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תקציר
| Israel Unlimitedישראל מעבר למגבלות
נאמנים לשליחותנו ,אנו ממשיכים ליזום ולפתח מגוון תכניות שנועדו להגביר את השתתפותם והשתלבותם של
אנשים עם מוגבלות בכל תחומי החיים בישראל :החל בזיהוי הבעיה וגיבוש הפתרון והמשך בטיפוח המודל
באמצעות ניסוי ,הערכה ,יישום שינויים בהתאם לתוצאות והכנה להטמעה ולהפצה רחבה.
מתוך מחויבותנו להובלת שינוי משמעותי במציאות חייהם של אנשים עם מוגבלות בישראל אנו חוקרים ,מעצבים,
מבצעים ומטמיעים מכלול שירותים חברתיים ,קיימים וחדשים .אנו מתמקדים באדם ,בשאיפותיו ובצרכיו,
בקהילה הסובבת אותו ובתרבות אליה הוא שייך .זאת ,תוך הסתמכות על ידע חדשני ו  best practicesשאנו
מפיקים מרישות מקומי ובינלאומי.

הישגי שנת 2017
יוזמות חדשות
 2017התאפיינה בפריצות דרך והבשלת שותפויות לידי חוזים חדשים:
מיזם הדירות –עם משרד השיכון וקרנות לרכישת  25דירות $7,500,000
מיזם הספורט ברשויות המקומיות – עם משרד הספורט ומשפחת הורוביץ $1,285,000
קידום השכלה גבוהה בקרב ערבים עם מוגבלות – עם הרשות לפיתוח כלכלי $593,000
תקצוב אישי  FREINDINGוהכשרות בינלאומיות – עם קרן אריסון $1,166,000
פעילות משותפת ליהודים ולערבים עם מוגבלות בהכשרת אנשי דת ועוד – עם ה $1,000,000 – USAID

תכניות חדשניות המשקפות שינוי תפיסתי
ב  2017אושרו התכניות תקצוב אישי ודיור נתמך מעובה לדיירים במוסדות ובמעונות .תכניות אלה מצביעות על
מעבר מזכאות לשירותים על פי סוג מוגבלות  -לכזו המבוססת על צרכים אוניברסליים ורצונות אישיים :לעבוד,
ללמוד ,לאהוב ,לגור ,להשתייך .משמעות הדבר היא כי האדם ילווה על ידי מתאם טיפול ,מנחה אישי וסל סיוע
אישי ,בדרך למימוש שאיפותיו לחיים .כמו כן ,יצאה לדרך תכנית ההשכלה לסטודנטים שלא מן המניין (שאינם
מתקבלים לאוניברסיטה במיונים הרגילים) גם זו אוכלוסייה חדשה שלא מצאה את מקומה באקדמיה עד כה.

רישות בינלאומי ולמידה לצורכי פיתוח
בשנת  2017יצאה משלחת של קובעי מדיניות בכירים לחמש מדינות בארה"ב ללמוד על דיור עצמאי בקהילה
לאוכלוסיות מורכבות ,תקצוב אישי ,השכלה גבוהה ,חלופות לאפוטרופסות ,חיזוק שייכות ויצירת קשרים
משמעותיים ,פתרונות חדשניים בתחבורה .חברי המשלחת השתתפו גם בוועידת השילוב הבינלאומית של
קרן משפחת רודרמן בבוסטון.
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אתגרי 2018
בסוף שנת  2018מסתיימת ההתקשרות בת ארבע שנים של השותפות של הג'וינט עם ממשלת ישראל וקרן
משפחת רודרמן .בהתאם לכך נצא יחד עם השותפים שלנו לתהליך תכנון אסטרטגי לקראת חתימה על חוזה
חדש לארבע שנים נוספות .ברבעון הראשון של השנה אנו צפויים לקבל את ממצאי ההערכה שבצענו לאחרונה
שיסייעו לנו בתהליך .כמו כן ,יחד אתכם נכין את תכניות התשתיות הקהילתיות להטמעה ובראשן המרכזים לחיים
עצמאיים .ב –  2018נמשיך בפיתוח התכניות ובשימוש הולך וגובר בטכנולוגיה להגברת ההשפעה כפי שיפורט
לגבי כל תכנית בפרקים הבאים.

