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פרק 6 חלק א: אנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית

חלק א: אנשים עם מוגבלות 
שכלית התפתחותית

 רינת נמר-פורסטנברג,1 ליטל ברלב,2 נחום עידו,3 הראל גורן4
ומירי בן שמחון5

עיקרי המגמות בעשור האחרון
1 . - )להלן  חברתיים  לשירותים  במחלקות  רשומים  היו   2018 בשנת 

מוגבלות  המחלקות לש״ח( ברשויות המקומיות 34,807 אנשים עם 
עלייה  הייתה  - מש״ה(. במהלך העשור  )להלן  שכלית התפתחותית 
בגידול  הסתכמה  אשר  מש״ה,  עם  האנשים  במספר  ועקבית  מתונה 
קל של 5.4% לאורך העשור כולו. לעומת זאת, נצפתה מגמה קלה של 
בישראל  האוכלוסייה  כלל  מתוך  מש״ה  עם  האנשים  בשיעור  ירידה 

)מ-4.4 לאלף בשנת 2009 ל-4.0 לאלף בשנת 2018(.

בשנת 2018 יותר ממחצית )62%( מכלל האנשים עם מש״ה הרשומים . 2
במחלקות לש״ח היו בני 64-22, ילדים וצעירים מגיל לידה ועד 21 
שנים היו 32% מאוכלוסייה זו והשאר )6%( היו אנשים בני 65 ומעלה. 
הילדים  מקרב  לש״ח  במחלקות  הרשומים  שיעור  היה   2009 בשנת 
והצעירים בגילי לידה עד 21 שנים 29%, שיעור בני 64-22 היה 66% 
ושיעור בני65 ומעלה היה 4%. לאורך העשור השינויים בהתפלגויות 
של אנשים עם מש״ה הרשומים במחלקות לש״ח לפי גיל מראים כי 
חלה עלייה קלה בשיעור הילדים והצעירים, חלה ירידה קלה בשיעור 

בני 64-22 ושיעור האנשים המבוגרים, בני 56 ומעלה, נותר יציב.

בכל קבוצות הגילים קיים פער בין המגדרים. נמצא שישנם יותר גברים . 3
רשומים עם מש״ה מאשר נשים. שיעור הגברים מקרב כלל האנשים 

רינת נמר-פורסטנברג היא חוקרת עמיתה בצוות מוגבלויות במכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל.  .1

ליטל ברלב היא חוקרת מומחית בכירה וראש צוות מוגבלויות במכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל.  .2
נחום עידו הוא מנהל השירות לילדים ומתבגרים באגף בכיר קהילה מינהל מוגבלויות במשרד   .3
העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים ולשעבר מנהל שירות דיור תומך באגף לטיפול באדם 

עם מוגבלות שכלית התפתחותית.
ד״ר הראל גורן הוא מרכז בכיר מידע וידע באגף בכיר למחקר, תכנון והכשרה במשרד.  .4

מירי בן-שמחון היא סטטיסטיקאית באגף בכיר למחקר, תכנון והכשרה במשרד.  .5
תודה על הסיוע בהכנת הפרק לעובדי מינהל מוגבלויות: עו״ס מארק שמיס, ראש אגף בכיר 
הערכה, הכרה ותוכניות, לשעבר מנהל המחלקה לאבחון, השמה וקידום, ולעו״ס גלית נייגר, 
מפקחת  לשעבר  ותוכניות,  הכרה  הערכה,  בכיר  באגף  וזכויות  הערכה  אבחון,  תוכן  מנהלת 

ארצית בשירות לטיפול באדם עם אוטיזם.
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והיה כ-56%-57%  יציב  נותר  עם מש״ה הרשומים במחלקות לש״ח 
לאורך העשור האחרון.

לא נמצא הבדל גדול בגיל הממוצע של האנשים עם מש״ה הרשומים . 4
במחלקות לש״ח לאורך העשור. גיל זה היה 33.7 שנים בשנת 2009 

ו-33.3 שנים בשנת 2018, ללא הבדל בין גברים לנשים.

בחלוף השנים עלתה תוחלת החיים של אנשים עם מש״ה, אך עדיין . 5
נותרה נמוכה יותר בהשוואה לכלל האוכלוסייה )כיום תוחלת החיים 
עם  אנשים  של  החיים  שתוחלת  נמצא  שנים(.   82.5 היא  בישראל 
מש״ה הולכת ונעשית דומה לזו של האוכלוסייה הכללית ככל שרמת 
המוגבלות השכלית קלה יותר. בעשור האחרון חייבה העלייה הגדולה 
הרווחה  העבודה,  משרד  את  מש״ה  עם  אנשים  של  החיים  בתוחלת 
מענים  למציאת  לפעול  המשרד(   - )להלן  החברתיים  והשירותים 

טיפוליים, חברתיים ורפואיים לזקנים ומזדקנים עם מש״ה.

לאורך כל העשור השכיחויות הגדולות ביותר של אנשים עם מש״ה . 6
הרשומים במחלקות לש״ח, ביחס לגודל האוכלוסייה, היו במחוזות 
שיעור  והמרכז  אביב  תל  במחוז  והדרום.  שבע  ובאר  והצפון  חיפה 
האנשים עם מש״ה לאלף איש היה נמוך בהשוואה ליתר חלקי הארץ.

)כ-. 7 משפחותיהם  עם  בביתם  מתגוררים  מש״ה  עם  האנשים  מרבית 
69% בשנת 2009 וכ-68% בשנת 2018(, ואילו השאר גרים במגוון 
במערך  הוסטלים,  פנימייה,  )מעונות  לבתיהם  מחוץ  דיור  מסגרות 

דיור או דירות לוויין ומשפחות אומנה(.

כחלק מהמגמה של שילוב בקהילה, לאורך העשור היו כמה פעילויות . 8
חשובות שמטרתן לקדם הוצאת אנשים עם מש״ה ממוסדות ושילובם 
בדיור בקהילה. בין הפעילויות שנעשו אפשר לציין את אלה: פתיחת 
מסגרות של דיור בקהילה המתאימות לאנשים עם מש״ה בכל הרמות; 
פתיחת שלוחות של המעונות בקהילה המתפקדות כיחידות עצמאיות 
ייחודי  מיזם  ותכנון  תמריצים  חלוקת  דבר;  לכל  בקהילה  וכדיור 
תעריפי  שדרוג  בקהילה;  לדיור  פנימייה  ממעונות  דיירים  להוצאת 

ההוסטלים והדירות בקהילה ועוד.

תקציב המשרד לטיפול באנשים עם מש״ה גדל לאורך העשור והוכפל . 9
פי 1.8 משנת 2009 לשנת 2018. בעשור האחרון הופנה עיקר התקציב 
של השירות עבור טיפול חוץ-ביתי, אך הייתה עלייה בתקציב נטו גם 

בתחומים האחרים.
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עד לשנת 2017 סיפק האגף לטיפול באדם עם מש״ה רצף שירותים . 10
מש״ה  עם  שאובחנו  אנשים  עבור  החיים  תחומי  בכל  ותוכניות 
)בשנת  מוגבלויות  מינהל  הקמת  לאחר  משפחותיהם.  בני  ועבור 
מש״ה  עם  לאנשים  מסופקים  השונים  והשירותים  התוכניות   ,)2017
במינהל  המרכזיים  האגפים  בשלושת  הניתנים  המענים  מכלל  כחלק 
דיור.  ואגף  קהילה  אגף  ותוכניות,  הכרה  הערכה,  אגף  מוגבלויות: 
חוץ-ביתית  השמה  אבחון,  כוללים:  ותוכניותיו  המינהל  שירותי 
ופיתוח תוכניות קידום; רצף שירותים יומיים בכל תחומי החיים ובכל 
רמות התפקוד עבור אלה הגרים עם משפחותיהם ועבור המתגוררים 
במסגרות דיור בקהילה; מסגרות דיור שונות: הוסטלים, מערכי דיור, 
ומעונות פנימייה;  ומוגנות, דיור במשפחות אומנה  דירות עצמאיות 
עובדים סוציאליים על פי חוק )פקידי סעד(; שירותי בריאות ותחומים 

ייחודיים.

כחלק ממיזם מזורז של אבחון דיירי מעונות שלא אובחנו שנים רבות, . 11
נערכו אבחונים רבים במעונות, וכך מספר האבחונים וועדות האבחון 
בשנים 2014-2012 גדל במידה רבה. תוצאות האבחונים במעונות היו 
בסיס למיפוי דיירים לקראת מעבר לקהילה שהחל בשנת 2016 לערך.

לאורך העשור גדל מספר הילדים והצעירים בני 21-3 השוהים במרכזי . 12
במסגרות  הלימודים  יום  סיום  לאחר  המשולבים  או  ִאימּוניים  יום 
יום שהות ארוך. מסגרות אלו מיועדות, בין השאר, לאפשר לילדים 
להמשיך לגור בבתיהם עם הוריהם. בשנת 2009 שהו במסגרות אלה 
3,398 ילדים, ואילו בשנת 2018 שהו ב-163 מסגרות מסוג זה 4,689 

ילדים, גידול של 38% במהלך העשור.

בשנים האחרונות, כחלק ממגמת המשרד להעדפת שילובם של אנשים . 13
ולצמצום  שניתן  ככל  החופשי  בשוק  עבודה  במקומות  מוגבלות  עם 
מספר המפעלים המוגנים, פותחו תוכניות כגון מע״ש תעשייתי ואחרות 
המשלבות אנשים עם מוגבלות במקומות עבודה בשוק החופשי. מספר 
העשור  לאורך  יציב  נשמר  תעשייתי  במע״ש  מש״ה  עם  העובדים 
הנסקר. בשנת 2009 עבדו במע״שים התעשייתיים 301 איש, ובשנת 

2018 עבדו בהם 287 אנשים עם מש״ה מהדיור ומהקהילה.
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מבוא
בתפקוד  משמעותית  מגבלה  היא  התפתחותית  שכלית  ״מוגבלות 
האינטלקטואלי ובהתנהגות ההסתגלותית של האדם, המופיעה לפני גיל 18 
והמשפיעה על מיומנויות חברתיות ועל מיומנויות מעשיות״.6 בעשור האחרון 
השתנתה ההתייחסות למש״ה: בעבר היא נתפסה כמצב סטטי וקבוע, ואילו 
הזמן.  במהלך  להשתנות  העשויה  יותר  דינמית  כתופעה  נתפסת  היא  כיום 
ברוב  תפקודיו  את  לשפר  יכול  מש״ה  עם  שאדם  מההבנה  נבע  זה  שינוי 

תחומי החיים בעזרת תוכניות מותאמות אישית ותמיכה מתאימה.

שכלית  מוגבלות  עם  באנשים  )טיפול  הסעד  בחוק  מוגדר  עם מש״ה  אדם 
או  התפתחות  חוסר  שמחמת  ״אדם  התשכ״ט-1969:  התפתחותית(, 
מסתגלת  להתנהגות  יכולתו  מוגבלת  השכלי,  כושרו  של  לקויה  התפתחות 
התפתחותי,  עיקריים:  מרכיבים  ארבעה  זו  להגדרה  לטיפול״.  נזקק  והוא 
שכלי, הסתגלותי והצורך בטיפול ובתמיכה. כמו כן הבחין החוק בין אנשים 
עם מש״ה לאנשים עם מוגבלות נפשית המטופלים מתוקף חוקים אחרים. 
בוועדת אבחון המורכבת  ורק  אך  נקבע  כי מצב של מש״ה  המחוקק קבע 
מחמישה אנשי מקצוע. הוועדה פועלת על פי חוק ותפקידה להחליט בעניין 
מש״ה.  עם  באדם  והטיפול  המוגבלות7  רמת  שכלית,  מוגבלות  של  קיומה 
עם  אנשים  של  זכאותם  את  בחקיקה  שמעגן  בכך  ייחודי  הוא  הסעד  חוק 
מש״ה לשירותים, בשונה ממוגבלויות אחרות שבהן הזכאות לשירותים אינה 

מעוגנת באופן חוקי.8

למוגבלות שכלית התפתחותית מגוון גורמים, אך נראה כי לרוב היא מופיעה 
רבות  פעמים  אליה.  בסמוך  או  הלידה  לפני  המתרחשת  פגיעה  בעקבות 
הגילוי והאבחון מתרחשים בשלבים מאוחרים יותר בהתפתחותו של הילד. 
בין הגורמים השכיחים להיווצרות מש״ה אפשר לציין: פגיעות פנימיות או 
וסמים,  אלכוהול  של  השפעות  והלידה,  ההיריון  במהלך  חיצוניות  פגיעות 
גורמות  גנטיות  סיבות  בזה.  וכיוצא  מטבוליים  שינויים  פיזיות,  פגיעות 

למש״ה בכ-35% מהמקרים.

Intellectual disability is a disability characterized by significant limitations both in״   .6
 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.
האגף לטיפול באדם עם מש״ה הבחין בין שש רמות של מוגבלות שכלית: קלה, קלה-בינונית,   .7
בכל  התחשבה  השכלית  המוגבלות  רמת  קביעת  עמוקה.  קשה,  בינונית-נמוכה,  בינונית, 

המרכיבים של הגדרת המוגבלות.
לפירוט נוסף על חוק זה ראו להלן סעיף הבסיס החוקי לזכויות של אנשים עם מוגבלויות.  .8
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הקמת מינהל מוגבלויות
של  האבחון  על  מופקד  החברתיים  והשירותים  הרווחה  העבודה,  משרד 
אוכלוסיית האנשים עם מש״ה בכל הגילים ובכל רמות התפקוד, על הטיפול 
בהם וכן על רווחתם של בני משפחותיהם. בעבר נעשה הטיפול באוכלוסייה 
 1962 בשנת  כשירות  בתחילה  שהוקם  מש״ה,  עם  באדם  לטיפול  באגף  זו 
את  האגף  שינה  לימים  המפגר״.  באדם  לטיפול  ״האגף  נקרא  ובראשיתו 
שמו כחלק מהחלטה כוללת להחלפת המונח ״מפגר״, בהתאם לחוק החלפת 

המונח מפגר )תיקוני חקיקה(, התשע״ז-9.2017

 ,2006 משנת  מוגבלות  עם  אנשים  זכויות  בדבר  האו״ם  אמנת  בסיס  על 
אמנה שמדינת ישראל אישררה בשנת 2012, וחוק שוויון זכויות לאנשים עם 
מוגבלויות, התשנ״ח-1998, החל בשנת 2016 תהליך התכנון להקמת מינהל 
מוגבלויות במשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, ובתחילת 2017 
הוקם במשרד מינהל מוגבלויות )להלן - מינהל(. מטרת הקמת המינהל הייתה 
המוגבלויות  סוגי  כל  עם  באנשים  המטפלים  במשרד  הגופים  כל  את  לאחד 
במערך אחד, תוך שינוי היערכות המשרד על אגפיו המקצועיים ושינוי תפיסת 
העבודה בו. הקמת המינהל לוותה בשינוי תפיסה לגבי אופן מתן השירותים 
פי  על  כל,  קודם  והניתנים,  המוגדרים  משירותים  מוגבלויות:  עם  לאנשים 
לצורכי  המכוונים  לשירותים  עובר  המינהל  בהדרגה  האדם,  של  האבחנה 
לשינוי  בהתאם  השונים.  החיים  בתחומי  תפקודו  ולרמת  לרצונותיו  האדם, 
תפיסתי זה, חל גם שינוי ארגוני ניכר ובוטלו הגופים שסיפקו שירותים לפי 
סוג המוגבלות, ובכללם האגף לטיפול באדם עם מש״ה. כיום המינהל מורכב 
ואגף  קהילה  אגף  ותוכניות,  הכרה  הערכה,  אגף  עיקריים:  אגפים  משלושה 
דיור. כל אחד מהאגפים האלה מספק מענים לאנשים עם כל סוגי המוגבלויות 
טווחי  לכל  מיועדים  השונות  והתוכניות  השירותים  המשרד.  שבאחריות 
הגילים, מגיל לידה ועד לגיל זקנה, ומופעלים בפריסה ארצית. שינוי ארגוני 
ובפרט  מוגבלות  עם  האנשים  לכלל  השירותים  מתן  תהליכי  על  משפיע  זה 
לאנשים עם מש״ה ואמור לסייע במתן מגוון שירותים יעילים ואיכותיים יותר.

