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 2016ינואר                                                                                                 
 משפחות יקרות,

 
 

 דו"ח מנהל האגף למוגבלות שכלית התפתחותית )מש"ה(הנדון: 
 
 

אני שמח לשתף אתכם זו השנה השלישית בפעילויות העיקריות שהאגף למוגבלות 
 2015תחותית במשרד הרווחה והשירותים החברתיים ביצע במהלך שנת שכלית התפ

 .2016ולהציג בפניכם את התוכניות המרכזיות לשנת 
 

הפעילות מבוססת על המשכיות ורצף, כך שבחלקים נרחבים מהתוכנית אנו עוסקים 
במהלכים רב שנתיים, המצטברים כל אחד בתחומו, למהלך כולל שעיקרו שיפור מתמיד 

 החיים של האנשים המטופלים במסגרות ובמערכות האגף.באיכות 
 

עסקנו בעיקר בגיבוש התפישה של היעד המרכזי שקבענו לעצמנו, של  2015בשנת 
 איש החיים כיום במעונות הפנימייה ויציאתם לדיור בקהילה. 900מעבר של 

 ( שנים 3מהדיירים בפנימיות תתווספנה במהלך רב שנתי ) 15%קבוצה זו המונה כיום 
 איש החיים כבר כיום בהוסטלים ובדירות בכל רחבי הארץ. 3,100 -ל
 

ביצוע התוכנית במתכונת אותה גיבשנו התעכב, כוון שלא אושר תקציב מדינה בשנת 
נחל בביצוע מהלך זה, מהלך שיש לו חשיבות אדירה  2016ואנו תקווה כי בשנת  2015

 עם מש"ה.בתפישה שלנו את מקומו, צרכיו וזכויותיו של האדם 
 

לצד מהלך זה, נתקבלה לאחרונה החלטת שר הרווחה והשירותים החברתיים על הקמת 
מינהל מוגבלויות במשרד, מינהל שיאחד את שלושת האגפים במשרד, העוסקים 

 באוכלוסיות שונות עם מוגבלות )מש"ה, שיקום ואוטיזם(.
 

ות לאדם על פי פירושו של מהלך זה להבנתנו הוא שינוי תפישה משמעותי והתייחס
 צרכיו, תפקודו ורצונותיו ולא על פי סוג המוגבלות שלו.

 
 אני מעריך שהיתרונות של מהלך זה תהיינה גדולות לאין שיעור מהחסרונות 

 וממחיר השינוי.
 

אנו צופים כי מהלך זה יגרום להפחתת הסטיגמה שעדיין קיימת כלפי אנשים עם מש"ה 
חד, ומאידך נמשיך ונפעל לשמירה מלאה והגברת השילוב של האנשים בקהילה מ

 וקפדנית על היקף השירותים והתכניות הניתנות כיום לאנשים עם מש"ה.
 

חשוב לנו לציין כי מהלך זה נעשה בתיאום ובשיתוף מלא עם ארגון אקים וארגוני סינגור 
 נוספים, כמו גם משרדי ממשלה אחרים, רשויות מקומיות ועוד.
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 ואותם נמשיך ונפתח גם  2015 -אים שבהם עסקנו בלהלן בקצרה פירוט הנוש

 .2016בשנת 
 

 2015ביצוע  – בתחום הקהילה
 

 מהלך רב שנתי     המשך מהלך פתיחת מסגרות יום חדשות

  

 

 מהלך רב שנתי  מפעלים 30 ישכיום  –המשך מהלך פתיחת מע"שים תעשייתיים 

 

 מהלך רב שנתי   מים פתיחת מועדונים חברתיים נוספים ועיבוי המועדונים הקיי

 

 הרחבת היקף הפעילות בתחום –שווים במדים 

 מהלך רב שנתי    )בוטלה ההשתתפות הכספית של ההורים בפעילות זו(

 

 ימי לינה נוספים 2,000 -אושר תקציב ל –מכרז חדש לנופשונים למשפחות 

 

 פתיחת מיזם משותף חדש  "אני ואימי" עם עמותת שלווה

 שבין המשפחה לה נולד ילד/ה עם מש"ה לבין גורמי לעידוד ושיפור הקשר 

 המקצוע המטפלים במגוון רחב של נושאים

 

 מהלך רב שנתי     פעילויות בשיתוף עם מסד נכויות בג'ויינט

 

 מהלך רב שנתי    פעילויות בשיתוף עם קרן שלם במגוון רחב של נושאים

 

 ד החינוך, ג'ויינט וערוץ הילדיםהשותפות בקמפיין בשיתוף עם משר –קמפיין תנועות הנוער 

 בטלוויזיה

 

 קורסי הסמכה למטפלים במסגרות היום ומתן תמריץ שכר למטפלים 2בוצעו 
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 2016-ב בוצע סקר בטיחות בעבודה במרכזי היום ובמרכזי התעסוקהי