תודה מקרב לב
לכם השותפים למסד על ההשתתפות הפעילה בייזום ,בפיתוח ובהובלת התכניות  -בלעדיכם כל זה לא היה
קורה .תודה לצוות המסד בג'וינט על המחויבות ועל מימוש החזון.

בברכה

אביטל סנדלר-לף

פרופ' יוסי תמיר

מנהלת מסד נכויות

מנכ"ל ג'וינט ישראל ויו"ר הוועד המנהל
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הישגי שנת  2017ויעדים לשנת 2018
בשנת  2017המשכנו ליזום ולפתח מגוון תכניות סביב ארבעה נושאים מרכזיים:
בסקירה שלהלן מפורטים הישגינו ויעדינו ,כמו גם פיתוח הידע שאנו צוברים בנושאים השונים.
להלן טבלת המשתתפים בכל תכנית בתיאור כל תכנית כולל יעדים לביצוע.
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לכל תכנית מוצמד חיווי המסמן את מצב התקדמותה על פני ציר ההתפתחות

DNA

שאנו מיישמים:

החל בשלב התכנון  ,DESIGNהמשך בשלב הניסוי בשטח  ,NURTUREועד לשלב ההפצה הרחבה
.ACCELERATE

שירות מוכוון אדם
לכל אחת ואחד יש חלומות אישיים ומגוון יכולות שבאמצעותם יוכל להגשים את שאיפותיו במכלול
היבטי חייו .מטרתנו ,לסייע לאדם עם מוגבלות לגבש לעצמו את יעדיו ולהדריך אותו במהלך הדרך
להשגתם .לשם כך אנו משלבים תכניות בשלושה נושאים עיקריים :דיור ,תקצוב אישי ,וחזרה הביתה.

דיור
דיור נתמך

תיאור התכנית
התכנית מתמקדת בצעירים עם מוגבלות ובהוריהם בתהליך המעבר למגורים עצמאיים בקהילה :החל
מהכנת החבר ומשפחתו לקראת המעבר וסיוע במציאת הדירה ובהתאמתה לצרכיו תוך מיצוי זכאויותיו,
והמשך במתן חונכות אישית והדרכה לכישוריי חיים .לאחר שלב המעבר ניתנת תמיכה קבועה בגובה
משתנה (מתעריף קהילה תומכת לתעריף גבוה יותר בהתאם לסוג המוגבלות ומורכבותה) .הצעירים מקבלים
סל שירותים אישי וקהילתי הכולל מתאם טיפול ,מדריך לקידום חיים עצמאיים ,מוקד מצוקה ,שירות חירום
רפואי במחיר מוזל ,תחזוקת בית ,פעילות חברתית ,ליווי ועוד.
פעילות בשנת 2017






שישה ארגונים מפעילים את התכנית בפריסה ארצית ב  12 -אזורים וב  35 -רשויות מקומיות .בימים
אלו עתידה להיכנס התכנית לפעול גם בנגב המערבי :שדרות ,נתיבות ,אופקי וחוף אשקלון .עד כה
הצטרפו לתכנית  234משתתפים :בוגרים וחברים פעילים ובנוסף  76מועמדים 43 .חברים בתכנית יצאו
ממסגרות דיור שונות למגורים עצמאיים בקהילה .אנו מעריכים כי ברבעון הראשון של  2018נגיע ליעד
של  300חברים בתכנית.
הישג פורץ דרך בשנה זו הינו הכניסה לחברה הערבית :בנצרת הוקם צוות לתכנית ומתקיימת פעילות
ענפה הכוללת תהליך של שינוי עמדות בקרב המשפחות והעובדים המקצועיים בשטח.
באמצעות קמפיין לקידום התכנית ברשתות החברתיות חוברה אוכלוסיית יעד רחבה של התכנית אשר
אינה מוכרת בלשכות לשירותים חברתיים.
בימים אלה מתחיל תהליך הטמעת תכניות וותיקות כמו גם תכניות חדשות יותר שכבר התבססו
והתמלאו .לשם כך מתקיימים ביקורי בית ,נכתבים מדריך הפעלה לתכנית ותוצרי ידע נוספים ,ומתבצע
דיוק התעריפים השונים בתכנית לאוכלוסיות השונות.
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יעדים לשנת 2018