לצד האגף לטיפול באדם עם מש״ה בעבר וכיום מינהל מוגבלויות במשרד, 
מעורבים גופים נוספים בטיפול באוכלוסייה זו, ביניהם המוסד לביטוח לאומי, 
המעניק קצבאות וגמלאות לאנשים עם מש״ה בכל הגילים; משרד הבריאות, 
השמת  על  אחראי  אשר  החינוך  משרד  אחריותו;  בתחום  שירותים  המספק 
מתאימות  חינוך  במסגרות  ושילובם   12-3 בגילים  וצעירים  נוער  בני  ילדים, 
החינוך  של  ספר  בבתי  לימודים  ועד  רגיל  חינוך  במסגרות  יחידני  )משילוב 
במערכת  נוספים  שונים  שירותים  ועל  חובה(  חינוך  חוק  במסגרת  המיוחד, 

ראו להלן סעיף הבסיס החוקי לזכויות של אנשים עם מוגבלויות.  .9
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החינוך; נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות במשרד המשפטים מעורבת 
בשמירה על זכויותיהם של אנשים עם מוגבלות וביניהם אנשים עם מש״ה; 
במהלך העשור סייע משרד הכלכלה והתעשייה בתחום התעסוקה לאנשים עם 
מש״ה, וכיום התחום נמצא באחריות זרוע העבודה במשרד העבודה, הרווחה 
באמצעות  הניתן  השירותים  למערך  יש  חשוב  מקום  החברתיים.  והשירותים 
המחלקות לש״ח ברשויות המקומיות ולמסגרות היום המופעלות באמצעותן. 
נוסף על כך, למינהל שיתופי פעולה עם גופים פרטיים ועם גופים ציבוריים 
בתחום אספקת שירותים לאנשים עם מש״ה ובהם ארגוני הורים, ארגוני ִסנגור 
פורמליים, אקים, ג'וינט ישראל, קרנות שמאגמות משאבים ומאפשרות פיתוח 
שירותים ושיפורם כגון קרנות הביטוח הלאומי, קרן שלם וקרן קצבת נכות10 

ומפעילי מעונות ושירותים ציבוריים ופרטיים.

קווי מדיניות עיקריים ופיתוח מקצועי בעשור האחרון
שונים  בתחומים  ובישראל  בעולם  ניכרים  שינויים  חלו  האחרון  בעשור 
המשפיעים על התפיסה כלפי אנשים עם מש״ה והשירותים הניתנים להם. 

בחלק זה יתוארו המגמות העיקריות.

מעבר מטיפול לפי אבחנה לטיפול לפי תפקוד, צרכים ורצונות: בעשור א. 
הספקת  אופן  בבסיס  העומדת  התפיסה  רבה  במידה  השתנתה  האחרון 
השירותים לאנשים עם מש״ה. היום הגישה החדשה העומדת מאחורי פיתוח 
השירותים והספקתם עבור אוכלוסייה זו מדגישה את השירות מוכוון האדם 
ומתן מענה לצרכים ולרצונות האישיים של כל אחד ואחד. שינויים אלה 
הושפעו מתהליכים רחבים בתחום המוגבלות בעולם ובישראל, ובכלל זה 
חקיקת חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ״ח-1998, אשר מעגן 
את זכויותיהם של אנשים עם מוגבלויות וקובע איסור על הפלייתם כבסיס 
לקידום השתתפותם השווה בחברה במגוון תחומי החיים. כמו כן, אמנת 
 The UN Convention( האו״ם בדבר זכויותיהם של אנשים עם מוגבלויות
on the Rights of Persons with Disabilities(11, אשר התקבלה בשנת 2006 
ואושררה בישראל בשנת 2012, מהווה אף היא אבן דרך חשובה בתהליכים 
את  קובעת  הבין-לאומית  האמנה  בישראל.12  וגם  בעולם  אלו  חברתיים 
אמות המידה לשמירה על זכויותיהם של אנשים עם מוגבלויות בחברה, 
הגנה עליהם מפני אפליה ופגיעה וקידום שילובם והשתתפותם של אנשים 

עם מוגבלויות בחברה בכל תחומי החיים.

קרן של המשרד המנהלת 30% מכספי קצבת הנכות של הדיירים במסגרות הדיור החוץ-ביתי   .10
של המשרד. קצבאות אלה מתקבלות מהמוסד לביטוח לאומי.

https://www.gov.il/BlobFolder/legalinfo/crpd/he/crpd_hebrew.doc  .11
מור, 2012.  .12

https://www.gov.il/BlobFolder/legalinfo/crpd/he/crpd_hebrew.doc
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ברוח חוק שיוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ואמנת האו״ם התחייבה 
מדינת ישראל לדאוג להנגשת שירותים שונים ואספקתם, כך שאנשים 
עם מוגבלות יוכלו להשתתף באופן מלא ופעיל בכל תחומי החיים. לשם 
שיאפשרו  תמיכות  לספק  דרכים  באיתור  מאמץ  משקיעה  המדינה  כך 
לאדם עם מוגבלות לחיות ככל הניתן בקהילה, לעבוד בשוק החופשי, 
להשתתף בפעילויות תרבות ופנאי, לקבל החלטות עבור עצמו ולממש 

את היוכלה )הפוטנציאל( האנושית הטמונה בו.

שינוי הגישה התבטא גם בשינוי המונחים במשרד העוסקים באוכלוסייה 
זו. עד שנת 2010 השתמשו במונח ״מפגר״ הן במסמכי המשרד, הן בשם 
והן בחקיקה. בשנת 2010 מינה שר הרווחה דאז, יצחק  האגף המטפל 
הרצוג, ועדה בראשות השופטת בדימוס, סביונה רוטלוי, כדי שתמליץ 
על שינוי מונח זה למונח מקובל יותר ברוח האמנה. אף על פי שהוועדה 
רצתה להמליץ על המונח ״אדם עם מוגבלות שכלית התפתחותית״, בלחץ 
שכלית  מוגבלות  עם  אנשים  ושל  הורים  של  ארצי  ארגון  אקים,  ארגון 
בישראל,13 המליצה הוועדה על השם ״אדם עם פיגור שכלי״. שנה לאחר 
מכן, שינה אקים את עמדתו, ובעקבות זאת החליט שר הרווחה דאז לקבל 
מוגבלות שכלית התפתחותית״.  לאימוץ המונח ״אדם עם  את ההמלצה 
)תיקוני  ״מפגר״  המונח  להחלפת  החוק  בחקיקת  תוקף  קיבל  זה  מונח 
בכל  הקובע  כמונח  שמשמש  זה  הוא  וכעת  התשע״ז-2017,  חקיקה( 

פעילות המשרד ומסמכיו.

יותר המותאם  שינוי הגישה מטיפול באבחנה של האדם לטיפול אישי 
לתפקודו, לצרכיו ולרצונותיו האישיים של כל אדם בא לידי ביטוי נוסף 
השינוי  מטרת  לעיל.  שפורט  כפי  מוגבלויות,  מינהל  בהקמת  וחשוב 
הארגוני הזה הייתה איחוד כל הגופים במשרד המטפלים באנשים עם 
כל סוגי המוגבלויות במערך אחד, כך שהחלוקה לא תהיה עוד בין סוגי 

המוגבלויות, אלא בין סוגי הטיפול והתמיכה שהאדם זקוק להם.

מגמה של שילוב בקהילה: במינהל מגמת השילוב בקהילה מתבטאת ב. 
בעיקר בהוצאה ממוסדות14 ושילוב בדיור בקהילה. עד לשנים האחרונות 
חוץ-ביתי,  לדיור  נדרשו  אשר  מש״ה,  עם  אנשים  של  המכריע  הרוב 
גדולים  מוסדות  היו  אלה  מעונות  סגורים.  פנימייה  במעונות  התגוררו 
שבהם 300-60 דיירים, והם סיפקו את מגוון השירותים עבור דייריהם 

http://www.akim.org.il  .13
עובדים,  מתגוררים,  שבהן  מוגבלויות  עם  לאנשים  למסגרות  היא  ״מוסדות״  במילה  הכוונה   .14
גם  אבל  מאוד,  מגוננות  הן  כאלו  מסגרות  צורכיהם.  כל  את  ומקבלים  הפנאי  בשעות  מבלים 
יוצרות הפרדה בין דיירי המוסדות לקהילה הרחבה ומונעות את התערותם של הדיירים בקהילה. 
עקרון האי-מיסוד דוגל בהוצאתם של אנשים עם מוגבלויות ממוסדות ושילובם בקהילה תוך 

מתן מענים טיפוליים ושירותים שתומכים בשילוב זה.

http://www.akim.org.il/
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בתוך המעון עצמו ולא בקהילה. להוסטלים ולדיור בקהילה, מסגרות דיור 
לקבוצות קטנות של אנשים המקבלים מעטפת תמיכה לשילוב בקהילה 
ושירותים בקהילה, נשלחו רק אנשים ברמת עצמאות גבוהה יחסית, עם 
מש״ה קלה עד בינונית, שאינם סיעודיים ואין להם בעיות התנהגות, או 
אימץ המשרד  האחרון  בעשור  בלבד.  קלות  התנהגות  בעיות  עם  כאלה 

גישה של העדפת דיור בקהילה על פני הדיור במעונות פנימייה.

z	 בשנת 2007 בעקבות עתירה15 של חמישה עותרים עם מש״ה וארגון
מוגבלויות, המקדם  עם  אנשים  לזכויות אדם של  - המרכז  בזכות 
זכותם  את  היתר  ובין  מוגבלויות  עם  אנשים  של  זכויותיהם  את 
לדיור בקהילה,16 הודיע המשרד כי יאפשר פתיחת מסגרות של דיור 
הרמות,  בכל  שכלית  מוגבלות  עם  לאנשים  יתאימו  אשר  בקהילה 
בהם  מתקיים  כי  האבחון  בוועדות  ייקבע  שלגביהם  אנשים  למעט 
אחד משני המאפיינים האלה: מצב רפואי המחייב השגחה רפואית 
בקהילה,  הקיימות  הרפואיות  במסגרות  לקבלה  יכול  אינו  שהאדם 
או אנשים שמאופיינים בהתנהגות מאתגרת קשה או אלימות, אשר 
לגביהם יש צורך במערך טיפול ופיקוח הדוק במיוחד, מאחר שהם 

עלולים לסכן את עצמם או את זולתם.

z	 עד לשנת 2010 קבע המשרד כי בשלוחות של מעונות פנימייה יגורו
ויהיו קשורות אליו  יהיו במרחק קצר מהמעון  והן  12 איש לפחות, 
בכל השירותים שינתנו במסגרתן. משנת 2010 ואילך הוחלט שגם 
דירות שבהן עד שישה דיירים נחשבות שלוחות של המעון, אפילו 
אם הן רחוקות פיזית ממנו וברשות מקומית אחרת. דיירי השלוחות 
האלה יכולים לקבל שירותים שונים )כגון בריאות, תעסוקה ופנאי( 
בקהילה ולא במעון עצמו. החלטה זו הביאה לגידול מתמיד במספר 
תפקדו  ומקצתן  הואיל  עצמאותן,  את  והבליטה  בקהילה  השלוחות 
כחלופה של דיור בקהילה לכל דבר ועניין. עד לשנת 2012 היו רק 
כ-250 דיירים בשלוחות,17 אך במסגרת המדיניות של שילוב בדיור 
בקהילה, בשנת 2012 הוציא המשרד מכרז לכל מפעילי מסגרות הדיור 
שכונה ״בתים לחיים״. מפעילי המעונות קיבלו תמריץ, תוספת של 
10% במכסת הדיירים שלהם ועוד מכסה של דירה בקהילה כשלוחה, 

https://edc238f7- .בג״ץ 3304/07. ליאור לוי ואחרים נ' מדינת ישראל ומשרד הרווחה  .15
2d2f-4614-b813-4f28f868dc59.filesusr.com/ugd/c0271d_b234c4f7c2224145ae40f03

aa733da4d.pdf
https://www.bizchut.org.il  .16

נתונים נוספים מופעים בהמשך הפרק בסעיף 3.3.4 תוכניות מעבר לקהילה.  .17

https://edc238f7-2d2f-4614-b813-4f28f868dc59.filesusr.com/ugd/c0271d_b234c4f7c2224145ae40f03aa733da4d.pdf
https://edc238f7-2d2f-4614-b813-4f28f868dc59.filesusr.com/ugd/c0271d_b234c4f7c2224145ae40f03aa733da4d.pdf
https://edc238f7-2d2f-4614-b813-4f28f868dc59.filesusr.com/ugd/c0271d_b234c4f7c2224145ae40f03aa733da4d.pdf
https://www.bizchut.org.il/
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ובתנאי שיוציאו דיירים מהמעונות לדיור בקהילה. בעקבות מהלך 
זה פתחו מעונות הפנימייה שלוחות בקהילה, ביניהם גם הוסטלים 

ל-18 דיירים לכל היותר וגם דירות.

z	 למנכ״ל מש״ה  עם  באדם  לטיפול  האגף  הגיש   2013 בספטמבר 
המשרד נייר עמדה ראשון למיזם בנושא ״העברת דיירים ממעונות 
לדיור בקהילה״. במסמך זה נקבעו עקרונות ראשוניים של תוכנית 
מהמעונות  דיירים   900 יוצאו  שבמהלכן  שנים  לשלוש  עבודה 
הקיימים לדיור בקהילה. מיזם זה היה בתוכנית העבודה של המשרד 

כמה שנים וביצועו החל בשנת 2017.

z	 מערך להפעלת  מסוגו  ראשון  מיוחד  מכרז  פורסם   2016 בפברואר 
רצף  על  אוכלוסייה  מש״ה,  עם  לאנשים  כפריים  ביישובים  דיור 
האוטיזם או אנשים עם אינטליגנציה גבולית. ייחודיותו של המכרז 
הייתה בכך שהיה מיועד לקהילות כפריות בלבד, ובפעם הראשונה 

הוא היה משולב לכל אוכלוסיות האנשים עם מוגבלויות.

z	 באוגוסט 2016 התקבל אישור לשדרוג תעריפי ההוסטלים והדירות
בקהילה. התעריפים שודרגו מאוד כדי שיתנו מענה למועמדים לדיור 
התנהגות  בעיות  עם  למועמדים  וכן  יותר  נמוך  בתפקוד  שנמצאים 
וכדי שיאפשרו הוצאת יותר דיירים ממעונות פנימייה לדיור בקהילה. 
החלטה נוספת הייתה לאשר למפעילי מעונות פנימייה להפעיל מסגרת 
דיור בקהילה על כל המשתמע מכך, כדי שהם יוכלו ליהנות משדרוג 

התעריפים, ודיירי הקהילה יוכלו לקבל שירותים ישירים בקהילה.

z	 דיור ומערכי  דירות  להפעלת  חדשני  מכרז  פורסם   2017 בפברואר 
בקהילה לאנשים עם מש״ה. מטרת המכרז הייתה לאתר גופים מתוך 
הקהילות שיהיו מוכנים לפתוח דירות לאנשים עם מוגבלות ולהעניק 
מהם  מפעילים,   63 זכו  במכרז  לדיירים.  חברתית-קהילתית  מעטפת 
35 מפעילים חדשים הקשורים בקהילות ובמגזרים ייחודיים. מתחילת 
2018 ועד היום נפתחו 50 דירות חדשות. זהו הישג חשוב מאוד המבליט 

את המגמה של העדפת השילוב של אנשים עם מש״ה בקהילה.

z	 ביוני 2018 התקבלה במשרד החלטה המאפשרת למפעילי מעונות
דבר  לכל  בקהילה  כדיור  הפועלות  דיור  שלוחות  להפעיל  פנימייה 

ועניין.18

החלטה זו כללה אישור לפיצול סמלים שאפשר למפעילי מעונות פנימייה לפתוח סמל מסגרת   .18
נפרד לדיור בקהילה.
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הבסיס החוקי לזכויות של אנשים עם מוגבלויות
כמה חוקים ונהלים קובעים ומפרטים את הזכויות ואת השירותים שאנשים 

עם מש״ה זכאים להם:

z	 חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ״ח-1998 - חוק זה
נועד לעגן את זכויותיהם השוות של אנשים עם מוגבלויות, ובהם אנשים 
עם מש״ה, ולהגן עליהם מפני אפליה, וכן להבטיח את זכאותם לנגישות 
ולהתאמות במרחב הציבורי, בתחבורה ציבורית, במקומות עבודה ועוד.

z	 ,)התפתחותית שכלית  מוגבלות  עם  באנשים  )טיפול  הסעד  חוק 
התשכ״ט-1969 - חוק זה מגדיר מהי מוגבלות שכלית התפתחותית, את 
דרכי האבחון שלה, את סמכויות ועדת האבחון לצורך קביעת מוגבלות 
שכלית ואת דרכי הערעור על החלטת הוועדה. התיקון לחוק )מספר 2(, 
בהליך  עם מש״ה  באדם  הטיפול  בעניין הסדרת  עוסק  התשל״ה-1975 
פלילי ותיקון )מספר 4(, התש״ס-2000 עוסק בזכות לסידור חוץ-ביתי 
נוסף  תיקון  2017 התקבל  עם מש״ה. בשנת  לאדם  יומי  תוכן  ולסידור 
עם  באנשים  ל״טיפול  במפגרים״  מ״טיפול  שמו  את  שינה  אשר  לחוק 
המונח  להחלפת  בחוק  לנאמר  מוגבלות שכלית התפתחותית״, בהתאם 

