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חלק א: אנשים עם מוגבלות 
שכלית התפתחותית
גדעון שלום1, מירי בן שמחון2, הראל גורן3

מגמות עיקריות לשנת 2016
z	 נמשך תהליך העברת דיירים ממעונות פנימייה לדיור קהילתי לצד פיתוח

התנדבות  הכולל  דיור  בקיבוצים,  דיור  )מסגרות  יותר  מגוונים  מענים 
ושירות צבאי ועוד(.

z	 ,)התעסוקתי המע"ש  )בפרט  יותר  מגוונים  תעסוקתיים  מענים  פותחו 
תוכניות הכשרה לתעסוקה ולימודי המשך.

z	 עם השיקום  אגף  את  לאחד  כדי  מוגבלויות,  לִמנהל  למעבר  מתווה  נבנה 
אגף מש"ה ועם השירות לאוטיסטים תחת ִמנהל אחד ולאפשר התייחסות 
לפרט על פי צרכיו הייחודיים, לפתח שירותים חדשים ולאגם ידע ומשאבים 

קיימים.

מבוא
משמעותית  מגבלה  היא  בהגדרתה  )מש"ה(  התפתחותית  שכלית  מוגבלות 
בתפקוד האינטלקטואלי ובהתנהגות ההסתגלותית של האדם, המופיעה לפני 
גיל 18 והמשפיעה על מיומנויות הסתגלותיות, תפיסתיות, חברתיות ומעשיות 
היא  בעבר  השתנתה:  למש"ה  ההתייחסות  למש"ה(.4  האמריקאית  )האגודה 
נתפסה כתופעה סטטית ואילו כיום היא נתפסת כתופעה דינמית יותר העשויה 
להשתנות במהלך הזמן. שינוי זה נבע מההבנה שאדם עם מש"ה יכול לשפר את 
תפקודיו ברוב תחומי החיים בעזרת תוכניות מותאמות אישית ותמיכה מתאימה. 

1. עו"ס גדעון שלום הוא ראש מנהל מוגבלויות, לשעבר סמנכ"ל בכיר, מנהל האגף לטיפול באדם עם מש"ה.
2. מירי בן שמחון היא סטטיסטיקאית באגף בכיר למחקר תכנון והכשרה.

3. ד"ר הראל גורן הוא ראש ענף מידע וידע באגף בכיר למחקר, תכנון והכשרה.
תודה על הסיוע בהכנת הפרק לעובדי האגף לטיפול באדם עם מש"ה: 

גב' נילי בן דור, מפקחת ארצית לניהול ידע, תורה והדרכה באגף לטיפול באדם עם מש"ה; עו"ס מארק 
שמיס, ראש אגף בכיר הערכה, הכרה ותכניות, לשעבר מנהל המחלקה לאבחון, השמה וקידום; עו"ס 
ויויאן אזרן, סמנכ"ל בכיר ראש ִמנהל פיקוח ובקרה, לשעבר מנהלת השירות לטיפול בקהילה; עו"ס נחום 
עידו, מנהל השירות לדיור תומך; גב' אורית בן דרור, מנהלת יחידת מידע ותקצוב; פרופ' יואב מריק, 
מנהל היחידה לשירותי בריאות; גב' חיה יוסף, אחות ראשית באגף וגב' שוש אספלר, אחות קשרי קהילה; 

גב' רחל וואיה, מרכזת מעקב בקרה ופניות.
להכשרת  המרכזי  הספר  בבית  תוכניות  הערכת  תחום  מנהלת  לשעבר  גורבטוב,  רנטה  לד"ר  גם  תודה 

עובדים לשירותי הרווחה.
4. "Intellectual disability is a disability characterized by significant limitations both in intellectual 
functioning and in adaptive behavior, which covers many everyday social and practical skills. This 
disability originates before the age of 18". American Association on Intellectual and Developmental 
Disabilities )AAIDD(, 2009.
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שכלית- מוגבלות  עם  באנשים  )טיפול  הסעד  בחוק  מוגדר  מש"ה  עם  אדם 
התפתחותית(, התשכ"ט–1969: "אדם שמחמת חוסר התפתחות או התפתחות 
נזקק  והוא  מסתגלת  להתנהגות  יכולתו  מוגבלת  השכלי,  כושרו  של  לקויה 
לטיפול". להגדרה זו ארבעה מרכיבים עיקריים: התפתחותי, שכלי, הסתגלותי 
והצורך בטיפול ובתמיכה. כמו כן הבחין החוק בין אנשים עם מש"ה לאנשים 

עם נכות נפשית המטופלים מתוקף חוקים אחרים.
המחוקק קבע כי מצב של מש"ה נקבע אך ורק בוועדת אבחון המורכבת מחמישה 
אנשי מקצוע. הוועדה פועלת על פי חוק ותפקידה להחליט בעניין קיומה של 

מש"ה, רמת המוגבלות5 והטיפול באדם עם מש"ה. 
למש"ה מגוון גורמים, אך נראה כי לרוב היא מופיעה בעקבות פגיעה המתרחשת 
לפני הלידה או בסמוך אליה. פעמים רבות הגילוי והאבחון מתרחשים בשלבים 
ובהם:  שכיחים  גורמים  לציין  אפשר  הילד.  של  בהתפתחותו  יותר  מאוחרים 
פגיעות פנימיות או חיצוניות במהלך ההיריון והלידה, השפעות של אלכוהול 
וסמים, פגיעות פיזיות, שינויים מטבוליים וכיוצא בזה. סיבות גנטיות גורמות 

למש"ה רק בכ-35% מהמקרים. 
האגף לטיפול באדם עם מש"ה במשרד הרווחה והשירותים החברתיים מופקד 
על האבחון של אוכלוסיית האנשים עם מש"ה בכל הגילים ובכל רמות התפקוד, 
לאפשר  הוא  האגף  חזון  בני משפחתם.  של  רווחתם  על  וכן  בהם  הטיפול  על 
חיים עם משמעות לכל אדם עם מוגבלות שכלית התפתחותית בישראל, לפעול 
לשיפור מתמיד של איכות חייו ושל רווחתו ולקידומו בהתאם לצרכיו, ליכולותיו 
ולרצונותיו ובשיתוף בני המשפחה והקהילה, עם הקפדה על ערכים של כבוד 
האדם, בחירה אישית, פרטיות, הכללה בקהילה, מקצועיות, חדשנות ויזמות.

פעילות האגף מעוגנת בחוקים המפורטים להלן:
z	 ,)שכלית-התפתחותית מוגבלות  עם  באנשים  )טיפול  הסעד  חוק 

התשכ"ט-1969, לרבות תיקון חוק )מס' 2( התשל"ה-1975 בעניין הסדרת 
הטיפול באדם עם מוגבלות שכלית-התפתחותית בהליך פלילי ותיקון )מס' 

4( התש"ס–2000 בעניין סידור חוץ-ביתי ויומי; 
z	;1965–חוק הפיקוח על המעונות, התשכ"ה
z	 ובחסרי בקטינים  )פגיעה  התש"ן–1989   ,)26 מס'  )תיקון  העונשין  חוק 

ישע(;
z	 ;)1994 חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו, התשנ"ב–1992 כולל תיקון )10 במרס
z	 סדרי סעד  פקידי  עם  )בשיתוף  והאפוטרופסות  המשפטית  הכשרות  חוק 

דין(, התשנ"ב–1962;

בינונית-נמוכה, קשה, עמוקה.  בינונית,  רמות של מש"ה: קלה, קלה-בינונית,  5. האגף מבחין בשש 
קביעת רמת המש"ה מתחשבת בכל המרכיבים של הגדרת המוגבלות.
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z	;2000–חוק מעונות יום שיקומיים, התש"ס
z	;1996–חוק זכויות החולה, התשנ"ו
z	 ,)חוק הליכי חקירה והעדה )התאמה לאנשים עם מוגבלות שכלית או נפשית

התשס"ו–2005.
לצד האגף לטיפול באדם עם מש"ה במשרד, מעורבים גופים נוספים בטיפול 
לאומי,  לביטוח  המוסד  את  לציין  יש  הממשלתיים  בגורמים  זו.  באוכלוסייה 
המעניק קצבאות וגמלאות לאנשים עם מש"ה בכל הגילים; משרד הבריאות, 
המספק שירותים בתחום אחריותו; האגף לחינוך מיוחד במשרד החינוך, המשלב 
הכלכלה,  משרד  מתאימות;  חינוך  במסגרות  חובה(  )חינוך   21-3 בני  ילדים 
המסייע בתחום התעסוקה לאנשים עם מש"ה ונציבות שוויון זכויות לאנשים 

עם מוגבלות במשרד המשפטים.
לשירותים  המחלקות  באמצעות  הניתן  השירותים  למערך  יש  מרכזי  מקום 

חברתיים ברשויות המקומיות ולמסגרות היום המופעלות באמצעותן.
נוסף על כך, האגף עובד בשיתופי פעולה עם גופים פרטיים ועם גופים ציבוריים 
בתחום אספקת שירותים לאנשים עם מש"ה ובהם ארגוני הורים, ארגוני ִסנגור 
פורמליים, ארגון אקים, ג'וינט ישראל, קרנות שמאגמות משאבים ומאפשרות 
פיתוח שירותים ושיפורם, כגון קרן שלם וקרן קצבת נכות, וכן מפעילי מעונות 

ושירותים ציבוריים ופרטיים. 

1. אוכלוסיית היעד6
המקומיות  ברשויות  חברתיים  לשירותים  במחלקות  רשומים  היו   2016 בשנת 
שיעור  זה,  נתון  פי  על  התפתחותית.7  שכלית  מוגבלות  עם  אנשים   34,683
 1 בגרף  האוכלוסייה.  מכלל  נפש  אלף  לכל   4.1 על  עומד  עם מש"ה  האנשים 
מוצגים נתונים על אנשים עם מש"ה בשנים 2016-2007. מהנתונים עולה כי 
ומתמשכת במספר האנשים עם מש"ה  הייתה עלייה מתונה  בשנים הנסקרות 
שנרשמו במחלקות לשירותים חברתיים, עלייה שמסתכמת בכ-9.4%. עלייה 
זו היא ברובה דמוגרפית ונובעת מגידול האוכלוסייה בישראל. אם בוחנים את 
מגמה  רואים  הכללית  באוכלוסייה  תושבים  לאלף  מש"ה  עם  האנשים  שיעור 

קלה של ירידה )מ-4.4 לאלף נפש ל-4.1(.

