישום של ראייה רחבה של משאבים בקהילה 

 ים כגון חברים, משפחה וכיו"ב(. י)שירותים פורמאליים לצד בלתי פורמאל

הליווי בתהליך המנטורינג הוא גמיש הן מבחינת סוג הליווי ומידת 

 האינטנסיביות שלו ויכול להשתנות בהתאם לרצונותיו וצרכיו של הצעיר.

 תדירות בסיסית לליווי היא אחת לשבוע. לרוב 

צפוי בקרוב שירות של מתנדבים שיסייעו בתגבור הליווי של המנטור ובתרגול 

 הכלים והמיומנויות הניתנים במנטורינג.

אתגר במתן השירות הינו שבניסיון לתיווך שירותים בקהילה לעיתים קרובות 

ד, מיקום גיאוגרפי ישנו מחסור בשירותים מתאימים )מבחינת גיל, קהל יע

 ועוד(.
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קשר עם גורמים 

  ם:ממשלתיי

 

 ביטוח לאומי ומחלקות לשירותים חברתיים בהקשר של הפניות לשירות.

שירות קצר מועד רב נכותי לצעירים. השירות נותן דגש על תיווך והנגשה של   :סיכום

שירותים בקהילה והעברת בעל המוגבלות לעמדה אקטיבית בחייו הבוגרים. 

שירות מתממש דרך הקשר למנטור כאחר משמעותי. התוכנית מיוחדת בכך ה

 שהיא מקיימת יישוג של קהל היעד.

 

 

 בהובלת צוות רב מקצועי case managementשירותי  .ב

 יחידת האבחנה הכפולה בבית איזי שפיראשם מסגרת/שירות:  .3

, ידה החדשה ביותר בבית איזי שפיראהיחהינה יחידת האבחנה הכפולה  :רקע

ומוגבלות מיועדת לילדים ומבוגרים בעלי מוגבלות שכלית התפתחותית ו

זוק כישוריו תוך דגש על חית התוכנית הינה לטפל באדם . מטרנפשית

מקיף לבני המשפחות מספקת גם מענה   להשתלבות בקהילה. על כן, התוכנית

מתוך תפישה הרואה  לאנשי מקצוע המלווים את בעל המוגבלות בשגרהו

 חשיבות בחיזוק כלים ומיומנויות בסביבה הקהילתית.

המסגרת הטיפולית מורכבת מצוות רב מקצועי מומחה הכולל פסיכיאטר, 

 .פסיכולוג, קלינאית תקשורת, מרפאה בעיסוק ועובדת סוציאלית

 עם הגעת מטופל ליחידה הטיפול מתקיים בשני שלבים עיקריים:

הכולל מעורבת של צוות רב מקצועי. איסוף יסודי  intakeביצוע  .1

המידע ואחריות על שלב זה הינה של העו"ס. בהתאם להערכה, נבנית 

תוכנית התערבות קצרת מועד )עד שנה, לעיתים עם המשך טיפול 

 כתלות בהמלצה(. 

מקרב הצוות וכן  case managerלכל מקרה ישנו  -ליווי וטיפול .2

רויות הינו נרחב ונשען על רכז מקצועי.  היצע השירותים והאפש

 אנשי הצוות ועל גורמים בקהילה.

משפחות בממוצע, כאשר השירות ניתן בתשלום  15לרוב מלווה היחידה 

 סמלי.

ועל כן אחת מן המטרות הינה הלמידה  המודל פותח כמודל להפצה

 כיום מתמודד המודל עם האתגרים הבאים: . המצטברת מהפעלת היחידה

 מה שמקשה על הינו מודל יקר יחסיתהמודל  -אתגר תקציבי ,

 הרחבתו למשפחות נוספות.

 עבודה עם שילוב של מספר נכויות דורשת  -התמקצעות והתמחות

מומחיות שלא קיימת היום. דוגמה בולטת היא ביחס לפסיכיאטרים 

 הנדרשים להיכרות עם מאפיינים של מוגבלות שכלית התפתחותית. 
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לית התפתחותית ומוגבלות נפשית. קהל היעד כולל בעלי מוגבלות שכ אוכלוסיית יעד:

.  לרוב מגיעים אל 10-40מבוגרים וילדים , טווח הגילאים השכיח הינו גילאי  

היחידה בעקבות שינוי התנהגותי רגשי )התפרצויות, הסתגרויות, מריחת 

צואה ועוד(. רמת התפקוד המאפיינת הינה בינונית עד נמוכה. מרבית מטופלי 

 פיינים בריבוי מעברים בין מסגרות. היחידה מאו

 

ניתוח התנהגות והדרכה התנהגותית למשפחה וצוותים מטפלים, הערכה  שירותים:

פסיכיאטרית והתאמת טיפול פסיכיאטרי, טיפול ממוקד פסיכולוגי והדרכת 

 .הורים, תמיכה והכוונה שיקומית, ועוד

 

קשר עם גורמים 

   :ממשלתיים

 

 לא ידוע

ת חיתוכית: מיועדת לשילוב ספציפי של נכויות, התערבות קצרת מועד תוכני  :סיכום

לאזן את המטופל ולהעביר את המשך הליווי  ואינטנסיבית.  המטרה הינה

ייחוד נוסף  לגורמים בקהילה, תוך מתן הדרכה ותמיכה לגורמים אלה.

  לתוכנית הינו בפעולה של צוות רב מקצועי למתן מענה משולב.

 

 עמותת אחל"ה -מרכז היענותות: שם המסגרת/שיר .4

וממוקם בתוך המרכז לחיים עצמאיים בירושלים.  2008המרכז הוקם בשנת  רקע

משפחתי )לא רק לבעל  case managementהמרכז פועל על פי מודל של 

 המוגבלות( ופעולה בצוות רק מקצועי.

ישנו דגש על גמישות ועל התאמה לאדם, בגישה של עבודה עם ה"יש" 

להעצמת האדם הנכה. לאדם הנכה ניתן ליווי אישי וקרוב 'בגובה החותרת 

 העיניים'

הצוות הרב מקצועי כולל עו"ס, פסיכיאטר, איש חינוך, נוירולוג ותרפיסט. 

 כיום מרבית הצוות מורכב ממתנדבים. 

 משפחות במידת ליווי שונות. 60-עבודה עם כ

 
ים. כמחצית מן המטופלים הינם בעלי עובדים עם כל סוגי הנכויות והגילא אוכלוסיית יעד:

 נמוכה.-יותר מנכות אחת. מאופיינים לרוב ברמת תפקוד בינונית

איתור נעשה בדרכים מגוונות, גם דרך המרכז לחיים עצמאיים בתוכו שוכנת 

 העמותה וגם דרך המחלקות לשירותים חברתיים.

קדימות ראשונית מקבלות המשפחות שאין להם שום מענה במצב הקיים 

 ושמצבן חמור במיוחד.

 

על ידי צוות רב מקצועי.  intakeלאחר איתור ומפגש ראשון מתקיים  שירותים:
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 המשפחה לעיתים קרובות שותפה מלאה לתהליך, כתלות בטיב הקשר ההורי. 

ישנו תהליך ליווי מתמשך  בדגש על  intakeבהתאם להערכה הנעשית ב

מתוך אמונה שיש לכך חיזוק הסביבה המשפחתית וקהילתית של המטופל 

 השפעה משמעותית על שיפור מצבו של המטופל.

ניתן סיוע במציאת פתרונות טיפוליים ושיקומיים, מסגרות חברתיות 

 ותעסוקתיות. 

 

קשר עם גורמים 

   :ממשלתיים

 

לא ידוע על תמיכה כספית. שיתוף עם גורמי רווחה , בריאות וחינוך כחלק 

 מתיאום הטיפול.

רב נכותי המעניק שירות של הערכה מקיפה ותיווך והנגשה של מענים שירות  :סיכום

 מסוגים מגוונים. עבודה בצוות רב מקצועי. 

 

 

 שירותים רב נכותיים מרובי מענים .ג

 לחיים עצמאים יםהמרכזשם מסגרת/שירות:  .5

מרכז יום רב שירותי הוקם על בסיס מודלים דומים בארה"ב; מרכז לנכים  :רקע

ים, אשר נותן שירותים ופועל לשינוי חברתי ולשוויון זכויות המופעל על ידי נכ

 .2007-והזדמנויות לאוכלוסיית הנכים; המרכז בירושלים הוקם ב

  

( הוא 80%אוכלוסיית נכים כללית, בוגרת, החיה בקהילה; הגרעין המרכזי ) אוכלוסיית יעד:

יה, אנשים על בעלי נכויות פיזיות, היתר בעלי נכויות נוירולוגיות כמו אפילפס

גבול נכות קוגניטיבית, פגועי נפש ואנשים על הספקטרום האוטיסטי, 

ועיוורים או כבדי ראיה; רובם חיים במגורים עצמאיים, וחלקם אצל ההורים 

או בהוסטלים; חלק צורכים שירותים במקביל במסגרות אחרות כמו שק"ל; 

 איש מקבלים שירות בשנה מן המרכז. 1,000-כ

    

שירותים קהילתיים במודל של מרכז יום, כולל: יעוץ עמיתים למיצוי זכויות,  :שירותים

קורסים למיצוי זכויות, סדנאות למיומנויות חברתיות, ולמיומנויות עבודה, 

חזוקת כיסאות גלגלים תפעילות חברתית; המרכז מפעיל גם בית מלאכה ל

ם בעבודה עם ופיתוח עזרים טכניים לנכים )בשיתוף מילב"ת(; שילוב מתנדבי

 בית מדרש, תיאטרון, הרצאות, חגים.  –הנכים בתחומים שונים 

קשר עם גורמים 

  :ממשלתיים 

 

 נכויות.  מסד -רד הרווחה; ג'וינט ישראלששיקום במאגף 

מסגרת יום לאנשים בוגרים החיים בקהילה; מערך שירותים למיצוי זכויות  :סיכום

(, שירותים להשתלבות חברתית )קבוצתי ואישי אבל לא כולל ליווי אישי

ותעסוקתית; פתוח לכל סוגי הנכויות ולנכים בעלי נכויות מרובות ללא 
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 התמחות בקבוצת נכים; שירות שאיננו מוגבל בזמן.  