הגעה למיצוי מלא של התכנית :בדגש על מנעד רחב של אנשים עם סוגים שונים של מוגבלות.
המשך המחקר המלווה לתכנית :יערכו כארבע מדידות נוספות על מנת שסך כל תקופת המדידה תהיה
לפחות שנה וחצי.
תכנית מעגלים :התחלת הפעלת מודולת עבודה  neighborsשמטרתה יצירת מעגל חברים למשתתף
דיור נתמך להשתלבות קהילתית וחברתית.

פיתוח ידע




הכשרה :ארבעה ימי למידה לצוות התכנית תוך התמקדות בהתאמתה לאוכלוסיות היעד השונות.
רשת מקצועית של מתאמי הטיפול :פורום הנפגש אחת לשישה שבועות ומלווה על ידי הדרכה מקצועית
חיצונית לליבון סוגיות העולות מהפעלת התכנית בשטח.
מחקר מלווה ( 150משתתפים) :בוצעו שתי מדידות ראשונות והתקיימו ראיונות עם שותפי התכנית.
מהממשלה ,ביטוח לאומי ,רשויות מקומיות ,מסד נכויות ,מתאמי טיפול ומנהלים בארגונים המפעילים.

דיור נתמך מעובה  -יציאה ממוסדות וממערכי דיור מוגן

תיאור התכנית
המודל המעובה של דיור נתמך פותח בעקבות הצלחתה של תכנית דיור נתמך במתכונתה הנוכחית.
מהפעילות בשטח חזרה ונשנתה בקשה מטעם העוס"ם ברשויות המקומיות ,משפחות לאנשים עם מוגבלות
ואנשים עם מוגבלות בעצמם לקבלת שירותים נרחבים יותר .זאת על מנת שגם אנשים ברמות תפקוד
מורכבות יוכלו ליהנות מהאלטרנטיבה של שרותי דיור נתמך ולממש זכותם לחיים עצמאיים בקהילה.
פעילות בשנת 2017




התכנית פונה לשלוש קבוצות אוכלוסייה :אנשים עם מש"ה בתפקוד בינוני ,אנשים על הרצף האוטיסטי
בתפקוד בינוני ואנשים המוגדרים כסיעודיים צעירים ונמצאים תחת אחריות של משרד הרווחה ו/או
משרד הבריאות.
במסגרת פיילוט סיעודיים צעירים מתקיים תהליך לבניית שת"פ בין משרד הבריאות למשרד הרווחה
להבניית מודל שיכלול תיאום טיפול רפואי ותיאום טיפול סוציאלי – חברתי .למודל המעובה יתווספו
מרכיבים כגון :מדריך לילה ,סיוע במימון ניהול אישי ,תאום טיפול רפואי ועוד.

יעדים לשנת :2018






התכנסות של שני צוותי תכנון לדיוק מודל "דיור נתמך מעובה" .בצוותים ישתתפו :נציגי ג'וינט ,שותפים
ממשרד הרווחה וממשרד הבריאות ,נציגי ארגונים מהשטח המספקים שירותים לאנשים עם מוגבלות
בתחום הדיור ועוד ,נציגי אנשים עם מוגבלות ובני משפחותיהם.
יציאה למכרז להפעלת התכנית ובחירת גוף מפעיל.
כינוס ועדת היגוי לתכנית.
בשנה הראשונה –  – 2018ישתתפו בתכנית  37אנשים עם מוגבלות אשר יאותרו דרך המחלקות
לשירותים חברתיים ומסגרות דיור .משתתפים אלו יקבלו שירות מהארגונים שייבחרו במכרז.
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פיתוח ידע


מחקר :יבחר גוף הערכה למחקר מלווה לתכנית מבחינה תכנית וכלכלית.