6. הנתונים לחלק זה נלקחו מהמערכות הממוחשבות של המשרד: נתוני יסוד, מסגרות רווחה )מס"ר( 
ומערכת האבחון של האגף לטיפול באדם עם מש"ה. חלק מהנתונים נאספו מהנהלת האגף ועובדו לצורך 

סקירה זו.
7. הרישום נערך במעמד פניית הלקוח למחלקה לשירותים חברתיים ולפעמים לפני החלטה של ועדת 
ייתכנו מקרים של אנשים שטרם אובחנו אך הם כבר רשומים בתור אנשים עם  אבחון בעניינו. על כן 

מש"ה.
הנתונים בכל הגרפים בפרק זה מתייחסים ל-34,683 האנשים עם מש"ה הרשומים בקובץ נתוני יסוד.
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אנשים עם מש"ה הרשומים במחלקות
לשירותים חברתיים 2016-2007

גרף
1
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מספרים מוחלטים שיעור לאלף

4.14.14.14.24.24.34.44.44.44.4

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
31,697 מספרים מוחלטים 32,252 33,040 33,170 33,230 33,163 33,199 33,589 33,927 34,683

 שיעור לאלף מכלל 
האוכלוסייה 4.4 4.4 4.4 4.4 4.3 4.2 4.2 4.1 4.1 4.1

הנתונים בגרף 1 מתייחסים לאנשים עם מש"ה המתפקדים ברמות שונות, כפי 
שנקבע בוועדות האבחון.

כאמור, האבחון נשען על ההגדרה הכוללת שש רמות של מש"ה. יותר משלושה 
רבעים מאלו שעברו ועדת אבחון הוגדרו אנשים עם מש"ה ברמות 4-1 )קלה עד 

בינונית-נמוכה(; השאר, פחות מרבע, הם אנשים עם מש"ה קשה או עמוקה.

1.1 גיל וִמגדר

קרוב למחצית )44%( מכלל האנשים עם מש"ה המטופלים באגף לטיפול באדם 
עם מש"ה הם בני 44-20 )גרף 2(. ילדים וצעירים בני 19-0 הם כרבע )27%( 
מאוכלוסייה זו. השאר )29%( הם אנשים בני 45 ומעלה, מהם 5% הם בני 65 

ומעלה.
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גרף
2

סה״כ 100%

אנשים עם מש"ה הרשומים במחלקות
לשירותים חברתיים 2016

לפי גיל

גילי 19-0 גילי 44-20 גילי 64-45

% מסך הפניות 27% 44% 24%
מספרים מוחלטים  9,348  15,302  8,172 

גרף 3 מציג את מספרם ואת חלקם היחסי של אנשים עם מש"ה בקבוצות גיל 
שונות8 בכלל האוכלוסייה. נתוני הגרף מלמדים כי מספר האנשים עם מש"ה 
הרשומים במחלקות לשירותים חברתיים עולה עם הגיל באופן מתמשך מלידה 
עד  הגיל  עם  עקבי  באופן  יורד  מספרם  מכן  לאחר   .24-20 בני  קבוצת  ועד 

למספר זניח בקבוצות הגיל שמעל 75. 
בדיקת השיעור של האנשים עם מש"ה לאלף איש באוכלוסייה הכללית מראה 
 24 עד  לידה  הגילים  עולה בצורה חדה בטווח  מגמה שונה במקצת. השיעור 
ומתייצב ברמה של כ-5.5 לאלף עד גיל 34; אחר כך יורד מעט השיעור בטווח 
ומעלה   50 מגיל   .49-45 בגילים  לאלף  ל-5.5  עולה  ושוב   39-35 הגילים 
מתחילה ירידה תלולה בשיעור האנשים עם מש"ה. שיעורם בגיל 80 ומעלה 

נמוך מאחד לאלף. 
 21 העלייה המתמשכת במספר האנשים עם מש"ה בטווח הגילים מלידה ועד 
ממערכת  שירותים  שמקבלים  מש"ה  עם  ילדים  שיש  מכך  נובעת  ובשיעורם 
שילד  ככל  נוספים.  שירותים  צריכים  שהם  חושבים  אינם  ושהוריהם  החינוך 
עם מש"ה מתקרב לסיום לימודיו, הצורך שלו ושל משפחתו בקבלת שירותים 
יותר. חלק מהמשפחות פונות רק אז לקבלת שירותים  מהמשרד נעשה חיוני 

חברתיים ומופנות לאבחון.
השאר,  בין  לנבוע,  יכולה   54-45 הגיל  בקבוצת  המוכרים  בשיעור  העלייה 
מפניות חדשות דווקא בגיל זה. התופעה יכולה להצביע על משפחות שהכילו 
לגיל  ההורים  בהגיע  זה.  גיל  עד  המיוחדים  הצרכים  עם  בניהן  את  בהצלחה 

8. כל קבוצת גיל היא של 5 שנים.

גילי 65+
1,861 / 5%
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יותר ולזקנה הם מתקשים להתמודד עם צרכיו הנוכחיים והעתידיים  מתקדם 
של בנם ופונים דווקא אז בבקשה לקבלת סיוע משירותי הרווחה.

הירידה בשיעור הרשומים בגילים המבוגרים קשורה לתוחלת החיים הנמוכה 
יחסית של אנשים עם מש"ה בהשוואה לכלל האוכלוסייה, בעיקר של אנשים 
נוספות שמקטינות את  עם מש"ה קשה ועמוקה הסובלים מפגיעות וממחלות 

תוחלת החיים שלהם )על שיעור התמותה ראו בהמשך(.

גרף
3

אנשים עם מש"ה הרשומים במחלקות
לשירותים חברתיים 2016

לפי גיל

0

0123456

3,000 2,000 מספרים 1,000
מוחלטים

שיעור
לאלף מכלל 
האוכלוסייה

בגרף 4 מוצגים נתונים על אנשים עם מש"ה לפי גיל ומגדר במספרים מוחלטים 
ולפי שיעור לאלף.

ִ

הנתונים מראים שבכל קבוצת גיל גברים הם הרוב בקרב האנשים עם מש"ה 
ובסך הכול הם מהווים 56.5% מאוכלוסיית האנשים עם מש"ה. תופעה זו מוכרת 
בכל העולם, אחד ההסברים לה הוא פגיעות גנטיות על כרומוזום X שמקבלות 

ביטוי גדול יותר אצל זכרים.

0-47710.9
5-92,1562.7

10-143,0884.3
15-193,3335.0
20-243,4125.6
25-293,2005.4
30-343,1485.4
35-392,7785.0
40-442,7645.3
45-492,4645.5
50-542,1595.4
55-591,9745.1
60-641,5754.3
65-699552.9
70-744702.4
75-792391.4
80-841211.0

85+760.6
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אנשים עם מש"ה הרשומים במחלקות
לשירותים חברתיים 2016

לפי גיל וִמגדר

גרף
4

20,000
6

15,000

5

10,000

4

5,000

3

2

1

0 0

מספרים מוחלטים שיעור לאלף

3.54

2.7

1.7

4.3
4.7

4.67

3.4

2.4

6.06.0

0-19 20-44 45-64 65+ סה"כ
3,990 נשים 6,695 3,534 883 15,102

5,358 גברים 8,606 4,638 978 19,580
2.7 שיעור אצל נשים 4.7 4.3 1.7 3.54

3.4 שיעור אצל גברים 6 6 2.4 4.67
יחס שיעורים גברים/נשים 1.28 1.28 1.39 1.4 1.32

אחוז גברים 57% 56% 57% 53% 56%
שני המינים 9,348 15,301 8,172 1,861 34,683

כאשר בודקים את השיעורים של אנשים עם מש"ה לאלף איש מהאוכלוסייה 
הכללית פערי המגדר בולטים מעט יותר. השיעור של בנים עם מש"ה לאלף 
זכרים באוכלוסייה הכללית הוא 4.67 והשיעור המתאים של בנות הוא 3.54. 
וערכו  המש"ה  בשיעור  וגברים  נשים  בין  הפערים  על  מעיד  השיעורים  יחס 
הכולל הוא 1.32. בגילים 44 ומטה היחס הוא 1.28 ואחר כך גדל עד 1.4 דבר 

המעיד על עלייה בפער המגדרי בשיעור המש"ה.

ְ ִ

1.2 תוחלת החיים של אנשים עם מש"ה

בכל העולם מדווח כי תוחלת החיים של אנשים עם מש"ה נמוכה מזו של כלל 
האוכלוסייה, וכי שיעורי התמותה גבוהים יותר ככל שהמוגבלות השכלית קשה 

יותר. הממצאים לעיל מצביעים על מצב דומה בישראל.9
כי  נמצא  האחרונות  בשנים  מש"ה  עם  אנשים  של  התמותה  שיעורי  בניתוח 
לשירותים  במחלקות  הרשומים  מש"ה  עם  האנשים  כלל  של  החיים  תוחלת 

9. כפי שהוסבר לעיל, האבחון והרישום של אנשים עם מש"ה הוא חלקי, במיוחד בגילים צעירים. חישוב 
שיעורי תמותה של אנשים עם מש"ה מושפע מכך, ולכן אפשר רק לאמוד את שיעורי התמותה ולגזור 

מתוכם את תוחלת החיים של כלל האנשים עם מש"ה.
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חברתיים שאין להם תסמונות גנטיות או מורכבות בריאותית, דומה לתוחלת 
החיים הכללית. אנשים עם מש"ה עם תסמונות או מורכבות בריאותית אחרת 

חיים בממוצע 61 שנים.
תוחלת החיים של כלל האוכלוסייה בישראל היום היא 81 שנה, ולפיכך אפשר 
האוכלוסייה  של  מזו  נמוכה  מש"ה  עם  אנשים  של  החיים  תוחלת  כי  לסכם 
הכללית, אך הולכת ונעשית דומה לה ככל שרמת המוגבלות השכלית קלה יותר.
עם מש"ה  אנשים  בין  המותנית  החיים  בתוחלת  הפער  כי  מלמד  נוסף  ממצא 
לבין כלל האוכלוסייה קטן ומצטמצם עם העלייה בגיל, עד אשר בקרב בני 65 
או  נוספת  מוגבלות  בלא  אנשים עם מש"ה  נעלמים.  ומעלה ההבדלים כמעט 
מחלות מיוחדות שהגיעו לגילים אלו חיים עד גיל מבוגר ותוחלת החיים שלהם 

מתקרבת לזו של האוכלוסייה הכללית )ממצא זה דווח גם בארצות אחרות(.

