
 מארק שמיס -הכרה ותוכניות , אגף הערכה

 

 

 הערכה                                                הכרה

 

 

 
              

                

 תכניות                



 הכרה ותכניות, האגף להערכה

 מנהל האגף

,  שרות ראייה

שמיעה  

 וטכנולוגיה

שרות לידע  

 ומומחיות

שרות להערכה  

 והכרה

 מרכזי הערכה וזכויות

 ועדות אבחון

 הכרה

 שיטות טיפול 

 תכניות אישיות

 ניהול ופיתוח ידע 

 הכשרה ומחקרים

 שימור ופיתוח מומחיות

 שירותים ישירים לכבדי ראייה

 שירותים ישירים לכבדי שמיעה

 טכנולוגיה

 שיקום תפקודי והנגשה



 הקמת מרכזי הערכה וזכויות

 

מרכזי הערכה והזכויות -אישור מודל ההפעלה 
 
 מסלולים  4 -מוגבלויות  למינהל" מסלולי כניסה"הסדרת

 צוותי עבודה-עיקריים 
 
 צמצום פערים   -שיפור ממשק עם המוסד לביטוח הלאומי 

 והכרה הדדית   
 
 שינוי שיטת ההערכה בתחום מוגבלויות( מבוססICF )-  

 התנעה
 
 על פי שיטה חדשה -פיתוח והתאמת כלי מיון והערכה 

 
התנעת מחקר תיקוף שיטת הערכה חדשה 

 
 מענה מעמיק ומותאם לצרכים ותפקוד   -תוצרים ללקוח 
 
 



 שימור ופיתוח ידע ומומחיות

 הנחיות, כלים, מדיניות -ידע הבנת פערי •

 

כלי , הכשרה -ידע בחינת אפיקים לשימור ופיתוח •
 וירטואלייםאפיקים , עבודה

 

 בשדההכשרה לאנשי מקצוע  -מוגבלויות  מינהל•

 

 הסדרת תהליכי פיתוח ההון האנושי והכשרה  •

 בראיה רוחבית       

 

שיתופי  , ספרותסקירת  -קיים בידע הגברת שימוש •
ל מהשדה ומן  "מהארץ ומחופעולה עם מומחים 

 האקדמיה

 



 טכנולוגיה

 :  התנעת מהלך מיפוי הטכנולוגיה המסייעת•

 .מצב נוכחי מול חזוןתמונת        

 

 מאפיינים אישיים, הגדרת תחומים, אפיון המיפוי•

 

 בשדההטמעת שימוש בטכנולוגיות מתקדמות •



 יצירת פלטפורמה לפיתוח מענים 

 מוגבלויות למינהל BIמערכת •

 

 (2017סוף ) במינהלצילום מצב בעת הכניסה לעבודה •

 

,  היקפי מקבלי שירות, נתונים על שינויים באוכלוסיית היעד•
 שינוי מגמות

 

,  מחוזות -ניתוח שינויים במגמות של קבלת שירותים •
 מגזרים, מסגרות

 

 הצעה לפיתוח מענים חדשים על פי מיפוי הפערים  •

 וניתוח מגמות         



 תמונת עתיד

"לשירותים חברתיים המתייחס לכלל מאפייני  " שער כניסה
 רצונותיו ומוגבלויותיו, חזקותיו -האדם 

 
  הערכה המספקת בסיס רחב לבניית מעטפת 
 מענים אישית     
 
 תוצאות הערכה יאפשרו בחירת המסגרת המתאימה ביותר

 בתוכהלאדם והתאמת תכנית אישית 
 
    אפיון שירותים ומענים על פי היכולת לתת מענים לצרכים

 בתחום מסוים לאוכלוסייה מסוימת



 המשך -תמונת עתיד

,  התנהגות מאתגרת)מדיניות בתחומי תוכן שונים •
 (התערבות בתחום מיני חברתי ועוד

 

שיטות התערבות וכלים מקצועיים מגוונים על פי תחומי  •
עבור אנשי מקצוע  -חיים עיקריים וסוגי מוגבלויות שונים 

 ולקוחות

 

 מידע וידע, אדם על בסיס נתונים מוכווניפיתוח שירותים •

 

 אסטרטגיות שונות של מתן שירות -" גמישים"מענים •

 

 -שימור ופיתוח כישורים , מענים רחבים להנגשה•
 סיוע אישי ועוד , טכנולוגיה מסייעת

 

 


