
 מוגבלויות מינהל

 אגף בכיר לדיור



   -ייעוד האגף 
לספק רצף של מעני דיור הולמים 

לכל אדם עם  , ומקצועיים
 על פי צרכיו ורצונותיו  , מוגבלות

 מסגרות דיור   291
 דיירים במסגרות 15,032

   

       1,285 
 עובדים במעונות      

 ממשלתיים   
  

   -2018כ תקציב "סה
2,288,943,000 ₪ 



השירות לתמיכה  
 וסטנדרטים

 

סטנדרטים ונהלים 
השמה 
עבודה סוציאלית 
חינוך ופנאי 

 בקהילההשירות לדיור 
 

מערכי דיור 
  דירות 
 בקהילהמעבר ושילוב 
  פיתוח מודלים לדיור

 בקהילה  

 השירות לדיור תומך
 

 פנימייתייםמעונות 
מעונות ממשלתיים 
חירום ונגישות 
  פעילות יומית

 ותעסוקתית במעונות
 
 

 אגף בכיר לדיור



  ,חדשיםדיירים  517
נקלטו במסגרות  

לא )הדיור השונות 
כולל מעברים בין 

 (מסגרות

 +מפקחים ארציים  8
: מפקחים במחוזות 28

אחראים להתנהלותם 
התקינה של מסגרות  
הדיור ולרווחתם של  

 הדיירים  

 291הפעלת 
 , מסגרות דיור

  15,032עבור 
ממסגרות   :דיירים

דיור כוללניות ועד  
דירות עצמאיות  

 בקהילה
 

 42מכרוז של 
קיימות מסגרות 
לחיים  כבתים 

עם לאנשים 
 אוטיזם

 

   -תפקידיםלבעלי הכשרות 
  95, מנהלים 55: שנתיות

מורים  120, סים"עו 45, רכזים
  247, ומדריכים שיקומיים
בשלשת מדריכים ומטפלים 

 . השירותים
  -עובדים 640: ורענוניםיומיות 

ניהול  , סדנאות תחכים
 סיכונים והזדקנות דיירים

 2017בשנת 

   -פתיחה 
מסגרות דיור  20של 

המותאמות , חדשות
לצרכים משתנים 

 של דיירים
  8של  -הרחבה 
 מסגרות
 19של  -פתיחה 
 שלוחות  

  

הישגים  
 מרכזיים

נתונים  
 מרכזיים



: משימה שלישית
בחינת תפיסות  , חקיקה

 מחקר מלווה, ומודלים
תקנות ונהלים, חקיקה 
  בחינת תפיסות

 ומודלים קיימים
ביצוע מחקר מלווה 

 :  משימה שנייה
פיתוח והטמעת כלים לשיפור 

 איכות המענים במסגרות הדיור
מודל לתעסוקה במעונות 
מוגנות ומוכנות לחירום 
דיירים מזדקנים וילדים צעירים 
תזונה ובריאות השן, בריאות 
 העשרה ופעילות פנאי 
עבודה סוציאלית שיטתית 

 :  משימה ראשונה
מתן מענה מקצועי ומותאם  

 לאוכלוסייה הזקוקה למענים של דיור
מענים חדשים בדיור בקהילה 
מענים חדשים בדיור התומך 
פיתוח מעונות ממשלתיים 
מדיור פנימייתי לדיור בקהילה -מעברים 

 :  משימה חמישית
גיבוש סטנדרטים  

 ונהלים
 

 משימות עתידיות

 : משימה רביעית
גיבוש והבניית הנהלת  

 ומטה האגף
 הבניית עבודת הנהלה

 ומטה האגף
  עבודה שוטפת עם מנהלי

 מסגרות ומפעילים
תכנים ושיטה -פיקוח 
פיתוח הצוותים במעונות 

 



 מודלים ייחודיים בדיור

 מדדי תפוקה
 

11 מכינות 
2   סיעודי -מערכי דיור בקהילה 
10 קהילות פונקציונליות 
3  מסגרות למזדקנים 
 ופתיחת דירות   -פיתוח מודלים

 זקנים, ילדים, לזוגות
6  מערכי דיור כפריים 
2   מסגרות למתבגרים ולבוגרים

 עוברי חוק עם מוגבלות

 מדדי תוצאה
50%   מהדיירים הצעירים במכינות

 ישולבו בצבא
50%   מהדיירים במסגרות הדיור

 לימודים  /השונות  ישולבו תעסוקה 
60%   מהדיירים במסגרות הדיור

השונות  ישולבו בתכניות פנאי 
 בקהילה

 דיור בקהילה
 מערכי דיור בקהילה -קהילות פונקציונאליות  ,

הכוללים קהילה קולטת ושילוב מרבי של  
 הדיירים בה

פיתוח מודלים של דירות לאוכלוסיות ייחודיות 
מכינות לצעירים מתחומי המוגבלויות השונות  ,

