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 הקדמה 
 

קרן שלם הינה קרן של הרשויות לפיתוח שירותים לאנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית, 

 הפועלת בשיתוף עם משרד הרווחה. ,מיסודו של המרכז לשלטון מקומי

שנה לרשויות מקומיות ואיזוריות בפיתוח שירותים בקהילה לאנשים עם   40הקרן מסייעת כ 

 מש"ה.

מרבית מענקי הקרן ניתנים לפיתוח פיזי: בניה, שיפוץ וציוד מסגרות יום ודיור לאנשים עם  

 מוגבלות שכלית. 

שכלית בחיי הקהילה מהווה אבן דרך בעשיית חזון קרן שלם לשילוב אנשים עם מוגבלות 

וההקשבה לשותפים ברשויות המקומיות הינה אחד מעקרונות העבודה של  ,הקרן לדורותיה

  הנהלת הקרן והצוות. 

  בשנים האחרונות הצרכים מתרבים אולם המשאבים אינם גדלים בהלימה לכך.

כים שלכם בתחום הפיתוח הפיזי מה הצר –מוטבינו ושותפינו , כדי לשמוע מכם   ,פנינו אליכם 

על מנת להתאים את מעני הקרן ואת סדרי העדיפויות בהקצאת משאביה להקמת מבנים  

   ה זו. ילשירותים בקהילה עבור אוכלוסי

  תודה לכל מי שהשקיע מזמנו בחשיבה ובהתייחסות.

 מצ"ב ממצאי הסקר.

 רן לשנים הבאות. תשובותיכם יסייעו לנו בתכנון טוב יותר של מדיניות מענקי הק

 

 בברכה, 

 ריבה מוסקל, מנכ"לית, קרן שלם 

 מיקי כהן, סמנכ"לית פיתוח פיזי, קרן שלם

 

  

 מטרות ההערכה 

 

 בחינת הצורך בהקמת מבנים למסגרות יום עבור אנשים עם מש"ה ברשויות המקומיות   .1

עבור אנשים עם מוגבלויות שאינם מש"ה ברשויות  למסגרות בחינת הצורך בהקמת מבנים  .2

 המקומיות 
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 מתודולוגיה
 

הצרכים בהקמת מבנים עבור אנשים עם מוגבלויות ובעיקרם מש"ה, ברשויות  על מנת להעריך את 

 ה פנייה ל: תנעשהמקומיות, 

 מנכ"לי הרשויות .1

 מנהלי אגף רווחה ברשויות .2

 תי/מנהלי משרד ברשויו מזכיר  .3

 

יחידת  -שנבנה ע"י צוות קרן שלם וע"י צוות 'מכלול'מקוון התבקשו להשיב על סקר  הנמנעים הנ"ל

בפועל, אדם אחד השיב מכל רשות )פרט למספר רשויות מהם השיבו   .הערכה ומחקר של הקרן

 מספר משיבים אך בוצע מיצוע לתשובותיהם על מנת לקבל מענה אחד לכל רשות, ולמנוע הטיה(.  

 

 למשתתפים שהועבר  השאלוןתיאור  . א

  סקר לבחינת הצורך בהקמת מבנים למסגרות יום עבור אנשים עם מש"ה ברשויות המקומיות

על אופי הרשות )סוג   מספר שאלות רקע השאלון כלל  -(קישור לשאלון המקווןאו   1)ראה נספח 

(. כמו כן, הוצגה רשימת  הרשות, מחוז הרשות, אשכול סוציואקונומי של הרשות, סוג החברה ברשות

מסגרות עבור אנשים עם מש"ה בבקשה מהמשיבים לדרג את מידת נחיצותו של כל מבנה לרשות  

, זאת ועודלרשות.  בנחיצותםשאלות סגורות לגביי המבנה הראשון והשני  2המקומית. בדומה לכך, 

)שאלה פתוחה(.   "הנשאלו המשיבים לגבי נחיצותם של מבנים עבור אנשים עם מוגבלויות שאינם מש

לבסוף, הוזמנו המשיבים לכתוב התייחסויות נוספות בנושא צרכי הבנייה/השיפוץ והציוד עבור אנשים 

 עם מוגבלויות ברשויות. 

 איסוף הנתונים    .ב

לנציגי , נשלחו Goggle Docsאשר נבנו על ידי יחידת 'מכלול' בפורמט המקוון של  ,הסקר שאלון

הנתונים  ים.SMS, וכן באמצעות בהם קישור לשאלון המקוון באמצעות מיילים - הרשויות המקומיות

 נאספו ונותחו על ידי צוות 'מכלול'. 

 

 משתתפי ההערכה .ג

, ניתן לראות את שמות הרשויות המקומיות שנציגיהם לקחו חלק בהערכה זו בחלוקה על פי 1בלוח 

 סוג הרשות )מועצה אזורית/מועצה מקומית/עירייה(. 

 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfrJJHOJf5To1_Nf10a8BcAeciHW4eBILR6ACptJjv5treJAA/viewform?usp=sf_link
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 : משתתפי ההערכה לפי סוג הרשות )מועצה אזורית/מועצה מקומית/עירייה( 1לוח 

 
 . 47%אחוז ההשבה הכללי עומד על רשויות,  120 -כרשויות השיבו  255סה"כ מתוך 

(, יהודיות  44%) 163מתוך  71יהודיות )לא חרדיות(:  -   באוכלוסייהאחוזי השבה לפי פילוחים  

 11מתוך  7(, בדואיות: 38%) 28מתוך  26(,  ערביות )לא בדואי/דרוזי(: 71%) 7מתוך  5חרדיות: 

 (.100%) 6מתך  6(, דרוזיות: 64%)

(, 59%) 32מתוך  19(, דרום: 41%) 73מתוך  30(, מרכז: 48%) 123מתוך  59צפון:   - לפי מחוזות

 (. 44%) 27מתוך  12ירושלים והשפלה: 

 עיריות  מועצות מקומיות מועצות אזוריות

 דרום השרון   .מ.א
 מ.א. חבל אילות 

 מ.א. מרום הגליל 
 מ.א. אל קסום 
 מ.א. אל בטוף  

 מ.א. אשכול  
 מ.א. בני שמעון 

 מ.א. גולן  
 מ.א. הגלבוע  

 מ.א. הגליל העליון 
 מ.א. הערבה התיכונה  

 מ.א. זבולון  
 מ.א. חבל מודיעין 
 מ.א. חוף הכרמל 
 מ.א. חוף השרון 

 מ.א. יואב  
 מ.א. מגידו  

 מ.א. מעלה יוסף 
 מ.א. נחל שורק 

 מ.א. עמק המעיינות 
 מ.א. עמק חפר 
 מ.א. שדות נגב 

 מ.א. מרחבים  
 מ.א. עמק יזרעאל 

 הזדהו מ.א. שלא  6+ 
 
 