1.3 פיזור גיאוגרפי 

מש"ה  עם  אנשים  של  ביותר  הגדולים  הריכוזים  כי  נראה   5 בגרף  מהנתונים 
הרשומים במחלקות לשירותים חברתיים נמצאים במחוזות חיפה והצפון ובאר 
כי ההסבר  ייתכן  נפש בשני המחוזות(.  לאלף   4.9 )שיעור של  והדרום  שבע 
לשיעורים הגבוהים באזורים אלה קשור לאחוז הגבוה של האוכלוסייה הערבית 
שבה שיעור גבוה יותר של אנשים עם מש"ה. במחוז תל אביב והמרכז שיעור 
האנשים עם מש"ה לאלף איש נמוך משאר חלקי הארץ ועומד על 3.1 לכל אלף 

נפשות.
בולטת במספר האנשים עם מש"ה  עלייה  ניכרה  ירושלים  לציין שבמחוז  יש 

הרשומים במחלקות ובשיעורם בהשוואה לשנה הקודמת.
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אנשים עם מש"ה הרשומים במחלקות
לשירותים חברתיים 2016

לפי מחוז

גרף
5

5,000

10,000

5

4

3

2

1

0 0

מספרים מוחלטים שיעור לאלף

3.1

4.9 4.9

4.5

באר שבע והדרום חיפה והצפון ירושלים  תל אביב והמרכז
3,916  רשומים במש"חים  11,678  8,047  11,042

 שיעור לאלף מכלל 
האוכלוסייה במחוז 4.9 4.9 4.5 3.1

1.4 אשכול חברתי-כלכלי10

גרף 6 מציג את מספר האנשים עם מש"ה שהיו רשומים במחלקות לשירותים 
החברתיים בשנת 2016 ואת שיעורם לאלף באוכלוסייה הכללית לפי האשכול 

החברתי-כלכלי שאליו הם משתייכים.
עם  האנשים  שיעור  לבין  האשכול  דירוג  בין  ברור  שלילי  קשר  מראה  הגרף 
מש"ה באשכול, דהיינו ככל שדירוג האשכול נמוך יותר, שיעור האנשים עם 
מש"ה הרשומים במחלקות גבוה יותר. ייתכן שיש להסביר את התופעה בכך 
שבהם  ערביים  יישובים  של  גדול  מספר  יש  נמוכים  המוגדרים  שבאשכולות 

תופעת המוגבלות השכלית שכיחה יותר.

10. סיווג אשכול חברתי-כלכלי 2013, למ"ס.
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אנשים עם מש"ה הרשומים
במחלקות לשירותים חברתיים 2016

לפי אשכול חברתי-כלכלי

גרף
6

8,000

6,000

4,000

2,000

3

7

6

5

4

0 0

2

1

מספרים מוחלטים שיעור לאלף

3.2

2.22.4

3.0
3.3

4.1

5.3
5.7

6.0

6.7

אשכול 1 אשכול 2 אשכול 3 אשכול 4 אשכול 5 אשכול 6 אשכול 7 אשכול 8 אשכול 9 אשכול 10
245 3,846  4,208  3,201  4,566  3,577  8,199  4,895  1,928  מספרים מוחלטים 18

 שיעור לאלף מכלל 
האוכלוסייה באשכול  6.7 6 5.7 5.3 4.1 3.3 3 2.4 2.2 3.2

1.5 אנשים עם מש"ה לפי מסגרות המגורים

מרבית האנשים עם מש"ה )כ-68%( מתגוררים בביתם עם משפחותיהם, ואילו 
השאר גרים במגוון מסגרות מחוץ לבתיהם. כחמישית )21.1%( גרים במעונות 
או  דיור  במערך  בהוסטלים,   - אחרות  דיור  במסגרות  גרים  והשאר  פנימייה 
בדירות לוויין ובמשפחות אומנה )ראו לוח 1 וגם סעיף 3.3 - דיור מחוץ לתא 

המשפחתי(. 
בשנים האחרונות הוקדש מאמץ רב יותר להפניית אנשים למערכי דיור שונים 
לעומת הפניה למעונות פנימייה. מדיניות זו התבטאה בשנת 2016 בעלייה קלה 
במספרי המושמים במסגרות חוץ-ביתיות שאינן מעונות פנימייה – בהוסטלים 
ובמערכי דיור, אם כי מדובר עדיין בשינויים קטנים מאוד. לא חל שינוי במספר 

המושמים במעונות פנימייה.
בשנים האחרונות, בעקבות מדיניות מכוונת של האגף, התחזקה המגמה של 
הן  בקהילה  בהוסטלים  הן   – בקהילה  הפנימייה  מעונות  של  שלוחות  פתיחת 
בדירות. בסוף שנת 2016 חיו בשלוחות בקהילה 830 מהדיירים שהיו רשומים 

כי הם מושמים במעונות פנימייה )11% מהמושמים במעונות פנימייה(.
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 לוח 1: אנשים עם מש"ה הרשומים במחלקות
לשירותים חברתיים 2016

לפי מסגרת המגורים

אחוזיםמספר דייריםמסגרת המגורים

23,57568.0%בביתם

7,31921.1%מעונות פנימייה

1,9245.5%הוסטל

1,3333.8%מערך דירות / דירות לוויין

1230.4%דיור מוגן

4181.2%משפחת אומנה 

34,683100%סך הכול

יש קשר בין מסגרת המגורים לבין קבוצת הגיל. ילדים וצעירים עם מש"ה - 
רובם מתגוררים בבתיהם. ככל שהגיל עולה, גדל השיעור של שימוש בדיור 
ומעלה.   47 בני  מש"ה  עם  האנשים  מקרב   46% כדי  עד   )7 )גרף  חוץ-ביתי 
ילדים  אצל  חוץ-ביתית  מסגרת  פני  על  בבית  המגורים  את  להעדיף  הנטייה 
את  להוציא  מוכרחים  שבהם  מיוחדים  במקרים  המשרד:  במדיניות  מתבטאת 
הילד הצעיר ממשפחתו למסגרת מגורים אחרת, מעדיפים משפחה אומנת על 

פני מסגרות אחרות.

אנשים עם מש"ה הרשומים במחלקות
לשירותים חברתיים וגרים בבתיהם או

במסגרות דיור חוץ-ביתי 2016
לפי קבוצות גיל

גרף
7

20,000 40%

15,000 30%

10,000 20%

5,000 10%

0 0

אלפים אחוזים

32

8

47

37

12

סה"כ +47 22-46 6-21 0-5
82 בדיור חוץ-ביתי 1,198 5,512 4,246 11,038

1,007 בבית 8,417 9,470 4,751 23,645
8% % בדיור חוץ-ביתי 12% 37% 47% 32%
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אנשים עם מש"ה השוהים במסגרת חוץ-ביתית מתאפיינים בדרך כלל ברמת 
מש"ה11 קשה או ביכולת תמיכה נמוכה של המשפחה בביתם, לכן ייתכן מצב 
יכולים לגור בביתם על אף תפקודם הגבוה. רמת התפקּוד  שבו אנשים אינם 
של אדם עם מש"ה בתחומי חיים שונים ורמות התמיכה והמוגנות שהוא זקוק 
להן משפיעות על ההחלטה אם הוא יופנה למעונות פנימייה או למסגרות דיור 

אחרות. 
בינונית-נמוכה,  מש"ה  ברמות  אנשים  בעיקר  מתגוררים  פנימייה  במעונות 
קשה ועמוקה. באותן מסגרות נמצאים גם בעלי צרכים מיוחדים שאינם יכולים 
להתגורר במסגרות אחרות, כגון אנשים עם מגבלות פיזיות קשות, אנשים עם 
בעיות רפואיות המצריכות השגחה רפואית אינטנסיבית או אנשים עם הפרעות 

התנהגות קשות. 
במעונות פנימייה יש קשר בין הגיל לבין רמת המוגבלות השכלית של הדייר 
– ככל שגיל הדייר צעיר יותר, רמת המוגבלות קשה יותר. קשר זה נובע מכך 
מאוד  קשה  להורים  כאשר  לפנימיות  נכנסים  צעירים  ילדים  המקרים  שברוב 
להתמודד איתם. ילדים עם מש"ה קשה או עמוקה מתאפיינים יותר בהתנהגות 
מאתגרת המקשה על ההורים להתמודד, ולכן יימצאו בפנימיות בסבירות גבוהה 

יותר מילדים עם מוגבלות קלה יותר.

2. תשומות

2.1 כוח אדם

לטיפול  באגף  הממשלתיים  הפנימייה  מעונות  בתשעת  הועסקו   2016 בשנת 
באדם עם מש"ה 1,161 עובדי מדינה. נוסף עליהם יש באגף 30 עובדי מטה 
ומפקחים ארציים, ובמחוזות יש 16 מפקחים על דיור חוץ-ביתי ו-10 מפקחים 
לשירותים  מחלקות  ועל  אומנה  על  פיקוח  זה  ובכלל  בקהילה  שירותים  על 

חברתיים.
כמו כן יש במעונות ובמערכי הדיור הציבוריים והפרטיים כ-6,000 עובדים 
ואלפי עובדים נוספים במחלקות לשירותים חברתיים ברשויות המקומיות וכן 
בעמותות ובמסגרות פרטיות המפעילות מסגרות יום ושירותים בתחום הקהילה.

2.2 תקציב 

בשנת 2016, סך כל התקציב של האגף לטיפול באדם עם מש"ה הסתכם בכשני 
מיליארד ₪ ברוטו בשנה. 

למסגרות  מיועדים  האגף  מתקציב   )66%( שלישים  כשני   ,2 בלוח  הנתונים  לפי 
דיור המופעלות בידי גורמים פרטיים וציבוריים; כ-12% מהתקציב מיועד למעונות 

11. בנוגע לחלוקה לפי רמות מש"ה - ראו סעיפים 1 ו-3.1.1.
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פנימייה ממשלתיים. יתרת התקציב מיועדת לפיתוח ולתפעול של שירותים בקהילה 
בעיקר עבור אנשים עם מש"ה המתגוררים עם משפחותיהם. חלקים קטנים יותר 

מהתקציב מיועדים לפעולות אבחון ולפעולות פנאי במסגרת קרן קצבת נכות.