מפגר )תיקוני חקיקה(, התשע״ז-2017.

z	 חוק הַכּשרּות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ״ב-1962 - חוק זה
קובע הגדרות ודינים הנוגעים לאפוטרופסות על קטינים ועל כל אדם 
אחר שאינו מסוגל לדאוג בכוחות עצמו לענייניו. ב-29.3.2016 התקבל 
והאפוטרופסות,  תיקון מספר 18 לחוק הכשרות המשפטית  בכנסת 
התשכ״ב-1962. תיקון זה חולל רפורמה חשובה מאוד בחוק הכשרות 
המשפטית והאפוטרופסות. בסעיף 67ב לחוק, אשר נכנס לתוקף באפריל 
2018, קבלת החלטות נתמכת הוכרה כחלופה לאפוטרופסות ומצמצמת 
המשפט  בית  החוק,  להוראות  בהתאם  באפוטרופסות.  השימוש  את 
בקשר  להחליט  יכול  אשר  לבגיר  החלטות  בקבלת  תומך  למנות  רשאי 
לענייניו תוך קבלת תמיכה מתאימה לכך. החוק מגדיר את תפקידו של 
תומך ההחלטות ]סעיף 67ב )א( לחוק[ כסיוע לאדם בקבלת מידע מכל 
לו לשם קבלת החלטות, לרבות החלופות  גוף, בהבנת המידע הנדרש 
של  זכויותיו  ובמיצוי  החלטותיו  במימוש  וכן  והשלכותיהן  האפשריות 
האדם, לרבות מול צדדים שלישיים. תומך מקבל ההחלטות לא יחליט 

בשמו של האדם שלו הוא מסייע.

z	 חוק הגנה על חוסים, התשכ״ו-1966 - החוק נועד להגן על כל מי
שמוגדר בחוק כחוסה, קרי קטין שלא מלאו לו 14 שנה או מי שמפאת 
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נכות, מוגבלות שכלית או זקנה אינו מסוגל לדאוג לצורכי חייו. חוק זה 
מכוון לשתי אוכלוסיות עיקריות:

אדם )או קטין( שעבר או עובר ניצול או התעללות מצד בן משפחה. . 1
״פקיד  )לשעבר  חוק  פי  על  סוציאלי  עובד  מחליטים  זה  במקרה 
הקטין(  )או  האדם  את  להותיר  האם  המשטרה,  בשיתוף  סעד״(, 

בביתו או להעבירו למסגרת מוגנת;

או . 2 כפוי  מוסדי  לסידור  וזקוק  עצמו  את  המסכן  קטין(  )או  אדם 
להתערבות רפואית כפויה.

החוק נאכף אך ורק על ידי  עובד סוציאלי על פי חוק אשר עבר הכשרה 
מיוחדת והוסמך להחליט באילו מקרים יש לפנות לבית המשפט ולבקש 
או  החוסה  למשפחת  כפוי.  רפואי  לטיפול  או  כפוי  מוסדי  לסידור  צו 
העובד  על  החוק,  אכיפת  לשם  זה.  חוק  לאכוף  סמכות  אין  למשטרה 
הסוציאלי על פי חוק להשתכנע ששלומו הגופני או הנפשי של החוסה 
נפגע או שעלול להיפגע בהיעדר טיפול, וכי למניעת הסכנה יש צורך 
בהוראת בית המשפט משום שהחוסה או האחראים עליו מתנגדים לטיפול 
מיישום  שבוע  בתוך  המשפט  בית  אישור  את  לקבל  צורך  יש  הנדרש. 
על  הסוציאלי  העובד  ידאג  הצו,  מתן  לאחר  ברוב המקרים,  ההחלטה. 
לגבי  יהיה אחראי להחליט  וזה האחרון  פי החוק שימונה אפוטרופוס, 

הטיפול הדרוש בהמשך.

z	 שכלית מוגבלות  עם  לאנשים  )התאמה  והעדה  חקירה  הליכי  חוק 
או נפשית(, התשס״ו-2005 - חוק זה קובע הסדרים להנגשת הליכי 
חקירת משטרה ומתן עדות בבית משפט לצרכים המיוחדים של אנשים 
בידי  חקירה  לדוגמה,  נפשית.  מוגבלות  עם  או  שכלית  מוגבלות  עם 
של  נוכחות  בווידיאו,  החקירה  תיעוד  בתחום,  המתמחה  מיוחד  חוקר 
מלווה בחקירה והתאמות שונות כדי להקל על מתן העדות כגון שימוש 

בתקשורת תומכת וחלופית, עדות שלא בנוכחות הנאשם ועוד.

z	 ,)26 מספר  )תיקון  ישע(  ובחסרי  בקטינים  )פגיעה  העונשין  חוק 
ועל  תקיפה  על  )סנקציות(  עיצומים  קובע  זה  חוק   - התש״ן-1989 
התעללות בקטינים ובחסרי ישע, קובע חובת דיווח על קטינים ועל חסרי 
ישע שיש לגביהם חשד כי חוו או חווים תקיפה או התעללות ומסדיר את 

דרכי הטיפול בדיווחים מסוג זה.

z	 חוק הפיקוח על המעונות, התשכ״ה-1965 - חוק זה עוסק בפיקוח
עם  באנשים  לטיפול  או  למגורים  המשמשים  מקומות  מעונות,  על 
המטפלים  מקומות  גם  )וכן  שכלית  מוגבלות  עם  או  פיזית  מוגבלות 



12

סקירת העשור

בקשישים, בילדים ובאנשים המכורים לסמים(. החוק קובע כי פתיחת 
מעון שיש בו יותר משני דיירים מחויבת בקבלת רישיון משר העבודה, 
הרווחה, והשירותים החברתיים, מלבד במספר מקרים שהם יוצאי דופן. 
בתקנות הייעודיות עבור כל סוג מעון נקבעים אמות האמידה לתפעול 
המעון ובכלל זה: תנאי התברואה במעון והתנאים החומריים הקיימים 
בו, מטרותיו, תפוסתו, תקן עובדיו והכשרתם המקצועית ועוד. רישיון 
בתקנות  שנקבעו  בתנאים  העומד  למעון  רק  ניתן  מעון  של  הפעלה 
החברתיים  והשירותים  הרווחה,  העבודה,  שר  המעון.  לסוג  הייעודיות 
רשאי לבטל את רישיונו של המעון ולהורות על סגירתו, אם מנהל המעון 

הפר את הוראות החוק או את התקנות הנלוות לו.

z	 חוק מעונות יום שיקומיים, התש״ס-2000 - מטרת החוק להבטיח
לפעוטות עם מוגבלות, וביניהם פעוטות עם מש״ה, מסגרת שיקומית, 
טיפולית וחינוכית נאותה. מעונות היום השיקומיים מופעלים ומוסדרים 
במשותף על ידי המשרד ועל ידי משרד הבריאות ומיועדים לפעוטות בני 
חצי שנה עד שלוש שנים. המעונות מסובסדים, אך קיימת השתתפות 
הסעות  גם  נכללים  זה  בחוק  הכנסה.  מבחני  פי  על  בתשלום  ההורים 

וליווי במימון הרשויות המקומיות וללא עלות נוספת להורים.

z	 חוק זכויות לאנשים עם מוגבלות המועסקים כמשתקמים )הוראת
נועד  זה  חוק   - ב-9.8.2017  פקע  החוק  התשס״ז-2007.  שעה(, 
לעודד מעסיקים במקומות עבודה שאינם מפעלים מוגנים, דהיינו בשוק 
העבודה  יכולת  מוגבלותם  שבשל  אנשים  להעסיק  החופשי,  העבודה 
שלהם נמוכה מ-20%. החוק מפרט את ההליך שאותו צריך לבצע אדם 
גובה שכרו של  קובע את  מוכר כמשתקם,  להיות  מוגבלות הרוצה  עם 
משתקם, מפרט את הזכויות המגיעות למשתקם שזכויות עובדים אינן 
חלות עליו וקובע איסור אפליה של משתקם בכל הקשור לתעסוקה או 
לשכר התעסוקה, מסיבות שאינן רלוונטיות לאופי או למהות התעסוקה 

)אפליה מחמת מין, מעמד אישי, היריון, גיל, גזע, דת, לאום וכולי(.

z	 בעל מוגבלות  עם  לעובד  מותאם  )שכר  מינימום  שכר  תקנות 
מינימום  שכר  תקנות   - התשס״ב-2002  מופחתת(,  עבודה  יכולת 
מותאם עוסקות בשכרו של אדם עם מוגבלות )בהתאם להגדרתו בחוק 
מועסק  להיות  עומד  או  מוגבלות( המועסק  עם  לאנשים  זכויות  שוויון 
במקום עבודה שאינו מפעל מוגן ושהמדינה משתתפת בתקציבו. על פי 
התקנות, העובד או מי שמוסמך מטעמו, רשאי לפנות אל המנהל הכללי 
של המשרד או אל מוסמך מטעמו בבקשה להתאים לו שכר מינימום. אם 
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המנהל הכללי של המשרד )או המוסמך מטעמו( שוכנע כי בשל מוגבלותו 
של המבקש יכולת העבודה שלו פחותה מיכולת העבודה הרגילה באותו 
תפקיד, אזי הוא ראשי לקבוע שכר מינימום בשיעור המותאם לעובד 

לפי המפורט בתקנות.

z	 החוק להחלפת המונח מפגר )תיקוני חקיקה(, התשע״ז-2017 - חוק
על  ו״פיגור״  ״מפגר״  המונחים  את  השונים  החקיקה  בדברי  מחליף  זה 
הטיותיהם, במונחים ״אדם עם מוגבלות שכלית התפתחותית״ ו״מוגבלות 

שכלית התפתחותית״ בהתאמה.

1. אוכלוסיית היעד19
בשנת 2018 היו רשומים במחלקות לש״ח ברשויות המקומיות 34,807 אנשים 
עם מש״ה.20 בתרשים 1 מוצגים נתונים על אנשים עם מש״ה בשנים 2009-
2018. מנתוני התרשים עולה שמשנת 2009 הייתה עלייה מתונה ועקבית 
למדי במספר האנשים עם מש״ה שנרשמו במחלקות לש״ח )רק בשתי שנים 
הייתה ירידה קלה במספר הרשומים בהשוואה לשנים הקודמות(. עלייה זו 
הסתכמה בגידול של 5.3% במספר האנשים עם מש״ה הרשומים במחלקות 
לש״ח. עלייה זו הייתה קטנה מגידול האוכלוסייה בישראל בשנים אלו )כ-
19%(. אם בוחנים את שיעור האנשים עם מש״ה לאלף תושבים באוכלוסייה 
שהם  ל-4.0,  נפש  לאלף  )מ-4.4  ירידה  של  קלה  מגמה  רואים  הכללית, 
0.4% מהאוכלוסייה(. נתון זה עולה בקנה אחד עם מחקרים שונים שנעשו 
ברחבי העולם בעשור האחרון שעל פיהם שכיחות האנשים עם מש״ה נעה 

בטווח שבין 0.05% ל-21.1.55%

הנתונים בתרשים 1 מתארים אנשים עם מש״ה המתפקדים ברמות שונות, 
כפי שנקבע בוועדות האבחון. האבחון נשען על ההגדרה הכוללת שש רמות 
רבעים  משלושה  יותר   .)7 שוליים  הערת  לעיל  )ראו  שכלית  מוגבלות  של 
מאלו שעברו ועדת אבחון הוגדרו אנשים עם מוגבלות שכלית ברמות 4-1 
מוגבלות  עם  אנשים  הם  פחות מרבע,  בינונית-נמוכה(; השאר,  עד  )קלה 

שכלית קשה או עמוקה.

רווחה  מסגרות  יסוד,  נתוני  המשרד:  של  הממוחשבות  מהמערכות  נלקחו  זה  לפרק  הנתונים   .19
)מס״ר( ומערכת האבחון של האגף לטיפול באדם עם מש״ה )לשעבר(. חלק מהנתונים נאספו 

מהנהלת מינהל מוגבלויות ועובדו לצורך סקירה זו.
הרישום נערך במעמד פניית הלקוח למחלקה לש״ח ולפעמים לפני החלטה של ועדת אבחון   .20
בעניינו. על כן ייתכנו מקרים של אנשים שטרם אובחנו, אך הם כבר רשומים בתור אנשים עם 

מש״ה. הנתונים בכל התרשימים מתייחסים לאנשים עם מש״ה הרשומים בקובץ נתוני יסוד.
.McKenzie et al., 2016  .21
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- 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

מספר רשומים  33,040 33,170 33,230 33,163 33,199 33,589 33,927 34,683 34,455 34,807
שיעור לאלף   
מהאוכלוסייה  4.4  4.4  4.3  4.2  4.2  4.1  4.1  4.1  4.0  4.0

העלייה המתונה המוצגת במספר האנשים עם מש״ה יכולה להיות מוסברת 
באמצעות שתי מגמות עיקריות באוכלוסייה הכללית שרלוונטיות גם לגבי 
בתוחלת  ועלייה  באוכלוסייה  הטבעי  הגידול  מוגבלות:  עם  אוכלוסייה 
החיים. בעשור האחרון היה שיעור הגידול של אוכלוסיית האנשים עם מש״ה 
5.3%, ואילו האוכלוסייה הכללית גדלה ב-22.19% על כן נראית עלייה מתונה 
במספר האנשים עם מש״ה בשנים האלה, ומגמה קלה של ירידה בשיעור 
האנשים עם מש״ה. את הירידה בשיעור המאובחנים עם מש״ה ניתן לייחס 

לשני גורמים עיקריים:

z	 עלייה קיימת  האחרונות  בשנים   - לידתיים  טרום  באבחונים  עלייה 
לאתר  שניתן  שונות  מוגבלויות  של  לידתיים  טרום  באבחונים  גבוהה 
במהלך ההיריון, לדוגמה תסמונת דאון.23 לפיכך נראית ירידה במספר 

הלידות של תינוקות עם המוגבלויות הללו.

z	 בשיעור עלייה  חלה  האחרונות  בשנים   - אוטיזם  באבחוני  עלייה 
המאובחנים על רצף האוטיזם בארץ ובעולם,24 כנראה בשל גורמים שונים, 
ביניהם מודעות גוברת לאוטיזם, העמקת המומחיות והידע המקצועי של 
אנשי מקצוע העוסקים בתחום, פיתוח כלי אבחון טובים ומדויקים יותר 

הלשכה המרכזית לסטטיסיקה, 2019.  .22
.Natoli et al., 2012  .23

.Keyes et al., 2012; Raz et al., 2015; Saemundsen et al., 2013  .24

תרשים 
1

אנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית הרשומים 
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תרמו  ואחרים  אלו  שינויים  הנראה  ככל  הרפואיות.25  ההגדרות  ושינוי 
דובר  בעבר  אם  האחרון.26  בעשור  מש״ה  של  האבחנות  בשיעור  לירידה 
על שיעורים גבוהים מאוד של של מש״ה בקרב אנשים על רצף האוטיזם 
)אבחנה כפולה(, בשנים האחרונות הובן כי קיים ״מיסוך״ שהביא לתפיסה 
מש״ה,  גם  יש  האוטיסטי  הרצף  על  האנשים  למרבית  שלפיה  מוטעית 
לכאורה. בעקבות הבנה זו ישנו פלח אוכלוסייה שבעבר הוגדר עם מש״ה, 

וכיום הוא מוגדר על הרצף האוטיסטי בלבד.

1.1. גיל וִמגדר
הרשומים  מש״ה  עם  האנשים  מכלל   )62%( ממחצית  יותר   2018 בשנת 
במחלקות לש״ח היו בני 64-22, ילדים וצעירים מגיל לידה ועד 21 שנים 
היו 32% מאוכלוסייה זו והשאר )6%( היו אנשים בני 65 ומעלה. בתרשים 
ושלוש  2 מוצג מספר האנשים עם מש״ה בשנים 2018-2009, לפי מגדר 
קבוצות גיל: מלידה עד גיל 21 )כולל(, מגיל 22 עד גיל 64 ומגיל 65 ומעלה.