 

 46קהילה תומכת חיים עצמאיים לנכיםשם מסגרת/שירות:  .6

התוכנית מספקת סל שירותים לנכים מבוגרים מתגוררים בקהילה. התוכנית  :רקע

שעות ביממה תמורת תשלום חודשי סמלי ובהשתתפות  24מספקת מענה 

קהילות תומכות בהן היו חברים  23פעלו בארץ  2011ממשלתית. נכון לשנת 

החל מהלך הדרגתי לשילובם של בעלי  2008בעלי מוגבלות. בשנת  1,700

 מוגבלות נפשית בקרב הקהילות.  המהלך הוגדר כהצלחה.

 נכותית, כלומר גישה המשלבת מספר סוגי נכויות.לקהילה התומכת גישה רב 

התוכנית שמה לעצמה מטרה לשיפור איכות חייו של האדם הנכה, הגברת 

תחושת הביטחון והשליטה שלו על חייו והעלאת דימוי עצמי באמצעות 

 השתייכות קהילתית חברתית והשפעה בתוכה. 

 

לה, מגוון רחב של סוגי נכויות. ( המתגוררים בקהי18-67נכים מבוגרים ) אוכלוסיית יעד:

 ומעלה.  40%בקרב נפגעי נפש הקריטריון  שהוגדר הוא נכות של 

גיוס חברי קהילה נעשה באמצעות קשר עם ארגוני נכים ועם המחלקות 

 לשירותים חברתיים וכן על בסיס שיווק ישיר בקהילה.

שנת חלק מן המשתתפים הינם בעלי שתי נכויות או יותר )כך למשל, נמצא ב

הנפש בתוכנית הינם בעלי מוגבלות נוספת, לרוב  מנפגעי 44.6%-כ 2011

 פיזית(.

 

שעות ביממה; חיבור למערכת מצוקה למצבי חירום;  24אב קהילה זמין  שירותים:

שירותי רופא בלילה, בסופי שבוע ובחגים; תיקונים קלים והתאמות בבית; 

יקון; סיוע בהבאת תיקונים קלים בעזרים מסייעים וסיוע בהעברתם לת

תרופות ובערכית קניות; תיווך בשירותי הסעה לנכים; סיוע במימוש זכויות 

 אל מול הרשויות; פעילות חברתית. 

 

קשר עם גורמים 

   :ממשלתיים

 

שרד הרווחה, משרד הבריאות )כשירות במסגרת ממסד נכויות, -ג'וינט ישראל

ת לשירותים חברתיים(. סל שיקום(, ביטוח לאומי, רשויות מקומיות )מחלקו

 בכל יישוב מופעל השירות על ידי עמותה/חברה מפעילה. 

 

שירות רב נכותי קהילתי. השירות מספק סל שירותים נרחב ביחס למגוון  :סיכום

תחומי חיים ועוסק גם בהנגשה ותיווך של שירותים בקהילה. המכנה 

על חייו  המשותף של כלל מרכיבי התוכנית הוא הגברת שליטת האדם הנכה

 וחיזוק דימויו העצמי. פיזור ארצי רחב היקף.  

 

                                                 
קהילה תומכת חיים ם של בעלי מוגבלות נפשית בתוכנית. המידע בסעיף זה מסתמך בעיקרו על דוח הערכה שעסק בשילוב 46

, שרית . אבי גריפל, הנא זועבי2011קיץ  –י מוגבלות נפשית  בקהילות התומכות עצמאים לנכים: הערכה מחקרית של חברים בעל

 .., גו'ינט מסד נכויות2011קטש, 
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 אלין בית נועםשם המסגרת/שירות:  .7

מתוך יוזמה של  1986הוקם בשנת שמרכז יום לב פעילות המרכז הינו  :רקע

את מערכת החינוך המיוחד מבלי  21הורים לבוגרים אשר סיימו בגיל 

מאזור המרכז החניכים מגיעים שתינתן להם מסגרת המשך הולמת. 

 והדרום בהסעות. 

מספר גבוה מאוד של אנשי צוות: פעילות בצוות רב מקצועי וכן צוות 

כל הצוות, ללא . 1:1מתנדבים נרחב המאפשר יחס חניכה של כמעט 

יוצא מן הכלל )ותיק או חדש, אקדמאים ומתנדבים כאחד(, מבצע את 

 .כל סוגי העבודה הנדרשת, הן החינוכית והן הסיעודית

. מורכבות המוגבלויות רכז מוביל בתחום של תקשורת תומכת וחליפיתהמ

מקשה על חלק מחניכי המרכז בתקשורת רגילה ורבים מהחניכים מסתייעים 

במלווה תקשורת. חלק מהם לפני ההגעה למרכז התקשו בתקשורת עם 

 סביבתם בהיעדר פתרונות מתאימים.

 .ה מאוד לשירותאין יכולת לקליטת חניכים חדשים למרות ביקוש גבו
 
 

 . כולם מאופיינים בשילוב של21בוגרים, מעל גיל חניכים  72במרכז היום  אוכלוסיית יעד:

מוגבלויות שכליות ופיזיות קשות. רובם ככולם משתמשים בכיסאות גלגלים, 

. רובם שייכים לאגף לטיפול באדם ולחלקם צרכים מורכבים בתקשורת

לשילובים הללו חלק מהחניכים המפגר וחלקם למשרד הבריאות. נוסף 

 סובלים בנוסף מנכות נפשית. 

התפישה היא תפיסה ששונות מקדת ולכן שוהים יחד בעלי פיגור עמוק ביותר 

עם כאלה בעלי רמת לקות מתונה יותר, חניכים אשר מתקשרים מילולית 

 באופן תקין לצד כאלו המתקשרים באמצעות לוחות תקשורת. 

 

 ם עיקריים:שלושה שירותי שירותים:

לדיירי מרכז  היום ניתנת מעטפת טיפולית רחבה הכוללת  -מרכז יום .1

קבוצות טיפול ופסיכותרפיה אישית, ריפוי בעיסוק, קלינאות 

תקשורת, תעסוקה, טיפולים אלטרנטיביים, סיוע מקיף למשפחות 

)כולל התאמת דיור(, פינת חי ועוד.  השירות המקיף והעמותה ככלל 

טנדרט הטיפולי בישראל. סדר היום במרכז חותרים לשינוי הס

מתחלק בין פעילות קבוצתית בקבוצת אם קבועה, לבין פעילות 

אישית )בהתאם לתוכנית אישית הנבנית לכל חניך(. הפעילות במרכז 

 18:00מתקיימת מהבוקר ועד השעה 

מרכז  מערך דיור בקהילה עבור חלק מחניכי -מערך דיור בקהילה .2

שים בוגרים עם מוגבלויות שכליות ופיזיות החניכים הנם אנ היום.

הדירות נפתחו כמענה לרצונות ולצרכים שעלו , קשות ומורכבות

בקרב החניכים ומשפחותיהם במטרה לאפשר לחניכים לחיות 
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  .בקהילה ולקדם את איכות חייהם כאנשים בוגרים

 בהתאם לצרכי ההורים אפשרות לינה לחלק מהחניכים -נופשון .3

 

גם שירותים לקהל הרחב ביניהם מרכז לתקשורת תומכת בנוסף, ניתנים 

 וחליפית, טיפולי הידרותרפיה ומכון לחקר לימודי המוגבלות הפועל במרכז.

 

קשר עם גורמים 

   :ממשלתיים

 

 משרדי הבריאות והרווחה. 

שירות חיתוכי לבוגרים המאופיינים בנכות מורכבת וברמות תפקוד נמוכות.  :סיכום

מהם היו מקבלים פיתרון מוסדי אילולא המרכז. פעולה ככל הנראה רבים 

 משולבת של צוות רב מקצועי ומתנדבים.  עלות שירות גבוהה מאוד. 

 

  שק"לשם המסגרת/שירות:  .8

-עמותת שק"ל )שירותים קהילתיים לאנשים עם צרכים מיוחדים( הוקמה ב :רקע

ותים . המרכז נמצא בירושלים בשכונת תלפיות, אולם מפעילה שיר1979

ברחבי הארץ, בקרב האוכלוסייה היהודית והערבית. פועלת להרחיב את 

צריכת השירותים בקהילה מתוך תפיסה שרוב הנכים יכולים לחיות בקהילה, 

וכי החיים בקהילה מעודדים התמודדות ושיקום. מקורות המימון מתשלום 

 ישיר עבור השירותים וגיוס תרומות. 

 

ויות, הרוב המכריע בוגרים, היכולים ומעוניינים לצרוך שירותים כל בעלי הנכ :אוכלוסיית יעד

בקהילה. עוסקים פחות בנפגעי נפש, אלא כנכות נלווית, לאור העובדה שיש 

גורמים מתמחים בתחום כמו אנוש. מטפלים בכל הגילאים, אולם אין את כל 

השירותים לכל הגילאים. לדוגמא, מפעילים צהרונים בתוך בתי"ס לחינוך 

איש מקבלי שירות על בסיס יומי ושבועי.  8,000וחד אבל לא בתי"ס עצמם. מי

האוכלוסייה מגיעה על בסיס הפניה משירותי רווחה, חינוך או בריאות. יש גם 

הגעה עצמאית של הורים המבקשים לבחון הוצאה של בן משפחה ממוסד 

 לקהילה.       

 

ה תעסוקתית, פנאי, טיפולים רצף שירותים הכולל דיור, תעסוקה, הכשר :שירותים

רפואיים, עם או בלי שירותי ניידות. כל אדם צורך סל שירותים שונה, -פרא

ויש הצורכים שירותים במקביל בשק"ל ובמסגרות אחרות. יש הצורכים 

שירותי דיור ויש המתגוררים באופן עצמאי או עם ההורים. שק"ל בקשר עם 

שי הצוות במסגרות השונות המשפחה השותפה למהלך הטיפול והשיקום. אנ

מסייעים גם בתיווך מול גורמים מוסדיים שונים. הלקוחות משלמים 

באמצעות קצבאות הנכות באופן ישיר, או שגורעים להם מהקצבה אם ישנו 

 מימון ממשלתי ישיר.    
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קשר עם גורמים 

 :ממשלתיים

 

 ידיו.עיקר הקשר עם משרד הרווחה. חלק מהתוכניות מוזמנות וממומנות על 

 

ם; גישה פתוחה לכל -מיקוד באוכלוסייה בוגרת; מיקוד שירותים בי  :סיכום

הנכויות; מתן שירותים ישירים בקהילה; שירותים פתוחים לבניית סל 

 .אישי; שירות למבוגרים איננו מוגבל בזמן/גיל

 

 שלהבתשם מסגרת/שירות:  .9

ושלים, שנותן מענה דירות בשני בניינים ברחוב שמעוני ביר 13קומפלקס של  רקע

ן בבעלות הסוכנות, ומופעל ימכל סוג; הבני הקש ותנכעם דיורי לאוכלוסיות 

ין והדירות יימה הבנאעל ידי עמותת שלהבת שהחכירה את הבניינים והת

 לנכים; משמש כדיור ציבורי עבור הדיירים, וכבית לחיים. 

