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 אוכלוסיית מש"ה)מוגבלות שכלית התפתחותית(

 

 :שירותי הרווחה לאוכלוסיה עם צרכים מיוחדים
 
 

" אם נדע לזהות את קודקוד הצמיחה של האחר ולהשקות את הקודקוד כפי שמשקים פרח ועץ, בדיוק 

ולנו, באזור בו הוא יכול להרוות את צימאונו ומשם לקבל חיות וחיים, זו איכות חיים אוניברסאלית לכ

 (.3עמ'  2007בכל מקום על כדור הארץ ללא הבדל דת, גזע, מין, אמונה ועוד...")בן צור. א, 

 

 במרכז הקושי נמצאת ההזדמנות" )איינשטיין("
 
 
 
בתחום הצרכים  אוכלוסיות יעד שונותל נותנת שרותבאמצעות העובדים הסוציאלים  המחלקה

 :המיוחדים
         עד בכלל. 0גילאי  התפתחותיתמוגבלות שכלית  אנשים עם 

         65 - 0 גילאי נכויות פיזיות ואחרות אנשים עם. 
         65 - 0גילאי  לקויי שמיעה וחרשים אנשים. 

         ,65 -0גילאי  לקויי ראיה ועיוורים אנשים. 
         65 - 0 אוטיזם אנשים עם. 
  

 :מש"ה – מוגבלות שכלית התפתחותיתאנשים עם 
 .1969  -(, תשכ"ט טיפול במפגרים)פועל עפ"י חוק הסעד   מש"ה הטיפול באדם עם

"מפגר" כהגדרתו בחוק, אדם שמחמת חוסר התפתחות או התפתחות לקויה של כשרו השכלי מוגבלת 
-חולה נפש כמשמעותו בחוק לטיפול בחולי נפש, תשט"ו;  פוליכולתו להתנהגות מסתגלת והוא נזקק לטי

 , אינו בבחינת מפגר לעניין חוק זה.1955
ן מטעם השירות לטיפול באדם אדם המוגדר כאדם עם פיגור שכלי הינו אדם שעבר אבחון וועדת אבחו

 רד הרווחה.מש -עם מש"ה 
 ו של האדם וכוללים:בהתאם לצרכיהם ם הניתנים במסגרת הטיפול במחלקה השירותי

  שיחות טיפוליות הכוללות ליווי למשפחה/ לאדם עם מש"ה ובניית תוכנית התערבות המותאמת
 לצרכיו ובהמשך לדרכי הטיפול שנקבעו בוועדות האבחון ומתוקף החוק.

 .הפנייה לאבחון + וועדת אבחון 

 רה וליווי בתהליך מיצוי זכויות ממוסדות ממשלתיים וציבוריים.עז 

  יפוליות מסגרות טמסגרות תעסוקה : תעסוקה נתמכת, מע"ש,  למיניהם: במסגרותשילוב
דיור בקהילה,  משפחות אומנה,נופשונים, קיטנות,  שרות לאומי/צבא,וסיעודיות, מסגרות פנאי, 

 פנימיות ועוד.

 .השמה במועדוניות בית ספר 

  שעות טיפוח אישי או חונכות אישית, סביבה תומכת.מתן 

   ועפ"י מבחני הזכאות. דת הנדרש ובהתאם לנהלים הקיימיםסיוע כלכלי/תרומות במי 

  התערבות בשעת חירום ותוכניות טיפול בצל החוק ולאור החוק ע"י פק"ס לחוק הסעד טיפול
 במפגרים.

 לסדרי דין. רים ע"י פק"סליווי בתהליך מינוי אפוטרופוס, עבודה על תסקי 
 
 

http://www.pigur.co.il/main/main.htm
http://www.molsa.gov.il/MisradHarevacha
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 השירותים בתחום מש"ה בכפר:
 : מרכז יום טיפולי סיעודי ומע"ש .1

 ומעלה. 21, מרכז תעסוקה מוגנת לאנשים עם פיגור שיכלי לגילאי המע"ש
המע"ש  ומאפשר לאנשים תעסוקה בהתאם ליכולות ולפוטנציאל.  המע"ש מהווה מקום עבודה מוגן

 תעסוקה נתמכת. –ה לאנשים היכולים להשתלב בעבודה בשוק החופשי מהווה גם מסגרת מכילה ומלוו
ומעלה, המרכז עובד עם האנשים עפ"י תוכנית  21המרכז מיועד לגילאי , מרכז יום טיפולי סיעודי

התערבות בהתאם לרמת תפקודם וצורכיהם, התוכנית כוללת טיפולים פרא רפואיים וטיפולים 
 תרפוייטים למיניהם.