 

 שותפות במהלך ופתיחת קורס –רפורמה במחלקות לשירותים חברתיים 

 

 מהלך רב שנתי   במחלקות לשירותים חברתיים יעודי לעו"סים מתחום המוגבלות

 

 גובשה מדיניות עדכנית בתחום הטיפול בסיעודיים המורכבים במסגרות היום

 

 החלטה על מתן עדיפות להשמת ילדים המיועדים להוצאה מחוץ לבית 

 במשפחות אומנה בעדיפות ראשונה

 

 פיות בלוס אנג'לס ארה"ביציאה של אנשים להשתתפות בתחרויות האולימ –ספיישל אולימפיקס 

 

 :2016שנת בפעילות המתוכננת לביצוע 

 

 שדרוג תעריפים למע"שים והגדלת תשומות כ"א המטפל 

 

 בניית מודל לקליטה של אנשים מהבית לתרחיש רעידת אדמה/מלחמה

 

 בניית מודל הפעלה חדש –מודל משפחתונים 

 

 הקמת מרכז ייעודי בתחום –מרכז הכוון תעסוקתי 

 

 מיסוד מודל ההפעלה הקיים והרחבתו –למשפחה מרכזים 

 

 לעבודת הפיקוח isoפיתוח מודל 
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 2015ביצוע  – בתחום הדיור החוץ ביתי

 

 מהלך רב שנתי   המענים הקיימים הגדלת היקף ומגוון –פתיחת מסגרות חדשות 
 

 מהלך רב שנתי  באמצעות פתיחת דירות ושלוחות חדשות –הרחבת מסגרות קיימות 
 

 מהלך רב שנתי    רב שנתי של ביצוע שיפוצים ושיפור רמת הדיור מהלך
 

 דירות להרחבת המענים לדיירים  9אישור הביטוח הלאומי לרכישת 
 מהלך רב שנתי        במעונות הממשלתיים

 
 מהלך רב שנתי   הגדלת תקן כ"א בקבוצות טיפול לאנשים סיעודיים במעונות

 
 כי ההזדקנות של הדייריםפיתוח מענים מקצועיים נוספים לצר

 מהלך רב שנתי     )בשיתוף עם יחידת הבריאות ותוכניות הקידום(
 
 

 מהלך רב שנתי   במספר בשיח סוד בירושלים 20 -פתיחת מרפאת השיניים ה
 

 הגדלת תקן קבוצות טיפול לאוטיסטים שהם גם בעלי מוגבלות שכלית קשה
 מהלך רב שנתי         )אבחנה כפולה(

 
 היערכות של המסגרות למצבי חירום כולל רכישת גנרטוריםשיפור ה

 מהלך רב שנתי      לכל המעונות הפרטיים )מקרן שיפורים(
 

 הרחבת הפעילות חברה בתחומי הספורט ואורח חיים בריא
 )עם הטוטו/מפעלות חינוך וחברה/ספיישל אולימפיקס/

 מהלך רב שנתי       מיזם כנפיים של קרמבו(
 

 הרחבת מטה השירות: אישור תקנים נוספים וחדשים לתחומים הבאים:
 מפקח ארצי מעבר לקהילה )בתהליך איוש(

 מפקח ארצי ריפוי בעיסוק )בתהליך איוש(
 

 מעבר לעבודה של המפקחים בסביבה ממוחשבת –פיקוח 
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 :2016פעילות המתוכננת לביצוע בשנת 

 
 אנשים מהמעונות לקהילה פתיחת דירות נוספות במהלך המעבר של

 
 מהלך יישום רב שנתי בניית תקנות והגדלת היקף לכ"א בהוסטלים ודירות )יש הסכמה(

 
 בניית מודלים חדשים להפעלה:

 
 הקמת מסגרות מגורים בקהילה פונקציונאלית/הוסטל כוללני )כולל מרחבי דיור כפריים

 
 סףפרסום מכרז נו –מגשימים חלום )פרוייקט התנדבות בצבא( 

 
 שינוי ושדרוג תקנות תנאי רמת החיים של הדיירים במעונות

 
 

 :2015נושאים נוספים שבוצעו בשנת 
 

 בניית כלי התערבות טיפולי שפותח ע"י היחידה הרפואית באגף 
 עם פרופ' יעקב גינדין מאוניברסיטת חיפה עבור 
 מהלך רב שנתי    (2016אנשים זקנים ומזדקנים במסגרות )ישום בשנת 