 מ.מ. איכסאל 
 מ.מ. דיר אל אסד 

 מ.מ. מסעדה  
 מ.מ. שגב שלום 

 מ.מ. איעבלין  
 נוג'יידאת    -מ.מ. בועיינה

 מ.מ. בוקעתא  
 מכסור   -מ.מ. ביר אל

 עופרים   -מ.מ. בית אריה
 מ.מ. בית ג'ן  

 מ.מ. ג'לג'וליה  
 מ.מ. ג'ת 

 מ.מ. גני תקווה 
 מ.מ. חורפיש  

 מ.מ. ירוחם 
 מ.מ. כאבול  

 מ.מ. כסרא סמיע 
 טבאש חג'אג'רה - מ.מ. כעבייה

 מ.מ. כפר ורדים 
 מ.מ. כפר מנדא 

 מ.מ. כפר שמריהו  
 כרום   - מ.מ. מג'ד אל

 מ.מ. מג'דל שמס 
 מ.מ. מעאר  

 מ.מ. מצפה רמון  
 מ.מ. סאג'ור  

 מ.מ. עג'ר  
 מ.מ. עוספייא  

 מ.מ. עילוט  
 מ.מ. קריית  ארבע  
 מ.מ. קריית טבעון  
 מ.מ. קריית יערים 

 מ.מ. ריינה  
 מ.מ. רכסים 

 מ.מ. שבלי אום אל ג'נם  
 מ.מ. שוהם  
 מ.מ. שעב  

 מ.מ. שלא הזדהו  8+

 עיריית סח'נין  
 עיריית קריית אונו 

 עיריית רהט  
 עיריית אום אל פחם 

 עיריית אופקים 
 עיריית אור יהודה 

 עיריית אריאל  
 עיריית אשדוד  

 עיריית באקה אל גרביה  
 ית באר שבע עירי

 עיריית בית שאן 
 עיריית ביתר עילית 

 עיריית גבעת שמואל  
 עיריית דימונה 

 עיריית הוד השרון  
 עיריית הרצליה 

 עיריית חולון  
 עיריית חיפה  
 עיריית טייבה  

 עיריית טירת הכרמל  
 עיריית יבנה  
 מונסון  -עיריית יהוד

 עיריית יקנעם עילית 
 עיריית ירושלים 

 עיריית כפר סבא  
 עיריית כפר קאסם  

 עיריית לוד  
 עיריית מודיעין עילית 

 עיריית נס ציונה 
 עיריית נשר  

 עיריית נתיבות 
 עיריית עכו  

 עיריית עראבה 
 עיריית קריית ביאליק  

 עיריית קריית ים 
 יפו   -עיריית תל אביב

 עיריות שלא הזדהו  9+

 77מספר עיריות בישראל:  124מספר מ.מ בישראל:  54בישראל: מספר מ.א. 

 58%=   77מתוך  45אחוז השבה:   36%=  124מתוך  45אחוז השבה:   56%=   54מתוך  30אחוז השבה:  
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 ממצאים

 

 . סקר בנושא צרכי בינוי של מסגרות ברשויות המקומיותה להלן ממצאי 

לאחר מכן, יוצגו .  הרשויות המקומיות שנציגיהם השיבו על הסקרהרקע של  נתוניעיבוד ראשית, יוצג 

   .ההערכה המרכזייםממצאי 

 הרשויות המקומיות אשר נציגיהם לקחו חלק בסקרנתוני רקע של 

יותר   ורשויות השיב 11 - רשויות מקומיות )ב 120, המייצגים אנשים 131השיבו על הסקר   סה"כ

 . , אליהם נשלח הסקרמקומיות בישראלהרשויות ה 255, מתוך כלל מאדם אחד ברשות(

 באיור הבא, ניתן לראות את התפלגות המענה לפי סוג הרשות: 

 

 באיור הבא, ניתן לראות את התפלגות המענה לפי מחוז הרשות: 

 

עירייה
38%

(  משיבים45)

מועצה איזורית
24%

(משיבים30)

מועצה מקומית
38%

(משיבים45)

צפון
49%

(  משיבים59)

דרום
16%

(משיבים19)

מרכז
25%

(משיבים30)

ירושלים
10%

(12
(משיבים
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 באיור הבא, ניתן לראות את התפלגות המענה לפי סוג החברה ברשות:

 

 
 

 באיור הבא, ניתן לראות את התפלגות המענה לפי אשכול סוציואקונומי של הרשות: 

 
 

(משיבים55)47%

(משיבים26)13%

(משיבים16)4%

(משיבים9)22%

(משיבים7)8%

(משיבים5)6%

חילונית דתית חרדית ערבית דרוזית בדואית

5%

16%

18%

11% 11%

8%

13%

9%

7%

2%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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 ממצאים עיקריים 
 

 מסגרות לאנשים עם מש"ה של מידת נחיצות 

= כלל 1 -המשיבים התבקשו לדרג כל מבנה שהוצג להם לפי מידת נחיצותו לרשות אותה מייצג/ת )מ

= נחוץ במידה רבה מאוד(. באיורים הבאים, ניתן לראות את מידת הנחיצות של 5 -לא נחוץ, ל

וכן את   דרגות 3 -דרגות ולאחר קיבוץ ל 5)לפי  השונות באופן כלליהמבנים השונים שהוצגו לרשויות 

לסוג החברה  , לסוג המחוז של הרשות ו מידת הנחיצות של כל אחד מהמבנים בחלוקה לסוג הרשות

        ברשות.
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 לפי סוג הרשות )עיר / מ.מ / מ.א(  – מידת נחיצות המבנים השונים 
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11 

 

 
 

הרשות  מחוזלפי  –נחיצות המידת  
 ( והשפלה )צפון/דרום/מרכז/ירושלים
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המשיבים שלא ציינו את שם    23משיבים=מענה אחד מכל רשות מתוך המשיבים אשר ציינו את שם הרשות+  120  *מתוך

 הרשות 
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 סוג חברהלפי  –נחיצות המידת  
 ( ערבית/חרדית /תיתד/חילונית )

 

 

 

 

 



 

15 
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המשיבים לבחור מבין המבנים שהוצגו להם )מעון יום שיקומי, מרכז יום  לאחר מכן, התבקשו 

טיפולי/סיעודי, מרכז יום לגמלאים, מרכז רב נכותי ומועדון חברתי לבוגרים( את המבנה הנחוץ ביותר  

, מוצגת התפלגות שכיחויות )ו%( המענה של נציגי הרשויות 2עבור הרשות אותה הם מייצגים. בלוח 

 י המבנים השונים.השונות לפי סוג

 משיבים(  118)סה"כ : המבנה הנחוץ ביותר עבור הרשויות 2לוח 

 

שמות הרשויות המקומיות שציינו מבנה   שכיחות )%( סוג המבנה 
 זה

מספר  
המשיבים  
שלא כתבו  

את שם 
 הרשות 

משיבים   39 מרכז רב נכותי
(33%) 

-בועיינהמ.מ.    ;מ.מ. איכסאל    ;מ.א. חבל אילות  
כעבייה  ;וג'יידאתנ מ.מ.    ;חג'אג'רה-טבאש - מ.מ. 

ג'נם אל  אום  שלום  ;שבלי  שגב  עיריית   ;מ.מ. 
מ.מ. כפר   ;מ.מ. חורפיש  ;מ.מ. ג'ת  ;מודיעין עילית

עג'ר  ;מנדא עוספייא  ;מ.מ.  קרית   ;מ.מ.  מ.מ. 
עילית  ;טבעון יקנעם  ציונה  ;עיריית  נס   ;עיריית 

 ;.מ. מע'ארמ  ;מ.א. מרום הגליל    ;בטוף-מ.א. אל
ריינה שבע  ;מ.מ.  באר  חולון  ;עיריית    ;עיריית 
עיריית   ;מ.מ. שהם  ;מ.מ. בוקעאתא  ;עיריית נשר

קסום  ;סח'נין אל  הכרמל  ;מ.א.  חוף  מ.א.   ;מ.א. 
 ;עיריית בית שאן  ;מ.מ. מג'דל שמס  ;עמק יזרעאל

עילית ביתר  טייבה  ;עיריית  לוד  ;עיריית    ;עיריית 
 ;עיריית רהט

3 

משיבים   34 שיקומי מעון יום 
(28.8%) 

 ;מ.א. שדות נגב  ;מ.א. עמק חפר  ;מ.א. בני שמעון
 ;עיריית אופקים  ;מ.מ. קרית ארבע  ;מ.מ. איעבלין

מ.א. חבל   ;עיריית כפר קאסם  ;עיריית אור יהודה
דיר אל   ;עופרים  -מ.מ. בית אריה  ;מודיעין מ.מ. 