 .15:30 – 08:00חמישי בין השעות  –מים ראשון המרכז עובד בי
  שכונת סואנה. -בנין מרכז יום לאדם עם מש"ה, ליד בי"ס יסודי ג' כתובת: 

 
 :ל"שמש" מועדון .2

 
  ומעלה. 21לגילאי   מש"הנשים עם ועדון חברתי לאמ

 במועדון קיים מערך חוגים רחב, טיולים מסיבות ופעילות פנאי מגוונות.
 השתתפות בחוגים, טיולים וקיטנות פתוחה לכל הגילאים ולא רק לחברי המועדון.

 .14:00 – 09:00. ימי שישי 18:30 – 14:30רביעי בין השעות ו שני  ראשון  שעות פעילות: ימים
 שכונת אלספאי. –בניין מועדון לשמש ובת: כת

 משפחות אומנה: .3
 

האדם עם מש"ה מקבך במשפחה  משפחת האומנה מיועדת למתן מענה לאדם עם מש"ה בכל הגילאים,
האומנת ע"י מגוריו החלקיים או הקבועים עם המשפחה האומנת, מענה לצרכיו הפיזיים והרגשיים ברוב 

 ביותר לדגם המשפחה עם דגש על המשך החיים בקהילה. ה הינה הדגם הקרובנהאומ התחומים. 
 משפחות אומנה. 3בכפר קיימים כיום 

 שת"פ של המחלקה:
, המחלקה עובדת בשיתוף פעולה מלא עם הסניף. תוכנית העבודה שנתית הכוללת ימי סניף אקי"ם.1

לים קיטנות עיון, ימי הסברה, קבוצות וסדנאות בתחומים שונים למשפחות של האדם עם מש"ה, טיו
 ועוד.

 .קרן שלם.2
  

 :קישורים
 .1969-חוק הסעד )טיפול במפגרים(, תשכ"ט

 , תע"ס משרד הרווחה.14פרק 
 אתר קרן שלם
 ספר אקימידע

 1800-399-333 :קו לייעוץ ותמיכה טל –"הורים למען הורים" 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :אנשים עם נכויות פיזיות והתפתחותיות שונות כולל אנשים "גבוליים"

http://www.ramat-gan.muni.il/%D7%AA%D7%A8%D7%91%D7%95%D7%AA+%D7%95%D7%A4%D7%A0%D7%90%D7%99/%D7%9E%D7%A8%D7%9B%D7%96%D7%99+%D7%AA%D7%A8%D7%91%D7%95%D7%AA+%D7%95%D7%A7%D7%94%D7%99%D7%9C%D7%94/%D7%9E%D7%AA%D7%A0%D7%A1+%D7%A8%D7%9E%D7%AA+%D7%A9%D7%A7%D7%9E%D7%94/%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%99%D7%A7%D7%98%D7%99%D7%9D+%D7%9E%D7%99%D7%95%D7%97%D7%93%D7%99%D7%9D/
http://www.ramat-gan.muni.il/%D7%AA%D7%A8%D7%91%D7%95%D7%AA+%D7%95%D7%A4%D7%A0%D7%90%D7%99/%D7%9E%D7%A8%D7%9B%D7%96%D7%99+%D7%AA%D7%A8%D7%91%D7%95%D7%AA+%D7%95%D7%A7%D7%94%D7%99%D7%9C%D7%94/%D7%9E%D7%AA%D7%A0%D7%A1+%D7%A8%D7%9E%D7%AA+%D7%A9%D7%A7%D7%9E%D7%94/%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%99%D7%A7%D7%98%D7%99%D7%9D+%D7%9E%D7%99%D7%95%D7%97%D7%93%D7%99%D7%9D/
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אוכלוסיית היעד בתחום השיקום רחבה וכוללת: גבוליים )לא מפגרים(, נכויות פיזיות, נכויות 
 אחרות.והתפתחותיות 

 :לגיל אוכלוסיית היעדו ,בהתאם לצרכיםתוכנית ההתערבות במחלקה הם השירותים הניתנים במסגרת 

 ול פרטני ובנית תוכנית התערבות מותאמת ללקוח.טיפ 

  מועצה מקומית, משרד בריאות  ביטוח לאומי, –מהמוסדותהעברת מידע בדבר מיצויי זכויות
 וכו'.

 .שילוב במעון יום שיקומי + הסעות וליווי 

 ום התאמה לתעסוקה, שילוב בסדנאות הכנה לעולם העבודה במרכזי הפנייה לאבחונים בתח
 של משרד הרווחה.האזוריים השיקום 

  ומעלה: מפעל מוגן, תעסוקה נתמכת 18שילוב במסגרות תעסוקה למיניהם, לגילאי. 