לוח 2: תקציב האגף לפי שנים ולפי סעיפים עיקריים 2016-2007
)במיליוני ₪(

20122013201420152016*20072008200920102011תחום
דיור חוץ-ביתי 

למעט מעונות 
ממשלתיים

694.1756.5834.6865.1946.79961,0841,2511,5301,304

252.0263.2278274.0275.3275.3316.2320315235מעונות ממשלתיים
123.5146.2157.6164.7190.4212.6263.3276.1318324שירותים בקהילה

9.810.011.312.813.714.719.719.72327אבחון
53.956.356.257.157.164.169696973קצבת נכות

1,133.31,239.31,337.61,373.61,4901,562.71,752.21,9362,2561,963סה"כ

3. תפוקות: שירותים ופעילות האגף לטיפול באדם עם מש"ה 
האגף לטיפול באדם עם מש"ה מספק רצף שירותים ותוכניות בכל תחומי החיים 

עבור אנשים שאובחנו עם מש"ה ועבור בני משפחותיהם. 
השירותים והתוכניות נבנו על פי עקרונות מנחים במדיניות האגף:

עידוד ופיתוח עצמאות, בחירה אישית ומיצוי הפוטנציאל האישי;א. 
ועם ב.  עמו  בשיתוף  האפשר  ככל  הנקבעת  אדם  לכל  אישית  קידום  תוכנית 

משפחתו;
בפיתוח ג.  המתבטא  עיקרון   – במרכז  ומשפחתו  מש"ה  עם  האדם  הצבת 

שירותים ותוכניות בִקרבת אזור מגוריו ובסביבתו הטבעית, ברצף ובמגוון 
המתאימים לכל רמות התפקוד ולכל שלבי החיים. 

בשירותים נכללים: 
z	;שירות האבחון - ועדות אבחון, חינוך חברתי מיני ופיתוח תוכניות קידום
z	 אלה עבור  התפקוד  רמות  ובכל  החיים  תחומי  בכל  יומיים  שירותים  רצף 

הגרים עם משפחותיהם ועבור אנשים המתגוררים במסגרות דיור בקהילה, 
ובהם שירותי בריאות, תעסוקה, פנאי וטיפול;

z	 ,מסגרות דיור שונות – הוסטלים, מערכי דיור, דירות עצמאיות ומוגנות
דיור במשפחות אומנה ומעונות פנימייה;

z	.תחומים ייחודיים
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3.1 שירות אבחון, ַועדות אבחון, השמה חוץ-ביתית ותוכניות קידום 

3.1.1 מערכת אבחון וועדות אבחון

אדם שיש יסוד סביר להניח כי יש לו מש"ה, זכאי בכל גיל, הוא או האחראים 
לו, לפנות למחלקה לשירותים חברתיים במקום מגוריו ולבקש שירותים בגין 
על  שנאסף  הרקע  חומר  את  בודק  במחלקה  הסוציאלי  העובד  זו.  מוגבלות 
הפונה ומפנה אותו לאבחון. במערכת האבחון 14 מרכזים ובהם נערכות בדיקות 
מקצועיות רב-ממדיות )בתחומים: התפתחות, קוגניציה, הסתגלות ותמיכה(. 
בסיום האבחון נכתב דוח המפרט את מכלול ממצאי הבדיקות ומתמקד בכוחות 
סטטוטורית  ועדה  זוהי  אבחון.  ועדת  הוא  הבא  השלב  הפונה.  של  ובקשיים 
שתפקידה להחליט בעניין קיום מש"ה, רמת המוגבלות השכלית ודרכי הטיפול. 
הסעד,  לחוק  עו"ס  חברים:  חמישה  בה  ויש  חוק  פי  על  פועלת  אבחון  ועדת 
פסיכולוג, מחנך, רופא ופסיכיאטר, והם מקבלים מינוי משר הרווחה והשירותים 
החברתיים. הרופא והפסיכיאטר מתמנים בהתייעצות עם שר הבריאות. ברוב 
המקרים ועדות האבחון פועלות בצמוד למרכזי האבחון בארבעת המחוזות של 
המשרד. הוועדה מקבלת לידיה את ממצאי האבחון וחומרים נוספים על הנבדק 
האדם  את  פוגשים  הוועדה  חברי  לה.  שיוצגו  מבקשת  שהיא  חומרים  ובהם 
הנדון, את משפחתו ואת האחראי עליו על פי חוק או אחד משני האחרונים וכן 
כל גורם המבקש להופיע בוועדה וגורמים נוספים לבקשת הוועדה. רק לאחר 
לקבל  הפונה  זכאי  עם מש"ה,  אדם  הוא  המאובחן  כי  האבחון  ועדת  שקבעה 

שירותים ממשרד הרווחה והשירותים החברתיים )תע"ס 14.23(.
ועדת אבחון קובעת על פי קריטריונים מקצועיים את רמת המוגבלות השכלית 
מתוך שש הרמות. הקביעה נעשית על פי רקע התפתחותי, תפקוד אינטלקטואלי, 
והיקף התמיכה הנדרשת להסתגלות מתאימה של אדם עם  תפקוד הסתגלותי 
מש"ה בכל תחומי חייו. הוועדה גם קובעת את רמת התפקוד )עם או בלי צרכים 

מיוחדים( ואת דרכי הטיפול המומלצות. 
בעת קביעת דרכי הטיפול הוועדה נותנת דעתה לסוג המגורים ולסוג התעסוקה 
המתאימים לו וכן לצרכיו בתחומים שונים: פנאי, משפחה, בריאות )ובכללה 
הרגשי- לתחום  וכן  ותזונה(  בעיסוק  ריפוי  תקשורת,  קלינאות  פיזיותרפיה, 

נפשי ולצורך בהתערבות מינית-חברתית. 
המחלקה לאבחון, השמה וקידום פועלת על פי סעיף 19 בחוק הסעד )טיפול 
באנשים עם מוגבלות שכלית-התפתחותית(, התשכ"ט–1969, מאבחנת ועורכת 
ועדות אבחון גם לאנשים בהליך פלילי שהערכאות המשפטיות דורשות מוועדת 

האבחון את חוות דעתה בעניינם ולעיתים גם דרכי טיפול עבורם.
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מספר אבחונים וועדות אבחון 2016-2007 גרף
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מספרים מוחלטים

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
3,021 אבחונים במרכזי אבחון 2,793 2,950 2,790 3,150 3,750 4,700 5,500 4,400 4,100

3,166 ועדות אבחון 3,035 2,772 2,750 2,518 3,100 4,350 5,500 5,300 4,750

בגרף 8 מוצגים נתונים על מספר האבחונים ועל מספר ועדות האבחון בשנים 
2016-2007. בין האבחונים עצמם לבין ועדת האבחון יש תקופת המתנה הנובעת 
מהליכים שונים במרכז האבחון ובהם ניתוח תוצאות הבדיקות וכתיבתן, ישיבת 

סיכום אבחון ועריכת החומרים.
משנת 2011 עלה מספר האבחונים השנתי באופן ניכר. עלייה זו חלה עם תחילת 
בפרויקט  רבות.  שנים  אובחנו  שלא  מעונות  דיירי  אבחון  של  מזורז  פרויקט 
בשנה  מהמעונות  המאובחנים  מספר  וכך  במעונות  רבים  אבחונים  נערכו  זה 
זו עלה משמעותית ואילו מספר ועדות האבחון ירד במקצת. בשנת 2015 חלה 
ויועדה  בעבר  שניתנה  תקציבית  שתוספת  מכיוון  האבחונים  במספר  ירידה 
בעיקר לאבחונים חוזרים של דיירי המעונות לא אושרה שוב. בשנת 2016 היו 

כ-4,500 ועדות אבחון בהליך רגיל וכ-250 ועדות בהליך פלילי.

3.1.2 תוכניות קידום אישיות )מופעלות במסגרת שבה נמצא האדם(

קידום  תוכניות  של  מערך  ומובילה  בנתה  וקידום  השמה  לאבחון,  המחלקה 
אישיות במסגרות הטיפול. המחלקה עוסקת במתודולוגיה של התוכניות, בכלים 
לסייע  המיועדות  מגוונות  תוכניות  כולל  המערך  ובהדרכה.  בהנחיה  ובשיטות, 
לאנשים עם מש"ה לפתח את כישוריהם במידה המרבית באמצעות תהליך של 
פיתוח מיומנויות ויכולות. בתוכנית הקידום האישית נכללים כל תחומי החיים 
וביישומה מעורבים האדם עם המוגבלות השכלית, משפחתו ומסגרות הטיפול 
השונות. מטרתה העיקרית של תוכנית הקידום האישית היא לשפר את איכות חייו 
של האדם – לאפשר לו עצמאות, מימוש וביטוי עצמי, יכולת בחירה והחלטה 

עצמאיות, שליטה על חייו ואפשרות לחיות חיים רגילים ככל האפשר. 
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מניעת  כגון  ייחודיות  תוכניות  גם  מופעלות  האישיות  הקידום  תוכניות  במערך 
נפילות של אנשים מזדקנים עם מש"ה; אכילה והאכלה נכונות כדי למנוע חנק; 
המותאמות  תוכניות  מוגן;  במרחב  ושהות  וחירום  לחץ  מצבי  עם  התמודדות 
למזדקנים; תוכניות המותאמות לאנשים עם התנהגות מאתגרת; תוכניות לאנשים 
עם מש"ה קשה ועמוקה ותוכניות לאנשים עם מש"ה ועם מוגבלויות פיזיות קשות.

ולדיירי ההוסטלים  לָגרים עם משפחותיהם  יומיים  3.2 רצף שירותים 
והדירות בקהילה

האגף מפעיל רצף שירותים מגוונים לכל הגילים ולכל רמות התפקוד בכל שלבי 
החיים ומטרתו לסייע למשפחות לגדל את ילדיהן עם מש"ה בסביבתם הטבעית. 
או  בהוסטלים  הגרים  מש"ה  עם  אנשים  של  לרשותם  גם  עומדים  השירותים 

בדירות מגורים.
השירותים ניתנים, עד כמה שאפשר, בקרבת אזור המגורים ובסביבתו. שיקולים 
חשובים בפיתוח התוכניות והשירותים הם אחריות הרשות המקומית לשירותים 

בקהילה ושיתוף המשפחה והמטופל. 
ברצף השירותים נכללים מסגרות יום שיקומיות, מעונות יום ארוך, תעסוקה מוגנת 
ונתמכת לבוגרים וכן שירותי פנאי כגון נופשונים, קייטנות קיץ ומועדונים חברתיים.