אל  ;אסד מג'ד  עכו  ;כרום-מ.מ.  עיריית   ;עיריית 
ים המעיינות  ;קרית  עמק   ;מ.א.מרחבים  ;מ.א. 

  ;מ.מ. שגב שלום   ;מ.מ. רכסים  ;מ.מ. כסרא סמיע
 ;עיריית דימונה  ;עיריית גבעת שמואל  ;מ.מ. שעב

יבנה  ;עיריית טירת הכרמל כפר   ;עיריית  עיריית 
אונו    ;עיריית סח'נין  ;סבא עיריית   ;עיריית קרית 

 ;תל אביב יפו

6 

משיבים   23 חברתי לבוגרים מועדון 
(19.5%) 

  ;מ.מ. מצפה רמון  ;מ.א. חוף השרון  ;מ.א. זבולון
עראבה יוסף  ;עיריית  מעלה  קרית   ;מ.א.  מ.מ. 

מ.א.   ;עיריית קרית ביאליק  ;עיריית אריאל  ;יערים
 -עיריית יהוד  ;מ.מ. סאג'ור  ;מ.א. נחל שורק  ;יואב

גולן  ;מונסון אל  ;מ.א.  ביר  מ.מ.    ;מכסור-מ.מ. 
ירוחם  ;ג'לג'וליה השרון  ;מ.מ.  דרום  מ.א.   ;מ.א. 
 הגלבוע

5 

מרכז יום  
 טיפולי/סיעודי

משיבים   20
(16.9%) 

 ;מ.מ. איכסאל  ;מ.מ. מסעדה    ;מ.א. הגליל העליון
  ;עיריית הרצליה   ;מ.מ. דיר אל אסד  ;מ.מ. בית ג'ן

חיפה גרביה  ;עיריית  אל  באקה  מ.מ.    ;עיריית 
פחם  ;כאבול אל  אום  ירושלים   ;עיריית    ;עיריית 

   ;עיריית נתיבות ;עיריית הוד השרון

7 

משיבים   4 מרכז יום לגימלאים
(3.3%) 

עילוט התיכונה  ;מ.מ.  הערבה  עיריית   ;מ.א. 
  ;אשדוד

1 

 22  משיבים  118 סה"כ 
 משיבים 
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בדומה לכך, התבקשו המשיבים לבחור מבין המבנים שהוצגו להם )מעון יום שיקומי, מרכז יום  

הנחוץ   השניטיפולי/סיעודי, מרכז יום לגמלאים, מרכז רב נכותי ומועדון חברתי לבוגרים( את המבנה 

 , מוצגת התפלגות שכיחויות )ו%( המענה של נציגי3ביותר עבור הרשות אותה הם מייצגים. בלוח 

 הרשויות השונות לפי סוגי המבנים השונים.

 משיבים(  114)סה"כ הנחוץ ביותר עבור הרשויות   השני: המבנה 3לוח 

שכיחות  סוג המבנה 
)%( 

שמות הרשויות המקומיות שציינו מבנה  
 זה

מספר  
המשיבים  
שלא כתבו  

את שם 
 הרשות 

משיבים   31 מועדון חברתי לבוגרים 
(28%) 

מ.א. עמק    ;בני שמעוןמ.א.    ;מ.א. דרום השרון
ארבע  ;חפר קרית  אריה ;מ.מ.  בית    - מ.מ. 

 ;מ.א. עמק המעיינות  ;עיריית קרית ים  ;עופרים
שלום  ;מ.א.מרחבים שגב  עילוט  ;מ.מ.   ;מ.מ. 

מ.מ.    ;נוג'יידאת-מ.מ. בועיינה  ;מ.א. חבל אילות 
מ.מ.    ;עיריית מודיעין עילית  ;שבלי אום אל ג'נם

מנדא  ;חורפיש כפר  מ.מ.    ;עג'רמ.מ.    ;מ.מ. 
טבעון  ;עוספייא קרית  אל  ;מ.מ.   ;בטוף-מ.א. 

שהם יזרעאל  ;מ.מ.  עמק  מג'דל   ;מ.א.  מ.מ. 
שאן  ;שמס בית  עילית  ;עיריית  ביתר    ;עיריית 

  ;מ.מ. מע'אר ;מ.א. מרום הגליל 

4 

משיבים   29 מרכז רב נכותי
(26%) 

מ.מ.    ;כרום-מ.מ. מג'ד אל  ;עיריית כפר קאסם
שעב  ;רכסים שמואל  ;מ.מ.  גבעת   ;עיריית 

מ.מ. מסעדה   ;עיריית קרית אונו  ;עיריית סח'נין
איכסאל  ; ג'ן  ;מ.מ.  בית  אל    ;מ.מ.  דיר  מ.מ. 

עיריית אום אל    ;עיריית באקה אל גרביה  ;אסד
נתיבות  ;פחם אשדוד  ;עיריית  מ.א.    ;עיריית 

עראבה  ;זבולון יוסף  ;עיריית  מעלה    ;מ.א. 
- מ.מ. ביר אל  ;מ.א. גולן  ;עיריית קרית ביאליק

  ;מ.מ. ג'לג'וליה ;כסורמ

7 

משיבים   22 מרכז יום טיפולי/סיעודי 
(20%) 

נגב  שדות  אופקים  ;מ.א.  אור    ;עיריית  עיריית 
 ;מ.מ. כסרא סמיע  ;מ.א. חבל מודיעין  ;יהודה

דימונה הכרמל  ;עיריית  טירת  עיריית    ;עיריית 
סבא הערבה התיכונה  ;כפר  חבל   ;מ.א.  מ.א. 

ציונה  ;ג'תמ.מ.    ;אילות נס  עיריית   ;עיריית 
רהט  ;סח'נין יערים  ;עיריית  קרית  מ.א.    ;מ.מ. 

 ;מ.מ. סאג'ור ;מ.א. נחל שורק ;יואב

4 

משיבים   21 מעון יום שיקומי 
(19%) 

כאבול ירושלים   ;מ.מ.  הוד   ;עיריית  עיריית 
מ.מ.   ;חג'אג'רה-טבאש - מ.מ.כעבייה  ;השרון

  ;הכרמלמ.א. חוף    ;מ.א. אל קסום  ;בוקעאתא
עיריית   ;עיריית רהט  ;עיריית לוד  ;עיריית טייבה

עיריית    ;עיריית נשר  ;עיריית חולון  ;באר שבע
מ.א.   ;מ.מ. ירוחם ;מונסון -עיריית יהוד ;אריאל

 ;מ.א. הגלבוע ;דרום השרון

3 

משיבים   7 מרכז יום לגימלאים
(6%) 

מ.א. הגליל   ;מ.מ. דיר אל אסד  ;מ.מ. איעבלין
הרצליה  ;העליון חיפה  ;עיריית  מ.מ.    ;עיריית 

  ;מ.מ. ריינה ;איכסאל 

- 

 110 סה"כ 
 משיבים 

 18 
 משיבים 
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 מידת נחיצות של מסגרות עבור אנשים עם מוגבלויות שאינם מש"ה 

  מלבדהמשיבים נשאלו לגביי צרכי הרשות אותה הינם מייצגים במבנים עבור אנשים עם מוגבלויות 

משיבים כשחלקם ציינו מספר מבנים שלדעתם נדרשים לרשות.   131מש"ה. על שאלה זו השיבו 

באיורים הבאים מוצגים סוגי המסגרות שהעלו המשיבים וכן פירוט עבור אלו אוכלוסיות יש צורך  