 .עזרה לנכים קשים בקהילה ע"י שעות מטפל/מטפלת 

 .שילוב במסגרות חוץ ביתיות למיניהם 

  הנדרש ועפ"י מבחני הזכאות.סיוע כלכלי במידת 
 

 השירותים בתחום הנכויות בכפר:
  

 בית ג'ן: - מפעל מוגן
 ומעלה 21מפעל מוגן לאנשים עם נכויות פיזיות ואנשים המוגדרים כ"גבוליים" גילאי 

 משרד הרווחה. קצועירשת מרכזי אבחון ושיקום מ-  "קרן" המפעל מופעל ע"י
 המפעל ממוקם בבניין במרכז הכפר.

 04-9803776טלפון: 
 
 :לקויי שמיעה וחרשים 

ובהמשך  תאם לצרכים ולגיל אוכלוסיית היעדבההם  ם הניתנים במסגרת הטיפול במחלקה השירותי
 לתוכנית התערבות המותאמת ללקוח:

  מועצה מס הכנסה, משרד בריאות,  ביטוח לאומי, –מהמוסדותהעברת מידע בדבר מיצויי זכויות
 וכו'. מקומית

  וליווי הסעותלחרשים, מעונות יום שיקומיים. 
 תע"סבהתאם ל – וסל תקשורת מתן וטיפול בדמי תקשורת. 

  מכשירי שמיעה ועזר נוספים –פניה לקרנות ותרומות. 
 ועפ"י מבחני הזכאות סיוע כלכלי במידת הנדרש 

 וקה, שילוב בסדנאות הכנה לעולם העבודה במרכזי הפנייה לאבחונים בתחום התאמה לתעס
 השיקום האזוריים של משרד הרווחה.

  ומעלה: מפעל מוגן, תעסוקה נתמכת. 18שילוב במסגרות תעסוקה למיניהם, לגילאי 
 
 

 :ועיוורים אנשים לקויי ראיה
משך ובה תאם לצרכים ולגיל אוכלוסיית היעדבההם  ם הניתנים במסגרת הטיפול במחלקה השירותי

 לתוכנית התערבות המותאמת ללקוח:
  מועצה מס הכנסה, משרד בריאות, ביטוח לאומי,  –מהמוסדותהעברת מידע בדבר מיצויי זכויות

 וכו'. מקומית

 תע"סבהתאם ל – וסל תקשורת מתן וטיפול בדמי תקשורת. 
  ועזר נוספים ראייה משקפי –פניה לקרנות ותרומות. 

 ר.הפנייה לבדיקת זכאות לתעודת עוו 
 ועפ"י מבחני הזכאות סיוע כלכלי במידת הנדרש. 

  הפנייה לאבחונים בתחום התאמה לתעסוקה, שילוב בסדנאות הכנה לעולם העבודה במרכזי

http://www.btl.gov.il/Pages/default.aspx
http://www.keren.org.il/
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 השיקום האזוריים של משרד הרווחה.

  ומעלה: מפעל מוגן, תעסוקה נתמכת. 18שילוב במסגרות תעסוקה למיניהם, לגילאי 

  ם ללקויי ראיה ועיווריםמרכז רב שירותי -הפנייה למרש"ל. 
 
 

 :) ספקטרום( אוטיזם אנשים עם
אדם המוגדר כאדם עם אוטיזם )לצורך קבלת שירותים ממשרד הרווחה(, הינו אדם שאובחן ע"י 

לד בספקטרום של האוטיזם והוכר ע"י היחידה הארצית לטיפול באדם עם המכונים להתפתחות הי
 במשרד הרווחה. אוטיזם

 השירותים הניתנים במסגרת הטיפול במחלקה )בהתאם לצרכים ולגיל אוכלוסיית היעד(:

         מס הכנסה, ארנונה וכו'. ביטוח לאומי, –יי זכויות העברת מידע בדבר מיצו 
          שירות לאדם עם אוטיזם , משרד הרווחה. –פניה להכרה 

         .סייעת שילוב בגני הילדים 
         .השמה והסעות במעון יום שיקומי 

         שירותי חונכות בשעות אחה"צ 

         שילוב והשמה בעולם התעסוקה 
         .)השמה למסגרת דיור מחוץ לקהילה )מסגרות חוץ ביתיות 

         אפוטרופסותסקיריםכתיבת ת/ 
         ועפ"י מבחן הזכאות. סיוע כלכלי/תרומות במידה הנדרש 
  

 
 
 

 

http://www.tapuz.co.il/tapuzforum/main/forumpage.asp?forum=612&firstmsg=0
http://www.molsa.gov.il/MisradHarevacha
http://www.btl.gov.il/Pages/default.aspx