27

מגדר קבוצת גיל 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

גברים  21-0 5,536 5,494 5,530 5,488 5,595 5,722 5,862 6,141 6,257 6,312

גברים  64-22 12,556 12,635 12,618 12,539 12,393 12,451 12,399 12,463 12,160 12,198

גברים 65 ומעלה  753 821 824 846 874 894 920 976 985 1,061

נשים  21-0 4,163 4,089 4,135 4,113 4,102 4,212 4,371 4,565 4,695 4,741

נשים  64-22 9,390 9,497 9,461 9,487 9,502 9,580 9,571 9,654 9,454 9,517

נשים 65 ומעלה  674 664 683 708 730 732 804 883 902 977

להרחבה ראו סקירת העשור, פרק 6 חלק ד, אנשים עם אוטיזם.  .25
.King & Bearman, 2009; McKenzie et al., 2016  .26

סך הרשומים בפילוח לפי גיל ומגדר אינו זהה לחלוטין למספר הכללי של הרשומים עם מש"ה   .27
עקב מקרים בודדים של בעיות ברישום המגדר, בעיקר בתחילת העשור הנסקר.

תרשים 
2

אנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית הרשומים 
במחלקות לשירותים חברתיים לפי מגדר27 וגיל 2018-2009
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בקבוצת הגיל הצעיר )מגיל לידה ועד 21 שנים( חלה עלייה במספר האנשים 
עם מש״ה, הן בקרב בנים והן בקרב בנות. העלייה התרחשה אצל הבנות 
משנת 2014 ואילך ואצל הבנים משנת 2013 ואילך, כאשר שיעור הגידול 
היה כ-14% לאורך העשור בשני המגדרים. גם בקבוצת הגיל המבוגר )65 
שנים ומעלה( חלה עלייה במספר האנשים עם מש״ה הרשומים במחלקות 
לש״ח. עלייה זו חלה בשתי קבוצות המגדר, והיא הייתה עקבית לאורך כל 
העשור ובסדר גודל דומה. שיעור הגידול במספר הרשומים עם מש״ה בקרב 
גברים בני 65 ומעלה היה 41% ובקרב הנשים בגיל זה היה שיעור הגידול 
45%. בקבוצת הגיל הרחבה )בני 64-22( כמעט לא חל שינוי לאורך העשור 

במספר הרשומים עם מש״ה משני המגדרים.

גברים  יותר  שישנם  נמצא  המגדרים.  בין  פער  קיים  הגילים  קבוצות  בכל 
רשומים עם מש״ה במחלקות לש״ח מאשר נשים. הפער הגדול ביותר נצפה 
בקבוצת הגיל 64-22. פער זה כמעט נעלם בקבוצת הגיל 65 ומעלה, ככל 
הנראה בגלל תוחלת החיים הנמוכה יותר של הגברים לעומת הנשים בכלל 

ושל גברים עם מש״ה בפרט.28

במספר האנשים עם מש״ה בקבוצות  אפשר להסביר את העלייה המוצגת 
באוכלוסייה.  טבעי  גידול  היה  הזה  שבעשור  בכך  לעיל  שפורטו  הגילים 
מתוך  לאלף  שיעור  של  במונחים  גם  אלו  נתונים  לבחון  חשוב  זאת,  עם 
האוכלוסייה המתאימה כדי לבדוק את ההבדלים בין המגדרים ואת השינויים 
שחלו בקבוצות הגיל השונות לאורך העשור שאינם מושפעים מהשינויים 
של  השיעורים  מוצגים   3 בתרשים  גרידא.  הרלוונטית  האוכלוסייה  בגודל 
אנשים עם מש״ה לאלף איש באוכלוסייה הכללית בשנים 2018-2009, לפי 

מגדר וקבוצות גיל.

בשנים 2018-2009 ירד שיעור האנשים עם מש״ה בעיקר בקבוצת הגילים 
64-22. בקבוצת הגילים הזו ירד שיעור הגברים עם מש״ה ביותר מאחד לכל 
אלף איש באוכלוסייה, ואילו שיעור הנשים עם מש״ה ירד בקצת פחות מאחד 
לכל אלף. זאת ועוד, בקבוצת הגיל הצעיר, מגיל לידה עד 21 שנים, כמעט לא 

חל שינוי לאורך העשור בשיעור האנשים עם מש״ה בשני המגדרים.

בשיעור  הכללית  הירידה  להסבר  לעיל  שהובאו  הסיבות  הנראה  ככל 
האנשים עם מש״ה מסבירות גם את הירידה בשיעור הרשומים במחלקות 
הלידה,  טרום  שנעשים  האבחונים  במספר  העלייה   .64-22 בגילים  לש״ח 

וכן ראו להלן סעיף 1.2 תוחלת החיים של אנשים עם מוגבלות שכלית   Merrick et al., 2014  .28
התפתחותית.
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שכן   ,64-22 בני  הבוגרים  בקבוצת  דווקא  מתבטאת  לעיל,  שהוסבר  כפי 
אבחונים אלה החלו להתבצע בהיקף נרחב שנים רבות לפני העשור הנסקר. 
לפיכך בעשור האחרון בכל שנה עבר, באופן יחסי, מספר פחּות של אנשים 
עם מש״ה מקבוצת הגיל הצעירה לקבוצת הבוגרים, וכך ירד בהדרגה שיעור 

הרשומים עם מש״ה בני 64-22.

מגדר קבוצת גיל 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

גברים  21-0 3.73 3.68 3.64 3.54 3.55 3.56 3.57 3.67 3.66 3.62

גברים  64-22 6.87 6.68 6.55 6.43 6.25 6.19 6.07 6.01 5.78 5.71

גברים 65 ומעלה  2.17 2.28 2.22 2.19 2.18 2.13 2.11 2.15 2.07 2.14

נשים  21-0 2.95 2.88 2.86 2.79 2.73 2.75 2.80 2.87 2.89 2.86

נשים  64-22 5.00 4.88 4.78 4.72 4.67 4.65 4.58 4.55 4.40 4.37

נשים 65 ומעלה  1.42 1.37 1.38 1.38 1.39 1.34 1.43 1.51 1.49 1.55

בשיעור  גדול  שינוי  חל  לא  ומעלה(   65 )בני  המבוגר  הגיל  בקבוצת  גם 
האנשים עם מש״ה הרשומים במחלקות לש״ח. שיעור הגברים מקרב כלל 
האנשים עם מש״ה הרשומים במחלקות לש״ח נשאר יציב ועמד על כ-56%-

השנים  במהלך  זהה  נשארה  מגדר  לפי  ההתפלגות  אחרות,  במילים   .57%
2018-2009. הפער בין הגברים לנשים מוכר בכל העולם, ונראה שההסבר 

לכך מצוי בכרומוזום x שאצל גברים רגיש יותר לפגיעות גנטיות.

עם  האנשים  של  הממוצע  בגיל  גדול  הבדל  נמצא  לא   2018-2009 בשנים 
שנים   33.7 היה  הממוצע  שהגיל  נמצא  לש״ח.  במחלקות  הרשומים  מש״ה 
בשנת 2009 ו-33.3 שנים בשנת 2018. כמו כן, לא נמצא הבדל בין גברים 
לנשים מבחינת הגיל הממוצע. בשנת 2009 היה הגיל הממוצע לגברים 33.7 
ו-33.6 לנשים, ובשנת 2018 היה הגיל הממוצע 33.0 לגברים ו-33.7 לנשים.

תרשים 
3

אנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית הרשומים 
במחלקות לשירותים חברתיים לפי מגדר וגיל 2018-2009
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1.2. תוחלת החיים של אנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית
מחקרים שונים בעולם מראים כי תוחלת החיים של אנשים עם מש״ה הולכת 
ועולה בעשור האחרון,29 ותוחלת החיים של נשים גבוהה מזו של הגברים.30 עוד 
מדווח כי תוחלת החיים של אנשים עם מש״ה נמוכה מזו של כלל האוכלוסייה, 
יותר.31  קשה  השכלית  שהמוגבלות  ככל  יותר  גבוהים  התמותה  שיעורי  וכי 

ממצאים שפורסמו בסקירות קודמות מצביעים על מצב דומה בישראל.

 82.5 היא   ,2016 לשנת  נכון  בישראל,  האוכלוסייה  כלל  של  החיים  תוחלת 
שנים.32 לאור המחקרים שמראים כי המגמה בישראל דומה לזו שנצפית בעולם, 
ניתן להניח שתוחלת החיים של אנשים עם מש״ה נמוכה מ-82.5 שנים, אך 

הולכת ומתקרבת לנתון זה ככל שרמת המוגבלות השכלית קלה יותר.

בעשור האחרון העלייה הדרמטית בתוחלת החיים של אנשים עם מש״ה, הן 
אלה  בקרב  והן  המשרד  שבמימון  הדיור  במסגרות  שמתגוררים  אלה  בקרב 
שמתגוררים בקהילה, חייבה את המשרד לפעול כדי לאתר מענים טיפוליים, 
חברתיים ואף רפואיים לקבוצת אוכלוסייה זו ולפתח אותם. לדוגמה, בשירותי 
הקהילה הולכים ומתפתחים שירותים של מרכזי יום למזדקנים ברמות שונות 
לצורך  וכמענה  אחד,  מצד  אצלם,  שנוצרה  לבדידות  כמענה  תפקוד,  של 

בשירות שאיננו מחייב לשהות בו באופן יום-יומי, מצד אחר.33

1.3. פיזור גיאוגרפי
באוכלוסייה,  איש  לאלף  מש״ה  עם  האנשים  שיעורי  מוצגים   4 בתרשים 

בחלוקה לפי מחוזות בשנים 2018-2009.

מנתוני תרשים 4 עולה שלאורך כל העשור השכיחויות הגדולות ביותר של 
אנשים עם מש״ה הרשומים במחלקות לש״ח, ביחס לגודל האוכלוסייה, היו 
במחוזות חיפה והצפון ובאר שבע והדרום. ההסבר לממצא זה יכול להיות 
שיעור  זו  ובאוכלוסייה  גדולה,  ערבית  אוכלוסייה  חיה  האלה  שבמחוזות 
האנשים עם מש״ה גדול יותר בהשוואה לאוכלוסייה היהודית.34 במחוז תל 
אביב והמרכז שיעור האנשים עם מש״ה לאלף איש נמוך משאר חלקי הארץ.

.Ouellette-Kuntz et al., 2016  .29
.David et al., 2015 ;2018 ,ניסים  .30

.Acharya et al., 2016  .31
הלשכה המרכזית לסטטיסיקה, 2017.  .32

להרחבה על המענים השונים המיועדים לקבוצת אוכלוסייה זו, ראו להלן סעיף 3 תפוקות.  .33
שלום ואחרים, 2017.  .34
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- 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

באר שבע והדרום  5.4 5.3 5.3 5.2 4.8 4.7 4.9 4.9 4.8 4.7

חיפה והצפון  5.6 5.5 5.4 5.3 5.0 5.0 5.0 4.9 4.8 4.7

ירושלים  4.8 4.8 4.8 4.7 4.4 4.3 4.4 4.5 4.4 4.4

תל-אביב והמרכז  3.7 3.6 3.6 3.5 3.3 3.3 3.2 3.1 3.1 3.0

1.4. דיור של אנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית
)כ-69%  משפחותיהם  עם  בביתם  מתגוררים  מש״ה  עם  האנשים  מרבית 
בשנת 2009 וכ-68% בשנת 2018(, ואילו השאר גרים במגוון מסגרות דיור 
לוויין  דירות  או  דיור  פנימייה, הוסטלים, במערך  )מעונות  מחוץ לבתיהם 
מש״ה  עם  אנשים  של  המגורים  נתוני  מוצגים   1 בלוח  אומנה(.  ומשפחות 

הרשומים במחלקות לש״ח.35

לוח 1: אנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית הרשומים 
במחלקות לשירותים חברתיים לפי מסגרת המגורים

20092018מסגרת המגורים
22,84223,521בבית המשפחה

10,19811,286בדיור חוץ ביתי

33,04034,807סך הכול

להרחבה על דיור של אנשים עם מש״ה, ראו להלן סעיף 3.3 שירותי דיור תומך.  .35

תרשים 
4

אנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית הרשומים 
במחלקות לשירותים חברתיים לפי מחוז 2018-2009
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2. תשומות

2.1. כוח אדם
בשנת 2009 הועסקו במעונות הפנימייה הממשלתיים באגף לטיפול באדם 
עם מש״ה 1,100 עובדי מדינה. כמו כן, הועסקו 50 עובדים של מטה האגף 
ארציים(.  מפקחים  ושמונה  במחוזות  מפקחים   27 )מהם  במחוזות  כולל 
בשנת 2017 הועסקו במעונות הפנימייה הממשלתיים 1,161 עובדים. נוסף 
עליהם היו באגף 56 עובדי מטה, מהם 26 מפקחים במחוזות. נתונים אלה 
מראים כי לא היו שינויים גדולים בכוח האדם לאורך העשור. יש לציין שסך 
כוח האדם שמטפל מטעם המשרד באנשים עם מש״ה גדול עוד יותר, שכן 
מסגרות טיפול רבות )כגון מעונות לא ממשלתיים ומסגרות יום( מופעלות 
בידי עמותות וחברות שמספקות שירותים למשרד. משנת 2017, בשל הקמת 
לפי  מחולק  האדם  וכוח  למש״ה  שייעודיים  תקנים  אין  מוגבלויות,  מינהל 

שירותים שונים הניתנים לכלל סוגי המוגבלויות.

2.2. תקציב
5 מוצג סך התקציב שהופנה לטיפול באנשים עם מש״ה בשנים  בתרשים 
2018-2009 )ללא התקציב הכולל לטיפול באנשים עם אוטיזם וללא תקציב 
כלולים בתקציב האגף  ואמרכלות שהיו  כוח האדם במעונות הממשלתיים 

לטיפול באדם עם מש״ה(.

- 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

סך תקציב האגף  685,186 728,205 807,370 846,375 928,482 1,039,7621,288,7401,136,9001,155,3831,231,019

תרשים 
5

תקציב המשרד לטיפול באנשים עם
מוגבלות שכלית התפתחותית 2018-2009
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1,000,000

800,000

600,000

400,000

200,000

0

אלפי ש"ח



21

פרק 6 חלק א: אנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית

עם  באנשים  לטיפול  בתקציב  רציפה  עלייה  לראות  ניתן  העשור  לאורך 
מש״ה. נראה שתקציב הוכפל פי 1.8 משנת 2009 לשנת 2018. בין השנים 
2016-2015 נצפית ירידה, לכאורה, אך היא נובעת מכך שבשנת 2015 אושר 
את  רק  מייצג  בתרשים  המוצג  שהנתון  כך  נובמבר,  בחודש  רק  התקציב 

תקציב סוף השנה.

סעיפים  לשלושה  מתחלק  מש״ה  עם  לאנשים  לשירותים  המיועד  התקציב 
עיקריים, כמפורט בלוח 2 להלן. סך התקציב אינו כולל את הסעיפים האלה: 
הוצא  זה  סעיף   2016 שבשנת  )מכיוון  הממשלתיים  במעונות  האדם  כוח 
וטיפול באדם עם  מתקציב אגף מוגבלות שכלית התפתחותית(, אמרכלות 
אוטיזם. כפי שניתן לראות, בעשור האחרון הופנה עיקר התקציב של האגף 
גם בתחומים האחרים,  נטו  עלייה בתקציב  נצפית  אך  חוץ-ביתי,  לטיפול 
וטיפול  קהילתי  לטיפול  בתקציב  היה  ביותר  הרב  הגידול  שיעור  לדוגמה 

ביתי )168%(.

לוח 2: סעיפי הוצאה תקציבית עיקריים באגף לטיפול באדם 
עם מוגבלות שכלית התפתחותית 2018-2009 )באלפי שקלים(

2009201020112012201320142015201620172018תחום

אבחון אנשים 
5,8137,2528,1879,1376,3676,3676,36710,86711,86713,367עם מש"ה 

טיפול קהילתי 
108,435114,946135,004145,167177,511190,509219,312212,136254,305291,071וטיפול ביתי

טיפול חוץ-
570,938606,007664,179692,071744,604842,8861,063,061913,897889,211926,581ביתי

3. תפוקות: שירותים ותוכניות לאנשים עם מוגבלות 
שכלית התפתחותית

עד שנת 2017 סיפק האגף לטיפול באדם עם מש״ה רצף שירותים ותוכניות 
בכל תחומי החיים עבור אנשים שאובחנו עם מש״ה ועבור בני משפחותיהם. 
מינהל  להקמת  וארגוני  אסטרטגי  שינוי  נעשה  לעיל,  שפורט  כפי  כיום, 
מוגבלויות שמטרתו העיקרית היא להוביל למתן שירותים מועילים, יעילים 
ומותאמים יותר לאנשים עם מוגבלויות ולבני משפחותיהם, בשיתוף האנשים 
ובהתחשב ביכולותיהם, ברמת תפקודם, בצורכיהם וברצונותיהם. במסגרת 
המבנה הארגוני החדש, התוכניות והשירותים השונים מסופקים לאנשים עם 
מש״ה כחלק מכלל המענים הניתנים לאנשים עם מוגבלות באמצעות שלושת 
האגפים המרכזיים במינהל מוגבלויות: אגף הערכה, הכרה ותוכניות, אגף 

קהילה ואגף דיור.
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לאורך העשור נבנו השירותים והתוכניות על פי עקרונות מנחים במדיניות 
האגף:

)הפוטנציאל( א.  היוכלה  ומיצוי  אישית  בחירה  עצמאות,  ופיתוח  עידוד 
האישית;

תוכנית קידום אישית לכל אדם הנקבעת ככל האפשר בשיתוף עימו ועם ב. 
משפחתו;

הצבת האדם עם מוגבלות שכלית התפתחותית ומשפחתו במרכז. עיקרון ג. 
המתבטא הן בפיתוח שירותים ותוכניות בִקרבת אזור מגוריו ובסביבתו 
הטבעית והן ברצף ובמגוון המתאימים לכל רמות התפקוד ולכל שלבי 

החיים.