 

מרובות, ונכויות קשות. לדוגמא:  בעלי כל סוגי הנכויות, רובם בעלי נכויות אוכלוסיית יעד:

וחוסר יכולת לדבר; נכות  CPופיגור קל;  CPעיוורון, עקמת ונכות נפשית; 

 פיסית וחושית;   

 

דיור תומך ונגיש בקהילה; רוב הדיירים גרים לבד מלבד זוג נשוי אחד;  שירותים:

ד הדיירים מקיימים ניהול בית מלא כולל קניות ובישול, חלקם בסיוע של עוב

זר המתגורר איתם; צריכת שירותים מכל סוג נעשית בקהילה; יש מדריך 

הנמצא בערב וזמין בטלפון אולם איננו ישן במקום; יש עו"ס זמין לפגישות 

שבועיות ע"פ רצון וצורך; תחזוקה של הדירות באחריות העמותה ושירותי 

ת הסעות; יש מועדון חברתי למפגשים, ערבי שבת וחגים, טיולים ויציאו

נטרית; דיירים צורכים שירותי בריאות בקהילה ולובהשתתפות ו –לבילוי 

כמו  –באופן עצמאי, וחלקם צורכים שירותי שיקום במסגרות אחרות 

 תעסוקה תומכת במסגרת אלווין. 

 

קשר עם גורמים 

  :ממשלתיים

 

אין למסגרת. הדיירים מוכרים כולם ע"י ביטוח לאומי, או גורם אחר הקשור 

ויות )שירות לעיוור במשרד הרווחה או בריאות הנפש במשרד במתן זכ

 הבריאות(. 

 

מסגרת דיור מוגנת, הנותנת מספר שירותים לפי בחירה של הדיירים; מסגרת  :סיכום

אוניברסאלית לכל סוגי הנכויות וצירופי הנכויות; "בית לחיים" שאיננו 

 מוגבל בזמן. 

 

 

 עיריםעמותת גוונים, תחום צשם מסגרת/שירות:  .10
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סביבה, הגוונים לפיתוח החינוך, הקהילה ו התחום פועל במסגרת עמותת :רקע

ומושבה בשדרות. העמותה פועלת במגוון תחומי  1994אשר הוקמה ובשנת 

חינוך ורווחה, ואחת מאוכלוסיות היעד היא אוכלוסיית השיקום. אוכלוסייה 

יות כללית זו מטופלת בשתי זרועות: שירותים קהילתיים לאוכלוסיית נכו

)בי"ס, תעסוקה מוגנת,דיור תומך וכד'( ושירותים קהילתיים לצעירים בעלי 

ממומן מקצבאות נכות של המשתתפים, תמיכות ציבוריות השירות נכויות. 

 ותרומות של קרנות. 

 

. התחום פונה  לאוכלוסיית צעירים בני 2001-תחום הצעירים פועל בעמותה מ אוכלוסיית יעד:

י הארץ, בעלי נכות מכל סוג, מולדת או כזו שהתפתחה לאורך מכל רחב 18-28

 החיים. חלקם בוגרי חינוך רגיל וחלקם בוגרי חינוך מיוחד.    

 

מודל הפעולה של התחום הוא "קהילה משקמת". מתוך תפיסה ששייכות  שירותים:

לקהילה היא חלק מהתפתחות ושיקום. מיקוד התחום הוא מתן כלים 

תחום מציע לצעירים מגוון תוכניות, בחתך גילאי, להשתלבות בחברה. ה

נכותי וגיאוגרפי. התוכניות משלבות התנדבות ותרומה לקהילה )בשירות 

לאומי/אזרחי, בצבא או בקהילה, חלקן מקנות זכויות חייל משוחרר וחלקן 

לא(, העצמה אישית ורכישת מיומנויות חיים, השתלבות בלימודי המשך, 

בחלק מהתוכניות  המגורים הם בבית, וחלק  והשתלבות בשוק העבודה.

 משלבות מגורים עצמאיים.    

 

קשר עם גורמים 

 ממשלתיים:  

 

משרדי הרווחה, הבריאות, החינוך, תמ"ת, משפטים, משרד הביטחון וביטוח 

 השירות הלאומי.   נהלתימלאומי, 

זהות מודל עבודה של "תוכניות", המכוונות כולם לצעירים עם מטרות   :סיכום

)העצמה באמצעות שירות והכנה לחיים(, אולם בחיתוך גילאי, נכותי 

וגיאוגרפי; תוכניות קהילתיות עם מגוון שירותים פנימיים ישירים כמסגרת 

שלמה; עידוד עצמאות וצריכת שירותים שוטפים בקהילה; התוכניות 

  .מוגבלות בזמן למשך שנה עד מספר שנים

 

 

 

 שירותים חיתוכיים .ד

 )כללי(מכון בית דוד  –עיוור -המרכז לחירששירות: /שם מסגרת .11

מרכז חברתי ושיקומי לאנשים בעלי נכות כפולה בשמיעה ובראיה, אשר  :רקע

. המרכז ממוקם בשכונת יד אליהו בת"א ורוב הפעילות 1989הוקם בשנת 

. יש מועדון נוסף ומשמשת משתתפים מכלל קצוות הארץ מתרכזת שם

 טור ליד ירושלים.  -לאוכלוסייה הערבית באבו
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 מרכז 'נא לגעת' ביפו הוקם מתוך גרעין קבוצת תיאטרון שפעלה במכון. 

נשים הסובלות  77-באופן נפרד מפעילה העמותה שירות של מעון בקהילה ל

ממוגבלות שכלית התפתחותית, בתוכנית הקרויה "בית לכל החיים" בקרבת 

 סוקה.ירושלים. הנשים זוכות לשירותי דיור, בריאות, ותע

 

עיוורים בכל רחבי הארץ, ובני כל הגלאים. -המרכז פונה לאוכלוסיית חרשים אוכלוסיית יעד:

הערכה היא באופן שכיח הלקות הכפולה נגרמת כתוצאה מתסמונת אשר. ה

 .איש 1,400בהיקף של שמדובר באוכלוסייה 

מוכרים הור, אולם מגיעים גם כבדי ראיה המשתתפים ברובם בעלי תעודת עיו

עיוורים; האוכלוסייה מגיעה מהפניות של שירותים חברתיים או בעקבות כ

 תישלהם או בבמהכרות אישית; לרובם אין נכות נוספת; כולם גרים בבית 

 הורים.  

 איתור האוכלוסייה הינו מורכב מאחר ודורש יישוג פעיל.

הטענה היא כי אוכלוסיית החירשים עיוורים זקוקה לשירותים ייעודיים 

 בשל מאפייני המוגבלות הייחודיים.   עבורה 

 

מרכז המרכז מציג מגוון שירותים חברתיים ושיקומיים למשתתפים, כגון:  שירותים:

אוריינות מחשבים, אולפן עברית לעולים, מועדון חברתי ופעילות חברתית 

-17מגוונת, ומגוון קבוצות טיפוליות; הפעילויות מתחלקות ע"פ קבוצות גיל )

(, ע"פ מין )לנשים בלבד(, קבוצת "מסמנים",קבוצת ערבים 40-75, 25-40, 25

מקומות, אבל  12ועולים דוברי רוסית נפרדות; לאחרונה נפתח דיור מוגן  עם 

 קשה לאכלס אותו, משום שהאוכלוסייה רואה בו ירידה באיכות החיים. 

 קיימת תוכנית חונכות לנערים המצויים בתהליך התעוורות

 

קשר עם גורמים 

  :שלתייםממ

 

 קשר עם השירות לעיוור, אגף השיקום משרד הרווחה.

מענה חיתוכי לאוכלוסיה עם שתי נכויות מוגדרות )בשונה מהגדרה אחת   :סיכום

"פתוחה" כמו בקרן אור(; חיתוך פנימי ע"פ גיל, מין ושפה;  ושנייהמחייבת 

מתמקד בשירותים קהילתיים ביחידות זמן מוגבלות, וממוקדים בצד 

רתי; שירותים שאינם מוגבלים בזמן אבל יתכן ויידרש מעבר בין קבוצות החב

 עקב עליה בגיל. 

 

הצעה לשירות בהפעלת מכון בית  - SSP – support service provider שם מסגרת/שירות: .12

 דוד

הינו מודל אשר פותח בארצות הברית והינו שירות תומך   SSP-מודל ה  רקע

עד לחירשים עיוורים אשר באופן שכיח לתקשורת וניידות. השירות מיו

סובלים מבידוד וקושי להשתלב בחברה הכללית. שירותי מתורגמן הינם 
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שירותים יקרים, נדירים ומוגבלים ותומך התקשורת יכול להוות חלופה 

 נגישה ומקדמת. 

השירות יהיה מיועד לצרכי הליווי המוגברים של אוכלוסיית החירשים 

י בהנגשת מידע יומיומי בקהילה לבעלי שילוב העיוורים. ישנו קושי ממש

 SSP-מוגבלויות אלה, בעיקר בפעולות בסיסיות )בנק, סופר, אוטובוס(. ה

הינו מלווה אשר מסייע לבעל המוגבלות בצריכת שירותים בקהילה. הוא אינו 

צריך להחליט בשביל בעל המוגבלות אלא לתת לו את הנתונים לקבלת 

 רשים אשר יעברו הכשרה בשפת סימנים במגע.ההחלטה. כתומכים ישמשו חי

 

 חירשים עיוורים  אוכלוסיית יעד:

 

תומך תקשורת בתדירות של כמה פעמים בשבוע, תחת הגדרה של מלווה  שירותים:

סיעוד. השירות יהיה לכל החיים אשר יינתן על סמך אבחון תפקודי. התומך 

גם יסייע גם באופן ילווה את בעל המוגבלות בצריכת שירותים בקהילה, אך 

 פעיל לפיתוח מודעות עצמית ואסרטיביות במפגש עם הקהילה. 

 

קשר עם גורמים 

   :ממשלתיים

 

 בחיפוש אחר מקורות ממימון.