 3.2.1 ייעוץ, תמיכה וליווי למשפחות המטפלות באדם
עם מש"ה הָגר בביתו

המקומיות  ברשויות  חברתיים  לשירותים  במחלקות  הסוציאליים  העובדים 
מעניקים סיוע פרטני, קבוצתי וקהילתי. בין השאר הוכשרו 230 מהם, עובדים 
עם  אנשים  על  הגנה  לתפקיד  הארץ,  ברחבי  המקומיות  ברשויות  סוציאליים 

מש"ה. 
מוגברים,  מיוחדים  צרכים  עם  ילדים  להן  אשר  במיוחד  מתקשות  למשפחות 
וכשמדובר באדם בוגר  לילד או מטפל אישי,  אפשר לסייע באמצעות מטפח 

אפשר לסייע באמצעות מסייע שיקומי. התוכניות למשפחות הן:
מרכזים למשפחה

15 מרכזים  והחליט לפתוח  12 מרכזים למשפחה  בשנת 2016 הפעיל המשרד 
27 מרכזים למשפחה(. המרכזים  )כיום מופעלים  נוספות  חדשים ב-15 ערים 
למשפחה הם שירות משלים לשירותים שמספקות המחלקות לשירותים חברתיים 

להורים לילדים עם מוגבלות. 
המרכזים למשפחה מתמקדים בשבעה תחומי פעילות:

פיתוח מנהיגות הורים;( 1)
לבני המשפחה ( 2) ייעודיות  וקבוצות  והפעלה של קבוצות תמיכה  הקמה 

)הורים, אחים, סבים(;
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הנגשת מידע ומיצוי זכויות;( 3)
גיוס מתנדבים והפעלתם;( 4)
אירועי שיא למשפחות;( 5)
סיוע למשפחות במצבי חירום;( 6)
הסברה.( 7)

ימי חשיפה למשפחות מיוחדות
ושינוי  המודעות  להעלאת  שנועדו  ימים  הם  מיוחדות  למשפחות  חשיפה  ימי 
עמדות כלפי אנשים עם מש"ה. הימים מתקיימים בסיוע קרן שלם. התקיימו 16 

ימי חשיפה ארציים. 

3.2.2 תוכניות לילדים ולנוער

מעונות יום לפעוטות ולילדים 
האגף מפעיל רצף של תוכניות ושירותים לתינוקות עם מש"ה מלידה עד גיל 3 
שנים בהתאם לגיל ולרמת התפקוד, וכן למשפחותיהם. פעוטות ברמת תפקוד 
פעוטות  לסיכוי".12  "מסיכון  ובתוכנית  רגילים  יום  במעונות  משולבים  גבוהה 
יום  במעונות  משולבים  שיקומי  לטיפול  הנזקקים  שנים   3 עד  שנה  חצי  בני 
שיקומיים. האגף מפעיל מיזם משותף עם עמותת "שלווה" לטיפול בתינוקות 
עם תסמונת דאון מיום הלידה ועד גיל שנה. התוכנית כוללת התערבות מוקדמת 
ובניית תוכנית לקידום הפעוט על ידי צוות מטפלים ממקצועות הבריאות ובד 
בבד ההורים מקבלים הדרכה לטיפול בתינוק ומשתתפים בקבוצת תמיכה של 
הורים במצב דומה. בכך משלים האגף את רצף השירותים מיום הלידה. בשלב 

זה המיזם פועל רק במחוז ירושלים.
יום שהות ארוך ומרכז יום אימוני

צעירים בני 21-3 עם רמת מש"ה קלה וקלה-בינונית לומדים בבתי ספר של 
החינוך המיוחד ובשעות אחר הצהריים במרכזי יום אימּוניים. כיום פועלים 50 

מרכזי יום מסוג זה ופוקדים אותם כ-700 ילדים.
ִ

צעירים בני 21-3 ברמת מש"ה בינונית עד עמוקה או תלמידים עם בעיות התנהגות 
"יום  במסגרות  הלימודים(  יום  סיום  )לאחר   14:30 מהשעה  משולבים   - קשות 
שהות ארוך", עד 18:00. מסגרות אלו מיועדות, בין השאר, לאפשר להורים לטפל 
בילדיהם בבתיהם. כיום פועלות 115 מסגרות מסוג זה ובהן שוהים כ-3,600 ילדים. 

12. ראו בחלק ב' בפרק זה )"אנשים עם מוגבלות פיזית, לקות שמיעה ולקות למידה מורכבת"( סעיף 3.1.1.



394

סקירת השירותים החברתיים 2016

תוכנית מעברים 
בתשע רשויות מופעלת כיום תכנית הפיילוט "מעברים" המיועדת לבני נוער 
מהכנת  חלק  היא  התוכנית  המיוחד.  בחינוך  הלומדים   21-16 בני  מש"ה  עם 
התלמידים לחיים עצמאיים והיא מקנה להם מיומנויות והרגלי עבודה שיסייעו 

להם להשתלב בעולם התעסוקה.
שילוב ילדים עם צרכים מיוחדים בתנועות הנוער 

וקרן  ג'וינט-אשלים, משרד הרווחה, משרד החינוך, מת"ן  מיזם משותף של 
וקבוצתי(  פרטני  )שילוב  שונות  מוגבלויות  עם  ונוער  ילדים  משלב  שלם 
התאמה  דורשת  מיוחדים  צרכים  עם  ילדים  של  השתלבותם  הנוער.  בתנועות 
והנגשה מובנות של הפעילויות וכן הקניית ידע ובניית מערך תמיכה לצוות. 
לצורך זה הוקם פורום לשילוב ילדים עם מש"ה בתנועות הנוער. כיום שותפות 
בפורום כל תנועות הנוער והן משלבות בפעילותן כ-1,000 ילדים ובני נוער 

עם מוגבלויות.

3.2.3 תוכניות לבוגרים

תעסוקה ומרכזי יום לבני 21 ומעלה
אפשרויות התעסוקה לאדם עם מש"ה כוללות תעסוקה מוגנת במפעלי עבודה 
שיקומיים ותעסוקה נתמכת בשוק הפתוח. בוגרים שאינם יכולים להשתלב כלל 
בתעסוקה מועסקים במרכזים טיפוליים בפעילויות מגוונות במהלך היום. בסוף 
שנת 2016 פעלו 53 מרכזים טיפוליים לבני 21 ומעלה. החניכים משתתפים בהם 
הטיפול  עומס  את  ומקלות  חיים  ואיכות  קידום  המאפשרות  טיפול  בתוכניות 

המוטל על המשפחות. 
ִ

בשוק  בעבודה  להשתלב  יכולים  שאינם  ומעלה   21 בני  מש"ה  עם  אנשים 
החופשי יכולים להשתלב בתעסוקה מוגנת במפעל עבודה שיקומי )מע"ש(. את 
וחברות  ציבוריות  עמותות  מקומיות,  רשויות  כגון  גופים  מפעילים  המע"שים 

פרטיות. בשנת 2016 פעלו 88 מע"שים והם פזורים ברחבי המדינה.
תעסוקה נתמכת מיועדת לאנשים עם מש"ה המסוגלים להשתלב בשוק העבודה 
הפתוח בעזרת מע"שים שמכינים את החניכים ומלווים אותם במקומות העבודה.

מע"ש תעשייתי 
את  להרחיב  שנועדה  החופשי  בשוק  מוגנת  תעסוקה  להפעלת  תוכנית  זוהי 
האפשרויות למענה תעסוקתי לאנשים עם מש"ה בכל רחבי הארץ. התוכנית 
נותנת מענה תעסוקתי לאנשים ברמת מש"ה בינונית ובינונית-נמוכה בקבוצות 
קטנות המשתלבות במפעלים תעשייתיים, בחברות עסקיות ובחברות לתועלת 
הועסקו  21 אשר  גיל  מגוון של מענים לאנשים מעל  הציבור. התוכנית תציע 
כ-50  מציעים  והם  מפעילים  חמישה  ישנם  כיום  במע"שים.  מסורתי  באופן 
מפעלים אפשריים. כמו כן, כחלק ממדיניות האגף של יציאת אנשים עם מש"ה 
מדיור פנימייתי לדיור קהילתי, תינתן אפשרות לקלוט עד כ-500 אנשים בלא 
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עבדו   2016 בשנת  המקומיות.  ברשויות  ייחודיים  מע"ש  מבני  בבניית  צורך 
במע'ש התעשייתי 360 אנשים עם מש"ה מהדיור ומהקהילה.

מכללה תעסוקתית
28. אנשים אלו הושמו באופן  גיל  זו מיועדת לאנשים עם מש"ה עד  תוכנית 
תעסוקתיים  והרגלים  מיומנויות  להקנות  נועדה  התוכנית  במע"שים.  מסורתי 
המאפשרים קליטה בתעסוקה ברמה גבוהה יותר בשוק החופשי, כדוגמת עוזר 
קונדיטור, סייעת לגננת, עוזר לאב בית, וכן שירות מיטבי בצה"ל או בשירות 
כישורים  ולשמר  לרכוש  לצורך  גם  מענה  נותנת  התוכנית  לאומי-אזרחי. 
לימודיים בתחומים קריאה וחשבון. התוכנית מופעלת אף על פי שהתעריף לא 

אושר.
שווים במדים

שירות  לתקופת  לצה"ל  גיוס   – מש"ה  עם  אנשים  של  לצה"ל  גיוס  תוכנית 
מלאה בתפקידים חשובים ביחידות עורפיות בצבא. התוכנית מאתרת ומכשירה 
בשלב  הגיוס.  לאחר  המועמדים  ישרתו  שבהן  ויחידות  מש"ה  עם  מועמדים 
הראשון הם משרתים בהתנדבות לתקופה בת חצי שנה ולאחר מכן הם ממשיכים 
לשרת ביחידות שבהן התנדבו. עם השחרור יכולים החיילים בתוכנית להמשיך 
לעבוד בצבא במעמד אזרחים עובדי צה"ל או להשתלב בשוק העבודה החופשי. 
בשנת 2016 הצטרפו 45 צעירים עם מש"ה לתוכנית ובסך הכול השתתפו בה 