מיזם הדירות – קורת גג

תיאור התכנית
יוזמה חדשה זו מתמקדת באנשים עם מוגבלות שאינם זכאים לדיור ציבורי ,כגון :אנשים עם אוטיזם ,אנשים
עם מוגבלות שכלית התפתחותית ואנשים עם מוגבלות נפשית המוכרים על ידי המוסד לביטוח לאומי כבעלי
אי-כושר השתכרות בשיעור של  75%ומעלה  -ואינם יכולים להתבסס על שוק השכירות הפרטית כפתרון
למגורים ואף אינם זכאים לדיור ציבורי ,לגור בקהילה ולנהל אורח חיים עצמאי.
פעילות בשנת 2017
גובשו עקרונות מנחים לתכנית:








משרד הבינוי והשיכון יהוון את הסיוע בשכר דירה ( ₪ 770לחודש) לשלושים וחמש שנה ,עבור כל
משתתף בתכנית .שווי הסכום המהוון שיינתן כמענק חד-פעמי ,עומד על סך של  200,000ש"ח לאדם.
הדיירים שישתתפו ,יוותרו על זכאותם לסיוע לשכר דירה ממשרד הבינוי והשיכון ותמורת זאת יקבלו
זכאות לדיור לכל חייהם.
באמצעות איגום משאבים עם המוסד לביטוח לאומי ,הג'וינט וקרנות פילנתרופיות ,תירכשנה עד 25
דירות פיילוט ,כאשר בכל דירה יתגוררו אדם אחד או שניים או שלושה אנשים עם מוגבלות ,שיבחרו
לגור יחד כל חייהם .לכל אדם יהיה חדר שינה משלו.
זכאותם של הדיירים להשתתפות בשכר דירה ממשרד הבינוי והשיכון (טרם הצטרפותם לתכנית)
תישמר .כלומר ,אדם יוכל לעזוב את הדירה במידת הצורך (למשל ,אם מצבו הבריאותי ידרדר או שירצה
בכך מסיבה כלשהי) ולחזור לקבל סיוע בשכר דירה שהיה זכאי לפני הצטרפותו ל"מיזם הדירות".
אם אדם יעזוב את הדירה ,היא תאוכלס בדייר זכאי חלופי .במקרה של דירה שבה מתגוררים מספר
שותפים ,שיכון הדייר החדש ייעשה בתיאום ובהסכמת השותפים הנוספים המתגוררים בדירה.
הדירות תירכשנה ותהיינה בבעלות עמותות להן ניסיון מוצלח במתן שירותי דיור נתמך (שירות
המעטפת) וניסיון בניהול נכסים.
הזכאות לדיור והזכאות לשירותי דיור נתמך הן בנוסף לזכאותו של הדייר לקצבת הנכות הכללית ולקצבת
השירותים המיוחדים ,במידה והוא זכאי לקצבה זו.

יעדים לשנת 2018



בהמשך לחתימת ההסכם של מסד נכויות מול משרד הבינוי והשיכון מעביר המוסד לביטוח לאומי את
התכנית לאישור
המסד יצא למכרז לבחירת הגופים לרכישה ואכלוס של  5-7דירות בשנה.