 שהתקבלו.   ההתייחסויותניתן לראות את פירוט כלל   2אלו. כמו כן, בנספח  במבנים 

 

 

 

 

 

 

מועדון חברתי  
ופעילויות פנאי

(התייחסויות31)

(התייחסויות7)רב נכותי /כללי

(התייחסויות2)ילדים ונוער -רב נכותי

(התייחסויות6)בוגרים -רב נכותי

(התייחסויות7)נכויות פיזיות וחושיות 

(התייחסות אחת)צעירים -נכויות פיזיות

(התייחסויות5)הספקטרום האוטיסטי ושיקום 

(התייחסויות2)ילדים ונוער -הספקטרום האוטיסטי ושיקום

(התייחסות אחת)תפקוד נמוך -הספקטרום האוטיסטי ושיקום

(התייחסות אחת)בריאות הנפש 

(התייחסות אחת)אזרחים ותיקים 

(התייחסות אחת)ה "מש

מסגרת חברתית  
טיפולית

(התייחסויות2)

(התייחסויות2)הספקטרום האוטיסטי ושיקום 

(התייחסות אחת)בריאות הנפש 
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מרכז רב נכותי
(התייחסויות21)

( התייחסות אחת)הספקטרום האוטיסטי ושיקום 

(התייחסויות18)כלל המוגבלויות /כללי

(התייחסויות2)+ 21גילאי -כללי

(התייחסויות3)מוגבלויות פיזיות ותחושתיות  

תעסוקה
(התייחסויות14)

(התייחסויות5)בוגרים -הספקטרום האוטיסטי ושיקום

( התייחסות אחת)נוער -הספקטרום האוטיסטי ושיקום

(התייחסויות5)רב נכותי /כללי

(התייחסות אחת)התנהגות מאתגרת -רב נכותי

(התייחסויות2)בוגרים -ה"מש

(התייחסות אחת)מוגבלויות פיזיות 

(התייחסות אחת)חברה חרדית 



 

21 

 

 

 

 

 

/  מועדוניות
מועדוניות שיקומיות

(התייחסויות13)

(התייחסויות2)הספקטרום האוטיסטי  

(התייחסויות9)ילדים -רב נכותי/כללי

(התייחסות אחת)צעירים -שיקום

(התייחסות אחת)מוגבלויות חושיות 

מרכזי יום
(התייחסויות9)

(התייחסויות2)מוגבלויות פיזיות וחושיות 

(התייחסויות5)נכים קשים 

(התייחסות אחת)תפקוד נמוך -הספקטרום האוטיסטי

(התייחסות אחת)+ 21גילאי -הספקטרום האוטיסטי

מעון יום שיקומי
(התייחסויות3)רב נכותי / כללי(התייחסויות8)

(התייחסויות5)הספקטרום האוטיסטי ושיקום 
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דיור
(התייחסויות5)

(התייחסויות3)רב נכותי 

(התייחסויות2)הספקטרום האוטיסטי ושיקום 

(התייחסות אחת)מוגבלויות פיזיות 

מבנה למשפחה
(התייחסויות4)

(התייחסיות4)רב נכותי /כללי

מרכז יום טיפולי
(התייחסויות3)

(התייחסות אחת)כללי 

הספקטרום האוטיסטי ושיקום  -סיעודי-מרכז יום טיפולי
(התייחסות אחת)

,  תפקוד גבוה-הספקטרום האוטיסטי-מסגרת טיפולית
(התייחסות אחת)עם דגש על החברה הערבית 
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מבנה ליום שהות  
ארוך

(התייחסות אחת)כללי (התייחסויות2)

(התייחסות אחת)ה "מש

מרכז שיקומי לפגועי ראש
(התייחסות אחת)

מרכז לילדים עם עיכוב התפתחותי
(התייחסות אחת)

גני חינוך מיוחד
(התייחסות אחת)

צרכים מיוחדים-מרכז רב שירותי
(התייחסות אחת)

כללי-מרכז לחיים עצמאיים
(התייחסות אחת)
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 התייחסויות נוספות בנושא צרכי בנייה/שיפוץ/ציוד

בנייה/שיפוץ/ציוד אם ברצונם בכך. לבסוף הוזמנו המשיבים להוסיף התייחסויות נוספות בנושא צרכי  

 המשיבים על שאלה זו. 56ניתן לראות את פירוט התייחסויותיהם של  4בלוח 

 משיבים(  56)סה"כ : התייחסויות נוספות בנושא צרכי בנייה/שיפוץ/ציוד 4לוח 

 כלל ההתייחסויות 

מכלול רב של "  ;תודה!"  חילונית ובדואית. -שתי אוכלוסיות"כמועצה איזורית מעורבת הצורך הינו עבור 
..  מגוונת ומכל המגזרים וההשתייכויות"האוכלוסייה שלנו  ; ..יש גם ערבים דרוזים וחילוניים" אוכלוסייה

  ;על מנת לקבל שירותים" נוסעים למרחקיםבנוסף המוגבלים 

יחידה שאינה הרוב אך מאד משמעותית בגולן. צורך בהצטיידות מבנה חדש של   אוכלוסייה דתית"יש גם 
  ; האם ניתן להיעזר בכם ? תודה רבה !"להתפתחות הילד .

בעיר יש מרכז תעסוקתי שיש לשפר  "מדובר בעיר בגידול מואץ, עם הגעת משפחות חדשות רבות לעיר.  
  ;משפחות מקבלי השירות מתחום השיקום."וכאמור, בימים אלו בולט צורך בהדרכה הורית וליווי  

כבר התחלנו שיתופי פעולה עם המתנ"ס וצוהר לטוהר. יש צורך   -במרכז לבני משפחה"ישנו צורך גדול 
בהקמת מרכז רב נכותי למשפחה. צורך בשיפוצו "יש צורך   ;עבור המרכז" בשיפוץ במבנה המתנ"ס

  ; . וכן כמובן קבלת תקינה ממ. הרווחה."וציודו

"יש צורך גם  ;לשיפוץ והצטיידות" יש לנו מבנה מתאים נשמח מאוד לתמיכה כספית   מעון יום שיקומי"לגבי 
"צורך    ;במעון יום שיקומי לילדים עם אוטיזם, במסגרות תעסוקה מוגנת וכן בדיור לאנשים עם אוטיזם"

  ;בהשתתפות בבניית מעון יום שיקומי"

בקיבוץ קטורה,   רכישת מבנה יביל + שיפוץ לצורך מרכז יום שיכלול תעסוקה"אנחנו בודקים אפשרות של  
    שם הקמנו בית לחיים רב נכותי בהפעלת אגודת עמי."

   "צריך מרכז תעסוקה לנכים"

 "יש במועצה שלנו את מסגרת "תלמים" שמספקת חלק ניכר מהמענים"  

יוצר בידוד עבור אנשים רבים שלא מוצאים קבוצה חברתית להיות שותפים  "הפיזור הגיאוגרפי של המועצה
במרכז המועצה הוא פתרון קריטי בעל ערך רב לכל אותם אנשים שיוכלו למצוא קבוצת מועדון חברתי בה. 

  ; בהצטיידות למועדון החברתי.""נשמח לקבל סיוע משמעותי  ; שווים"

, כמו ;   נכותי שבו נפעיל כמה תוכניות לבעלי מוגבלויות שונותמרכז יום רב "מאוד חשוב ליישוב בניית 
+ , מועדונית שיקומית לילדים עם מוגבלויות שונות ומרכז  21הארכות יום מש״ה , מועדון חברתי לבוגרים 

  ; מרכז רב נכותי""כיום המע"ש בניין שכור חשוב מאד לבנות  ;משלים למשפחה וכדומה .." 