להקניית מיומנויות והכנה להשתלבות  
 בקהילה ובעולם העבודה

  מערכי דיור לאנשים סיעודיים צעירים
צ "לעניין בג -משרדית -המלצות הוועדה הבין)

 (  סיעודיים
 מסגרות חוץ ביתיות עבור אנשים מזדקנים עם

 או הנמכה קוגניטיבית/נכות פיזית קלה ו
 

 דיור תומך
 שיאפשרו , נכותייםמערכי דיור כפריים רב

 המשך מגורים בסמוך למשפחות המוצא
  מסגרות כוללניות למתבגרים ולבוגרים עם

או שאובחנו  /שביצעו עבירות מין ו, מוגבלות
 כבעלי רמת מסוכנות מינית גבוהה 



 מדדי תפוקה
 

   2018בשנת 
דיירים יעברו מהמעונות   300

 לשלוחות ולדיור ייעודי בקהילה

 מדדי תוצאה
 

90%   מהעוברים לדיור בקהילה
 יישארו משולבים בקהילה  

 (לא יחזרו למעונות)     
 
80%   מהמשולבים בדיור

בקהילה ישולבו בתעסוקה  
 ובפעילות פנאי בקהילה

 
 וועדות היגוי במעונות לאיתור והכנת

 הדיירים ובני משפחותיהם למעבר
 
 וועדות היגוי יישוביות לאיתור מענים

 בתחום התעסוקה והפנאי 
 
איתור ושיבוץ במסגרת תעסוקתית 

 וגיבוש תכנית לשעות הפנאי בקהילה     
 
 בניית סל   -תכנית סיוע לדיירים במעברים

 תמיכה נוסף לצורך השילוב בקהילה  
 
דירה/שלוחה -מעון: פיצול סמלים 

 
מחקר מלווה לבחינת המהלך 

 
 

 מעבר מדיור  -" מעברים"
 פנימייתי לדיור בקהילה



פיתוח המעונות  
 הממשלתיים

 מדדי תפוקה
 תפיסתי

מעונות 11 -מיפוי המצב הקיים ב 
בניית מודל להפעלת מעון : 

 התאמת כוח האדם , אישור המודל     
 למודל התפיסתי והכנת תכנית     
 לפיתוח כוח אדם     

 
 : משאבים

 לפחות פרויקט אחד  -בינוי ושיפוצים
 בכל מעון 

 מבנים קיימים  3שיפוץ- 
 בשלושה מעונות

כולל  , החלפת מערכות מרכזיות
 כיבוי אש בשני מעונות

הנגשה בשלושה מעונות 
 2018 -דירות בקהילה  3פתיחת 
א לצורך  "הגדלת סטנדרט כ

 טיפול באוכלוסייה סיעודית

  -בניית מודל תפיסתי להפעלת מעון
 
  מעבר מפעילות בביתנים לפעילות

 במקבצי  דירות  
 הקמת דירות הכשרה ודירות המשך

 בקהילה
  הבניית עבודת המעון כנותן שירות

 לקהילה
  התאמת מודל ההפעלה והפעלת מודלים

 תקציביים גמישים  
א למשימות המשתנות"פיתוח והכשרת כ 
  התאמת המבנים והפיכתם לראויים

,  העומדים בתנאי הביטחון, ומכבדים
 הבטיחות והנגישות



 2025 

 
  -ברמת הלקוח 

  מרבית הדיירים יגורו במסגרות קהילתיות
 המתאימות לרצונותיהם ולצרכיהם

  רצף של מעני דיור מגוונים המותאמים לצרכי
על פי סוג  , רב נכותי: הדיירים השונים

 מגדר ומגזר, גיל, מותאם תפקוד, המוגבלות
  דרכי התערבות יהיו מותאמות לאוכלוסיות

הדיירים השונות ויפותחו מודלים ייחודיים 
 בהתאם

  לכל דייר יותאם גם תקציב אישי המותאם
 לצרכיו  

מענים מותאמים לאוכלוסיות ייחודיות  ,
אוכלוסייה עם התנהגויות   -לדוגמא 

 לאוכלוסיית המזדקנים במסגרות, מאתגרות
 

  -ברמת הארגון 
,  המבנה ארגוני, יושלם תהליך בניית אגף הדיור

 האחדת ויצירת סטנדרטים ונהלי עבודה
 
 