 היקף האוכלוסייה הקטן יחסית מקשה על קבלת תקציבים ייעודיים.

לי מענה חיתוכי )שילוב של חירשות עם עיוורון(, שירות הניתן על ידי בע :סיכום

-מוגבלות לבעלי מוגבלות. חותר לצמצום הבידוד של אוכלוסיית החירשים

 עיוורים ומתן כלים מעשיים ותפישתיים להתנהלות יומיות בקהילה.

 

  הוסטל עתידשם מסגרת/שירות:  .13

שירות ייחודי שנבנה ביוזמת משרד הבריאות ומופעל ע"י עמותות, עבור  רקע

אות הדורשות פיקוח צמוד, ומסוגלות אוכלוסיית נפגעי נפש בעלי בעיות ברי

הוסטלים לגור בקהילה; מסגרת אזורית למחוז ירושלים ובאר שבע; יש 

(; בירושלים ממוקם בתלפיות ופועל מזה 5כ "דומים במחוזות אחרים )סה

 2או  1דיירים בקיבולת מלאה,  30חדרים לחוסים וצוות,  30כשנתיים; סה"כ 

 דיירים בחדר.  

 

נפגעי נפש ברמה בינונית בעלי בעיות בריאות כרוניות: לב, סוכרת,  אוכלוסיית יעד:

אורתופדיה, אוסטרופורוזיס, נשימה, לא לסיעודיים; מיועד לאוכלוסיות 

. אח"כ מעבר לבית אבות; 67-ל 40 בגילאי בוגרות, אולם רוב האוכלוסייה

התחלואה הפיסית התפתחה אצל רובם לאורך השנים כתוצאה של הזדקנות; 

עים מסגרות שונות: בתי"ח, הוסטלים או בית; דיירים בהתדרדרות מגי

סיעודי( חוזרות למשרד הבריאות מצב זיכרון, בעיית בריאותית חריפה )

 לשיבוץ במסגרות חלופיות.  
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חדרי דיור; צוות לפיקוח רפואי, כולל אחות, רופא ופסיכיאטר בחלקיות  שירותים:

. הדיירים יוצאים ת פנאי ותרבותרת חדר אוכל; פעילומשרה; תזונה במסג

לפעילות תעסוקתית כל אחד במסגרת מתאימה לו, רובם למפעל מוגן או 

תעסוקה נתמכת; צריכת שירותים נוספים )סופר, דואר, בנק וכד'( בקהילה 

לבד או בליווי מדריך; אוכלוסיה יוצאת לאשפוזים רפואיים ופסיכיאטריים 

אי או בליווי משפחה; נעשית עבודה וחוזרת להוסטל בתום אשפוז באופן עצמ

רבה לחיזוק התנהלות עצמאית, אחריות וסדר יום מובנה והשתחררות 

מדפוסים של תלות שהתפתחו במסגרות קודמות; צוות של מדריכים לאורך 

היום המלווה את הדיירים גם לצריכת שירותים בחוץ; עו"ס המקיים שיחות 

לקם מקבלים דמי כיס שבועיים עם הדיירים וישיבות דיירים אחת לשבוע; ח

)חלקם בעלי אפוטרופוסים( וחלקם מנהלים חשבון בנק עצמאי ומשלמים 

 מהקצבה להוסטל; משפחות מלוות את הדיירים ברמות שונות. 

 

קשר עם גורמים 

  :ממשלתיים

 

 ליו דיירים.הבריאות המממן את השירות ומפנה אקשר הדוק עם משרד 

נפש ובעיות בריאות; שירות דיור קהילתי המשלב  שירות חיתוכי לנפגעי :סיכום

שירותי בית )פיקוח בריאותי ומזון( וצריכת שירותים בקהילה; גיל סיום 

 . 67מוגבל, 

 

 

 קרן אורשם המסגרת/שירות:  .14

, וניזום על ידי הורים שלא היה מענה לילדים שלהם. 1978הוקם בשנת  :רקע

רת יום )עם מיעוט ילדים התחיל כבי"ס והתפתח למוסד שהוא בעיקרו מסג

הגרים במקום( הכולל מערך שירותים. ממוקם בירושלים, בשכונת רמות. 

המקום מוכר ומתוקצב על ידי משרדי החינוך והרווחה. חלק משמעותי 

 מההכנסות מקורו בתרומות שמגייס המוסד. 

 

ינוני או קשה. אוכלוסייה מרובת נכויות, רובם בעלי תעודת עיוור עם פיגור ב :אוכלוסיית יעד

. יותר CPלחלקם יש נכויות נוספות, כמו: פגיעות ראש, בעיות מוטוריות או 

ממחצית האוכלוסייה במסגרת על סף אוטיזם, בעיות תקשורת או בעיות 

, וכיום מחזיק גם 21נפשיות. עד לפני מספר שנים פנה לאוכלוסייה עד גיל 

פר המטופלים עד גיל מסגרת לבוגרי המוסד ולאוכלוסייה בוגרת נוספת. מס

 .  36, ומספר המטופלים הבוגרים הוא 80הוא  21

 

שירותים לילדים 

 :ונוער

המקום התחיל כבי"ס ארצי ולכן קיבל ילדים מכל הארץ, שחלקם גרו 

במקום. התפיסה המנחה היא שאין זה "בית", ולכן מיעוט בלבד מתגורר 
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זוהי מסגרת חינוך במקום והיתר מגיעים על בסיס יומי. מציע גן ובי"ס. 

 , ומסגרת לשירותי רווחה משעות הצהריים. 14:30מיוחד בשעות הבוקר עד 

 

שירותים 

 :לבוגרים

)סיעודיים( גרים במבנה המרכזי עם השגחה צמודה,  יותר מוגבליםההבוגרים 

והיותר עצמאיים בדירות בקהילה. בהתחלה היו רק בוגרים של קרן אור 

אוכלוסייה זו והפחות ניידת מופעל מרכז יום והיום מגיעים נוספים. עבור 

ין ושק"ל. המרכז פועל בין ושיקומי טיפולי. חלק קטן צורך שירותים באלו

, ומציע תעסוקה ופעילות תרפויטיות שונות. מרכז היום מקבל 15:00-ל 8:00

גם אוכלוסייה שאיננה קשורה עם קרן אור וגרה בביתה. הדיור מנוהל על ידי 

ית אישית לכל דייר, ויש שירות של עו"ס, פסיכולוג אחראי. יש תוכנ

ותרפיסטים. יש רופא בית ופסיכיאטר בית על בסיס קריאה. אולם משתדלים 

לסייע להם לצרוך שירותי רפואה בקהילה. יש מדריכים המלווים אותם 

אחה"צ, כולל הכנת ארוחת ערב, ותורן לינה. יש קשר וחיבור טוב עם 

לבית הכנסת, מטיילים בחוץ, ויש התנדבות  הקהילה: מטופלים הולכים

 תושבים בפעילות.      

 

קשר עם גורמים 

 :ממשלתיים

קשר הדוק עם השירות לעיוור באגף השיקום, ועם האגף למפגר במשרד 

הרווחה. אין קשר עם משרד הבריאות למרות שלחלק מהדיירים יש בעיות 

המפנה את הילדים נפשיות. קשר הדוק עם החינוך המיוחד במשרד החינוך 

 לאחר ועדות השמה.

 

מענה חיתוכי לבעלי שתי נכויות לפחות, כאשר חייבת להתקיים בעיית  :סיכום

קבלת כל נכות אחרת; שתי קבוצות גיל מובחנות תלעיוורון מ בהינתןעיוורון; 

ילדים ובוגרים; לילדים מסגרת יום של חינוך מיוחד וצהרון; לבוגרים  –

תמקד במתן שירותים ישירים; בוגרים צורכים סל מערך שירותים רחב; מ

דיפרנציאלי של שירותים על פי רצון וצורך; שירות למבוגרים איננו מוגבל 

 .בזמן/גיל

 

 

 

 מסקנות .2

  למעט הוסטל עתיד כלל התוכניות הינן יוזמה של עמותות וגורמים  פרטיים ואינם פרי

 למעורבות במרבית המקרים(. תכנון מקדים של  המערכות המטפלות )אם כי אלו הופכות

  במהלך סקירת השירותים שביצענו כפי שפורטו בסקירת הספרות ביניהן מכוונות לאדם

קידום תשתיות נפשיות וקהילתיות לשילוב מלא בקהילה;  עלייה   ולא לסוג הנכות;

 במספר מסגרות התמיכה למימוש עצמי אל מול מערכות שירותים בעין. 
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 סקרו מציע שירותי תיווך והנגשה בעבור בעלי המוגבלות ובני חלק גדול מן המסגרות שנ

משפחותיהם. עובדה זו יש בה משום לחזק טענות קודמות בדבר הצורך של נכים בכלל 

ונכים עם מספר מגבלות בפרט בסיוע בהתמצאות ואיתור זכויות ומשאבים רלוונטיים 

 בקהילה. 

  שילוב של מענים רפואיים מסוגים ניתן לראות כי מרבית מהשירותים והמסגרות מציעים

שונים כשירות בתוך המסגרת, לצד מענים חברתיים, תעסוקתיים ואחרים. גם במקרה זה 

ניתן לראות במגמה זו הדגמה לצרכים הייחודיים של בעלי נכויות מרובות בבואם לצרוך 

 שירותים רפואיים. 

 להבחין בין שני סוגי  ביחס לאוכלוסיית היעד של נכים בעלי יותר ממוגבלות אחת ניתן

 מודלים:  

. ההתמקדות היא באדם ולא רלוונטיים למרבית סוגי הנכות -יםאוניברסאלי .1

אפשר שהשירות הוא רב נכותי לעתים, בנכות וזהו בסיס הפיתוח הפרופסיונאלי. 

ובת נכויות. לדוגמא תוכנית קהילה תומכת, ויכול לפנות גם לאוכלוסייה מר

  שלהבת ועוד.

מתמקדים בחיתוך של אבחנות מסוימות. ההתמקצעות היא סביב  -חיתוכיים .2

יוורון האבחון הספציפי. לדוגמא שילוב של פיגור ועיוורון בקרן אור; שילוב של ע

 וחירשות במכון בית דוד.