לבנייה רב תכליתית הן  "בפריפריה שמאופיינת בשלושה ממדים של עוני, מיעוט אוכ' ומרחק יש מקום 
   ; בחלקה כמענה תעסוקתי בבקרים והן כמענה לבילוי בערב"

בצרכיהם היום יומיים בכל תחומי מסגרת יומית לטיפול שנותן מענה של  מרכז רב נכותי"חשוב גם לפתח 
   ; התפקוד של המוגבלים חוץ ממש"ה ."

כיום אין מענה בעיר מסודרים מחוץ לרשות אומנם לא מדובר על   במרכז יום לנכים קשים בקהילה"יש צורך  
  ;מש"ה אך זה יכול להיות חלק ממרכז רב נכותי" 

כמו: מרכז למשפחה ומרכז לחיים  עצמאיים לעזרת הקרן בפיתוח שירותי הקהילה התומכים בחיים"נשמח 
  ; עצמאיים."

כיוון שגודל האוכלוסייה אינו  מסגרות רב נכותיות"מדובר במועצה אזורית עם שטח גדול ולכן נחוץ להקים 
  ;מתאים לפתיחת מסגרות למש"ה בלבד"

ההדרה   .21שירותים לאחר גיל אוכלוסיית מש"ה ונכים מתקשה לצרוך "עקב המרחק  וגורמים תרבותיים 
תוביל  שבינוי והקמת מסגרת ייעודית בקהילהבשני המינים אך קשה יותר בקרב נשים. אנו מאמינים 

 לפריצת דרך ובשיפור איכות החיים של אוכ' היעד במידה ניכרת"  

רה  די. כן מנסים שנתיים להקים מעט מאד מש"ה במועצה ובגלל הפיזור של היישובים קיים קושייש 
    !" בקהילה

המותאמת לצרכים של  בניין רב תכליתי לנכים פיזיים המספק טיפולים ופעילות פנאי" נחוץ מאוד 
 "  מבנה לנכים פיזיים"יש צורך בפיתוח  ;הצרכנים" 

"אנו מעוניינים מאוד לקדם את נושא המוגבלויות ביישוב ולתת שירות הולם לאוכלוסייה זו ולבני 
  ;משפחותיהם"
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 ;" מבנים חדשים מותאמים, בשיפוץ מבנים קיימים, התאמת מבנים ורכישת ציודם צורך בבינוי "קיי
.  שוהם"בימים אלו אנו נמצאים לקראת בניה של מרכז רב נכותי "בית לחיים" לצעירים עם מוגבלויות, תושבי 

. בנוסף, ציוד למבנהנוכל להיתרם בסיוע בשיפוץ/ ביניהם צעירים עם מש"ה ובעלי מוגבלויות שונות גם כן. 
לשיפוץ החצר של המבנה בו  קיימת בשוהם מועדונית "מרכז יחד" לילדים ונוער בעלי מוגבלויות שישמחו  

   ;."מתקיימת המועדונית

"לעיתים אין צורך בהקמת מבנה חדש אלא בשיפוץ והרחבת מבנה קיים לצורך הרחבת הפעילות לאוכלוסיות  
 נוספות"

חסרות רוב התוכניות בתחום המוגבלויות ולאחרונה התחלנו לפתח מועדון חברתי לאוכלוסיית מש"ה   ...ב"
  ;בתחום" ....שהיא המסגרת היחידה ב

לגיל שלשי ומרכז    "חוסר במבנים ציבוריים. בתוך מבנה הרווחה קיים מועדון גימלאים ;"אין מבנים כלל"
"מאחר ומדובר בישוב קטן, הוא לא זוכה לפיתוח השירותים והמענים לתחום המוגבלויות.   ;"נתיבים להורות" 

 2"קיים מחסור במבני ציבור. בימים אלה עומדות להיפתח  ;בישוב אין מבנים ציבוריים לבעלי נכויות" 
. שתי 18רעים" לאנשים עם מוגבלויות מעל גיל מועדון מועשר לאזרחים ותיקים ומועדון " -מסגרות חדשות

התכניות יתקיימו בלובי של המרכז הקהילתי בימים ובשעות שונים. הלובי הינו למעשה אולם מעבר, שאינו 
"בתוך הכפר לא קיים מבנה שמשרת את  ;יש צורך במבנה נפרד שיכיל את התכניות"מאפשר פרטיות. 

"ישנו חוסר במענה/מבנים של הרשות לאוכלוסיות עם מוגבלויות  ; האוכלוסייה של מנהל מוגבלויות בכלל."
השקעה בהקמה של  דלה במבנה ציבור ובשירותים, תושבים צורכים שירותים רבים מחוץ לעיר. ... " ;בכלל" 

ומענים בעיר ותשפר את רווחת המשפחות והילדים עם הצרכים  מבני ציבור תעודד פיתוח תכניות
ישנו צורך גדול לסיוע במבנה בתוך הרשות על מנת לאפשר   1"מדובר ברשות בדירוג למס  ;המיוחדים."

    מענים עירוניים בישוב."

רבה לפתח סטנדרט גבוה של שירותים  מדורגת באשכול ובסוציואקונומי הנמוך ביותר יש חשיבות ..."העיר 
  ;."להרחיב את הגשת המידע. יש לשפץ מבנים קיימיםיש  ואנשי מקצוע.

מועדונית חברתית שנותנת מענה  ב...."  מידע ותמיכות מבנה ציבורי קיים והצטיידות"מעוניינים לקבל 
משולב לילדי שיקום /אוטיזם/ מוגבלות שכלית.  המועדונית פועלת אחר הצהריים שלוש פעמים בשבוע ואני 

קיים צורך בציוד כויות "המחלקה בתהליך פתיחת מועדון רב נ ;על מנת להפעילה." זקוקים להצטיידות
"ציוד למועדון חברתי , ציוד למרכז למרכז ליום שהות ארוך  ,  מתאים ועל כן מבקשת גם סבסוד" וריהוט
   ;מש"ה"

"מעמד סוציו אקונומי של הרשות אינו מעיד על יכולת שלה להקצבת תקציב לצורכי מענה לאוכלוסייה 
   הקים מבנים מסוג זה"מסוימת, ללא השקעות גבוהות מצד הקרנות לא ניתן ל

"חשוב להקצאת תקציבים לתכנון מבנים לרשויות מוחלשות, המחסור ביכולת של הרשויות לתכנן משאיר  
    אותם מאחור ולא מגישות בקשות בניה."

"נושא הבינוי השיפוץ והציוד הפך כמעט בלתי אפשרי מאז שקרנות הביטוח לאומי שינו את דרכי ההגשה, 
מוגבל ואנו מוצאים את עצמנו מתקשים מאוד ברמה של בינוי, שיפוץ והצטיידות,  התקציב של קרן שלם

 הצרכים מרובים והשמיכה הפכה להיות מאוד מאוד קצרה"  

"לאור הצורך הגדול אנו הגשנו בקשה השנה לבניית מעון יום שיקומי למשרד הרווחה, לצערנו לא זכינו. 
   הרשות אף שריינה  שטח חום לצורך זה."