135 אנשים עם מש"ה. 
תעסוקת בית

תעסוקה המתקיימת בביתו של מקבל השירות ואשר מטרתה יישוג והשתלבות 
של האדם עם המוגבלות, לאחר תקופת הסתגלות, ברצף התעסוקה – מתעסוקה 

מוגנת ועד השתלבות בשוק החופשי.
מרכזי יום לזקנים ולמזדקנים

תוכנית תעסוקתית טיפולית שנועדה לאנשים אשר הגיעו לגיל שיש בו ירידה 
בתפקוד השכלי וכן בתפקודי היום-יום והם זקוקים למסגרת של תעסוקה בת 

חצי יום הכוללת גם שימור יכולות תפקודיות.
שירות לאומי

מיוחדות.  לאוכלוסיות  הצבאי  לשירות  חלופה  היא  הלאומי  השירות  תוכנית 
משמעותי  תהליך  לעבור  ויכול  צמוד  לליווי  המתנדב  זוכה  השירות  במהלך 
שיכין אותו לעולם התעסוקה ולחיים עצמאיים. בשנת 2016 שולבו בתוכנית 

כ-80 מתנדבים עם מש"ה.
ִסנגור עצמי

תוכנית העצמה שמקורה הכרה בזכותו הטבעית של כל אדם באשר הוא להיות 
שותף לחייו, לקבל מידע, להחליט החלטות ולייצג את עצמו. בתוכנית הודרכו 
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המשיכה   2016 בשנת  הגישה.  לקידום  ליווי  להם  וניתן  הטיפוליים  הצוותים 
הטמעת הגישה בחמישה מרכזי תעסוקה להפעלת קבוצות מסנגרים שמייצגים 
את עצמם ואת חבריהם במרכזים ויוזמים פעילויות מגוונות. כמו כן התקיים 
כנס ראשון לכל קבוצות המסנגרים במסגרות התעסוקה. הפעילות בתחום היא 
חלק מתפיסת הטיפול הכוללת של האגף בכלל ושל מסגרות הדיור התומך בפרט 

וכבר איננה נתפסת כתוכנית נפרדת וייחודית.
תוכנית סביבה תומכת

התוכנית משמשת חלופה להוצאת אנשים בוגרים עם מש"ה לדיור חוץ-ביתי. 
בגפם,  המתגוררים  לאנשים  והכוונה  ליווי  תמיכה,  שירותי  מספקת  התוכנית 
פועלת  התוכנית  סיכון.  במצבי  נמצאים  או  מבוגרים  הורים  עם  הגרים  לאלה 
ב-45 רשויות ונותנת מענה במישור אישי, חברתי ומשפחתי ל-510 משתתפים.

קהילה נגישה
התוכנית  למתנ"סים.  ולחברה  ישראל  לג'וינט  למשרד,  משותפת  התוכנית 
מבוססת על התארגנות מקומית של אנשים עם מוגבלויות הפועלים בשיתוף 
הנגישות  הגברת  באמצעות  הזדמנויות  שוויון  להשיג  במטרה  מקצוע  אנשי 

והשילוב בקהילה. התוכנית פועלת ב-50 רשויות.
במסגרת תוכנית כללית זו פותחה תוכנית "הדור הבא" כדי לשלב אנשים עם 
מש"ה בקהילות הנגישות. בשנת 2016 פעל פיילוט של תוכנית "הדור הבא" 

בשישה יישובים. 

3.2.4 פנאי בקהילה

נופשונים, הקלה
נופשון ותוכנית הקלה נועדו לתת לאדם עם מש"ה מענה קצר מועד המאפשר 
הפוגה והקלה לאדם ולמשפחתו במגוון מצבים. במהלך השנה אפשר לנצל את ימי 
הנופשון במרוכז או בימים בודדים. כיום 75 מסגרות נותנות את שירות הנופשון.

נופשוני קיץ
בחופשת הקיץ מתקיימים נופשונים מרוכזים לאוכלוסייה עם מש"ה. הנופשונים 
מספקים פנאי, הפוגה ונופש ונעשים במסגרות שונות כגון בתי הארחה, פנימיות 

ועוד.
קייטנות קיץ

בתקופת הקיץ נערכות קייטנות יומיות לצעירים ברחבי הארץ. קייטנות אלו 
מאפשרות לילדים עם מש"ה הפוגה ובילוי בקהילות שבהן הם חיים.

מועדונים חברתיים
ככלל קיימת העדפה לשילוב אנשים עם מש"ה במסגרות פנאי אוניברסליות 
בקהילה, כגון מתנ"סים ומרכזים קהילתיים אחרים, אולם עדיין קיים הצורך 
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במסגרות של קבוצת השווים הנותנות מענה לצרכים הייחודיים של האוכלוסייה. 
מסגרות כאלה הן המועדונים החברתיים שייעּודם לאפשר בילוי חברתי לאנשים 
בוגרים. בפעילות הפנאי מושם דגש על פיתוח כישורים חברתיים, על בריאות 
ב-110  אנשים   1,450 השתתפו  בתוכנית  בכלל.  חיים  כישורי  ועל  גופניות 

מועדונים חברתיים.
ליגת קטרגל

ושל  מש"ה  עם  באדם  לטיפול  האגף  של  משותף  מיזם  היא  הקטרגל  ליגת 
בכ-50  קטרגל  אימוני  מתקיימים  המיזם  במסגרת  וחברה".  חינוך  "מפעלות 
יש  מסגרות של האגף, הן במסגרות דיור הן במסגרות בקהילה. לכל קבוצה 
וחברה. במהלך השנה  חינוך  מאמן – מדריך קטרגל מקצועי מטעם מפעלות 
ישנן  כן  כמו  ארצי.  גמר  אירוע  יש  השנה  ובסוף  מחוזיים  טורנירים  נערכים 

מספר קבוצות המתאמנות בכדורשת.
מספר  את  מש"ה,  עם  לאדם  בקהילה  השירותים  רשימת  את  מסכם   3 לוח 

המסגרות המספקות את השירות ואת מספר האנשים שנהנו ממנו.

לוח 3: שירותים בקהילה לאדם עם מש"ה ולמשפחתו 2016
מספר השירות/המסגרת

מסגרות
מספר משתתפים*

ייעוץ, תמיכה וליווי למשפחות המטפלות באדם עם 
ראו הסבר סעיף 3.2.1**-מש"ה הגר בביתו

--מעונות יום לילדים ולפעוטות
שילוב פעוטות במעונות יום רגילים באופן יחידני 

כ-60 פעוטות עד גיל 3-או בקבוצה במסגרת תוכנית "מסיכון לסיכוי"

כ-60 פעוטות עד גיל 3-מעונות יום שיקומיים

כ-700 תלמידים עם מוגבלות 50מרכזי יום אימוניים
שכלית קלה בני 21-3

מסגרות יום שהות ארוך
כ-3,600 תלמידים בני 21-3 115סיעודי טיפולי

104 ילדים ובני נוער9תוכנית מעברים

תעסוקה ומעונות לבני 21 ומעלה

 3,800 חניכים92תעסוקה מוגנת )מע"שים(

1,500 מועסקיםתעסוקה נתמכת )בשוק העבודה החופשי(

1,950 חניכים 53מרכזים טיפוליים וסיעודיים

נופשונים, מועדונים חברתיים וקייטנות קיץ

סה"כ 20,000 ימי נופשון75שירותי נופשון )במסגרות קיימות(

400 נופשון הקלה )אצל משפחות(
סה"כ 6,000 לינותמשפחות

כ-1,450 איש110מועדון חברתי

1,060 משתתפים8 מחזוריםנופש בוגרים )בבתי מלון(

כ-1,500 משתתפים 9קייטנות קיץ
*חלק מהמטופלים נהנים מכמה שירותים.

**שירותים אלו ניתנים ברמה הקהילתית, ויש קושי להעריך את מספר מקבלי השירות בפועל מכיוון שהוא תלוי במידה שבה המשפחות של ילדים 
ובוגרים עם מש"ה צורכים שירותים קהילתיים אלו.
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3.3 השירות לדיור תומך

אנשים עם מש"ה שרמת המוגבלות שלהם אינה מאפשרת מגורים בתא המשפחתי 
או שמשפחותיהם אינן מסוגלות לטפל בהם מסיבות שונות, מופנים למסגרות 
דיור חוץ-ביתי. במסגרות אלו מתגוררים 11,108 איש עם מש"ה שהם 32% מסך 
האנשים עם מש"ה הרשומים במחלקות לשירותים החברתיים. בלוח 1 שהוצג 
לעיל )בסעיף 1.5( מוצגת התפלגות האנשים עם מש"ה לפי מסגרות מגוריהם.

מסגרות חוץ-ביתיות נחלקות לשני סוגים עיקריים: מסגרות דיור )ובכלל זה 
21.1% מסך האנשים עם מש"ה  פנימייה.13 כאמור,  ומעונות  אומנה(  משפחות 

מתגוררים במעונות פנימייה ו-10.9% במסגרות דיור חוץ-ביתי אחרות.

3.3.1 מסגרות דיור

מסגרות הדיור לאנשים עם מש"ה הן ביטוי למגמות כלל עולמיות של שילוב 
אנשים עם מוגבלות בקהילה ולעקרון אי-המיסוד. ברוח עקרונות אלו פותחו 
מסגרות דיור לקבוצות קטנות של אנשים בגילים שונים. דיירים ברמות תפקוד 
גבוהות נהנים מיחידות דיור קטנות שבהן דייר אחד עד חמישה דיירים, ואילו 

דיירים בתפקוד נמוך יותר גרים ביחידות דיור גדולות יותר.
של  ושלוחות  והוסטלים  קבוצתיים  בתים  דירות,  יש  הדיור  מסגרות  ברצף 

מעונות הפנימייה.
בלוח 4 מובאים נתונים מפורטים על מספר מסגרות הדיור השונות )הוסטלים, 
בתים קבוצתיים, דירות ומעונות פנימייה – ראו בהמשך( ועל מספרי הדיירים 

בהן.