השירותים שסופקו לאנשים עם מוגבלות שכלית לאורך העשור הנסקר:

z	 שירות אבחון, השמה וקידום: ועדות אבחון, השמה חוץ-ביתית ופיתוח
תוכניות קידום;

z	 עבור התפקוד  רמות  ובכל  החיים  תחומי  בכל  יומיים  שירותים  רצף 
אלה 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	;עובדים סוציאליים על פי חוק

z	;שירותי בריאות

z	 תחומים ייחודיים כגון מסע לפולין של משלחות השחר, חקירת אנשים
עם מוגבלות שכלית ועוד.

3.1. שירות אבחון, השמה חוץ-ביתית ותוכניות קידום

3.1.1. מערכת אבחון וועדות אבחון

אדם שעולה חשד כי הוא עם מש״ה זכאי בכל גיל, הוא או האחראים לו, 
זו.  מוגבלות  בגין  שירותים  ולבקש  מגוריו  במקום  לש״ח  למחלקה  לפנות 
לאחר בדיקת חומרי הרקע שנאספו על הפונה, יפנה אותו העובד הסוציאלי 
מקצועיות  בדיקות  נערכות  שבהם  מרכזים   14 האבחון  במערכת  לאבחון. 
בסיום  ותמיכה(.  הסתגלות  קוגניציה,  התפתחות,  )בתחומים:  רב-ממדיות 
האבחון נכתב דוח המפרט את מכלול ממצאי הבדיקות ומתמקד בכוחות של 

הפונה ובקשיו.
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שתפקידה  סטטוטורית  ועדה  זו  אבחון.  לוועדת  הפונה  מופנה  מכן  לאחר 
 - )להלן  המתאימות  הטיפול  ודרכי  רמתה  מש״ה,  קיום  בעניין  להחליט 
הוועדה(. אדם עם מש״ה זכאי לאבחון תקופתי ולהתכנסות של ועדה חוזרת 
אחת לשלוש שנים. הוועדה פועלת על פי חוק ויש בה חמישה חברים: עו״ס 
לחוק הסעד, פסיכולוג, מחנך, רופא ופסיכיאטר אשר מקבלים מינוי משר 
מתמנים  והפסיכיאטר  הרופא  החברתיים.  והשירותים  הרווחה  העבודה, 
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. חברי הוועדה פוגשים את האדם 
הנדון, את משפחתו ו/או את האחראי עליו על פי חוק, וכן כל גורם המבקש 
להופיע בוועדה וגורמים נוספים לבקשת הוועדה. רק לאחר שקבעה הוועדה 

כי המאובחן הוא אדם עם מש״ה, זכאי הפונה לקבל שירותים מהמשרד.36

על פי קריטריונים מקצועיים הוועדה קובעת את רמת המוגבלות השכלית מתוך 
שש הרמות. הקביעה נעשית על פי רקע התפתחותי, תפקוד אינטלקטואלי, 
תפקוד הסתגלותי והיקף התמיכה הנדרשת להסתגלות מתאימה של אדם עם 
מש״ה בכל תחומי חייו. הוועדה גם קובעת את רמת התפקוד )עם צרכים 

מיוחדים או בלעדיהם( ואת דרכי הטיפול המומלצות.

ולסוג  המגורים  לסוג  דעתה  נותנת  הוועדה  הטיפול  דרכי  קביעת  בעת 
משפחה,  פנאי,  שונים:  בתחומים  ולצרכיו  לאדם  המתאימים  התעסוקה 
בריאות )ובכלל זה פיזיותרפיה, קלינאות תקשורת, ריפוי בעיסוק ותזונה( 

וכן לתחום הרגשי-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 שערכאות המשפט דורשות מהוועדה 

את חוות דעתה בעניינם ולעיתים הוועדה גם מתאימה דרכי טיפול עבורם.

 לוח 3: מספר אבחונים בוועדות אבחון, 2018-2009
)במספרים מוחלטים(

-2009201020112012201320142015201620172018

מספר ועדות 
977585239394498455240186208אבחון בלבד

מספר 
אבחונים 

וועדות אבחון
2,6302,8383,2874,4514,1975,5474,7294,2633,9334,425

תע״ס 14.23, 2008.  .36
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בלוח 3, בשורה העליונה, ״מספר ועדות אבחון בלבד״, מוצגים נתונים על 
מספר האנשים שעברו ועדות אבחון בלבד, ללא תהליך של אבחון מקדים, 
בשנים 2018-2009. ועדת אבחון מסוג זה מתקיימת במקרים שבהם קיים 
התחתונה,  בשורה  מקדים.  אבחון  בביצוע  צורך  ואין  רקע  חומר  מספיק 
״מספר אבחונים וועדות אבחון״, מוצגים נתונים על מספר האנשים שעברו 
בין האבחונים  הוועדה באותן שנים.  לפני  ועדת אבחון עם אבחון מקדים 
עצמם ובין ועדת האבחון יש תקופת המתנה הנובעת מהליכים שונים במרכז 
אבחון  סיכום  ישיבת  וכתיבתן,  הבדיקות  תוצאות  ניתוח  ובהם  האבחון 
ועריכת החומרים. סכום הנתונים עבור שנה מסוימת משקף את סך האנשים 

שמערכת האבחון עסקה בעניינם באותה שנה.

משנת 2012 עלה מספר הוועדות ומספר האבחונים השנתי במידה רבה. עלייה 
זו חלה עם תחילת המיזם המזורז של אבחון דיירי מעונות שלא אובחנו שנים 
ולכן מספר המאובחנים  רבות. במיזם זה נערכו אבחונים רבים במעונות, 
בשנים 2014-2012 עלה במידה רבה. תוצאות האבחונים במעונות היו בסיס 
למיפוי דיירים למעבר לקהילה שהחל בשנת 2016 לערך. בשנת 2015 חלה 
ירידה במספר האבחונים, מכיוון שתוספת תקציבית שניתנה בעבר ויועדה 
הכול  סך  שוב.  אושרה  לא  המעונות  דיירי  של  חוזרים  לאבחונים  בעיקר 
בשנים 2018-2009 חל גידול של 114% במספר הוועדות בלבד וגידול של 

68% במספר האבחונים וועדות האבחון.

3.1.2. השמה חוץ-ביתית

במקרים שבהם אין אפשרות שהאדם עם מש״ה יתגורר במסגרת הביתית, 
תימצא לו חלופת מגורים מתאימה. כדי לקבוע את מקום המגורים המתאים 
ביותר עבור כל דייר, מתבצע הליך של בחירת מסגרת שתכליתו להתאים 
באופן אישי את המסגרת המיטבית ביותר בהתאם לצרכים. המשרד רואה 
חשיבות רבה במגורים של אנשים עם מש״ה בקהילה, בבית משפחה אומנת 
רק  מש״ה.  עם  לאנשים  המיועד  בהוסטל  או  ייעודית37  מגורים  בדירת  או 
למגורים  מופנה  הדייר  אפשריים  אינם  בקהילה  המגורים  שבהם  במקרים 

במעון.38

3.1.3. תוכניות קידום אישיות

וקידום בנתה מערך של תוכניות קידום אישיות  המחלקה לאבחון, השמה 

במסגרת ״מערכי דיור / דירות לוין״, כפי שאלו מתוארים, לדוגמה, בסקירת העשור, פרק 6   .37
חלק ד, ״אנשים עם אוטיזם״.

להרחבה על דיור חוץ-ביתי, ראו להלן סעיף 3.3 שירותי דיור תומך.  .38



25

פרק 6 חלק א: אנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית

הערכה  שירות  אנשי  ידי  על  כיום  מובל  זה  מערך  הטיפול.  במסגרות 
והכרה במינהל מוגבליות, העוסקים, בין היתר, בפיתוח המתודולוגיות של 
תוכניות  כולל  המערך  ובהדרכה.  בהנחיה  וכן  והשיטות  הכלים  התוכניות, 
מגוונות המיועדות לסייע לאנשים עם מש״ה בכל גיל לפתח את כישוריהם 
ושימורן.  ויכולות  במידה המרבית באמצעות תהליך של שיפור מיומנויות 
התוכנית נבנית באופן פרטני תוך התחשבות במגוון המאפיינים הייחודיים 
כדי  וחוזקות,  חולשות  ייחודים,  רצונות  רמה שכלית,  גיל,  כמו  אדם  לכל 
ליצור תהליך של שינוי אישי וחברתי מתמשך. 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 
חייו  על  שליטה  עצמאיות,  והחלטה  בחירה  יכולת  עצמי,  וביטוי  שאיפות 

ואפשרות לחיות חיים רגילים ככל האפשר.

תוכניות  רכז  בראשות  המטפל,  הצוות  ידי  על  נבנית  האישית  התוכנית 
המתמחה בבניית תוכניות טיפול אישיות וקידומן, ובשיתוף אנשי מקצוע 
רלוונטיים נוספים. התוכנית כוללת את כל תחומי החיים: סדר יום, פנאי, 
האישיות  הקידום  תוכניות  במערך  ועוד.  חברה  חיים,  סביבת  תעסוקה, 
מזדקנים  אנשים  של  נפילות  מניעת  כגון  ייחודיות  תוכניות  גם  מופעלות 
מצבי  עם  חנק; התמודדות  למנוע  כדי  נכונות  והאכלה  אכילה  עם מש״ה; 
לחץ וחירום ושהות במרחב מוגן; תוכניות המותאמות למזדקנים; תוכניות 
המותאמות לאנשים עם התנהגות מאתגרת; תוכניות לאנשים עם מש״ה קשה 

ועמוקה ותוכניות לאנשים עם מש״ה ועם מוגבלויות פיזיות קשות.

בין יתר התחומים שאותם כוללת התוכנית האישית קיימת תוכנית לחינוך 
בתחום  וטיפול  ייעוץ  חינוך,  הדרכה,  לתת  התוכנית  מיני-חברתי. מטרת 
)וביניהם  מוגבלויות  עם  לאנשים  וטראומה  משבר  ובמצבי  המיני-חברתי 
לבני  ובקהילה,  חוץ-ביתיות  במסגרות  הנמצאים  מש״ה(  עם  אנשים 
ותעסוקה(.  פנאי,  )דיור,  השונות  במסגרות  הצוות  ולאנשי  משפחותיהם 
בשנים  מיני-חברתי  טיפול  קיבלו  אשר  האנשים  מספרי  מוצגים   4 בלוח 
2018-2013. בשנים האחרונות רבים מהמענים בתחום זה מתקיימים במרכזי 
הדרכה, ייעוץ וטיפול אשר נבחרו במכרז )בהתאם לתקנות חובת המכרזים, 
1993-התשנ״ג(. מתוקף מכרז זה, התערבויות טיפוליות מקצועיות הן חלק 
ממערך טיפולי שלם המיועד לתת מענה הולם בתחומי חיים שונים. במטרה 
לחולל את השינוי המתבקש, קיימת חשיבות רבה לרצף הפעולות ולתיאום 
ברשויות  המקצוע  אנשי  ובין  הטיפולי  המרכז  מטעם  המקצוע  אנשי  בין 

המקומיות או במסגרות היומיות או במסגרות החוץ-ביתיות הרלוונטיות.
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למרכזי הטיפול חמש מטרות עיקריות:

z	 מתן מענה מקצועי, ייחודי ומותאם לאנשים עם מוגבלויות בגילים שונים
בנושאים  בהם  ולמטפלים  משפחותיהם  לבני  שונות,  תפקוד  וברמות 

הקשורים בתחום החברתי-מיני;

z	 משבר ובמצבי  החברתי-מיני  בתחום  וטיפול  ייעוץ  חינוך,  הדרכה, 
וטראומה;

z	;מניעת פגיעות וניצול באמצעות חינוך, ייעוץ והדרכה

z	;טיפול במצבי פגיעות וניצול

z	.פיתוח התחום באמצעות הסברה, הדרכה וייעוץ

השירות במרכזי הטיפול כולל שלושה סוגי התערבויות עיקריים: התערבות 
מערכתית, התערבות פרטנית והתערבות קבוצתית. ההתערבות המערכתית 
משפחה,  אדם,  מערכתית:  בראייה  מיני-חברתי  לחינוך  תוכניות  כוללת 
מסגרת, סביבה. התערבות זו מעמיקה את המודעות ואת הידע ומאפשרת 
מעורבות של אנשי מקצוע בשטח כחלק ממכלול רצף טיפולי; ההתערבות 
הפרטנית ממוקדת בתחום המיני-חברתי, והיא כוללת סיוע למיניות בריאה 
וליוויה במצבים מתמשכים או חמורים של מצבי סיכון, טיפול בנפגעים על 
רקע מיני, טראומות על רקע מיני, טיפול בהתנהגות מינית לא מותאמת, 
כולל  משפחתי  או  זוגי  טיפול  ועוד,  מינית  בזהות  בלבול  מינית,  הצפה 
חמורים  או  מתמשכים  במצבים  או  בריאה  במיניות  לזוגות  וליווי  סיוע 
קבוצות  כוללת  הקבוצתית  ההתערבות  מותאמת;  לא  מינית  התנהגות  של 
טיפוליות לאנשים בעלי מכנה משותף טיפולי, לדוגמה קבוצות טיפוליות 
אשר  לאנשים  קבוצות  ומוגנת,  בריאה  מותאמת,  מינית  התנהגות  לפיתוח 
ביצעו פגיעות מיניות וקבוצות אחרות לפי הצורך והעניין. בנוסף, במרכזי 
הטיפול מתקיימות הדרכות לעובדים, לאנשי מקצוע ולבני משפחה במקרים 

פרטניים וכן הדרכה בבניית תוכניות התערבות בתחום החברתי-מיני.

לוח 4: טיפול מיני-חברתי* 2018-2013
-201320142015201620172018

5511379638182נפגעים

468469456047פוגעים

123218153137224237חינוך מיני

* אין נתונים מסודרים על תחום זה עד לשנת 2013. הנתונים המוצגים הם של אנשים עם מש״ה בלבד ממרכזי הטיפול העובדים עם המשרד.

מהנתונים המוצגים בלוח 4 ניתן לראות שבשנת 2014 הייתה עלייה במספר 
ההסברה  מהגברת  וכן  המענים  מהרחבת  נובעת  זו  עלייה  המטופלים. 
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בתחום הניתנת באמצעות המשרד באופן ישיר ובאמצעות מרכזי הטיפול, 
הן באופן ישיר והן באופן עקיף, באמצעות השתתפות בפורומים, בכנסים 
ובהשתלמויות. עלייה גדולה נוספת במספר המופנים לטיפול מיני-חברתי 
ניתן לראות בשנת 2017. ההסבר להעלייה זו הוא שעד לשנה זו היו שני 
מרכזי טיפול בלבד )בירושלים ובקריית אתא(, ואילו משנת 2017 העבודה 

נעשית בשישה מרכזים בפריסה ארצית.

3.2. רצף שירותים יומיים ותוכניות לָגרים עם משפחותיהם ולדיירי 
ההוסטלים והדירות בקהילה

רצף  מפעיל  מש״ה(  עם  באדם  לטיפול  האגף  )ובעבר  מוגבליות  מינהל 
שלבי  בכל  התפקוד  רמות  ולכל  הגילים  לכל  מגוונים  ותוכניות  שירותים 
בסביבתם  מש״ה  עם  ילדיהן  את  לגדל  למשפחות  לסייע  שמטרתם  החיים 
הטבעית. השירותים והתוכניות עומדים גם לרשותם של אנשים עם מש״ה 

הגרים בהוסטלים או בדירות מגורים ייעודיות.

רצף השירותים ניתן, עד כמה שאפשר, בקרבת אזור המגורים של אנשים 
עם מש״ה ובסביבתו. שיקולים חשובים בפיתוח התוכניות והשירותים הם 

אחריות הרשות המקומית לשירותים בקהילה ושיתוף המשפחה והמטופל.