  ;+  כבר נמצאת על שולחן קרן שלם" 21"בקשתנו לבניית מרכז יום טיפולי סיעודי לגילאי 

"הוקצה מבנה למעון יום שיקומי, בתהליך מכרזי של  ;"המעון השיקומי בתהליכי הקמה, מוכר לכם כבר :("
 משרד הרווחה" 

עם מוגבלויות שייתן מענה  "בימים אלו אנו שוקדים ברשות על הקמת מרכז רב שירותי למשפחות ויחידים
. בית חם למשפחות ויחידים )מרכז למשפחה( במסגרתו יתקיימו  2. מוקד מידע ותיווך למיצוי זכויות, 1של:

. מועדון חברתי הוקצה ברשות שטח במבנה קיים לטובת המרכז ואנו בשלב גיבוש בקשות 3חוגים ופעילויות 
  ;למימון ההקמה, שיפוץ והצטיידות" 

" אין  ;"תודה רבה!" ;מדהים. עד כה פניותינו נענו תמיד. המון תודה!!"-עולה שלכם עם השטח"השיתוף פ
 ;עליכם ביעילות, זמינות והענות. תודה"

"בסקר היתה התייחסות רק להקמה. יש להתייחס גם לשיפוץ. בנוסף באוכלוסיית העיר ניתן היה לבחור רק  
 ית וגם ערבית"  אחד, בעוד שבפועל יש ריבוי אוכלוסייה גם חרד



 

26 

   תובנותו  סיכום

 

הייתה גבוהה באופן יחסי, וכך גם מידת הייצוגיות של רשויות   מילוי הסקרלההיענות מידת  -

הן סוגי רשויות שונות )עיריות, מ.מ., מ.א,(, הן סוגי חברות שונות  –מאוכלוסיות שונות 

)יהודית לגווניה וערבית לגווניה(, והן ממחוזות שונים בארץ )צפון, מרכז, ירושלים והשפלה, 

 דרום(. היענות גבוהה במיוחד נרשמה בחברה הדרוזית והחרדית.  

רכזי יום ובמענים לבוגרים, הסקר משקף את הצורך המשמעותי של הרשויות המקומיות במ -

 וכן את המצוקה בה נמצאות הרשויות בתחום זה, בעיקר ברשויות הקטנות. 

ממצאי הסקר תומכים ברובם בתכנית התקציבית שקרן שלם מציעה, מבחינת סדרי  -

מרכזי הטיפול הסיעודיים, והמעונות השיקומיים    ,העדיפויות של הרשויות, כאשר מרכזי היום

בהקשר של צורך  בסקר זה ת תשומת הלב והמשאבים. נתון מפתיע עלה מקבלים את מרבי

 הרשויות במועדונים החברתיים. 

חשיבות התחום  יתכן שהצורך שהוצף בממצאי סקר זה משקף את  -מועדונים חברתיים  -

יש לקיים חשיבה על  ואת חיוניות מתן המענים בתחום החברתי והצורך בהרחבתם. בשטח

לאנשים עם  פיתוח השירותים חברתיים עם שותפים נוספים העוסקים בתחוםלמענים  הסיוע 

 בהתייחס להיבט הפיזי ולהעשרת התכנים והמענים. מש"ה,
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 עיקריים ממצאים  -מצגת 
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 נספחים
 

 המקומיות הסקר לנציגי הרשויות : שאלון 1נספח 
 

סקר לבחינת הצורך בהקמת מבנים למסגרות יום עבור אנשים עם מש"ה 

 ברשויות המקומיות

מרבית תקציבי קרן שלם ניתנים מדי שנה לפיתוח פיזי. הקרן מקצה לרשויות מענקים לבניה ושיפוץ של 

- מענה רבמבנים ולרכישת ציוד עבור מסגרות בקהילה לאנשים עם מש"ה, מהגיל הרך ועד זקנה, וגם ב

  נכותי )כשנדרש( ובהתאם למס' המשתתפים עם מש"ה. 

לצורך תכנון מושכל של תקציבי הקרן וגיבוש סדרי עדיפויות, נודה לכם, אנשי המקצוע האמונים על 

 לסקר קצר זה.  השירות המיטבי לתושבי הרשות ולאנשים עם מש"ה ומוגבלויות בכללם, על מענה 

 

 _________________________ שם הרשות: .1

 

 מידת נחיצותולפנייך רשימת מסגרות עבור אנשים עם מש"ה. אנא דרג/י כל מבנה מבחינת  .2
 = נחוץ במידה רבה מאוד(: 5 -= כלל לא נחוץ, ל1 -לרשות שלך )מ

 

 

)יש לבחור עבור הרשות שלך   הנחוץ ביותרמבין המבנים שהוצגו מעלה, אנא בחר/י את המבנה   .3

 :רק בסוג מבנה אחד(

 3תחומי, גילאי חצי שנה עד  -לפעוטות עם עיכוב התפתחותי רב -מעון יום שיקומי .א

 +21מרכז יום )טיפולי/סיעודי( גילאי  .ב

 + 21מרכז יום לגמלאים גילאי  .ג

 +21גילאי נכותי  -מרכז רב .ד

 +21מועדון חברתי לבוגרים גילאי   .ה

 

 

= כלל 1 סוג המבנה  
 לא נחוץ

 = נחוץ במידה 5 4 3 2
 רבה מאוד 

לפעוטות עם  –מעון יום שיקומי 
 עיכוב התפתחותי רב תחומי 

 3גילאי חצי שנה עד 

1 2 3 4 5 

 מרכז יום )טיפולי/סיעודי(  
 + 21גילאי 

1 2 3 4 5 

 מרכז יום לגמלאים
 + 21גילאי 

1 2 3 4 5 

 מרכז רב נכותי 
 +  21גילאי 

1 2 3 4 5 

 מועדון חברתי לבוגרים 
 + 21גילאי 

1 2 3 4 5 
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)יש לבחור רק   עבור הרשות שלך השני בנחיצותומבין המבנים שהוצגו, אנא בחר/י את המבנה  .4

 :בסוג מבנה אחד(

 3תחומי, גילאי חצי שנה עד  -לפעוטות עם עיכוב התפתחותי רב -מעון יום שיקומי .א

 +21מרכז יום )טיפולי/סיעודי( גילאי  .ב

 + 21מרכז יום לגמלאים גילאי  .ג

 +21נכותי גילאי  -מרכז רב .ד

 +21מועדון חברתי לבוגרים גילאי   .ה

 

אנא  –? אם כן מוגבלויות שאינם מש"ה האם לרשות שלך יש צורך גם במבנים עבור אנשים עם  .5

פרט/י אילו מבנים נחוצים ולאיזו אוכלוסייה?  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

 מקומיתעירייה / מועצה אזורית / מועצה מה סוג הרשות בה את/ה עובד/ת?  .6

 

 צפון / דרום / מרכז / ירושליםבאיזה מחוז נמצאת הרשות?  .7

 

 (10ל   1)בחירה בין מהו האשכול הסוציואקונומי של הרשות?   .8

 

 חילונית / דתית / חרדית / ערבית / דרוזית / בדואיתמרבית אוכלוסיית הרשות משתייכת לחברה ה:  .9

 

:   לשמוענשמח  - בנייה/שיפוץ/ציוד במידה ותרצה/י לכתוב התייחסות נוספת בנושא צרכי .10

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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כלל   -מידת נחיצות של מסגרות עבור אנשים עם מוגבלויות שאינם מש"ה: 2נספח 

 התייחסויות המשיבים 
 

 שכיחות פירוט התייחסויות שהתקבלו מיון לפי: 

מועדון  
  -חברתי/פעילויות פנאי

 כללי/רב נכותי 

'מועדון חברתי לבעלי  ;(3'מועדון חברתי רב נכותי' )
'מועדון   ;'מועדון לאוכלוסיית המינהל למוגבלויות' ;מוגבלויות'

'יש צורך בהקמת מבנה לטובת הפעלת נופשון לכל  ;חברתי'
 הרצף של המוגבלויות' 

7 

נכויות  -מועדון חברתי 
 פיזיות וחושיות 

'מועדון  ;'מועדון חברתי לנכויות חושיות )עיוורון, חירשות ('
למש"ה, אוטיזם,   -'מבנה לפעילות פנאי ;רשים'חברתי לחי