לוח 4: דיור במסגרות חוץ-ביתיות14 2016-2012
מספר שנה

מסגרות 
דיור 

משולבות 
בקהילה15

מספר 
דיירים 

במסגרות 
משולבות 
בקהילה

מספר 
מעונות 
פנימייה 
ממשלתיים

מספר 
מעונות 
פנימייה 
פרטיים

מספר 
מעונות 
פנימייה 
ציבוריים

סה"כ 
מעונות 
פנימייה

מספר 
דיירים 
במעונות 
פנימייה 
ממשלתיים

מספר 
דיירים 
במעונות 
פנימייה 
פרטיים

מספר 
דיירים 
במעונות 
פנימייה 
ציבוריים

סה"כ 
דיירים 
במעונות 
פנימייה

20122802,82794014631,6144,2911,3197,224
20132902,97994013621,5544,3151,2607,129
20143203,03894014631,4884,3341,3507,172
20153453,19094116631,4814,3151,3287,124
20163553,23494116631,3764,4131,2477,036

13. ראו בפרק המקביל בסקירת שנת 2014, הסבר על סוגי המסגרות החוץ-ביתיות ועל מעונות הפנימייה.
14. הנתונים בלוח זה התקבלו מהאגף לטיפול באדם עם מש"ה והם מעודכנים לסוף שנת 2016. מספר 
מסגרות הדיור בקהילה הופק מבסיס המידע של השירות לדיור תומך, שמקורו בדיווחי המפקחים והרכזות 
המחוזיות שלא היו מובנים מספיק. לאחרונה, השירות טייב את הנתונים, וכפועל יוצא תוקנו בסקירה 

הנוכחית גם נתונים המתייחסים לשנים קודמות.
15. לא כולל שלוחות של המעונות
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את מסגרות הדיור מפעילים מדריכים המסייעים לדיירים ברמות תמיכה שונות 
לפי צורכיהם בתחומי החיים השונים. ייחודן של מסגרות הדיור בקהילה הוא 
בסביבה  בקהילותיהם  להתגורר  להמשיך  מש"ה  עם  לאנשים  מאפשרות  שהן 
הקהילה.  תושבי  כלל  לרשות  העומדים  בשירותים  ולהשתמש  להם  המוכרת 
להיות  מסוגלותם  בעניין  הדיירים  של  להעצמתם  גם  תורם  בקהילה  הדיור 

שותפים פעילים בקהילה ומחזק את אחריות הקהילה לכל חבריה.
המספר הגבוה ביותר של מסגרות דיור בקהילה, כולל שלוחות של המעונות, 
הוא במחוז צפון - 166 מסגרות; במחוז ירושלים פועלות 138 מסגרות; במחוז 
מרכז – 133 מסגרות דיור; במחוז הדרום – 31 מסגרות דיור. מחוז ירושלים 
בולט בשיעור גדול של מסגרות דיור בקהילה בהשוואה לדיור במעונות )95%(.

3.3.2 משפחות אומנה לילדים

במצבים שבהם נדרשים מגורים מחוץ למשפחה הטבעית, משפחת האומנה היא 
הדגם הקרוב ביותר למשפחה הטבעית והמתאים ביותר לגידול ילדים בגיל הרך 
ובגילים הצעירים. במקרים מיוחדים מופנים למשפחות אומנה גם בוגרים. בכל 
מקרה, לפי הנחיה משרדית משנת 2015, בגיל הצעיר )מלידה ועד גיל שמונה( 
יש להעדיף שילוב הילדים במשפחת אומנה על פני מעון פנימייה. 418 ילדים 
ובוגרים עם מש"ה התגוררו בשנת 2016 בכ-360 משפחות אומנה. בכל שנה 

מתווספים כ-30 ילדים חדשים בממוצע המופנים למשפחות אומנה. 

3.3.3   מעונות פנימייה

בקהילה  במגורים  להשתלב  יכולים  שאינם  ועמוקה  קשה  מש"ה  עם  אנשים 
24 שעות ביממה ובשל היקפה( מופנים  )בשל סוג התמיכה שהם זקוקים לה 
למגורים במעונות פנימייה. מעונות אלו משמשים "בית לחיים" בעבור האנשים 
עם מש"ה הגרים בהם. המעונות מספקים לדיירים את כל צורכיהם בכל שעות 

היממה ובכל תחומי החיים. 
היום יכולים הדייר ומשפחתו לבחור את מסגרת המגורים ואת מידת המעורבות 
של המשפחה בחיי הדייר במסגרת. מסגרת המגורים אמּונה על ביטחונו, על 
תוכנית  גיבוש  על  על המעונות(,  )חוק הפיקוח  הדייר  כבודו של  ועל  שלומו 
השירותים  מתן  ועל  בדייר  הטמון  לפוטנציאל  המותאמת  אישית  קידום 
כן,  כמו  להם.  זקוק  שהוא  הפנאי  ותוכניות  החברתיים  המענים  הרפואיים, 
פעילות המעונות הממשלתיים,  על  אינטנסיביים  ובקרה  פיקוח  האגף מפעיל 
כדי  ושיטתי  ממושך  מאמץ  נעשה  האחרונות  בשנים  והפרטיים.  הציבוריים 
שגם במעונות תהיה צורת המגורים הבסיסית במתכונת של דירה בתוך מבני 

המגורים הגדולים.
יודגש כי בידי המשפחה האפשרות למצוא מסגרת חלופית בכל עת.

בשנת 2016 התגוררו 7,319 אנשים עם מש"ה ב-63 מעונות פנימייה. המעונות 
נבדלים בעיקר בפרופיל הדיירים. יש מעונות המתמחים בטיפול בילדים עם 
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בעיות  עם  ולצעירים  לילדים  מעונות  מורכבים;  ורפואיים  סיעודיים  צרכים 
ברמות  בטיפול  המתמחים  מעונות  מזדקנים;  לאנשים  מעונות  התנהגות; 
מש"ה מסוימות או ברמת תפקוד מסוימת; מעונות המתמחים בטיפול בדיירים 
סיעודיים ומעונות המתמחים באנשים עם בעיות התנהגות ומוגבלות נפשית. 
המיועדים  מעונות  יש  לדייר  והתרבותית  השפתית  ההתאמה  חשיבות  בשל 

למגזר הערבי ובשנת 2015 נפתח מעון לדיירים מהמגזר החרדי. 
מעונות שהממשלה   – בעלות: ממשלתיים  סוגי  לשלושה  מתחלקים  המעונות 

מפעילה ישירות, ציבוריים ופרטיים. 
תחומי הטיפול במעונות

שמטרתה  היגיינה  זה  ובכלל  יום-יומיות  בפעולות  תמיכה  מערכת  טיפול: 
להוביל את האדם לעצמאות מרבית.

וניתנים  סוציאלי  עובד  באחריות  השירותים  פסיכו-סוציאליים:  שירותים 
בשיתוף פסיכולוג על פי הצורך. 

רחצה,  אכילה,  בתחומים  עצמאי  לתפקוד  עזרה  אישית:  לעצמאות  חינוך 
שירותים, לבוש וניידות. 

שירותי בריאות: רופאים, רופאים מומחים ואחיות בכל מעון נותנים בכל עת 
מענה לצרכים הרפואיים של כל דייר כדי למנוע תחלואה ופציעות. כמו כן ניתן 

טיפול פסיכיאטרי לפי הצורך. 
תזונה: התאמת תפריט התזונה לדייר לפי מצבו הבריאותי וכן דיאטה בהתאמה 
אישית. לחלק מהדיירים נערכים אבחוני בליעה כדי למנוע חנק, על פי הערכת 

הצורך באבחון כזה.
האגף.  של  חדשניות  שיניים  מרפאות  ברשת  בעיקר  ניתנת  שיניים:  רפואת 

ברשת 20 מרפאות לכל מסגרות הדיור. 
קלינאי תקשורת, ריפוי בעיסוק, פיזיותרפיה ומערכות הושבה: שירותים 

אלו ניתנים בכל המעונות על פי הצורך ועל פי תוכנית אישית לכל אדם.
הגנה: המעונות מגִנים על הדיירים על פי חוק חסרי ישע16, מקפידים על שמירת 
הדיירים מפני פגיעה של עובדים ושל אזרחים הבאים במגע עם הדיירים, בין 

השאר באמצעות הדרכת הצוותים בנושא זה. 
רצף  על  מענים  ובה  תעסוקה  תוכנית  נקבעת  דייר  לכל  ושיקום:  תעסוקה 
נמשך  טרום-תעסוקתיות,  מיומנויות  לרכישת  בסיסית  בהכשרה  המתחיל 
בתעסוקה במפעל מוגן בתוך המעון, בתעסוקה במפעלים ובחממות מחוץ למעון 

ומסתיים בתעסוקה בשוק החופשי. 

16. ליתר דיוק תיקון 26 לחוק העונשין התש"ן–1989: פגיעה בקטינים ובחסרי ישע.
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חינוך ופנאי: מגוון גדול של פעילויות העשרה וחוגים עומד לבחירת הדיירים 
בשעות הפנאי אחר הצהריים ובערב. העקרונות המנחים הם זכותו של הדייר 
נערכות תוכניות מיוחדות בימי  ולקבלת החלטות עצמאיות.  להכוונה עצמית 

חופשה ובחגים וישנם ימי נופש בבתי מלון ועוד.
איש  מלווה  הסנגּור  את  לעיל.17  שהוזכרו  העקרונות  פי  על  עצמי:  ִסנגור 
מקצוע המקנה לדיירים כלים ומסייע להם לעבור תהליך של העצמה. בתוכנית 
שבפנימיות נבנות קבוצות לסנגור עצמי ומודל לקשרי גומלין עם ועד ההורים 

של הפנימייה.
קשר עם הקהילה: מרבית מעונות הפנימייה נמצאים בערים ומקיימים יחסי 
שכנות טובה עם סביבתם. המעונות עושים כל מאמץ ליצור קשרים עם הקהילה 
הסובבת, להביא את הדיירים לצאת ולהשתלב בפעילות בקהילה, וכן להביא 

אנשים מהקהילה לפעילות בתוך המעונות. 

3.3.4 תוכנית מעבר לקהילה

כחלק משינוי תפיסת הטיפול בשל יישום מגמות עולמיות ומימוש אמנת זכויות 
אנשים עם מוגבלויות, האגף הציב לו מטרה להעביר בשנים 2018-2016 כ-900 
)פנימיות  בקהילה  משולבות  אינן  שיחסית  דיור  ממסגרות  מש"ה  עם  אנשים 
והוסטלים( למגורים בדירות בקהילה. בשנת 2016 נפתחו עוד 12 שלוחות חדשות 
בקהילה ובסך הכול יש היום 830 דיירי מעונות בשלוחות של המעונות בקהילה. 
כדי  נפרדות,  כמסגרות  בשלוחות  להכרה  להגיע  נסיונות  נעשו  השנה  במהלך 

שיוכרו כדיור בקהילה לכל דבר, אך המהלך לא הגיע לכדי מימוש סופי.

