
 ממצאי סקר עדיפויות להקצאת משאבי קרן שלם  

 ה ברשויות  "בעיני מנהלי אגפי רווחה ורכזי תחום מש

 

 2016מרץ -ינואר

 



 :  משתתפי הסקר

 :רשויות מקומיות 98 -ה מ"השיבו על הסקר מנהלי אגפי רווחה או רכזי תחום מש 
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 ?לאילו צרכים נעזרות הרשויות בקרן שלם
   

 

 :  שלושת התחומים המובילים הם

   .( א.מ-ב 29%, בערביות 82%, ברשויות מקומיות 62%)      הצטיידות  ציינו 71%. 1 

     

 .( א.מ-ב 46%, בערביות 50%, ברשויות מקומיות 61%)בינוי ושיפוץ    ציינו 67%. 2 

  

 .( א.מ-ב 29%, בערביות 61%, ברשויות מקומיות 49%) *  א"פיתוח כ ציינו 55%. 3 

  

 השתלמויות  /הכשרות/קורסים *    
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 ?   האם הינך סבור כי הרשות בה אתה עובד נעזרת מספיק בשרותי קרן שלם

 .(  א.מ-ב 9%, בערביות 39%, ברשויות מקומיות 24%)   23% -כן . 1 

   

 .( א.מ-ב 64%, בערביות 39%, ברשויות מקומיות 55%)   54% -לא . 2
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 ?מדוע הרשויות לא נעזרות בקרן שלם

   

 :  שלוש הסיבות העיקריות שצוינו

 
 

 ה  "משהמינימלי של אנשים עם ' לנו ברשות את המסאין ציינו כי  22%. 1 

 .(א.מ-ב 67%, בערביות 5%, ברשויות מקומיות 13%)                                                                   

 הנדרש  ינג'המצשלנו יכולת לגייס את אין לרשות ציינו כי  20%. 2 

 .(א.מ-ב 9%, בערביות 32%, ברשויות מקומיות 19%)                                                                                                                              

 הקרןיודעים מהם תחומי הפעילות של איננו ציינו כי  19%. 3  

 .(א.מ-ב 21%, בערביות 22%, ברשויות מקומיות 13%)                                                                                                                              
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 סדרי עדיפויות בהקצאת משאבים

 

 :  יש לתת עדיפות רבה יותר בשנים הקרובות האפשרויותמבין שתי למי 
 

    :השקעה ב. 1 

    45% -וקבוצתי לאיכות חיים אישי קידום   לעומת  34% -( ציוד, שיפוץ, בינוי )בסיסיים צרכים       

 (  46% -.א.מ,  22% -ערביות,  52% -מקומיות)(                                        32% -.א.מ,  56% -ערביות,  28% -מקומיות)                  

  

   :השקעה באנשים המתגוררים ב. 2 

   16% -מעונות פנימייה /דיור מוגן  לעומת  69% -בית ההורים                                           

 (18% -.א.מ,  0% -ערביות,  5% -מקומיות(                                       )59% -.א.מ, 78% -ערביות, 71% -מקומיות)                                 
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   :השקעה בסיוע באמצעות. 3 

                          52% -ה "לאנשים עם משמסגרות /שירותים קבוצתיים  לעומת   22% -מענקים לפעילות אישית  

 (  50% -.א.מ,  61% -ערביות,  50% -מקומיות(                                                     )23% -.א.מ,  17% -ערביות,  24% -מקומיות) 

  

   :השקעה במזדקנים. 4 

   7% -השקעה רבה יותר מאשר באחרים   לעומת  70% -בדיוק כמו באחרים          

 (5% -.א.מ,  6% -ערביות,  9% -מקומיות(                                                        )73% -.א.מ, 72% -ערביות, 69% -מקומיות) 

  

 :  מתן מענקים בדגש על.  5 

   28% -ה"מענקים לצרכים אישיים של אנשים עם משלעומת    48% -מיזמים קהילתיים             

 (55% -.א.מ,  44% -ערביות,  47% -מקומיות(                                                        )23% -.א.מ, 33% -ערביות, 29% -מקומיות) 
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 .( א.מ-ב 0%, בערביות 0%, במקומיות 2%)            1-3גילאי  ציינו 1%. 1 

                             

 .( א.מ-ב 14%, בערביות 11%, במקומיות 24%)        3-21גילאי  ציינו 19%. 2 

  

 .(א.מ-ב 37%, בערביות 61%, במקומיות 33%)           21-45גילאי  ציינו 39%. 3 

  

 .( א.מ-ב 9%, בערביות 0%, במקומיות 5%)ומעלה     45גילאי  ציינו 5%. 4 

  

  

 ?מהי העדפתך בנוגע לקבוצת הגיל בה יש להתמקד בשנים הקרובות
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 .(  א.מ-ב 9%, בערביות 0%, במקומיות 4%) לגלות גמישות נדרשת בסיוע    אין ציינו כי  4%. 1 

  

 .(  א.מ-ב 59%, בערביות 79%, במקומיות 78%)לגלות גמישות נדרשת בסיוע    ישציינו כי  73%. 2 

  

 
 גמישות בסיוע של קרן שלם  

 
 

 ?י משרד הרווחה"האם על הקרן לסייע בתוכניות אותן הרשות יזמה ומפעילה אך הן אינן מוכרות ע  