  התוכניות המובאות נעות על פני רצף תפקודי מגוון. חלקן מספקות מענים קהילתיים

לפרופיל המוסדות הסגורים. בנוסף, חלק מן לאוכלוסיות אשר באותה מידה עונות 

התוכניות פועלות תוך הנחת יסוד של הטרוגניות ביחס לרמות התפקוד של בעלי 

המוגבלות הנכללים )קהילה תומכת, בית נועם(. מכאן, שמימד נוסף להבחנה בין שירותים 

 הינו מידת ההטרוגניות ברמות התפקוד שיכול השירות להכיל.  

 ן שירותים "רזים" יותר דוגמת תיאום טיפול אשר אינו מייצר מענים משל ניתן להבחין בי

 עצמו, אלא נסמך על מענים קיימים, אל מול מסגרות עתירות מענים המוצעים למוטביהן.

 ( מרכיבים של איתור ויישוגreaching out אינם שכיחים וקיימים באופנים מסוימים )

 מותת אחל"ה ותוכנית המנטורינג.  בתוכניות קהילה תומכת, מרכז ההיענות של ע
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 מדיניות -ק ה'פר

שבה עוסק דוח זה נוגע להנחות היסוד הקשורות בטיפול בכלל  הטיפול באוכלוסיית מרובי הנכויות

. הדוח מתמקד אמנם בחולשות מערכת השירותים לנכים הקיימת מנקודת בישראל אוכלוסיית הנכים

ם חולשות אלו נוגעות גם ליתר אוכלוסיית הנכים. משמעות אול ,מבט של האוכלוסייה מרובת הנכויות

 של בעלי נכויות מרובותהדברים היא כפולה: היכולת להשיג שינוי משמעותי בטיפול באוכלוסייה 

נכים בישראל; וכן, כלל המחייב התייחסות לאורך זמן גם לתפיסה הכוללת של מערך השירותים ל

כלל אוכלוסיית  שירותים לנכים, הרי שהוא ישפיע על מרגע שיחול שינוי בתפיסה הכוללת במערך

ן . אף שאין מדובר על פעולה בטווח המיידי, חשבנו שנכוית מרובי הנכויותאוכלוסיהנכים ולא רק על 

בקונטקסט הנוגעות לאוכלוסייה הנידונה יהיה לשלב התייחסות זו בדוח, כדי למקם את ההמלצות 

ת הנכויות את הנתונים לגבי חלקה הגדול של אוכלוסיי רחב יותר. ברקע ניתוח זה צריך לזכור

קרב באוכלוסיית הנכים הכללית, וכן את התחזיות בדבר הגידול הצפוי בשנים הבאות ב המרובות

 . האוכלוסייה זו

המבנה המוסדי של מערכת הטיפול בנכים בישראל סובל מפיצול פנימי ובעיות של אינטגרציה. כאמור, 

בע מהבניות ארגוניות שנעשו בעבר ולא עברו התאמה עם השינוי בעולם נו וחלקן של בעיות אל

הנכויות, על אף שינוי בתפיסות מקצועיות של אנשי המקצוע; חלקן האחר קשור בתפיסות מקצועיות 

שלא עברו עדכון על אף השינויים באוכלוסיית הנכים ובעמדות הציבוריות כלפי אוכלוסיית הנכים 

ילה את בעיות האינטגרציה, שעל חלקם כבר עמדנו בחלקים הקודמים ושילובם בחברה. נפרט תח

שבדוח, ובהמשך נתייחס להשלכות של בעיות אלה על היכולת לקדם באופן משמעותי את אוכלוסיית 

 עוסק דוח זה.  שבההנכים 

 

 לטיפול בנכים בישראל ניתן לסכם בנקודות הבאות: המבנה המוסדישל  האינטגרציהאת בעיות 

  כות בנויה בחלוקה על פי סוגי נכויות, ובחלוקה לפי סוגי נכויות מרכזיים: נכות נפשית, נהמערכת

פיסית, ונכות קוגניטיבית. כל שירות מאורגן סביב סוג נכות אחת מרכזית, והשירותים מפוצלים 

 תחת שלושה משרדי ממשלה מרכזיים: רווחה, בריאות וחינוך.  

  ותגמולים. מן הצד האחד עומד ביטוח לאומי האחראי על המערכת בנויה בחלוקה על פי שירותים

 השירות במשרדי הרווחה, הבריאות והחינוך.  יחידותהתגמולים ומן הצד האחר 

 :חוק   -)א( בין תגמולים לשירותים  47היסוד החוקי לטיפול בנכויות מפוצל גם הוא באופנים שונים

)ג( חוק לפי שירות -מפגרים, נכי נפש; ו -ביטוח לאומי וחוקים אחרים; )ב( חוקים לפי אוכלוסיות 

בתחום חוק חינוך מיוחד. לצד זאת יש גם נכויות שאינן מעוגנות כלל בחוק, כפי שקורה  -וגיל 

 .  שבאחריותה, כולל בעלי מוגבלויות פיסיות וחושיות אוכלוסיית השיקוםשירותי השיקום ביחס ל

 שלהם שמזוהה כנכות מרכזית. הנכות  האחריות של השירותים היא ביחס לנכה בתחום הטיפול

, אם במסגרת השירות כאשר מדובר המשנית מטופלת כשירות תוספתי ולא באופן אינטגרטיבי

 .   במסגרת חוץ ביתית, ואם בקהילה כאשר מדובר במסגרות קהילתיות

                                                 
; חוק הסעד )טיפול 1995תשנ"ה  –הסקירה מתייחסת למספר חוקים רלוונטיים: חוק בביטוח הלאומי ]נוסח משולב[  47

 ;1998תשנ"ח  –חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות  ;1988תשמ"ח  –; חוק חינוך מיוחד 1969תשכ"ט  –במפגרים( 
 . 2000התש"ס  –חוק שיקום נכי נפש בקהילה 
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 ביחס לנכה בתחום הטיפול שלהם איננה באה לביטוי רק באשר למתן  האחריות של השירותים

גם שירותים . השירותים האחריםאם גם במתן מידע ובסיוע למיצוי זכויות מן הכי  השירות

למעשה האחריות על  יוזמת, מאתרת ומגייסת.מתוך גישה מתוך גישה מגיבה לפניה ולא ועלים פ

 איסוף מידע ומימוש זכויות מצויה בידיו של האדם הנכה או משפחתו.

 ל שילוביות וקהילתיות. הצהרות בדבר הנאמנות כל המערכות השירותיות פועלת מתוך עיקרון ש

ואף יש פיתוח של שירותים קהילתיים לצד השירותים  48,בחוקים השונים ותעילעקרון זה מופ

השירותים הקהילתיים מאורגנים גם הם לפי נכות ראשית, ובכל מקרה, כפי  ,המוסדיים. אולם

 שירותים קהילתיים הוא גבוה., סף ההפניה לבתחום הנכויות שמעידים לקוחות ואנשי מקצוע

כלומר נדרשת הוכחת רמת עצמאות גבוהה של הפרט הנכה כדי להיות מופנה לשירותים 

 קהילתיים.  

  .המערכות השירותיות מפתחות מדיניות מנקודת המבט שלהן וביחס לאוכלוסיית המוקד שלהן

כלוסיית הנכים מכלול הצרכים של אושל לא קיימת מסגרת לאומית ממלכתית לחשיבה וניתוח 

של כלל  המשותפת ןבישראל וגזירת משמעויות אופרטיביות לעבודה של כל יחידה בנפרד ולעבודת

. נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות, כמו גם החוק שמתוקפו קמה, עוסקת היחידות

 בעיקר בהגנה על נכים וקידום שילובם כפרטים ולא בסוגיות מבניות ומערכתיות.      

 

חוסר האינטגרציה במערכת המוסדית לטיפול בנכים כפי שתוארה לעיל מלמד על החולשות ממנה 

אוכלוסיית הנכים עם יותר ממגבלה סובלת המערכת, ועל האתגר המורכב הקשור בקידום שילובה של 

 אחת בישראל:

  נה מופהשירותים סביב נכות אחת מרכזית הרי שעיקר המשאבים של  והשירותים ממוקדיםהיות

 לטיפול בנכות המרכזית עליה הם מופקדים, ושילוב נכויות מטופל בשולי המערכת. 

  להתמקד באוכלוסיות  ם, הרי שהוא מכוון אותהשירותיםבמקרים שקיים חוק המלווה את פעולת

  מלהתייחס לנכויות אחרות. , ומרחיק אותםבעלות נכות מזוהה אחת

  מקשה במיוחד על  םלמוקד הנכות שבאחריות מתוך גישה מגיבה וביחס השירותיםהפעולה של

 שכן לרוב היאהנזקקת לשירותיהם של מספר שירותים בו זמנית,  אוכלוסיית הנכויות המרובות

 מאוד מחיבור בין השירותים.  עד עשויה לצאת נשכרת  . מאידך, אוכלוסייה זומוגבלת יותר

 וסיות שלהם מונעת פתרונות הנטייה של השירותים לפתח שירותים קהילתיים שמתמקדים באוכל

ה להציב רף גבוה לזכאות י, והנטיעם יותר ממגבלה אחתקהילתיים מותאמים יותר לאוכלוסייה 

שמעצם הגדרתה מוגבלת ונזקקת  למכשלה גדולה יותר לאוכלוסייה זו,לשירותי קהילה הופכת 

 .  ויכולתה לעמוד בדרישות הרף הגבוה קטנה יותר יותר

 

ניתוח המדיניות זה לניסוח המלצות טיפול ממוקדות באוכלוסייה של עויות של חשוב להבין את המשמ

אנשים עם מספר נכויות. משמעותם היא שהיכולת לחולל שינוי יסודי במצבם של אנשים אלו מותנה 

 ,כבר בשלב זהשינוי שכזה שלא ניתן לעשות  ברי בהנעה של שינויים מערכתיים מן מהמעלה השנייה.

                                                 
יון זכויות לאנשים עם וחוק שו –כך לדוגמא החוק לשיקום כני נפש בקהילה, חוק חינוך מיוחד, ובאופן כוללני יותר  48

 מוגבלויות.
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חשוב לסמן את הדרך ואת המגבלות הטמונות בפתרונות אולם, גדולה, הנדרשת י שינוהקפיצת שכן 

 . להלן קצרי מועד. נמחיש זאת במספר דוגמאות

מסגרות סיוע למיצוי זכויות יכולות להביא יותר מידע לפרט על ידי אנשי מקצוע ובכך להקל על הזמן 

יותר הקשורה  'כבדה'תור את הבעיה ההן לא יוכלו לפ ,שיידרש להשקיע באיסוף המידע והבנתו. אולם

כשלם.  הפרט הנכה רואות את אינן מסונכרנות ביניהן ואינןבצורך להיות בקשר עם מספר מערכות ש

מסגרות סיוע למיצוי זכויות יתקשו גם הן להתמודד עם עמדה מערכתית לפיה האחריות למיצוי 

 הזכויות מצויה כולה בידיו של הפרט הנכה.