ברצף השירותים והתוכניות נכללים שירותי בריאות, תעסוקה, פנאי וטיפול 
ונתמכת  מוגנת  תעסוקה  ארוך,  יום  מעונות  שיקומיות,  יום  מסגרות  כגון: 
לבוגרים וכן שירותי פנאי כגון נופשונים, קייטנות קיץ ומועדונים חברתיים.

3.2.1. ייעוץ, תמיכה וליווי למשפחות המטפלות באדם עם מוגבלות 
שכלית התפתחותית הָגר בביתו

העובדים הסוציאליים במחלקות לש״ח ברשויות המקומיות מעניקים סיוע 
עם  ילדים  שלהן  במיוחד,  מתקשות  למשפחות  וקהילתי.  קבוצתי  פרטני, 
מטפל  או  לילד  מטפח  באמצעות  לסייע  אפשר  מוגברים,  מיוחדים  צרכים 
אישי, וכשמדובר באדם בוגר אפשר לסייע באמצעות מסייע שיקומי. דוגמה 
לתוכנית למשפחות המטפלות בילדים עם מוגבלות היא מרכזים למשפחה. 
מוגבלות,  עם  לילדים  למשפחות  משלים  קהילתי  שירות  ניתן  זו  בתוכנית 
סיוע למשפחות ושירותים קבוצתיים בכמה תחומי פעילות, לדוגמה הרצאות, 

סדנאות וקורס מנהיגות להורים.39

לקויות  עם  אנשים  ב,  חלק   6 פרק  העשור,  סקירת  ראו  למשפחה,  מרכזים  על  נוסף  למידע   .39
פיזיות, לקות שמיעה, לקות למידה מורכבת.
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3.2.2. תוכניות לילדים ולנוער

z	 תוכניות לגיל הרך - המשרד מפעיל תוכניות לפעוטות עם מש״ה מגיל
תוכניות  וכן  התפקוד  ולרמת  לגיל  בהתאם  שנים  שלוש  גיל  עד  לידה 
יום  במעונות  משולבים  גבוהה  תפקוד  ברמת  פעוטות  למשפחותיהם. 
שלוש  עד  שנה  חצי  בני  פעוטות  לסיכוי.40  מסיכון  ובתוכנית  רגילים 
שנים עם עיכוב התפתחותי ניכר, הזכאים לטיפול לפי חוק מעונות יום 
שהיו  שיקומיים  יום  במעונות  משולבים  התש״ס-2000,  שיקומיים, 
בעשור הנסקר באחריות אגף השיקום.41 בלוח 5 שלהלן מוצגים מספרי 
העשור  לאורך   .2018-2009 בשנים  שיקומיים  יום  במעונות  הילדים 
נראית ירידה במספר הילדים הלומדים במעון יום שיקומי. אפשר לייחס 
את הירידה הזו לעלייה באבחונים הנעשים טרום הלידה ולאיתור של 
תסמונות גנטיות טרום הלידה הודות לבדיקות חדשות שפותחו ושודרגו 
בשנים האחרונות )לדוגמה, בדיקת שקיפות עורפית ובדיקת מי שפיר(.

עם  בתינוקות  לטיפול  שלווה  עמותת  עם  משותף  מיזם  מפעיל  המינהל 
התערבות  כוללת  התוכנית  שנה.  לגיל  ועד  הלידה  מיום  דאון  תסמונת 
מוקדמת ובניית תוכנית לקידום הפעוט על ידי צוות מטפלים ממקצועות 
הבריאות, הדרכה של ההורים לטיפול בתינוק והשתתפות בקבוצת תמיכה 
בשלוש  הניתנים  השירותים  רצף  מושלם  בכך  דומה.  במצב  הורים  של 
השנים הראשונות של החיים. בשלב זה המיזם פועל רק במחוז ירושלים.

z	 יום שהות ארוך ומרכז יום אימוני - ילדים וצעירים )בני 21-3( עם
רמת מוגבלות שכלית קלה וקלה-בינונית לומדים בבתי ספר של החינוך 
המיוחד ובשעות אחר הצוהריים במרכזי יום ִאימּוניים. ילדים וצעירים 
תלמידים  או  עמוקה  עד  בינונית  שכלית  מוגבלות  ברמת   21-3 בני 
יום  סיום  )לאחר   14:30 מהשעה  משולבים  קשות  התנהגות  בעיות  עם 
אלו  מסגרות   .18:00 לשעה  עד  ארוך  שהות  יום  במסגרות  הלימודים( 
מיועדות, בין השאר, לאפשר להורים לטפל בילדיהם בבתיהם. בשנת 
2009 שהו במסגרות אלה 3,398 ילדים, ואילו בשנת 2018 שהו ב-163 
מסגרות מסוג זה 4,689 ילדים. גידול של 38% במספר מקבלי שירות זה 

במהלך העשור.

z	 תוכנית המעבר יוצרים עתיד - בתשע רשויות מופעלת כיום תוכנית
לעולם  ספר  מבית  המעבר  בתחום   - עתיד  יוצרים   - )פיילוט(  חלוץ 

למידע נוסף על תוכנית מסיכון לסיכוי, ראו סקירת העשור, פרק 6 חלק ב, אנשים עם לקויות   .40
פיזיות, לקות שמיעה, לקות למידה מורכבת״, סעיף 3.1.1.

למידע נוסף על מעונות יום שיקומיים, ראו סקירת העשור, פרק 6 חלק ב, אנשים עם לקויות   .41
פיזיות, לקות שמיעה, לקות למידה מורכבת.
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עם משרד  תוכנית משותפת  זוהי  עם מש״ה.  נוער  בני  העבודה בקרב 
החינוך, המיועדת לבני נוער בגילים 21-16 הלומדים בחינוך המיוחד. 
תוכנית זו החלה לפעול במהלך העשור הנסקר, ובשנת 2018 השתתפו 
בה 332 בני נוער עם מש״ה. התוכנית היא חלק מהכנת התלמידים לחיים 
להם  שיסייעו  עבודה  והרגלי  מיומנויות  להם  מקנה  והיא  עצמאיים, 

להשתלב בעולם התעסוקה.

z	 עם מיזם   - הנוער  בתנועות  מיוחדים  צרכים  עם  ילדים  שילוב 
של  שילוב  אפשר  אשר  )מת״ן(  הנוער  תנועות  ומועצת  החינוך  משרד 
ילדים ונוער עם מוגבלויות שונות, בין היתר עם מש״ה, בתנועות נוער 
ברחבי הארץ.42 בשנים האחרונות התקיים גם מיזם משותף עם כנפיים 
וילדים ללא  של קרמבו, תנועת נוער שבה חברים ילדים עם מוגבלות 

מוגבלות.

בלוח 5 מוצגים מספרי הילדים ובני הנוער עם מש״ה אשר קיבלו שלושה 
מהמענים המתוארים בחלק זה: מעון יום שיקומי, מסגרת יום שהות ארוך 

ותוכנית המעבר יוצרים עתיד בשנים 2018-2009.

 לוח 5: ילדים ובני נוער מקבלי מענים טיפוליים וחינוכיים
2018-2009

-2009201020112012201320142015201620172018

מעון יום 
114783542535756634438שיקומי

מסגרת יום 
3,3983,6333,8534,1874,3294,1924,2754,3694,6054,689שהות ארוך

תוכנית מעבר 
1274973130217332---יוצרים עתיד

3.2.3. תוכניות לבוגרים

שירותים  של  רצף  מספק  החברתיים  והשירותים  הרווחה  העבודה,  משרד 
שלהם,  התעסוקה  ליכולת  בהתאם  מש״ה,  עם  לאנשים  התעסוקה  בתחום 
עבודה  במפעלי  מוגנת  תעסוקה  סיעודיים,  טיפוליים  יום  מרכזי  ובכללם: 
שיקומיים )להלן - מע״ש(, תעסוקה מוגנת במקומות עבודה בשוק החופשי 
)להלן - מע״ש תעשייתי( ותעסוקה נתמכת בשוק החופשי. בשנים האחרונות 
במקומות  מוגבלות  עם  אנשים  של  שילובם  להעדיף  היא  המשרד  מגמת 
עבודה בשוק החופשי ככל שניתן ולצמצם ככל האפשר את מספר המפעלים 

למידע נוסף על שילוב בתנועות נוער, ראו סקירת העשור, פרק 6 חלק ב, אנשים עם לקויות   .42
פיזיות, לקות שמיעה, לקות למידה מורכבת.
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ואחרות  תעשייתי  מע״ש  כגון  תוכניות  פותחו  זאת  לאפשר  כדי  המוגנים. 
המשלבות אנשים עם מוגבלות במקומות עבודה בשוק החופשי.

z	 כלל להשתלב  יכולים  שאינם  בוגרים   - ומעלה   21 לבני  יום  מרכזי 
במהלך  מגוונות  בפעילויות  טיפוליים  במרכזים  מועסקים  בתעסוקה 
המכוונות  טיפול  תוכניות  למשתתפים  מספקים  אלו  מרכזים  היום. 
על המשפחות.  המוטל  הטיפול  עומס  על  ומקלות  חיים  איכות  לקידום 
בשנת 2009 פעלו 49 מרכזי יום טיפוליים סיעודיים לאנשים עם מש״ה 
גידול של  97 מרכזים כאלה,  ואילו בשנת 2018 פעלו  ומעלה,   21 בני 
כמעט פי שניים. הגידול במספר מקבלי שירות זה ניכר אף הוא: בשנת 
2009 מספר מקבלי השירות היה 1,285, ואילו בשנת 2018 מספר מקבלי 

השירות היה 3,776, גידול של כמעט פי שלושה.

z	 מע״שים - אנשים עם מש״ה בני 12 ומעלה שאינם מסוגלים להשתלב
בעבודה בשוק החופשי יכולים להשתלב בתעסוקה מוגנת במפעל עבודה 
שיקומי. את המע״שים מפעילים גופים כמו רשויות מקומיות, עמותות 
ציבוריות וחברות פרטיות. בשנת 2009 עבדו במע״שים 3,915 אנשים, 
ואילו בשנת 2018 פעלו 110 מע״שים ברחבי המדינה שבהם עבדו 4,987 

אנשים, גידול של 27%.

z	 מע״ש תעשייתי - תוכנית שנועדה להרחיב את אפשרויות התעסוקה
בשוק  מוגנת  תעסוקה  מקומות  יצירת  באמצעות  מש״ה  עם  לאנשים 
לאנשים  תעסוקתי  מענה  נותנת  התוכנית  הארץ.  רחבי  בכל  החופשי 
ובינונית-נמוכה, אשר  בינונית  מוגבלות שכלית  ברמת  ומעלה   12 בני 
הועסקו באופן מסורתי במע״שים, בקבוצות קטנות המשתלבות בעבודה 
הציבור.  לתועלת  ובחברות  עסקיות  בחברות  שונים,  תעשייה  במפעלי 
בכ-50  תעסוקה  מציעים  והם  לתוכנית,  מפעילים  חמישה  ישנם  כיום 
מפעלים וחברות. מספר העובדים במע״ש תעשייתי נשמר יציב לאורך 
העשור הנסקר. בשנת 2009 עבדו במע״שים התעשייתיים 301 אנשים 
עם מש״ה, ואילו בשנת 2018 עבדו בהם 287 אנשים עם מש״ה הן מהדיור 
הפנימייתי והן ממסגרות הדיור בקהילה. כחלק ממדיניות המינהל של 
יציאת אנשים עם מש״ה מדיור פנימייתי לדיור קהילתי, מינהל מוגבלויות 
נוספים במע״שים התעשייתיים  מתכנן לאפשר קליטת כ-500 אנשים 

ללא צורך בבניית מבני מע״ש ייחודיים ברשויות המקומיות.

z	 להשתלב המסוגלים  מש״ה  עם  לאנשים  מיועדת   - נתמכת  תעסוקה 
כעובדים בשוק העבודה החופשי. את שירותי ההכנה והליווי במקומות 

העבודה מספקים מע״שים.
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z	 28 מכללה תעסוקתית - תוכנית זו מיועדת לאנשים עם מש״ה עד גיל
שבאופן מסורתי הושמו במע״שים. התוכנית נועדה להקנות מיומנויות 
תעסוקה והרגלי תעסוקה המאפשרים קליטה מיטבית במקומות עבודה 
עוזר  לגננת,  סייעת  קונדיטור,  עוזר  לדוגמה  החופשי,  בשוק  שונים 
לאב בית, וכן שירות מיטבי בצה״ל או בשירות לאומי-אזרחי. התוכנית 
קריאה  בתחומים  לימודיים  כישורים  לרכוש  לצורך  גם  מענה  נותנת 

וחשבון ולשמרם. כיום ישנן שש תוכניות של המכללה התעסוקתית.

z	 גיוס  - מש״ה  עם  אנשים  של  לצה״ל  גיוס  תוכנית   - במדים  שווים 
עורפיות  ביחידות  מועילים  בתפקידים  מלאה  שירות  לתקופת  לצה״ל 
בצבא. התוכנית מאתרת מועמדים עם מש״ה ומכשירה אותם ליחידות 
שבהן ישרתו לאחר הגיוס. בשלב הראשון המגויסים משרתים בהתנדבות 
יכולים  הם  כשירותם,  להערכת  בהתאם  מכן,  ולאחר  חצי שנה,  במשך 
להמשיך ולשרת ביחידות ההתנדבות שלהם. עם השחרור יכולים החיילים 
או  צה״ל  עובדי  אזרחים  של  במעמד  בצבא  לעבוד  להמשיך  בתוכנית 
אז   ,2015 בשנת  נפתחה  התוכנית  החופשי.  העבודה  בשוק  להשתלב 
השתתפו בה 44 צעירים עם מש״ה, ובשנת 2018 השתתפו בתוכנית 110 

צעירים. גידול של פי שניים וחצי.

z	 שירות לאומי - תוכנית השירות הלאומי היא חלופה לשירות הצבאי
לאוכלוסיות מיוחדות. במהלך השירות זוכה המתנדב לליווי צמוד ויכול 
לעבור תהליך משמעותי שיכין אותו לעולם התעסוקה ולחיים עצמאיים. 

בשנת 2018 שולבו בתוכנית כ-100 משתתפים עם מוגבלויות.

z	 אנשים להוצאת  חלופה  משמשת  התוכנית   - תומכת  סביבה  תוכנית 
בוגרים עם מש״ה לדיור חוץ-ביתי. התוכנית מספקת שירותי תמיכה, 
הורים  עם  הגרים  לאלה  בגפם,  המתגוררים  לאנשים  והכוונה  ליווי 
מבוגרים או לאלה הנמצאים במצבי סיכון. לאורך העשור ניתן לראות 
מגמת התרחבות של התוכנית. בשנת 2009 היו בתוכנית 114 משתתפים 
האישי,  במישורים  מענה  נתנה  התוכנית   2018 בשנת  ואילו  בלבד, 
שבעה  מפי  יותר  של  גידול  משתתפים,  ל-817  והמשפחתי  החברתי 

במספר המשתתפים.

z	 קהילה נגישה - התוכנית פועלת בשותפות של המשרד, ג'וינט ישראל
והחברה למתנ״סים. במהלך העשור האחרון פעלה התוכנית ברמות שונות 
של שיתופי פעולה עם גופים נוספים כגון נציבות שוויון זכויות לאנשים 
עם מוגבלות במשרד המשפטים והמוסד לביטוח לאומי. תוכנית קהילה 
נגישה המופעלת ביישובים מבוססת על התארגנות מקומית של אנשים 
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לצורך  בקהילה,  מקצוע  אנשי  עם  בשותפות  הפועלים  מוגבלות,  עם 
השתלבותם  ולקידום  והשירותית  החברתית  הפיזית,  הנגישות  הגברת 
בשנים  ה-2000.  שנות  מתחילת  פועלת  התוכנית  בקהילה.43  המלאה 
האחרונות מקודמת בעיקר ההשתלבות של אנשים עם מש״ה בתוכנית, 
וכן מתוכנן שמשנת 2020 מענה זה יהיה רב-נכותי. תחומי העשייה של 
התוכנית כוללים: הסברה, קידום הנגשה בתחומים שונים, הנגשה של 
פעילויות תרבות ופנאי לאנשים עם מוגבלות וסיוע לאנשים עם מוגבלות 
הדור  תוכנית  פותחה  זו  כללית  תוכנית  במסגרת  ומשבר.  חירום  בזמן 
הבא כדי לשלב אנשים עם מש״ה בקהילות הנגישות. בשנת 2016 פעלה 

תוכנית חלוץ )פיילוט( של תוכנית הדור הבא בשישה יישובים.

z	 טיפולית יומית  תוכנית   - ולמזדקנים  ותיקים  לאזרחים  יום  מרכזי 
שנועדה לאנשים אשר הגיעו לגיל שיש בו ירידה בתפקוד השכלי וכן 
יום  והם זקוקים למסגרת של פעילות במשך חצי  בתפקודי היום-יום, 
הזדקנות  עם  האחרונות  בשנים  תפקודיות.  יכולות  שימור  גם  הכוללת 
 23 פועלים   2019 לשנת  ונכון  זה,  מענה  במתן  גידול  יש  האוכלוסייה 

מרכזי יום למזדקנים עם מש״ה או תוכניות ייחודיות למזדקנים.