'מועדון חברתי לאנשים עם  ;לקויי שמיעה ונכויות פיזיות'
 ;'מועדון חברתי לנכים' ;(2''מועדון לנכים')  ;נכות פיזית'

7 

 -מועדון חברתי 
 בוגרים  - כללי/רב נכותי

'כיום יש חוסר בפעילות פנאי הן  ;'מרכז חברתי לבוגרים'
לילדים והן לבוגרים שאינם מש"ה לדוגמא: בעיות התנהגות 

'  ;קשות, בעיות קשב וריכוז קשות, הנמכה קוגנטיבית קלה'
'כן , לאוטיסטים ולנכים  ;+'21מועדון חברתי לבוגרים גילאי  

פיזית . מבנה הכשרה לתעסוקה ,מרכז יום לנכים קשים 
'כן המבנים שציינתי  ;ם רב נכותיים'ומועדונים חברתיי

   ;(2מיועדים לרב נכותי לא רק למש"ה')

6 

אוטיזם  -מועדון חברתי 
 ושיקום

לשתי 'מבנה חברתי עבור אוכלוסייה על הרצף האוטיסטי 
גם  -'מועדון חברתי רב נכותי  ;החברות )יהודית וערבית('
מרכזי פעילות -'אוטיסטים ;לאנשים על רצף האוטיזם'

אוכלוסיות שיקום ואוטיזם, בעיקר מרחבים -'' כן  ;חברתית'
למש"ה, אוטיזם, לקויי  -'מבנה לפעילות פנאי ;לפעילות פנאי'

 ;שמיעה ונכויות פיזיות'

5 

מועדון  
  -חברתי/פעילויות פנאי

 ילדים ונוער-רב נכותי

'כיום יש חוסר   ;'21 – 6'מועדונית פנאי רב נכותי לגילאי 
בפעילות פנאי הן לילדים והן לבוגרים שאינם מש"ה לדוגמא: 

בעיות התנהגות קשות, בעיות קשב וריכוז קשות, הנמכה 
  ;קוגניטיבית קלה'

2 

אוטיזם  -מועדון חברתי 
 ילדים ונוער -ושיקום

לדים ולבני נוער לאוכלוסיית שיקום 'מועדון חברתי לי
'תעסוקה ומועדון פנאי גם לנערים עם אוטיזם  ;ואוטיזם'
  ;ושיקום'

2 

  -אוטיזם-מועדון חברתי 
 תפקוד נמוך

 1 'מועדון חברתי לאנשים עם אוטיזם בתפקוד נמוך'

בריאות   -מועדון חברתי 
 הנפש

 1 'מועדון חברתי לבריאות הנפש'

אזרחים -מועדון חברתי 
 ותיקים

 1 'מועדון לאזרחים ותיקים'

נכותי  -מועדון חברתי 
 צעירים  -פיזית

 1 'מועדון חברתי לנכים צעירים' 

למש"ה, אוטיזם, לקויי שמיעה ונכויות  -'מבנה לפעילות פנאי מש"ה  -מועדון חברתי 
 ;פיזיות'

1 

 הקטגוריות האחרות( התייחסויות )בלי דברים שחוזרים על עצמם בתת   31סה"כ 

 -מסגרת חברתית
   -טיפולית

 אוטיזם/שיקום 

'מסגרת חברתית טיפולית לאנשים עם אוטיזם, ולאנשים 
'אנו זקוקים למענה של  ;מתמודדי נפש, ולבני משפחותיהם'

קבוצות חברתיות למשולבים המוגדרים כאוטיזם/שיקום, 
מענים בשעות אחה"צ והדרכה להורים, הכנה וליווי לזוגיות 

 'ועצמאות.

2 
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 -מסגרת חברתית
בריאות  -טיפולית

 הנפש

'מסגרת חברתית טיפולית לאנשים עם אוטיזם, ולאנשים 
 ;מתמודדי נפש, ולבני משפחותיהם'

1 

 התייחסויות )בלי דברים שחוזרים על עצמם בתת הקטגוריות האחרות(  2סה"כ 

 -מרכז רב נכותי
 כללי/כלל המוגבלויות 

'מרכז  ;'מרכז רב נכותי לכל הגילאים' ;(7'מרכז רב נכותי' )
' אנו מציעים לבנות מבנים  ;'מבנה רב נכותי'  ;יום רב נכותי'
'מרכז רב נכותי ייתן מענה לכלל מוגבלויות   ;רב נכותיים.'

'נחוץ לנו מבנה אחד לאנשים עם  ;כולל שיקום ואוטיזם'
'בהחלט נדרש  ;מוגבלויות מכל הסוגים, מרכז יום/רב נכותי'

מרכז  רב נכותי לאור העובדה שמדובר ברשות קטנה עם 
'מרכז רב תכליתי לנכים פיזיים ו/או   ;צרכים מגוונים' 
ות המהווה מסגרת יומית הנותנת מענה  מוגבלויות אחר 

 ;לצרכיהם הרבים של המוגבלויות האחרות ) חוץ ממש"ה(' 
'כן המבנים שציינתי  ;'בניין רב נכותי שכולל בתוכו תנאי לינה'

 ( 2מיועדים לרב נכותי לא רק למש"ה' )

18 

עם  -מרכז רב נכותי
דגש על מוגבלויות 
 פיזיות/תחושתיות

פיזיים ו/או מוגבלויות אחרות 'מרכז רב תכליתי לנכים 
המהווה מסגרת יומית הנותנת מענה לצרכיהם הרבים של 

המוגבלויות האחרות ) חוץ ממש"ה(' )האם הכוונה היא  
 ;'בניין רב תכליתי לנכים פיזיים' ;למרכז רב נכותי באמת?(

 ;''המרכז למגבלה חושית )עיוורים, חירשים...(

3 

 -כללי -מרכז רב נכותי
 + 21גילאי 

+ יענה על הצורך של כלל אוכלוסיות  21'מרכז רב נכותי 
'יש צורך במבנה עבור מרכז יום רב נכותי   ;בתחום מוגבלויות'

 +'21לאנשים בגילאי 

2 

שיקום  -מרכז רב נכותי
 ואוטיזם 

'מרכז רב נכותי ייתן מענה לכלל מוגבלויות כולל שיקום 
 ואוטיזם' 

1 

 וזרים על עצמם בתת הקטגוריות האחרות( התייחסויות )בלי דברים שח 21סה"כ 

לבעלי תעסוקה 
כללי/רב    -מוגבלויות

 נכותי

'מע"ש, מבנה לקיום תכנית יום תעסוקתיות לבעלי 
 ;'מרכז תעסוקה לאוכלוסיית המינהל המוגבלויות' ;מוגבלויות'

'מרכז   ;'מרכז מע"ש' ;'מפעל מקדם תעסוקה רב נכותי'
 ;תעסוקה לבוגרים'

5 

אוטיזם  -תעסוקה
 בוגרים  -ושיקום

'מועדון תעסוקתי לבוגרים על הרצף האוטיסטי, שיקום 
'מרכז תעסוקה לאנשים על הספקטרום  ;ומש"ה'

'יש צורך  ;+'21'מרכז תעסוקה לאוטיזם  ;האוטיסטי/שיקום'
 ;בהקמת מענים תעסוקתיים לאוכלוסייה על הרצף האוטיסטי

לאוטיסטים ולנכים פיזית . מבנה הכשרה לתעסוקה 'כן , 
 ,מרכז יום לנכים קשים ומועדונים חברתיים רב נכותיים '. 