קהילתיים על ידי המערכות לאנשים עם צירוף נכויות מוגדר, לא יפתור את הבעיה  גם פיתוח שירותים

יכולתם של  שירותים לאנשים מרובי נכויות להצליח  ,כאשר יתעוררו נכויות או מגבלות נוספות. ככלל

תלוי במידה רבה באימוץ גישה מרחיבה הנותנת אמון ביכולתם של אנשים בעלי מספר נכויות 

 להשתלב בשירותים קהילתיים.  ומוגבלות קשה 
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 המלצות

כפי שמעידים הממצאים המוצגים לכל אורך הדוח, שיפור הטיפול של המערכות הציבוריות העוסקות 

בתחום נכויות באוכלוסיית האנשים מרובי נכויות דורש שינוי יסודי. שינוי זה מתחייב נוכח מספר 

בסיס נכויות מובחנות; המבנה של השירותים על פי מיקוד בנכות סיבות: הפיצול בין השירותים על 

לאנשים מרובי נכויות; ולמול כל אלה, שיעורה בקהילה אחת מובחנת; מיעוטם של מענים מותאמים 

ההולך וגדל של אוכלוסיית האנשים מרובי הנכויות בקרב אוכלוסיית הנכים הכללית. מבנה השירותים 

וסייה זו בין הכיסאות. עליה להתרוצץ בין המערכות כדי לקבל מענה הנוכחי גורם לנפילה של אוכל

 . שמותאמים לנכות אחת, אך לא לאדם כמכלולמלא, ובהרבה מן המקרים לצרוך שירותים 

 

שינוי יסודי בעבודתן של המערכות בתחום הנכויות מתוך חתירה לתת מענים נדרשים לאנשים מרובי 

פעולה אקטיבית של המערכות לאיתור האוכלוסייה בשלבים נכויות דורש פעולה בכמה כיוונים: 

תוח שירותים ומענים אינטגרטיביים מוקדמים; הגברת התיאום ושיתוף הפעולה בין המערכות; פי

; הנגשה גדולה יותר של מידע לאוכלוסייה זו ופישוט )קהילתיים ומוסדיים בהתאם לרמת תפקוד(

די להקל עליה את ההתנהלות בין המערכות ולהבטיח את הליכים; וכן ליווי מוגבר של האוכלוסייה כ

 יכולה למצות את זכויותיה. 

 

מהלך ארוך טווח, הכרוך  הינושינוי יסודי בעבודה של המערכות ביחס לאוכלוסייה מרובת הנכויות 

ברפורמות ארגוניות רחבות, שינוי מקיף של נהלי והסדרי עבודה, והשקעה תקציבית גדולה. אף 

ה זו לשינוי נדרש תעמוד למול עיני מקבלי ההחלטות במשרדי הממשלה, מוצע לקדם שחשוב שתמונ

 ,מספר מהלכים ממוקדים שיביאו לשינוי של מרכיבים במערך השירות לאוכלוסייה מרובת הנכויות

ולפחות לחלק מבין אוכלוסייה נרחבת זו. ככל שניתן, מהלכים אלו צריכים להביא לביטוי את 

הנרחב הנדרש בעבודתן של המערכות, ולקדם במעט את התנועה לכיוון זה. מתוך  העקרונות של השינוי

סיוע לפרט מול  –גישה זו אנו מציעים את כיווני הפעולה הבאים, אשר מחולקים לשתי קבוצות 

 המערכות וסיוע למערכות מול הפרט.

 

 סיוע לפרט מול המערכותא. 

תוכניות  בגישתפיילוט של שירות תיאום אישי  סיוע לפרט מול המערכות אנו מציעים יישוםהכחלק מ

. השירות יינתן ברוח הגישה החברתית לנכויות ומתוך אמונה ביכולתו של case management-ה

  האדם להשתלבות משופרת בקהילה. 

 שירות שכזה יכול להיות בעל תרומה ממשית במספר היבטים, ביניהם:

לכלל תחומי המוגבלות וההיסטוריה גיבוש תמונת מצב כוללת ומלאה של האדם ביחס  .1

 האישית.

מיצוי ומימוש זכויות באופן מותאם ותוך אקטיביות מצידו של מוטב השירות. ישנו אתגר  .2

 ממשי באיתור שירותים המתאימים לבעלי יותר ממוגבלות אחת והתמדה בהם. 

ל האדם ושליטה ש( self efficacy)קידום דימוי עצמי חיובי, הגברת תחושת חוללות עצמית  .3

 על חייו.
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 חיזוק המערכת הקהילתית והמשפחתית בסביבת האדם. .4

 

יחד עם זאת, פיתוח שירות שכזה הינו משימה מורכבת בהתייחס למבני הפעולה הנוכחיים של 

 המערכות המטפלות, ובהתחשב בביקוש הרב לדעתנו בשירות שכזה. 

 ירות: מובאת להלן רשימה חלקית של שיקולים בהם יש להתחשב בפיתוח הש

 בוגרים, בעלי שתי מוגבלויות או יותר המתגוררים בקהילה ומאופיינים  -אוכלוסיית היעד

גבוהה. ייתכן ויש לשקול בתחילה שילובים מסוימים של נכויות על פני -ברמת תפקוד בינונית

אחרים, כדי לקיים תהליך למידה מוסדר, ובהמשך לקלוט שילובים נוספים. למשל, 

עלי מוגבלות פיזית ונפשית נמצאה כאוכלוסייה מרכזית מבחינה מספרית אוכלוסיית הנכים ב

. בנוסף, ניסיון התוכניות אותן סקרנו מלמד כי מקרי חירום 2012במחקר ביטוח לאומי משנת 

וקצה הינם פחות מתאימים לקצב של שירות מעין זה, ונדרשת נכונות של האדם לתהליך 

 ארוך טווח.

 מודלים שונים של תיאום טיפול נבחנים במידת  -ותעצימות הליווי ומשך ההתערב

האינטנסיביות של הליווי המוצע. בהקשר לאוכלוסיית מרובי הנכויות נראה כי יש צורך במשך 

התערבות ממושך, בעיקר בשל מורכבות טיפול צפויה הנובעת מהרכב המוגבלות.  עצימות 

י סביר שתקופת ההתחלה הליווי תוך כדי תותאם לצרכים הייחודיים של כל אדם, אם כ

 תדרוש מפגשים בתדירות גבוהה יחסית. 

 יש להסדיר מנגנוני הפנייה ואיתור משתתפים בשירות. במקרה של  -איתור והפנייה לשירות

. יש לבחון האם אפשרית הפנייה מתאם תוכניות שיקום נעשית ההפנייה דרך וועדת סל שיקום

לשקול העדפת בעלי מוגבלות שאינם צרכנים  על ידי מחלקות לשירותים חברתיים. בנוסף, יש

של שירותים אחרים בקהילה.  שאלה בסיסית יותר היא האם יש לנקוט ביישוג ישיר 

 לאוכלוסיית היעד או להסתמך על הפנייה.

 על מנת לסייע לבעל המוגבלות במימוש זכויותיו ולתאם בינו לבין שירותים  -הכשרה נדרשת

ינה אתגר בכל תוכנית תיאום, אך כשמדובר במספר נדרש ידע עצום. סוגיית הידע ה

מוגבלויות, האתגר אף עולה. נוסף להכשרה בתחום הידע, תידרש הכשרה ביחס למודל 

הפעולה ולגישת ההתערבות ברוח גישות חברתיות לנכות. עם סיום ההכשרה הבסיסית תידרש 

 הכשרה תוך כדי תפקיד והדרכה סדירה. 

 בואו של מתאם הטיפול להתאים שירותים בקהילה צפוי לו ב  -משאבים ושירותים בקהילה

קושי עקב מחסור יחסי בתוכניות קהילתיות רב נכותיות, או כאלה המתאימות לנכים עם 

יותר מנכות אחת. במקרים כאלו סביר שיהיה צורך בתמיכה ובמתן פתרונות יצירתיים מצד 

האם באזורים בארץ  -ירותנציגי המשרדים. שאלה נוספת בהקשר זה הינה היכן למקם הש

בהם ישנו היצע גבוה יותר של שירותים לתיווך, או שמא דווקא באזורים הסובלים ממחסור 

 שירותים )ואז רכיב הליווי החברתי יהפוך ליותר דומיננטי(.

 ככלל, אנו ממליצים כי לצד השירות תפעל וועדה בין משרדית אשר תדון  -ליווי השירות

עקב וללמידה ותסייע בפיתרון בעיות במקרה הצורך. על וועדה זו בשאלות הפיתוח, תשמש למ

יהיה להתכנס לעיתים קרובות, העולות על תדירות ההתכנסות השכיחה בוועדות ביצוע של 



51 

 

תוכניות. נוסף לכך נראה כי יש חשיבות רבה בליווי מחקרי ייעוצי של השירות הן במהלך 

 והן במחקר הערכה.  מחקרי מלווה שיעסוק בפיתוח תורתי של התוכנית

 

 סיוע למערכות מול הפרט ב. 

על אף תרומותיו של השירות לתיאום טיפול לאדם הנכה, וסיועו לאדם להתמצא במערכת ולמצות טוב 

יותר זכויותיו, חשוב לזכור כי מדובר בשירות שאיננו מאתגר את הסדר הקיים של המערכות 

, האדם מרובה הנכויות ימשיך להתרוצץ בין המטפלות בנכים. כל עוד לא יחול שינוי בהקשר זה

המערכות, ולקבל מענים שאינם מותאמים לצרכיו. ההצעות בחלק זה מיועדות לסייע למערכות לקדם 

עבודה מחוברת ומתואמת יותר, תוך ביצוע צעדים ראשונים לשיפור הטיפול באוכלוסייה מרובת 

 הנכויות. 