בלוח 6 מוצגים מספרי האנשים עם מש״ה שקיבלו מענים בתחום תוכניות 
לבוגרים בשנים 2018-2009.

 לוח 6: אנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית
מקבלי מענים לבוגרים 2018-2009

2009201020112012201320142015201620172018

301298281273264298137162233287מע״ש תעשייתי*

3,9154,1434,3184,5814,7004,8085,1345,1475,0494,987מע״שים

1,2851,5291,6821,8872,1812,4122,6743,0443,4203,776מרכזי יום

114178284285297405406500651817סביבה תומכת

446493110------שווים במדים

* הנתונים משנת 2016 ואילך מתבססים על סמלי תעריף נפרדים במס״ר למע״ש התעשייתי. עד לשנת 2015 הנתונים מתבססים על הערכות 
שביצע המפקח הארצי על התחום.

למידע נוסף על תוכנית קהילה נגישה, ראו סקירת העשור, פרק 6 חלק ב, אנשים עם לקויות   .43
פיזיות, לקות שמיעה, לקות למידה מורכבת.
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3.2.4 פנאי בקהילה

z	 נופשונים ותוכנית הקלה - נופשון ותוכנית הקלה נועדו לתת לאדם עם
מש״ה מענה קצר מועד המאפשר הפוגה והקלה לאדם ולמשפחתו. האדם 
יוצא ל-24 שעות לפחות כולל לינה לאחד הנופשונים,  עם המוגבלות 
כדי לאפשר למשפחה הפוגה מהטיפול בו וכן כדי לאפשר לו להיות עם 
)מעטות(,  כך  לצורך  שניבנו  במסגרות  להינתן  יכול  הנופשון  חברים. 
בתוך מסגרות דיור חוץ-ביתי, בבתי מלון ובתי הארחה וכן בפנימיות של 
בתי ספר בתקופת החופשות. תוכנית הקלה מאפשרת הפוגה למשפחתו 
של הילד אשר מתארח אצל משפחה אחרת המוכנה לארח אותו ולטפל 
בו. במהלך השנה אפשר לנצל את ימי הנופשון ותוכנית הקלה במרוכז 
או בימים בודדים. כיום 75 מסגרות נותנות את שירות הנופשון. בשנת 
2009 השתמשו בשירות הנופשון 2,114 אנשים עם מש״ה, ואילו בשנת 
2018 השתמשו בשירות הזה 2,608 אנשים, גידול של 23%. לכל אדם 
עם מש״ה ניתנו עד 14 ימים בשנה לטובת נופשון או תוכנית הקלה. סך 
הכול ימי נופשון ששולמו בשנת 2018 הסתכמו ב-32,711 ימים, מתוכם 

10,977 ימים במסגרת תוכנית הקלה.

z	 קייטנות קיץ - בתקופת הקיץ נערכות קייטנות יומיות לילדים ולצעירים
ברחבי הארץ. קייטנות אלו מאפשרות הפוגה ובילוי בקהילות השונות. 
בשנת 2018 השתמשו בשירות הקייטנה 809 ילדים וצעירים עם מש״ה. 
במהלך העשור נראה שמספר המשתתפים במסגרות פנאי אלה ירד, היות 
יכולות  שהביקוש למסגרות אלה פחת. הסיבות להתמעטות הביקושים 
להיות זמינות של מענים חלופיים ומעבר של מקצת הקייטנות לשירות 
של  אישור  נדרש  האחרונות  בשנים  בנוסף,  לינה.  הכוללים  נופשונים 
הארגונים  מספר  קטן  ומאז  האלה,  הקייטנות  להפעלת  החינוך  משרד 

שיכולים לספק את השירות.

z	 מועדונים חברתיים - ככלל קיימת העדפה לשילוב אנשים עם מש״ה
במסגרות פנאי אוניברסליות בקהילה כגון מתנ״סים ומרכזים קהילתיים 
אחרים. אולם עדיין קיים הצורך במסגרות של קבוצת השווים הנותנות 
מענה לצרכים הייחודיים של האוכלוסייה. מסגרות כאלה הן המועדונים 
הפנאי  פעילות  בוגרים.  לאנשים  חברתי  בילוי  המאפשרים  החברתיים 
כישורים  פיתוח  האלה:  בנושאים  מתמקדת  החברתיים  המועדונים  של 
חברתיים, בריאות ופעילות גופנית וכישורי חיים. בשנת 2009 השתתפו 
בתוכנית 1,287 אנשים עם מש״ה, ואילו בשנת 2018 השתתפו בתוכנית 
1,612 אנשים שפעלו ב-110 מועדונים חברתיים, גידול של 25% במהלך 

העשור.
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מוצגים מספרי האנשים עם מש״ה שקיבלו מענים בתחום הפנאי   7 בלוח 
בקהילה בשנים 2018-2009.

 לוח 7: אנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית
מקבלי מעני פנאי בקהילה 2018-2009

2009201020112012201320142015201620172018

2,1142,1702,2522,2842,1572,1632,2562,4672,6302,608נופשון
1,0401,4401,388-1,6121,1701,666795809-קייטנה44

1,2871,3351,3981,4891,4511,4991,5321,5181,5591,612מועדון חברתי45

3.3. שירותי דיור תומך
בתא  מגורים  מאפשרת  אינה  שלהם  המוגבלות  שרמת  מש״ה  עם  אנשים 
שונות,  מסיבות  בהם  לטפל  מסוגלות  אינן  שמשפחותיהם  או  המשפחתי 
מופנים למסגרות דיור חוץ-ביתי. בסך הכול בשנת 2018 היו 11,193 אנשים 
עם מש״ה במעני דיור חוץ-ביתי בכ-550 מסגרות. שיעורם מכלל הרשומים 

במחלקות לש״ח עם מש״ה הוא 32%.

מסגרות חוץ-ביתיות נחלקות לשני סוגים עיקריים: מסגרות דיור המשולבות 
של  התפקּוד  רמת  פנימייה.  ומעונות  אומנה(  משפחות  זה  )ובכלל  בקהילה 
אדם עם מש״ה בתחומי חיים שונים ורמות התמיכה והמוגנות שהוא זקוק להן 
משפיעות על ההחלטה אם הוא יופנה למעון פנימייה או למסגרות דיור אחרות.

3.3.1. מסגרות דיור המשולבות בקהילה

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

והוסטלים  קבוצתיים  בתים  דירות,  יש  הקהילתי  הדיור  מסגרות  ברצף 
ושלוחות של מעונות הפנימייה:

z	 דירה - מסגרת דיור המיועדת לדיירים עצמאיים, לרוב ממוקמת בבניין
מגורים רגיל )עד שישה דיירים בדירה(.

בשנת 2017 חל שינוי בדרכי ההתחשבנות והדיווח על קבלת שירות זה. עד שנת 2017 הנתונים   .44
ואילו הנתונים המתייחסים לשנים 2017- רישום שלא בוצע במערכת המס״ר,  מבוססים על 

2018 לקוחים ממערכת המס״ר.
הדיווח הוא אך ורק בנוגע למשתתפים שאינם מתגוררים במעני דיור חוץ-ביתי מטעם המשרד.  .45
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z	.בית קבוצתי - מסגרת לעד 18 דיירים

z	 הוסטל - מסגרת דיור המיועדת לאנשים ברמת תפקוד של מש״ה בינונית
ולעיתים גם רמת תפקוד בינונית-נמוכה שאינם יכולים להשתלב בדירה 
קטנה, אך עם תמיכה מתאימה יכולים ליהנות ממסגרת דיור בקהילה )עם 
18 או 24 דיירים באופן טיפוסי, ובמקרים נדירים עד 34 דיירים(. בדרך 
כלל גם יחידות הדיור שבהן מספר גדול של דיירים מחולקות לדירות קטנות 

של שישה-שמונה דיירים בדירה, כשכל ארבע דירות מהוות הוסטל.

z	 שלוחה - מסגרת לעד 24 דיירים שהיא חלק ממערך השירות במעונות
ומקבלים  המעון  לשטח  מחוץ  מתגוררים  האנשים  בה  אשר  פנימייה 

מעטפת תמיכה לשילוב בקהילה.

את מסגרות הדיור מפעילים מדריכים המסייעים לדיירים ברמות תמיכה שונות 
לפי צורכיהם בתחומי החיים השונים. ייחודן של מסגרות הדיור בקהילה הוא 
שהן מאפשרות לאנשים עם מש״ה להמשיך להתגורר בקהילותיהם בסביבה 
המוכרת להם ולהשתמש בשירותים העומדים לרשות כלל התושבים. הדיור 
בקהילה תורם גם להעצמתם של הדיירים בעניין מסוגלותם להיות שותפים 

פעילים בקהילה ומחזק את אחריות הקהילה לכל חבריה.

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. בעקבות ועדת סילמן יצא בשנת 2015 חוזר מנכ״ל מיוחד )מספר 
יש להעדיף את שילוב  גיל שמונה(  ועד  )מלידה  בגיל הצעיר  80( שלפיו 
הילדים במשפחת אומנה על פני מעון פנימייה.46 בשנת 2009 התגוררו 360 
ילדים ובוגרים עם מש״ה במשפחות אומנה, ואילו בשנת 2018 התגוררו 429 

ילדים ובוגרים עם מש״ה בכ-370 משפחות אומנה, גידול של 19%.

3.3.3. מעונות פנימייה

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

ובכל תחומי החיים.

משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, 2015.  .46
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היום יכולים הדייר ומשפחתו לבחור את מסגרת המגורים ואת מידת המעורבות 
של המשפחה בחיי הדייר במסגרת. מסגרת המגורים אמּונה על ביטחונו, על 
שלומו ועל כבודו של הדייר )לפי חוק הפיקוח על המעונות, התשכ״ה-1965(, 
)לפוטנציאל( הטמונה  ליוכלה  גיבוש תוכנית קידום אישית המותאמת  על 
בדייר ועל מתן השירותים הרפואיים, המענים החברתיים ותוכניות הפנאי 
על  אינטנסיביים  ובקרה  פיקוח  מפעיל  האגף  כן,  כמו  להם.  זקוק  שהוא 
האחרונות  בשנים  והפרטיים.  הציבוריים  הממשלתיים,  המעונות  פעילות 
המגורים  צורת  תהיה  במעונות  שגם  כדי  ושיטתי  ממושך  מאמץ  נעשה 
הבסיסית במתכונת של דירה בתוך מבני המגורים הגדולים. בכל העת יכולה 

משפחה לבקש למצוא חלופת דיור הולמת יותר לבן המשפחה עם מש״ה.

בשנת 2009 התגוררו במעונות פנימייה 7,196 אנשים עם מש״ה, ובשנת 
לאורך  מש״ה.  עם  אנשים   7,307 פנימייה  מעונות  ב-63  התגוררו   2018
העשור נשאר מספר הדיירים במעונות יציב, פחות או יותר, ניכרת עלייה 
המעונות   .2018 לשנת  עד  מאוד  קלה  ירידה  ומאז   2013 לשנת  עד  קלה 
נבדלים בעיקר בפרופיל הדיירים. יש מעונות המתמחים בטיפול בילדים עם 
צרכים סיעודיים ורפואיים מורכבים; מעונות לילדים ולצעירים עם בעיות 
ברמות  בטיפול  המתמחים  מעונות  מזדקנים;  לאנשים  מעונות  התנהגות; 
המתמחים  מעונות  מסוימת;  תפקוד  ברמת  או  מסוימות  שכלית  מוגבלות 
בטיפול בדיירים סיעודיים ומעונות המתמחים באנשים עם בעיות התנהגות 
קיימים  והתרבותית  השפתית  ההתאמה  חשיבות  בשל  נפשית.  ומוגבלות 
מעונות המיועדים למגזר הערבי, וב-2014 נפתח מעון פנימייה עזרא למרפא 
המיועד למגזר החרדי. המעונות מתחלקים לשלושה סוגי בעלות: מעונות 
המופעלים  ציבוריים  מעונות  ישירות,47  מפעילה  שהממשלה  ממשלתיים 

באמצעות עמותות ומעונות פרטיים.

תחומי הטיפול במעונות כוללים:

z	 ,היגיינה זה  ובכלל  יום-יומיות,  בפעולות  תמיכה  מערכת   - טיפול 
שמטרתה להוביל את האדם לעצמאות מרבית;

z	 סוציאלי עובד  באחריות  השירותים   - פסיכו-סוציאליים  שירותים 
וניתנים בשיתוף פסיכולוג על פי הצורך;

z	 ,אכילה בתחומים  עצמאי  לתפקוד  עזרה   - אישית  לעצמאות  חינוך 
רחצה, שירותים, לבוש וניידות;

תקציבית  מבחינה  המעון  של  הניהול  מדינה.  עובדי  הם  אלו  במעונות  העובדים  מרבית   .47
ומינהלתית-תפעולית הוא בידי המשרד.
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z	 שירותי בריאות - רופאים, רופאים מומחים ואחיות בכל מעון נותנים
תחלואה  למנוע  כדי  דייר  כל  של  הרפואיים  לצרכים  מענה  עת  בכל 

ופציעות. כמו כן ניתן טיפול פסיכיאטרי לפי הצורך;

z	 תזונה - התאמת תפריט התזונה לדייר לפי מצבו הבריאותי וכן דיאטה
בהתאמה אישית. בנוסף, לדיירים שזקוקים לכך, נערכים אבחוני בליעה 

כדי למנוע חנק;

z	 שיניים מרפאות  ברשת  בעיקר  ניתן  זה  שירות   - שיניים  רפואת 
חדשניות. ברשת 20 מרפאות לכל מסגרות הדיור לאנשים עם מש״ה;

z	 - קלינאות תקשורת, ריפוי בעיסוק, פיזיותרפיה ומערכות הושבה
שירותים אלו ניתנים בכל המעונות על פי הצורך ועל פי תוכנית אישית 

לכל אדם;

z	 הגנה - המעונות מגינים על הדיירים על פי חוק חסרי ישע,48 מקפידים
על שמירת הדיירים מפני פגיעה של עובדים ושל אזרחים הבאים במגע 

עם הדיירים, בין השאר באמצעות הדרכת הצוותים בנושא זה;

z	 דייר נקבעת תוכנית תעסוקה הכוללת מגוון תעסוקה ושיקום - לכל 
טרום  מיומנויות  לרכישת  בסיסית  הכשרה  הזה:  הרצף  על  מענים 
במפעלים  תעסוקה  המעון,  בתוך  מוגן  במפעל  תעסוקה  תעסוקתיות, 

ובמשקים חקלאיים מחוץ למעון ותעסוקה בשוק החופשי.

z	 חינוך ופנאי - מגוון גדול של פעילויות העשרה וחוגים עומד לבחירת
הדיירים בשעות הפנאי אחר הצוהריים ובערב. העקרונות המנחים הם 
כן  כמו  ולקבלת החלטות עצמאיות.  להכוונה עצמית  הדייר  זכותו של 
נערכות תוכניות מיוחדות בימי חופשה ובחגים, ישנם ימי נופש בבתי 

מלון ועוד.

z	 וקבלת זכות הדייר להכוונה עצמית  פי עקרונות  ִסנגור עצמי49 - על 
החלטות עצמאיות מתקיים תהליך סנגור עצמי. את הסנגּור מלווה איש 
מקצוע המקנה לדיירים כלים ומסייע להם לעבור תהליך של העצמה. 
בתוכנית שבפנימיות נבנות קבוצות לסנגור עצמי ומודל לקשרי גומלין 

עם ועד ההורים של הפנימייה.

z	 קשר עם הקהילה - מרבית מעונות הפנימייה נמצאים בערים ומקיימים
יחסי שכנות טובה עם סביבתם. המעונות עושים כל מאמץ ליצור קשרים 

תיקון 26 לחוק העונשין התש״ן-1989: פגיעה בקטינים ובחסרי ישע.  .48
להרחבה על סנגור עצמי, ראו להלן סעיף 3.6 תוכניות חדשניות בעשור האחרון.  .49
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בפעילות  ולהשתלב  לצאת  הדיירים  את  להביא  הסובבת,  הקהילה  עם 
בקהילה, וכן להביא אנשים מהקהילה לפעילות בתוך המעונות.