5 

'מועדון תעסוקתי לבוגרים על הרצף האוטיסטי, שיקום  מש"ה בוגרים -תעסוקה
'מפעל עבודה שיקומי לאנשים עם מש"ה מעל גיל   ;ומש"ה'

21' 

2 

לבעלי תעסוקה 
 מוגבלויות פיזיות

'כן , לאוטיסטים ולנכים פיזית . מבנה הכשרה לתעסוקה 
 ,מרכז יום לנכים קשים ומועדונים חברתיים רב נכותיים' 

1 

  -רב נכותי -תעסוקה
 התנהגות מאתגרת

 1 התנהגות מאתגרת' 'מרכז תעסוקה רב נכותי לאנשים עם 

'מבנים לתעסוקה ייחודית לקהילה החרדית ) נשים לחוד  חברה חרדית  -תעסוקה
 וגברים לחוד(' 

1 

אוטיזם  -תעסוקה
 נערים -ושיקום

 1 'תעסוקה ומועדון פנאי גם לנערים עם אוטיזם ושיקום'

 האחרות( התייחסויות )בלי דברים שחוזרים על עצמם בתת הקטגוריות  14סה"כ 

מועדונית/מועדונית 
כללי/רב    -שיקומית

 ילדים  -נכותי

'בבועיינה נוג’ידאת יש  ;'מועדונית שיקומית לילדים מוגבלים' 
  ;צורך במבנה למועדונית שיקומית לילדים בעלי נכויות שונות'

9 
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 ;(3'מועדוניות שיקומיות' )  ;'6-18'מועדונית שיקומית לגילאי 
'צריך מבנה  ;'מועדוניות לילדים' ;'מבנה למועדונית שיקומית'

   ;'21למועדונית רב נכותית מתחת לגיל 

 2  ;'מועדוניות לילדים על רצף האוטיזם' ;'מועדוניות אוטיזם' אוטיזם  -מועדונית

 -שיקום -מועדונית
 צעירים

 1 ;'מועדונית תואמת צרכים עבור אוכ' שיקום צעירים'

נכויות -מועדונית
 חושיות

 1 'מבנה למועדוניות לחירשים' 

 התייחסויות )בלי דברים שחוזרים על עצמם בתת הקטגוריות האחרות(  13סה"כ 

'יש צורך דחוף בהקמת מרכז   ;(3קשים' )'מרכז יום לנכים  נכים קשים  -מרכז יום
'כן , לאוטיסטים ולנכים פיזית . מבנה  ;+'21יום לנכים קשים 

הכשרה לתעסוקה ,מרכז יום לנכים קשים ומועדונים 
 חברתיים רב נכותיים' 

5 

מוגבלויות   -מרכז יום
 פיזיות/חושיות 

'מרכז יום מותאם   ;'מרכז יום עבור מוגבלויות פיזיות וחושיות'
 ת פיזית'לאנשים עם נכו

2 

ספקטרום  -מרכז יום
 תפקוד נמוך  -אוטיסטי

 1 'מרכז יום מותאם לאנשים עם אוטיזם בתפקוד נמוך' 

ספקטרום  -מרכז יום
 + 21אוטיסטי 

 1 '21'מרכז יום לאנשים אוטיסטים מעל גיל 

 התייחסויות )בלי דברים שחוזרים על עצמם בתת הקטגוריות האחרות(  9סה"כ 

 -שיקומימעון יום 
 אוטיזם ושיקום 

'מבנה למעון יום   ;(2'מעון יום שיקומי לאוטיזם ושיקום')
'מעון   ;'מעון יום לפעוטות עם אוטיזם' ;שיקומי לאוטיסטים'
 שיקומי לאוטיסטים'

5 

 -מעון יום שיקומי
 כללי/רב נכותי 

 3  ;'מעון יום שיקומי עונה לכלל מוגבלויות' ;(2'מעון שיקומי') 

 התייחסויות )בלי דברים שחוזרים על עצמם בתת הקטגוריות האחרות(  8סה"כ 

אוטיזם,  -'הקמת מערכי דיור נוספים לאוכלוסייה רב נכותית רב נכותי  -דיור
'צורך בדירה בקהילה עבור כלל   ;נכויות פיזיות וכו''

  ;תי שכולל בתוכו תנאי לינה''בניין רב נכו ;המוגבלויות'

3 

'הקמת מערכי   ;''מסגרת דיור לאוטיזם ושיקום בתפקוד גבוה' אוטיזם ושיקום -דיור
אוטיזם, נכויות פיזיות  -דיור נוספים לאוכלוסייה רב נכותית

 ;וכו''

2 

אוטיזם,  -'הקמת מערכי דיור נוספים לאוכלוסייה רב נכותית מוגבלויות פיזיות -דיור
 ;נכויות פיזיות וכו''

1 

 התייחסויות )בלי דברים שחוזרים על עצמם בתת הקטגוריות האחרות(  5סה"כ 

  -מרכז למשפחה
 כללי/רב נכותי 

'מרכז למשפחה יאפשר לפתח  ;(2)'מרכז למשפחה' 
שירותים עבור כלל מוגבלויות בקהילה ולתת מענים רחבים 

   ;רב נכותי' - 'מרכז למשפחה ;למשפחות'

4 

 1  ;'מרכז יום טיפולי' כללי -מרכז יום טיפולי

-מרכז יום טיפולי
 אוטיזם ושיקום -סיעודי

 1 'מרכז יום טיפולי סיעודי עבור אוכלוסיית שיקום ואוטיזם'

 -מסגרת טיפולית
 תפקוד גבוה  -אוטיזם

 1 במיוחד לילדים דוברי ערבית' 'מסגרת טיפול באוטיזם קל 

 התייחסויות  3סה"כ 

מבנה ליום שהות  
 כללי  -ארוך

 1 'יש צורך במבנה ליום שהות ארוך' 

מבנה ליום שהות  
 מש"ה  -ארוך

 1 מש"ה' -'מבנה  נוסף עבור יום שהות ארוך 

   התייחסויות 2סה"כ 
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פגועי   - מרכז שיקומי
 ראש 

 1 'מרכז שיקומי לפגועי ראש' 

 1 ;'גני חינוך מיוחד' גני חינוך מיוחד

מרכז לילדים עם עיכוב  
 התפתחותי 

 1 'מרכז למעוכבי התפתחות לילדים'

 -מרכז רב שירותי
 צרכים מיוחדים

 1 'מרכז רב שירותי לאוכלוסיות עם צרכים מיוחדים'

 -מרכז לחיים עצמאיים
 כללי

 1 'מרכז לחיים עצמאיים'

  מענים כלליים שבהם ציינו רק את סוג האוכלוסייה: 

מוגבלויות פיזיות 
 וחושיות 

'נכויות פיזיות, נכויות   ;'אנשים עם מוגבלות פיזית וחושית'
 תחושתיות'

 

  'זקנים'...  מזדקנים

שיקום, גבוליים, 
 אוטיזם 

  ;'כן , לאוכלוסיית אוטיסטים' ;גבוליים ואוטיזם''שיקום , 
'מבנים אשר בהם ינתן מענה לילדים  ;(2'אוטיזם ושיקום')
'כן   ;עם אוטיזם' לילדים'מסגרות  ;האוטיזם'ובוגרים על רצף 

, לאוטיסטים ולנכים פיזית . מבנה הכשרה לתעסוקה ,מרכז  
 יום לנכים קשים ומועדונים חברתיים רב נכותיים '.

 

  'נוער' וער נ

  מענים כלליים נוספים: 

'כן יש צורך במבנים, במקרי העבר המועצה נאלצה לשם דמי  
'קיימת מועדונית אחה"צ   ;שכירות לשם פיתוח שירותי רווחה'

שנמצאת  בסטודיו של  חטיבת הביניים בישוב. בישוב  
 מחסור במבני ציבור.' 

 

  'כן'  

השיבו שלא/לא ידוע 
 להם 

 6 

 

 
 