 

ל הצעות השינוי להלן מונחית על ידי רצון לקדם שינוי מכיוון שמדובר בצעדים ראשוניים, הבחירה ש

 : . לכן הן מבוססות על העקרונות הבאיםאולם תוך הימנעות משינוי יסודי ומורכב

  ;מיקוד יותר במידע אבל גם במידה מסוימת של פעולה 

  ;מיקוד יותר במסירת מידע ותגובה לפניות אולם גם במרכיב של יישוג ואיתור 

 תים קהילתיים כלליים ולא בבניית מבנים מוסדיים; מיקוד במתן שירו 

  שינוי במודעות ובידע של אנשי המקצוע ביחס לאוכלוסייה מרובת הנכויות מבלי לשנות עדיין

 את מבני העבודה. 

 להלן פירוט ההמלצות:

 

המלצה זו עוסקת בהגברת הנגישות של מידע לאוכלוסיה מרובת  .מתן מידע באופן משותף .1

מצוי המידע על תנאי הזכאות והזכויות הנגזרות מהן באופן מפוצל בידי המערכות  הנכויות. כיום

(. פיצול זה מקשה על איתור , משרד החינוךמשרד הרווחה, השונות )ביטוח לאומי, משרד הבריאות

המידע והבנתו, והיכולת לסנכרן בין הדרישות והזכויות של כל אחת מן המערכות. לצורך שיפור 

הגורמים יישבו יחד כדי ליצר מידע משותף ומתואם, כך שהאדם  כלי נציגות מהנגישות מוצע כ

בעל מספר נכויות יוכל לקבל מידע לגבי כל נכויותיו במוקד אחד. ריכוז המידע ומסירתו יכול 

  :השקעה מידות שונות שללהיות בפורמטים שונים, הדורשים 

 ים, ובמקביל או לחילופין מודל מידע אחד הוא פרסום חוברת מידע משותפת לכל הגורמ

 העלאת החוברת באתר של כל אחד מן הגורמים. 

  ,בהשלמה לחוברת זו רצוי לכלול כתובת טלפונית ברורה לבירורים בכל אחד מן הגופים

 ושכתובת זה תהיה מסוגלת למסור מידע גם לגבי הגורמים האחרים.

 .אפשרות נוספת הינה שיתוף במידע בפלטפורמה אינטרנטית משותפת 

  ותובעני יותר הוא יצירת קו חם טלפוני משותף עם מענה אנושי לכל המערכות  אחרוןמרכיב

 נכותית.-בעבור אוכלוסייה רבביום למשך מספר שעות 
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. הידיעה על קיומו של אדם נכה במערכות המטפלות בנכים מבוססת העברת מידע בין המערכות .2

כת מתעדכנת באופן עצמאי. המשמעות כיום על דיווח של הפרט או אדם מטעמו, כאשר כל מער

היא שאדם מרובה נכויות צריך לפנות בו זמנית למספר מערכות, ושיתכן מצב כי על אף מספר 

נכויות הרלוונטיות למספר גורמים, רק חלק מהם יודעים על קיומו. המלצה זו מבקשת להקל על 

הם מגיע לטיפולם אדם האדם מרובה הנכויות באמצעות עדכון מקביל בין המערכות במקרים שב

עם נכויות נוספות מעבר לנכות שבתחום אחריותן. אולם מרגע שהגיע לידי העדכון לידי המערכות 

הנוספות שלא איתם נוצר הקשר הראשוני, עליהם יהיה ליצור מיוזמתן קשר עם האדם ולא 

צמו קשר עם להמתין לפנייתו. גישה זו משלבת פעולת איתור ויישוג, אולם רק לאחר שאדם יצר בע

פתיחת תיק נכה משותף היא אחת המערכות. גרסא מרחיבה של המלצה זו, בראייה לעתיד, 

לתיקים הקיימים לגבי כל נכה בכל אחת מן המערכות המטפלות  מהלאנשים מרובי נכויות )בדו

בו(, עם גישה לכל המערכות הרלוונטיות ועדכון שלהם את התיק בעקבות כל התערבות ומתן 

 ם הנכה.     שירות לאד

 

אחת החולשות עליהם הצביעו בראיונות  .נכותיים-הכשרה של אנשי מקצוע לעבוד עם אנשים רב .3

בעל אנשי מקצוע, נכים ומשפחותיהם היא חוסר הכשרה של אנשי מקצוע לטיפול באוכלוסייה 

. מבנה ההכשרה וההתמחות של אנשי המקצוע בתחום הנכויות, תואם יותר ממוגבלות אחת

בעלי הכשרה הם אנשי המקצוע  . כלומר,בה את המבנה המפוצל של מערכות השירותבמידה ר

ייעודית לטיפול באנשים בעלי נכות פיסית, חושית או קוגניטיבית. חיזוק ההכשרה של אנשי 

 דורש פעולה במספר מישורים:  בעבודה עם אוכלוסיית מרובי המוגבלות מקצוע

 שי מקצוע בתחום נכות מסוים לשלב קורסים פניה למוסדות להשכלה גבוהה המכשירים אנ

שאיפה מרחיבה ורחוקה יותר היא הקמת תוכניות לימודים עם  .מתחומי נכות אחרים

 נכותית.-בהתמחות ר

  יצירת הכשרות לאנשי מקצוע ותיקים בתחומי נכות מסוימת על תחומי נכות אחרים. הכשרות

ולם יש לשקול גם קיום מפגשי אלו יכולות להתקיים לקבוצות של אנשי מקצוע בנפרד, א

יחייב את המערכות לשבת  . מהלך שכזההכשרה משותפים לאנשי מקצוע מהמערכות השונות

ויקדם את המפגש, ההכרות והשיח בין אנשי מקצוע מתחומים  ,לתכנן את ההכשרהכדי יחד 

 שונים המטפלים באדם אחד בעל מספר נכויות. 

  ביחס לנכות כחלק מחיזוק התפיסה הרואה את היכרות מרחיבה יותר עם גישות חברתיות

האדם ללא קשר לסוג הנכות. למרות שגישות חברתיות וגישות של החלמה אינן זרות לרבות 

מן התוכניות הפועלות כיום בשדה, נדמה כי נדרש מהלך נוסף ומעמיק יותר של הטמעה 

            ויישום שלהן. 
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 נספחים

 : רשימת מרואיינים מקרב נציגי בעלי המוגבלות נספח א'

 

 פרטים שם 

קרת ומרצה בתחום לימודי המוגבלות, חו ד"ר חגית גור זיו  .1

 אם לבן חירש ואוטיסט

מבעלי שליו ובניו  .  CPאם לילד אוטיסט עם  רעיה שליו  .2

 שירותי שיקום

 אב לבן פגוע ראש אשר הוגדר גם כפגוע נפש אפרים שור  .3

נכה צה"ל. מוגדר כנפגע נפש ובעל נכות פיזית  משה ברכה  .4

 100%בשיעור 

ת ופגיעה נפשית כתוצאה בעל נכות פיזי ש.ע.   .5

 מתאונת דרכים קשה. 

; מתנדב במרכז לחיים עצמאיים CPנכה  אביעד סגל  .6

 בירושלים

דייר בפרויקט שלהבת; נכה עם פגיעה  אבי ישי  .7

 עצבית, כבד ראיה ושמיעה

דיירת בפרויקט שלהבת; עיוורת, נכה פיסית  אפרת אבוטבול   .8

 )עקמת קשה( ונפגעת נפש 

, ללא יכולת CPבפרויקט שלהבת; נכה דייר  חיים כהן  .9

 תקשורת דיבור; נשוי לפנינה כהן

; נשואה CPדיירת בפרויקט שלהבת; נכה  פנינה כהן  .10

 לחיים כהן

 

 

 מטה ושדה -רשימת מרואיינים  נספח ב':

 

 תפקיד שם 

 משרד הרווחה

 מנהל אגף שיקום דר' שלמה אלישר  .1

 קוםרכזת תחום החירשים, אגף השי אסתי גולדבלט  .2

 אילנה גלייטמן   .3

 מירי מאור שטטמן

 מנהלת השירות לעיוור, אגף השיקום

 , א. השיקוםמפקחת ארצית השירות לעיוור

 מפקחת ארצית מעונות יום שיקומיים, אגף השיקום  דינה בן לביא  .4

 מנהל שירות הבריאות, האגף לטיפול באדם המפגר ד"ר מריק יואב  .5
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 שמה, אגף לטיפול באדם המפגרמנהל מחלקת אבחון וה מארק שמיס  .6

מפקחת ארצית ידע, תורה והדרכה , אגף לטיפול באדם  ד"ר דליה נסים  .7

 המפגר 

 מנהלת השירות לאוטיסטים לילי אבירי  .8

מפקחת ארצית מעונות יום שיקומיים, אגף השיקום משרד  דינה בן לביא  .9

 הרווחה

 משרד הבריאות

ה את נושא הוואוצ'רים במערך מובילרכזת שיקום ארצית,  נרבתיה לייד  .10

 )לא הושלם( בריאות הנפש

 ביטוח לאומי

 מנהלת מחלקת שיקום כרמל סטינגר  .11

 מנהלת תחום נכות כללית באגף גמלאות נכות לודמילה אליאסיאן  .12

 משרד המשפטים

 נציב שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות אחיה קמרה  .13

 החברתימודלים של שיתוף פעולה בינמשרדי בתחום 

מפקחת ארצית ועדות תכנון טיפול והערכה, שירות ילד  עפרה פישביין  .14

 ונוער, משרד הרווחה 

 מנהלת תחום לטיפול בחריגים אגף אכלוס, משרד השיכון רות מנע  .15

 מדריכת מתי"ה במחוז ירושלים, משרד החינוך גלית פז  .16

 אחר

 יטחוןעו"ס, יועצת פרטית לאגף השיקום במשרד הב מירה ירקוני  .17

 מרצה וחוקר בתחום המוגבלות, חירש ובעל מוגבלות פיזית בעז אחד העם  .18

 מנהלת מחלקת שיקום בעיריית ירושלים אירית הופמן  .19

 "בזכות"מנהלת פרויקט בריאות הנפש, עמותת  עידית סרגוסטי  .20

 מכון ברוקדייל  דניז נאון   .21

 ומסד אילן רב אוניברסיטת, סוציאלית  לעבודה ס"ביה ד"ר ניצן אלמוג  .22

 ישראל )ראיון טלפוני( וינט'ג נכויות

 ועדת הכרעה בין משרדית   .23

 וועדת אבחון לאנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית  .24
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 שנסקרותוכניות ומודלים  רשימת: נספח ג'

 

 שם התוכנית/ 

 ארגון

 הערות תפקיד שם המרואיין

פיילוט תיאום   .1

טיפול בבריאות 

 הנפש

ועץ קרן טאובר בישראל, י ד"ר מקס לחמן

מלווה ויוזם של הפיילוט 

בעבר לתיאום טיפול. 