3.3.4 תוכנית מעבר לקהילה

בשנים האחרונות יוחד מאמץ רב יותר להפניית אנשים למערכי דיור שונים 
לעומת הפניה למעונות פנימייה. מדיניות זו התבטאה בעלייה קלה מאוד 
פנימייה, דהיינו  במספרי המושמים במסגרות חוץ-ביתיות שאינן מעונות 
בהוסטלים ובמערכי דיור, אף על פי שעד שנת 2018 מדובר עדיין בשינויים 
קטנים מאוד. בפועל, לא חל שינוי במידה רבה במספר המושמים במעונות 
פנימייה. כחלק משינוי התפיסה, בשל יישום מגמות עולמיות ומימוש האמנה 
באדם  לטיפול  האגף  הציב  מוגבלויות,  עם  אנשים  לזכויות  הבין-לאומית 
 2018-2016 בשנים  להעביר  מטרה  מוגבלויות  מינהל  ובהמשך  מש״ה  עם 
כ-900 אנשים עם מש״ה ממסגרות דיור שאינן משולבות בקהילה )פנימיות 
שהדיירים  הייתה  זה  מיזם  מטרת  בקהילה.  בדירות  למגורים  והוסטלים( 
שיעברו למערך של דיור בקהילה יתנתקו לחלוטין ממעון הפנימייה ויקבלו 

את כל השירותים בכל תחומי החיים בקהילה.

על המעונות  והן הסתמכו  היו חלק מהמעונות,  2018 השלוחות  עד לשנת 
גרו  רק  הדיירים  השלוחות  במקצת  והפנאי.  הבריאות  התעסוקה,  בתחומי 
בדירה, אך עבדו ואכלו במעון. כדי להבטיח ניתוק ממעון הפנימייה, נעשה 
שהם  כך  הפנימייה,  מעונות  מפעילי  עם  ההסכם  פיצול  אישור  של  מהלך 
יוכלו לחתום על הסכם חדש להפעלת דיור בקהילה בנוסף להסכם הקיים 
להפעלת מעון פנימייה. המשמעות של הסכם זה היא שהאחריות לתעסוקת 
הדיירים עוברת לקהילה, וכך הדיירים מועסקים בהכרח בקהילה ולא במעון 
הפנימייה. בשנת 2015 היו 630 דיירי מעונות בשלוחות בקהילה. בשנים 
שנת  ובסוף  בקהילה,  חדשות  שלוחות  פתחו  רבים  מפעילים   2018-2016
2018 כבר היו 1,100 דיירים ב-148 מבנים שונים של שלוחות, גידול של 
כ-75% במספר דיירי השלוחות בשנים אלה. תהליך פיצול הסמלים התרחש 
דיירים   900 יציאת  של  ביעד  העמידה  על  הוכרז  אז   ,2019 בשנת  רק 
מהמעונות לדיור בקהילה על כל מאפייניו. יצוין שעד לשנת 2018 נכללו 
הדיירים בשלוחות במספר הדיירים המתגוררים במעונות, אי לכך הנתונים 
המופיעים בפרק הנוכחי על מספר דיירי המעונות אינם מעידים על תהליך 
לראות  ניתן  זאת,  עם   .2018-2016 בשנים  שיושם  קהילתי  לדיור  המעבר 
העשור,  במהלך  קהילתיים  דיור  במערכי  הדיירים  במספר   34% גידול של 
מ-2,642 בשנת 2009 ל-3,550 בשנת 2018 )לעומת גידול זניח של 1.5% 

במעונות הפנימייה(.
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בלוח 8 מוצגים מספרי האנשים עם מש״ה במעני דיור שמטעם המשרד לפי 
סוגי המענים בשנים 2018-2009.

 לוח 8: אנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית מקבלי
מעני דיור מסוגים שונים 502018-2009

 2009201020112012201320142015201620172018

הוסטל, מערך דיור, 
2,6422,7372,8502,9653,0773,2163,3113,3973,4323,550דירת לווין, דיור מוגן

משפחות אומנה )כולל 
360367370380383395402414416429אומנה טיפולית(

מעונות )כולל 
7,1967,2957,3547,3777,4017,3757,3707,3507,3277,307שלוחות(

3.4 עובד סוציאלי על פי חוק
העובדים הסוציאליים על פי חוק )שכונו בעבר ״פקידי סעד״( מופקדים על 
הפעלת אמצעי הגנה למניעת מצבי סיכון בקרב האוכלוסייה עם מש״ה. הגדרת 
תפקידיהם וסמכויותיהם של העובדים הסוציאלים על פי חוק נשענת על חוק 
התשכ״ט-1969  התפתחותית(  שכלית  מוגבלות  עם  באנשים  )טיפול  הסעד 

ועל חוק העונשין התשל״ז-1977 סעיף 368ד' - חובת דיווח.

במדינת ישראל ישנם עובד סוציאלי ראשי על פי חוק ועובדות סוציאליות 
על פי חוק מחוזיות הנותנות ליווי, סיוע והדרכה לעובדות הסוציאליות על 
פי חוק שמועסקות ברשויות המקומיות וכן הן נותנות מענה, ככל שנדרש, 
במסגרות היום ובמסגרות הדיור. העובדות הסוציאליות על פי חוק ברשויות 
בין  משפחותיהם,  ובבני  היעד  באוכלוסיית  בעקביות  מטפלות  המקומיות 
היתר הן אחראיות להפניה לאבחון שבו נקבעת רמת התפקוד של הילד או 
האדם עם מש״ה וכן למציאת דרכי הטיפול המיטביות עבורו. במצבי סיכון 
שבהם קיים חשד להזנחה, לפגיעה או להתעללות, העובדות הסוציאליות 
על פי חוק ברשויות המקומיות מוסמכות להפעיל אמצעי אכיפה וצווי חירום 
סוציאליות  עובדות  המקומיות  ברשויות  ועוד,  זאת  המשפט.  בית  בגיבוי 
ולהורים  מקצוע  לאנשי  והדרכה  עיון  ימי  הכשרות,  מקיימות  חוק  פי  על 
במקרים  והתעללות.  פגיעה  במקרי  לדיווח  המודעות  את  להעלות  במטרה 
שבהם מתקבלים דיווחים על חשד לפגיעה נבנית תוכנית מוגנות, והדיווחים 

מועברים למשטרה או לוועדות פטור של משרד המשפטים לפי הצורך.51

בשל מגבלות של הצגת הנתונים במערכות המשרד, הנתונים המובאים בלוח כוללים יחד מעני   .50
דיור שונים שאינם בהכרח דומים באופיים או באופן פעולתם.

https://www.gov.il/he/departments/guides/exemption-s-368d לנוהל ועדת פטור ראו  .51

https://www.gov.il/he/departments/guides/exemption-s-368d
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3.5 היחידה לשירותי בריאות
היחידה לשירותי בריאות אחראית להתוויית מדיניות טיפול שוויונית, זמינה 
ומקצועית. היחידה מקפידה על מצוינות השירות כך שיהיה מותאם לאיכות 
חייו של האדם עם מש״ה, לרצונותיו, לצרכיו המיוחדים ולקידום בריאותו 

המיטבית.

השירות  את  מקבלים  פנימייה  במעונות  המתגוררים  מש״ה  עם  אנשים 
הרפואי במרפאה הפועלת במעון 24 שעות ביממה, כל ימות השנה, לרבות 
אחיות  מומחים,  רופאים  רופאים,  כוללים  הבריאות  צוותי  וחגים.  שבתות 
וצוותי מקצועות הבריאות. השירות הרפואי הניתן במסגרות אלו מבטא את 
וכולל:  הבריאות  משרד  להנחיות  בהלימה  המתקיים  והאגף  המשרד  חזון 
קידום בריאות, הערכות רפואיות שוטפות, הפחתת התנהגות מסכנת, רפואה 
מונעת וגילוי מוקדם של מחלות, תמיכה רפואית במטופל שחולה במחלה 
בשירותי  מקצועי,  רפואי  ייעוץ  בשירותי  צורך  כשמתעורר  וכולי.  כרונית 
דימות ובשירותי אשפוז, דיירי המעונות מקבלים שירותים אלה משירותי 
מש״ה  עם  אנשים  הפנימייה  במעונות  מתגוררים  כיום  בקהילה.  הבריאות 
שיש להם נכויות קשות או תחלואה מורכבת וגם קשישים. הרכב אוכלוסייה 

זה מציב לשירותי הבריאות במעונות הפנימייה אתגרים גדולים.

בבית  או  בקהילה  בדירות  בהוסטלים,  המתגוררים  מש״ה  עם  האנשים 
משפחתם מקבלים את כל השירותים הרפואיים באמצעות שירותי הבריאות 

בקהילה.

3.6 תוכניות חדשניות בעשור האחרון
z	 ִסנגור עצמי - תוכנית העצמה שמקורה בהכרה בזכותו הטבעית של

כל אדם להיות שותף לקביעת מסלול חייו, לקבל מידע, לייצג את עצמו 
תעסוקה.  או  מגורים  כמו  שונים  לתחומים  הנוגעות  החלטות  ולהחליט 
גישה זו הושפעה, בין השאר, מחקיקת חוק שוויון לזכויות אנשים עם 
ישראל  במדינת  האו״ם  אמנת  מאשרור  וכן  התשנ״ח-1998  מוגבלות, 
מוגבלות  עם  אנשים  של  לזכותם  עולמית  ממגמה  כחלק   .2012 בשנת 
להעצים  שמטרתן  רבות  תוכניות  פותחו  חייהם,  על  החלטות  להחליט 
ומיומנויות לקבלת החלטות  ידע  לו  ולאפשר  את האדם עם המוגבלות 
בהדרכת  ולוותה  התעסוקה  במרכזי  הוטמעה  זו  גישה  עצמי.  ולסנגור 
הצוותים הטיפוליים. כמו כן, בסוף שנת 2016 התקיים כנס ראשון לכל 
חלק  היא  בתחום  הפעילות  התעסוקה.  במסגרות  המסנגרים  קבוצות 
מתפיסת הטיפול הכוללת שלהמינהל בכלל ושל מסגרות הדיור התומך 

בפרט.
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z	 - תוכנית לבניית כלי הערכה והתערבות לאזרחים ותיקים בקהילה
בשנת 2014 החל האגף במיזם של תוכנית מחקר משותפת עם הקונסורציום 
האירופי בנושא בניית כלי הערכה והתערבות לאזרחים ותיקים עם מש״ה 
בקהילה.52 התוכנית בוצעה כתוכנית חלוץ )פיילוט( במסגרות דיור שונות 
ובכוונת המשרד להטמיעה בהמשך. במסגרת התוכנית פותחו כלים להערכת 
תפקודם וצורכיהם של אזרחים ותיקים עם מוגבלויות ונבנו פרוטוקולים 
לטיפול באנשים מזדקנים. כחלק מן התוכנית מוערכים משתנים בתחומי 
הבריאות הפיזית, המנטלית והתפקודית במסגרות המגורים השונות. כמו 
כן, מוערכים השירותים הניתנים למטופלים ונעשית הערכה של השפעות 
באשפוז,  וחברתי,  אישי  בתפקוד  הנבדקים  חיי  איכות  על  השירותים 
תוכנית התערבות  כלי ההערכה מתקבלת  על בסיס  ובתמותה.  בתחלואה 
במצב  התדרדרות  במניעה  מסייע  והדבר  ולמצבו,  לפרט  מתאימה 

הבריאותי, הפיזי והמנטלי של המזדקן ובשיפור איכות הטיפול בו.

z	 מסע לפולין של משלחות השחר - כחלק מהתפיסה של שוויון זכויות
לאנשים עם מוגבלויות, בעשור האחרון משלחות של אנשים עם מוגבלות 
שכלית יוצאות למסע למחנות ההשמדה בפולין. חברי המשלחת לומדים 
את שעבר על היהודים בתקופת השואה וחווים את חוויית המסע. מטרת 
המשלחת היא לחזק את זיקתם של המשתתפים למדינת ישראל, למורשת 

היהודית ולזיכרון הקולקטיבי של העם היהודי.

סיכום
בעשור האחרון התרחשו שינויים גדולים וחשובים בעולם ובישראל בתחומים 
השירותים  ועל  מש״ה  עם  אנשים  כלפי  התפיסה  על  המשפיעים  שונים 
הניתנים להם. בכלל זה ניתן למנות את המעבר ממתן שירותים לפי האבחנה 
של האדם למתן שירותים לפי תפקוד, צרכים ורצונות. זהו שינוי תפיסתי 
שבבסיסו מונח עקרון השירות מוכוון האדם המאפשר מתן מענה לצרכים 
ולרצונות האישיים של כל אחד ואחד. שינוי גישה זה מתבטא גם בהקמת 
מינהל מוגבלויות בשנת 2017. מטרת הקמת מינהל מוגבלויות הייתה איחוד 
כל הגופים במשרד המטפלים באנשים עם כל סוגי המוגבלויות תחת קורת 
גג אחת, תוך שינוי היערכות המשרד על אגפיו המקצועיים ושינוי תפיסת 
העבודה בו, כך שהחלוקה לא תהיה עוד בין סוגי המוגבלויות, אלא בין סוגי 

התמיכה והמענים שהאדם זקוק להם.

האגף  בכלל.  ותיקים  לאזרחים  מיועדת  האירופי  הקונסורציום  של  הבין-לאומית  התוכנית   .52
לטיפול באדם עם מש״ה היה הראשון בעולם שהתאים את התוכנית לאנשים עם מש״ה.
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בנוסף, יש לציין את המגמה של שילוב אנשים עם מש״ה בקהילה. מגמה 
זו ניכרת, בין היתר, בהוצאתם ממוסדות ושילובם בחלופות שונות של דיור 
בקהילה. עד לשנים האחרונות הרוב המכריע של אנשים עם מש״ה אשר 
נדרשו לדיור חוץ-ביתי התגוררו במעונות פנימייה סגורים, מקומות גדולים 
בעשור  עצמו.  המעון  בתוך  דייריהם  עבור  השירותים  מגוון  את  שסיפקו 
האחרון אימץ המשרד גישה של העדפת דיור בקהילה על פני הדיור במעונות 

פנימייה, תוך מתן מעטפת תמיכה לשילוב בקהילה ולקבלת שירותים בה.

מוגבלות,  עם  לאנשים  זכויות  שוויון  חוק  על  מושתתים  אלה  שינויים 
התשנ״ח-1998 ועל אמנת האו״ם שהתקבלה בשנת 2006 ואושררה במדינת 
ישראל בשנת 2012. החוק והאמנה הם הבסיס לעיגון זכויותיהם של אנשים 
החיים,  תחומי  במגוון  ולקידום השתתפותם השווה בחברה  מוגבלויות  עם 
והם אבן דרך בעלת ערך רב מאוד בתהליכים חברתיים חשובים המתרחשים 

בעולם ובישראל.

הנתונים המובאים בפרק זה מצביעים על כך שהמשרד אימץ מגמות ותפיסות 
אלה בעשור האחרון, דבר שניכר בפיתוח שירותים חדשים המעודדים שילוב 
בקהילה ובתוכניות כמו עידוד תעסוקה בשוק החופשי )מע״ש תעשייתי(, 
להוצאת  מהלכים  נוער,  בתנועות  ושילוב  לאומי  או  צבאי  שירות  מסגרות 
אנשים ממעונות פנימייה ופתיחת מסגרות דיור בקהילה כגון שלוחות של 
נוספות  ופעולות  שונות  חינוך  במסגרות  וצעירים  ילדים  שילוב  המעונות, 

לעידוד השתלבותם של אנשים עם מוגבלות בחברה.

בעשור האחרון הציבה תוחלת החיים ההולכת ועולה בקרב אנשים עם מש״ה 
אתגרים חדשים הדורשים פיתוח מענים והתאמת תוכניות ושירותים לקבוצת 
אוכלוסייה זו. כבר היום קיימות תוכניות שונות המותאמות למזדקנים וניכר 
שנעשית חשיבה על האתגרים הייחודיים שעימם הם מתמודדים. עם זאת, 
אין ספק שתחום זה מחייב התאמות נוספות ומצריך תכנון מדיניות, התאמת 

שירותים והקצאת תקציבים הולמים להתמודדות עם נושא זה.

התואמים  מענים  ולגבש  תוכניות  ליזום  להמשיך  המשרד  על  לסיכום, 
ואפשרות  המשרד  של  הנתונים  מערכת  טיוב  שהוצגו.  העיקריות  למגמות 
ומדויק  יאפשרו מעקב מלא  נתונים בפילוח לפי מאפיינים מגוונים  לבחון 
יותר אחר היקף הספקת השירותים לקבוצות אוכלוסייה שונות, דבר שיסייע 

בעיצוב מדיניות ובהקצאת משאבים מושכלת.
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