3.4 עובד סוציאלי על פי חוק

העובדים הסוציאליים לחוק מופקדים על הפעלת אמצעי הגנה למניעת מצבי 
נגזרים  וסמכויותיהם  סיכון בקרב האוכלוסייה עם מש"ה. הגדרת תפקידיהם 
וכן מחוק העונשין  )טיפול באנשים עם מש"ה( התשכ"ט–1969  מחוק הסעד 

התשל"ז–1977 סעיף 368ד' – חובת דיווח.
שעבודתן  לחוק  סוציאליות  עובדות  כ-145  כיום  פועלות  המקומיות  ברשויות 
משפחותיהם.  בני  ועם  היעד  אוכלוסיית  עם  מתמשך  טיפולי  בתהליך  מאופיינת 
בתפקידן הן אחראיות להפנייה לאבחון שבו נקבעת רמת התפקוד של הילד או 
האדם וכן דרכי הטיפול. במצבי סיכון או מחלוקת שבהם לא מיושמות דרכי הטיפול 

לעו"ס לחוק יש סמכות לפנות לבית המשפט ולבקש סיוע באכיפת הטיפול.
במצבי סיכון שבהם קיים חשד להזנחה, פגיעה או התעללות קיימת התערבות 
טיפולית ובמידת הצורך כאמור - הפעלת אמצעי אכיפה וצווי חירום בגיבוי 

בית המשפט.

17. ראו סעיף 3.2.3 לעיל.
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בתפקידן מקיימות העו"סיות לחוק הכשרות, ימי עיון והדרכה לאנשי מקצוע 
ולהורים להעלאת המודעות לדיווח במקרי פגיעה והתעללות, במקרים שבהם 
מתקבלים דיווחים על חשד לפגיעה נבנית תוכנית מוגנות והדיווחים מועברים 

למשטרה או לוועדות פטור לפי הצורך.
מענה  הנותנות  מחוזיות  ועו"סיות  לחוק  ראשי  עו"ס  כולל  הארגוני  המבנה 
מענה  וכן  המקומיות  ברשויות  לחוק  לעו"סיות  והדרכה  סיוע  ליווי,  בדמות 

במסגרות היום ובמסגרות הדיור.

3.5 היחידה לשירותי בריאות באגף 

בריאותו של אדם היא ערך יסוד שכל העוסקים במקצועות הבריאות מחויבים 
לו. העשייה למען בריאותו של האדם מבוססת על ארבעה ערכי לִבה: להועיל, 

לא להזיק, לשמור על הצדק ולשמור על האוטונומיה. 
להתוויית  אחראית  עם מש"ה  באדם  לטיפול  באגף  בריאות  לשירותי  היחידה 
היחידה  ביותר.  הגבוהה  המקצועית  וברמה  זמינה  שוויונית,  טיפול  מדיניות 
עם  האדם  של  חייו  לאיכות  מותאם  שיהיה  כך  השירות  מצוינות  על  מקפידה 

מש"ה, לרצונותיו, לצרכיו המיוחדים ולקידום בריאותו המיטבית.
אנשים עם מש"ה המתגוררים במעונות פנימייה מקבלים את השירות הרפואי 
במרפאה הפועלת במעון 24 שעות ביממה, כל ימות השנה לרבות שבתות וחגים. 
בצוותי הבריאות: רופאים, רופאים מומחים, אחיות וצוותי מקצועות הבריאות. 
השירות הרפואי הניתן במסגרות אלו מבטא את חזון המשרד והאגף המתקיים 
רפואיות  הערכות  בריאות,  קידום  וכולל:  הבריאות  משרד  להנחיות  בהלימה 
שוטפות, הפחתת התנהגות מסכנת, רפואה מונעת וגילוי מוקדם של מחלות, 
טיפול במטופל שיש לו מחלה חריפה, תמיכה רפואית במטופל שחולה במחלה 
כרונית ובמטופלים עם מחלות סופניות. כאשר מתעורר צורך בשירותי ייעוץ 
מקבלים  המעונות  דיירי  אשפוז,  ובשירותי  דימות  בשירותי  מקצועי,  רפואי 

שירותים אלה משירותי הבריאות בקהילה. 
שיפור בשירותי הבריאות, העמקת הידע הרפואי, זמינות של תרופות מתאימות יותר 
ואסטרטגיות טובות יותר של ניהול הטיפול הובילו להשפעה חיובית על הבריאות 
ולירידה בתמותה הן באוכלוסייה הכללית והן באוכלוסיית האנשים עם מש"ה. כיום 
מתגוררים במעונות הפנימייה אנשים עם מש"ה בעלי נכויות קשות, בעלי תחלואה 

מורכבת וקשישים. עניין זה מציב לשירותי הבריאות אתגרים ניכרים. 
המאפיינים הרפואיים של האוכלוסייה עם מש"ה: כ-8.2% בעלי תסמונת דאון; 
כ-33%  רט;  תסמונת  בעלי  כ-0.25%  השביר;  האיקס  תסמונת  בעלי  כ-1% 
מאובחנים כחולי אפילפסיה; כ-21% מתפקדים ברמה של סיעודיים וכ-4% - 

סיעודיים מורכבים.
האנשים עם מש"ה המתגוררים בהוסטלים, בדירות בקהילה או בבית משפחתם 

מקבלים את כל השירותים הרפואיים באמצעות שירותי הבריאות בקהילה.
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3.6 תחומים ייחודיים 

מסע לפולין של משלחות השחר: כחלק מהתפיסה של שוויון זכויות לאנשים 
עם מוגבלויות, משלחות של אנשים עם מש"ה יוצאות בשמונה השנים האחרונות 
למסע למחנות ההשמדה בפולין. חברי המשלחת לומדים את שעבר על היהודים 
בתקופת השואה וחווים את חוויית המסע. מטרת המשלחת היא לחזק את זיקתם 
של משתתפיה לארץ ולמורשת היהודית, להעניק להם חלק מהחוויות שחווה 
אוכלוסיית הבוגרים הכללית בישראל ולחבר אותם לאתוס המשמעותי הזה של 

מדינת ישראל ולזיכרון הקולקטיבי של העם היהודי.
חקירת אנשים עם מוגבלויות שכליות

חוקרים  על  מוטלת  שכליות18  מוגבלויות  עם  אנשים  חקירת  של  המשימה 
מהשירות לחקירות ילדים וחקירות מיוחדות במשרד על פי חוק הליכי חקירה 
והעדה )התאמה לאנשים עם מוגבלות שכלית או נפשית(, התשס"ו–2005. חוק 
זה מאפשר לאוכלוסיית האנשים עם מוגבלות שכלית להיחקר ולהעיד בדרך 
עליהם  ולהגנה  כלפיהם  צדק  לעשיית  החוק  תורם  זו  בדרך  להם.  שמותאמת 

מפני פגיעות נוספות.
שכליות,  מוגבלויות  עם  אנשים  לחקירת  בקשות   1,227 הופנו   2016 בשנת 

ובוצעו בסך הכול 1,002 חקירות.
לצורך הכשרת חוקרים והקניית מיומנויות לחקירת אנשים עם צרכים מיוחדים 

נבנה עבור חוקרי ילדים קורס לחקירת אנשים עם מש"ה.
פיתוח ִמנהל מוגבלויות

על בסיס אמנת האו"ם שאישררה מדינת ישראל בשנת 2012 וחוק שוויון זכויות 
להקמת  התכנון  תהליך   2016 בשנת  החל  מ-1988,  מוגבלויות  עם  לאנשים 
והשירותים החברתיים. מהלך הקמת מנהל  מוגבלויות במשרד הרווחה  מנהל 
המוגבלויות בנוי משינוי אסטרטגי מהותי של כל תפיסת הטיפול וההתייחסות 
לאוכלוסיות של אנשים עם מוגבלויות – מוגבלויות פיזיות וחושיות, הנמכה 

קוגניטיבית, מוגבלות שכלית התפתחותית ואוטיזם.

ִ ִ

שירותים  למתן  להוביל  היא  השינוי  של  והחשובה  העיקרית  הראשונה,  מטרתו 
אפקטיביים, יעילים ומותאמים יותר לאנשים עם מוגבלויות ולבני משפחותיהם, 
בשיתוף האנשים ובהתחשב ביכולותיהם, ברמת תפקודם, בצורכיהם וברצונותיהם.
ושינוי  המקצועיים  אגפיו  על  המשרד  היערכות  שינוי  היא  השנייה  המטרה 
תפיסת העבודה בו, בבחינת הקמת מערכת הכוללת הגדרות, כללי זכאות, רשת 
מענים, פישוט תהליכים ותפיסת הפעלה תקציבית וארגונית שמטרתה ליצור 

רצף של מערך טיפולי אפקטיבי, זמין ותומך באנשים.

או  שכלית  מוגבלות  עם  לאנשים  )התאמה  והעדה  חקירה  הליכי  בחוק  שכלית"  "מוגבלות  המונח   .18
נפשית( התשס"ו–2005 מאגד בתוכו אנשים עם מש"ה, אנשים עם לקויות שכליות אחרות ואנשים עם 

הפרעה התפתחותית על רצף האוטיזם.
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המטרה השלישית היא שינוי התפיסה של הקהילה והחברה הן ביחס לאנשים 
המוגבלויות  נושא  של  החברתית  למורכבות  וביחס  והן  עצמם  המוגבלות  עם 

במדינת ישראל.
הקהילתיים  השירותים  הורחבו  בתחום:   2016 בשנת  שנעשו  המהלכים  מן 
ובכללם אפשרויות התעסוקה ופיתוח הקריירה בלימודי המשך; הורחב מגוון 
בפעולות  ושילוב  בקהילה  מגורים  העדפת  על  דגש  והושם  הדיור  אפשרויות 
פנאי; הועמקו שיתופי הפעולה עם שירותי הבריאות בקהילה לשם הכרת צורכי 

אוכלוסיית האנשים עם מש"ה.
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