 
 
 

 ?או בהשתתפות נמוכה שלהן/מוגדל ולדעתך מסיוע רשויות בפריפריה צריכות ליהנות האם 

 .(  א.מ-ב 68%, בערביות 61%, במקומיות 67%)    66% -כן . 1 

   

 .(  א.מ-ב 5%, בערביות 11%, במקומיות 10%)     9% -לא . 2
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 הערות והתייחסויות חופשיות של הרשויות

 
 :מגמות חוזרות   

  

 .  הוסיפו התייחסות חופשית לסקר 57, הרשויות 98מתוך  

 :ציינו כי 20 -מתוכם  

 (אקונומית נמוכה-וגם לרשויות ברמה סוציו)יש צורך בהתייחסות מקלה ומתן עדיפות לרשויות בפריפריה  

 :ציינו כי 8 -ו 

 (ה"מעבר לאנשים עם מש)יש צורך בהרחבת פעילות הקרן במתן שירותים לאוכלוסיות נוספות  
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 הערות והתייחסויות חופשיות של הרשויות

 
 :ציטוטים של חלק מהרשויות  

 .  יש לקחת בחשבון גמישות בנוגע למספר משתתפים במסגרת*  

 ה ברשות להתחלת שיתופי פעולה עם הקרן"גמישות בנושא כמויות מינימליות של אנשים עם מש*  

ה ובני "ברצוני להודות לקרן על ההתגייסות והמחוייבות למען אוכלוסיית מש, ראשית ולפני הכל*  
כי  , אבקש לציין. הדברים לא מובנים מאליהם. משפחותיהם וזאת בסטנדרטים הכי גבוהים ומכבדים

מקשה עלינו והיינו שמחים באם ההגמשה  , א"ינג של הבטל'העמדה של הקרן המתנה את הסיוע במצ
 .שהייתה עד לאחרונה תובא בחשבון ובנסיבות הרשות והקשיים עימם אנו מתמודדים ברמה המקומית

חשוב לי להבהיר כי בעיני נדרשת גמישות או מעין   3בשאלה. 2תודה על סקר צרכים חשוב ומקיף *  
עם קשיים   24תושבת עם תסמונת דאון בת : ועדת חריגים לאלו הנופלים בין הכיסאות לדוגמא"

אורטופדיים שונים הנמצאת במסגרת תעסוקתית יומית אולם בשעות אחר הצהריים זקוקה להמשך קשר  
 טיפוח ופעילות לפחות פעמיים בשבוע  , אישי
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פריפריאלית וחרדית לא יכולים להקים מסגרות  פורמליות בישוב בגלל שאין לנו  ,אנו כרשות קטנה*  
, אבו גוש והישובים החילוניים -אנחנו גם לא יכולים להתחבר למי שלידינו. מספיק אנשים בכל קבוצת גיל

 .  אולי אתם יכולים לעזור לנו לפתח מענים מצומצמים אך נדרשים. בגלל המגזר

אנו נמצאים כיום לאחר וועדת היגוי בנוגע להקמת מסגרת יומית למזדקנים הנשארים לפי שעה לגור *  
 .  ברוח זו מתוך כוונה להיעזר בקרן -תשובותיי שלהלן . בבית

בעקבות הרפורמה  . בעבר קרן שלם הייתה מעורבת במתן קורסים והשתלמויות לעובדים סוציאליים*  
הייתי שמחה לראות את קרן שלם לוקחת חלק במתן , כמו כן.  הכשרות אלו הופסקו והחוסר ניכר בשטח

 . סיוע לכל הצרכים המיוחדים

מאפשרת  , בה תהליך קידום קבלת תמיכה הינו פשוט ולא מורכב, קרן שלם בהיותה קרן נגישה וזמינה*  
גיל ורמת , תחום, ה בכל נושא"לפתח מגוון שירותים לאוכלוסיות מש, בפתיחות שלה לשמוע על כל נושא

 . תפקוד ורואיה לשמש מודל לחיקוי של קרנות אחרות

 
 התייחסויות חופשיות -המשך 

 
 

12 



קרן חשובה מאוד יש להגמיש הסיוע ולהגדילו גם לאוכלוסיות עם מוגבלויות נוספות בכלל תחומי הסיוע  *  
 !!!  של הקרן

מאפשרת  , בה תהליך קידום קבלת תמיכה הינו פשוט ולא מורכב, קרן שלם בהיותה קרן נגישה וזמינה*  
גיל ורמת , תחום, ה בכל נושא"לפתח מגוון שירותים לאוכלוסיות מש, בפתיחות שלה לשמוע על כל נושא

 . תפקוד ורואיה לשמש מודל לחיקוי של קרנות אחרות

.  קרן שלם היא קרן מצויינת אשר מסייעת בצורה מופלאה לקדם שירותים ומענים לאוכלוסיית משה*  
בכל  . שיקום -להבנתי חשוב כי תקדם גם מענים וסיוע לפיתוח שירותים בקהילה וברשויות לאנשים נכים 

האוזן הקשבת והסיוע שניתן על ידי הצוות , הרבה תודות והוקרה לקרן על פעילותה הברוכה, מקרה
 . המקצועי 

 
 התייחסויות חופשיות -המשך 
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