 מכינה לחיים עצמאיים

 מדדי תפוקה
 

6 -דיירים ב 120 -קליטת כ 
 6.18עד ( צפון ומרכז)מכינות 

5 -דיירים ב 100 -קליטת כ 
 12.18מכינות עד 

 מדדי תוצאה
 

 12.18עד  -שילוב חניכים בצבא  ,
50% 

עד  -לימודים /שילוב בתעסוקה
12.18 ,50% 

 שילוב חניכים בתכניות פנאי
 60%, 12.18עד  -בקהילה 

 עבור , מכינות במחוזות השונים 11הקמת
 .צעירים מתחומי המוגבלויות השונים

 
 שנים 3משך השהות עד  . 

 
  תכנית ממוקדת לשיפור בתפקודי היומיום

, ולהעלאת רמת העצמאות והדימוי העצמי
 של משתתפי התוכנית 

 
  הקניית מיומנויות והכנה להשתלבות

 בקהילה בעולם העבודה  
 
  שילוב הצעירים במסגרות שונות כמו

שירותי פנאי , תעסוקה, אקדמיה, צבא
 'וכד

 



 מסגרות דיור כפריות  
 נכותיות -רב 

 מדדי תפוקה
 

 הפעלת דירות רב נכותיות במגזר
 6הפעלת , 12.18עד  -הכפרי 

 בתים

 מדדי תוצאה
 

  שיפור במיומנויות תעסוקתיות
  80%, 12.18עד  -בקהילה 

 משולבים בתעסוקה
 
 עד   -שיפור במיומנויות חברתיות

משולבים בתכניות   90%, 12.18
 פנאי

הקמת בתים לחיים בסביבה כפרית ,
 , בסמוך למשפחות ולקהילות המוצא

 עבור צעירים עם מוגבלויות שונות     
 
הן בבתים  , הקניית מיומנויות בחיי יום יום

 והן בשימוש במשאבי הקהילה
 
 שילוב בתכניות תעסוקה ושעות פנאי

בהתאם לצרכי ורצונות , אישיות בקהילה
 הדיירים

 



אגף הדיור  -משולבת 
 ושירות המבחן למבוגרים

 מדדי תפוקה
 

 עם רמת , דיירים 8קליטת
 12.18עד  -מסוכנות גבוהה

  הכנת תכניות אישיות לדיירים
להפחתת התנהגות מינית 

   12.18עד  -מסכנת 

 
 

 מדדי תוצאה
 

 צמצום אירועי פגיעה מיניים
בתוך  30%הפחתה ב  -במסגרת 

 חודשים מיום קליטתם   6
 

  התאמת מבנה לצרכים הייחודיים של
 הקבוצה

 
  קליטת והכשרת צוות לטיפול ייעודי

 בפוגעים מינית
 
קליטת דיירים עם רמת מסוכנות גבוהה ,

 בהפניית שירות המבחן  
 
  הקניית מיומנויות וכלים להתנהלות יום

 יומית ולצמצום אירועי פגיעה מיניים
 
 שילוב בתכניות תעסוקה ושעות פנאי

 בהתאם לצרכי הדיירים  , אישיות במסגרת
 
 
 



מערכי דיור בקהילה לאנשים 
 עם נכויות פיזיות קשות

 מדדי תפוקה
 

 18דירות וקליטת  3פתיחת 
 דיירים

 מדדי תוצאה
 

  שיפור במיומנויות תעסוקתיות
  90%, 12.18עד  -בקהילה 

 . משולבים בתעסוקה
 עד   -שיפור במיומנויות חברתיות

משולבים בתכניות  100%, 12.18
 פנאי

  שימור ושיפור ביכולות פיזיות של
 מהדיירים 30% -דיירים 

והתאמת דירות בקהילה לקליטת  הנגשת
 דיירים

 הסמוכות  , דיירים בשתי דירות 18קליטת
להוסטל ופתיחת דירה נוספת במחוז 

 המרכז
 
הן בבתים  , הקניית מיומנויות בחיי יום יום

 והן בשימוש במשאבי הקהילה
 
 שילוב בתכניות תעסוקה ושעות פנאי

 בהתאם לצרכי הדיירים  , אישיות בקהילה
 