 
 מהלך רב שנתי      ועדות אבחון ראשונות 2,000יצוע ב
 

 מהלך רב שנתי      ועדות אבחון חוזרות 3,300ביצוע 
 

 יציאה לפולין – 6משלחת השחר 
 

  :2016נושאים נוספים מתוכנן 
 

 1969 -עדכון חוק הסעד מ
 

 חשיבה תוצאתית  גיבוש ועדכון תפישה ונהלי 
   עבודה בתחומים הבאים

 ות מאתגרתהתנהג     
  
 נהלים רפואיים     
  
 נוהל אירוע חריג     

 
 תחכים )נוהל בדיקת אירועים(     

 
 : גיבוש ועדכון תפישת אפוטרופסות2016מתוכנן      
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 שיפור הממשקים עם משרדי ממשלה אחרים: בריאות, חינוך, כלכלה,

 רב שנתי מהלך   שיכון, ביטוח לאומי, מרכז שלטון מקומי, קרן שלם, ג'וינט
 
 

 משלחת לאירלנד )האיחוד האירופי( קשרים בינ"ל
 

 משלחת לאנגליה  
  
 משלחת לגרמניה  

 
 סיור ועד המעונות הפרטיים בקנדה  

 
 אירוח כנס בינ"ל בחיפה בנושא מעבר לדיור לקהילה ואפוטרופסות

 
 אירוח משלחת מומחים מחו"ל בנושא מעבר לדיור בקהילה

 
 , גואטמלהאירוח משלחות מחו"ל: סין

 
 קורסים והשתלמויות:

 
 בוצעו קורסי הכשרה יעודיים ל: מטפלים, עו"סים לחוק, מנהלי מרכזי תעסוקה

 
 בוצעו תהליכי העשרה לבעלי התפקיד הבאים:

 מטפלים ותיקים, מפקחים, עו"סים, צוות רפואי, מקצועות בריאות ועוד
 

 ביצוע קורס מפקחים ארציים  קורסים והשתלמויות: 
 צוע קורס למנהלי מסגרות דיור תומךבי    
 ביצוע קורס הסמכת אקדמאים לתפקידי טיפול    
 ביצוע קורס למנחים בתחום הטיפול מיני חברתי    
 ביצוע קורס מנהלי מסגרות תעסוקה    

 
 

 מחקרים ידע ופרסומים: 
 

 מהלך רב שנתי       חבירה למיזם ישראל דיגיטלית 
 

 ם תדריך סטנדרטים וניהול איכותפרסו –מרכזי רש"ת )מע"שים( 
 

 פרסום סקירת ספרות בתחום תהליכי אבחון ואבחנה כפולה
 

 באמצעות פרופ' אריק רימרמן מאוניברסיטת חיפה –ביצוע מחקר בתי אב 
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 באמצעות מכון ברוקדיל בג'וינט –ביצוע מחקר לבדיקת אי צריכת שירותים 

 
 בשיתוף קרן שלם –פרסום דו"ח האכלה נכונה 

 
 הוכן אוגדן ידע למפקחים

 
 הוכן ופורסם מילון מונחים בתחום מש"ה

 
 הוכן ופורסם תדריך מעודכן לרכזי תוכניות קידום

 
 הופעל מיזם אתר אינטרנט משרדי בנושא זכויות ומיזם כל זכות

 
 

 ביצוע מחקר בנושא היקף השימוש בתרופות פסיכוטרופיות  : 2016מתוכנן 
 למיצוי זכויות האנשים עם מש"ה  שיפור הקשר עם קופות החולים

 תוכניות למניעת זיהומים
   
 בשיתוף ביה"ס הריאלי בחיפה 7יציאה לפולין של משלחת השחר   

 
 שדרוג אתר אינטרנט האגפי באתר המשרד

 
 שדרוג קו המידע לציבור בכלל נושא פעילות המשרד ובכלל זה גם אגף מש"ה – 116קו 
 
 

 :לסיכום
 

 היא להעביר לידיעתכם את המידע הן ברמת האגף, הן על המסגרת מטרת הדווח למשפחות 
 והן על בן משפחתכם.

 מידע זה מועבר אליכם באמצעות המסגרת המטפלת.
 

 בכל הקשור לנושאים שהוצגו בדו"ח, אני מזמין אתכם להעביר כל הצעה, רעיון 
 rachelv@molsa.gov.ilהמיועדים לשיפור השירות באמצעות המייל ל: 

 
כן: אני מזמין אתכם להיכנס ולקבל מידע נוסף על פעילות האגף גם באתר האינטרנט של -כמו

 משרדנו, בו תוכלו לצפות בנושאים הקשורים לאגפנו.
 

אני רואה כל אחד מהעובדים באגף, על כל שלוחותיו ומערכותיו מחוייב לשמור ולהשקיע באיכות 
 פול ואיכות החיים של בן/בת משפחתכם ולבנייה יחד איתכם של מארג חיים הטי

 עם משמעות והנאה

 
 גדעון שלום           
 סמנכ"ל בכיר           
 ומנהל אגף מש"ה           
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 מדינת ישראל   
 והשירותים החברתיים משרד הרווחה

 האגף לאנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית
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