האחראי על פיתוח שירותים 

חדשים והכשרה במשרד 

הבריאות וחבר בצוות 

 שפיתח את סל השיקום

 

מתאם תכניות שיקום  שטדלר בועז 

העמותה ע"ש משה . פרטניות

 הס

 

תוכנית   .2

 המנטורינג

מופעלת על ידי  נכויותמנהלת תוכניות, מסד  מיכל טבקמן

 עמותת כיוונים

 בצפון הארץ

יחידת האבחנה   .3

הכפולה בבית 

 איזי שפירא

, בית סמנכ"לית מקצועית לילי לוינטון

 איזי שפירא

 

איכות -עמותת אחלהמנכ"ל  יוחנן פלוסר מרכז היענו"ת   .4

 חיים לאדם השונה

 

 מנכ"ל מןתמרה סילבר קרן אור  .5

 

נה והעמותה פ

כות לעיוורים בעלי נ

נוספת; פיתחה 

 שירות גם לבוגרים

המרכז לחירש   .6

עיוור: מכון בית 

 דוד

חיים פוקס; אלי 

 קבקוב

שרות תומך נדון  מנכ"ל; מנהל מקצועי

-לאנשים חירשים

 Supportעיוורים: 

Service 

Providers 

 ,SSP 

  מנהלת תחום צעירים  נירית רימון עמותת גוונים  .7

  כת התוכנית ע"י קריאת דוח הער קהילה תומכת  .8

המרכז לחיים   .9

עצמאיים 

 )ירושלים(

  מנהלת המרכז הניה שוורץ
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המכון לקידום   .10

 החרש

הפעילה בעבר  חברת צוות במרכז  לינוי אורלב

תוכנית טיפול 

לחרשים במרכז 

לבריאות הנפש 

 ביפו

  מנהל פיתוח תוכניות אלי קבקוב

  מנכ"ל איקי בר חיים בית נועם  .11

  ת הכשרה ומחקררכז נילי ברויאר  .12

  מנכ"ל קלרה פלדמן שק"ל  .13

  ראיונות דיירים שלהבת  .14

 

 

 חוק חינוך מיוחד -הרחבה נספח ד':

מורכבים )נכויות מזוהות ובולטות גם אם טרם מאובחנות( מטופלים על  49ילדים בעלי צרכים מיוחדים

ת לאחר גיל זה הילד מורכבו לאחר איתור ואבחון. אם הבעיות נותרות 5ידי גנים שיקומיים עד גיל 

ר למסגרות רווחה ייעודיות. ילדים שהם בעלי צרכים לא מורכבים יזוהו לרוב על ידי צוות הגן יעבו

וההורים ויאובחנו ביוזמת ההורים על ידי המכון להתפתחות הילד של קופות החולים, ובעקבות 

  וטיפול שפתי. האבחון יקבלו שירותים מקופת החולים כגון ריפוי בעיסוק, פיסיותרפיה, 

)ובמקרים מיוחדים  5התערבות משרד החינוך בילדים בעלי נכות או צרכים מיוחדים מתחילה מגיל 

, אם נערכה ועדת השמה(. מגיל זה נכנס משרד החינוך לתמונה תחת חוק חינוך חובה חינם 3מגיל 

ם מיוחדים נדרשים ובמסגרת חוק חינוך מיוחד. כדי לקבל שירותים ממשרד החינוך, ילדים בעלי צרכי

( בעלי צרכים מיוחדים יקבלו שירות ממשרד החינוך או 21לאבחון. ילדים )ובהמשך נוער עד גיל 

או במסגרת מוסדות מערכת החינוך  -יומית או פנימייתית  –במסגרת מוסדית כוללת לחינוך מיוחד 

תלמידים  85,000-הרגילה כתלמידים משולבים. ההערכה היא שבשנת תש"ע היו במערכת החינוך כ

 50תלמידים במוסדות החינוך המיוחד. 62,000-משולבים, ועוד כ

השאיפה של מערכת החינוך היא למצות כל אפשרות למתן שירותים לבעלי צרכים מיוחדים במערכת 

החינוך הרגילה, לפני שיבוץ הילד במסגרת מוסד לחינוך מיוחד. המערכת בנויה משני נדבכי מיון 

 ושירות:

ועדת שילוב היא תחנה מקדמית עבור רוב הילדים שאינם בעלי צרכים  – וסל שילוב ועדת שילוב .1

 מורכבים. אלו יופנו בדרך כלל ישירות מהגנים השיקומיים לגנים או בתי"ס לחינוך מיוחד. ועדת

השילוב מתבססת על אבחון צרכי הילד, ובמידה שמצבו איננו חמור, קובעת זכאות לסל שילוב 

ינוך גיל. סל שילוב יכלול לכלול סיוע הניתן על ידי מורות/ גננות/סייעות של החבמסגרת החינוך הר

 המיוחד, או הדרכה לצוות.  

                                                 
ך ואיננו עושה הבחנה בין ילדים בעלי נכויות, לקויות או מוגבלויות המושג "בעלי צרכים מיוחדים" שגור במערכת החינו 49

 ולכן נעשה שימוש במושג זה בהקשר של תיאור העבודה של מערכת החינוך.   –שונות 
 מרכז המחקר והמידע, כנסת ישראל.  יישום "חוק השילוב" בשנת הלימודים תש"ע.(. 2009מתוך: וורגן, י. ) 50
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ועדת השמה היא תחנה מתקדמת לילדים בעלי צרכים מיוחדים שסל  – ועדת השמה וחינוך מיוחד .2

בוועדת  השילוב איננו נותן מענה מספק עבורם. ילד איננו יכול להגיע לועדת השמה ללא שהיה

שילוב ולאחר שמוצו אפשרויות השילוב. ועדת השמה היא זו שקובעת הפניה שילוב בכיתה 

מקדמת בבי"ס רגיל, או הפניה למסגרת חינוך מיוחד ייעודית. מסגרת זו בנויה כולה על תשתית 

שירותים ייחודית לילדים בעלי צרכים מיוחדים. ועדת השמה יכולה לאפשר לילד ללמוד בכתה 

הנמצאת בבי"ס רגיל או להפנותו, במידת הצורך, למסגרת כוללנית המותאמת לצרכיו. מקדמת 

אלו מסגרות אינטגרטיביות אשר בדרך כלל ממיינות ילדים על פי סוג הלקות: ליקוי למידה 

 מורכבים, הפרעות התנהגות, פיגור וכד'.

 

גרת, גם אם הזכאות שנים או בכל מעבר ממסגרת למס 3ועדות השמה ושילוב חייבות להיערך כל 

נשמרת: מגן לבי"ס יסודי, מיסודי לחטיבה, ומחטיבה לתיכון. אין חובה בוועדה אם יש שיפור בסולם 

אלא אם יש חילוקי דעות מקצועיים. לחילופין הוועדות חייבות להתכנס , )נניח מכוללני לשילוב(

 באותה שנת לימודים לבקשת המסגרת או ההורים. 

 

באחריות משרד החינוך. נציגות משרד הרווחה משולבת בועדות שילוב או  הינוניהול מערכת השילוב 

השמה כאשר משפחת הילד מוכרת ברווחה, או כאשר מתגלות בעיות רווחה בעת הטיפול בילד, כגון 

הזנחה או התעללות. מערכת הבריאות שותפה רק בהכנת האבחונים ומתן חוות דעת. יש הפניה 

ות בעיות נוספות כגון בעיית קשב, בעיה פסיכיאטרית, הפרעות שינה, למערכת הבריאות כאשר מתגל

 הפרעות אכילה וכד'. 

 

 קשיים וחולשות: 

  ,בשלב הגיל הרך, כאשר הילדים במסגרת גנים רגילים וטרם הכרה על ידי משרד החינוך

ית האבחונים והטיפולים ניתנים על ידי קופות החולים. בשלב זה קיים נתק בין המסגרת החינוכ

 לבין קופת החולים בגל הנוגע לעבודה עם הילד.

  ועדות סל השילוב מבקשות לקבל אבחונים מקופות החולים )בדיקת ראיה ושמיעה, דוח נוירולוגי

או התפתחותי(. התור לאבחונים אלו לרוב ארוך ודורש המתנה ממושכת. קופות החולים 

משום עלותם הגבוהה. הורים שאינם מסתייגות גם מביצוע האבחונים אצלם עבור משרד החינוך, 

 יכולים להמתין ושיש ברשותם משאבים אישיים שולחים לאבחונים פרטיים.   

  אמנם קיימת שאיפה לשלב ילדים בעלי צרכים מיוחדים בחינוך רגיל, אולם לא תמיד הדבר

מתממש. זאת בעיקר בשל הקושי של מסגרות החינוך הרגיל לתת במשאבים הקיימים מענים 

ליים לילדים בעלי צרכים מיוחדים, במיוחד לבעלי קשיים קוגניטיביים. מסיבה זו יש ניסיון טיפו

לדחוף ילדים עם בעיות התנהגות לחינוך המיוחד, אף אם אין קושי קוגניטיבי, מתוך הנחה 

 שמסגרות אלו ערוכות טוב יותר להתמודד עימם. 

  .ילד בעלי קשיים התנהגותיים עשוי יש קושי לשלב ילדים בעלי צרכים שונים בכיתה המקדמת

 להתקשות בשילוב בכיתה עם ילדים שמרביתם בעלי קשים קוגניטיביים או רגשיים, וההיפך.
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  לא קיים באופן שוטף, ובמקרה הטוב  –חינוך, רווחה, בריאות  –השילוב בין המערכות השונות

בביה"ס. בעיות  מתקיים בצמתי קבלת החלטות. דבר זה משליך על היכולת להתקדם עם הילד

הילדים קשורות לא פעם לקשיים בבית או למינון והרכב תרופות. התערבות משותפת בזמן אמת 

הייתה יכולה לסייע בקידום הילד. בהעדר שילוב שוטף בין המערכות, המשפחות הן שהופכות 

ל"מנהלות מקרה" המחברות בין המערכות. אולם זהו מאמץ מורכב שרק משפחות חזקות 

להתמודד עימו. וכפי שאמרה אחת האימהות בעלת שני ילדים בחינוך מיוחד בראיון  מצליחות

 . "ההצלחה של הילדים בחינוך המיוחד תלויה הרבה בהורים"עימה: 

  

  

 

 
 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 