פיתוח ידע
התכנית תלווה בהערכה שתחל ב 2018 -
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בתים חכמים

תיאור התכנית
עבור אנשים עם מוגבלות ,טכנולוגיה היא לא רק כלי עזר ,אלא כלי לחיים .הטכנולוגיה היא משמעותית
וקריטית לשילוב ,לעצמאות ולשיפור איכות החיים .תוך שיתוף פעולה עם המטה של "ישראל דיגיטלית"
(הפועל במסגרת המשרד לשוויון חברתי) ובמסגרת התפיסה הכוללת של שירות מוכוון אדם וסל הסיוע
האישי ,המנחה אותנו בכל תכניות המסד ,אנו מבקשים לשלב גם אמצעים טכנולוגיים שיותאמו באופן
אינדיווידואלי לאדם עם מוגבלות ויגבירו את עצמאותו בסביבת מגוריו.
פעילות שנת 2017


התקיים תהליך למידה של טכנולוגיות קיימות אשר יש להן פוטנציאל לסייע לאנשים עם מוגבלות.
לדוגמא :נוצר קשר עם בית איזי שפירא ,בית נעם ,יוניפייר ,נטלי ,שח"ל ,אשל ג'וינט ישראל ועוד;
התקיימו מספר פגישות עם יזמים טכנולוגים בתחום :אביליסנס ;amity ,נערכו פגישות עם ארגונים
מפעילים להבנת צרכים דיגיטלים :אקים ,אלו"ט ועוד; ובוצעה למידה מתוך מכרז של המוסד לביטוח
לאומי "שירותי השגחה טכנולוגית מרחוק בביתו של זקן זכאי".



נרקם שיתוף פעולה בין מטה ישראל דיגיטלית (המשרד לשוויון וצדק חברתי) לבין מסד נכויות – ג'וינט
ישראל .נבנתה הצעה לוועדה המקצועית להבניית שיתוף הפעולה ויציאה לתכנית שלה שתי מטרות
עיקריות:
א .בחינת האופן שבו אמצעים דיגיטליים יכולים לתרום לקידום חיים עצמאיים של אדם עם מוגבלות.
ב .בחינת היכולת של אמצעים דיגיטליים להביא להתייעלות כלכלית ,שתאפשר הגדלה שלמספר
מקבלי השירותים ו/או הרחבת השירותים המוצעים להם כיום.

יעדים 2018


שלב מחקר ופיתוח :מיפוי צרכים  -ביצוע מחקר משתמשים במטרה לזקק את צרכיהם של אנשים עם
מוגבלות ספציפיים  ,מחקר שוק (סקירת פתרונות) דיגיטלים קיימים - Benchmark ,מחקר בינ"ל
ומקומי לאיתור פלטפורמות דיגיטליות שביכולתן לבצע הצלבה בין צרכים של אנשים עם מוגבלות ומענים
מתחום הטכנולוגיה המסייעת ,בחינת החיסכון הצפוי משימוש באמצעים דיגיטליים .



יציאה לפרה פיילוט  -התנסות מצומצמת ( )mvpללמידה  -ייבחרו  30משתתפים מקרב משתתפי
התכניות של מסד נכויות ומקרב מערך הדיור בקהילה של השירות החוץ ביתי במשרד הרווחה .ייערך
מיפוי צרכים ויותאמו מענים דיגיטליים שיירכשו במסגרת התכנית.



כתיבת מכרז להפעלת תכנית רחבה יותר לשילובם של אמצעים טכנולוגים לקידום חייהם העצמאיים של
אנשים עם מוגבלות.

פיתוח ידע


בחינת אפשרויות להקמת פלטפורמה דיגיטלית שתצליב בין צרכים של אנשים עם מוגבלות לבים מענים
של טכ נולוגיה מסייעת .יוצגו מספר אפשרויות וועדת ההיגוי תבחר את המיטבית ותתחיל בפיתוחה.



ייכתבו פרוטוקולים לשימוש בטכנולוגיה המסייעת :דרכי התנהלות עם קבלת התראות על מצבים
המצריכים התערבות אנושית.
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תקצוב אישי ומנטורים
תפיסת העולם החדשנית של תקצוב אישי ושל תכנית המנטורים מאפשרת לאנשים עם מגבלות לממש את
סגנון ואורח החיים המשמעותי עבורם ,תוך מימוש עקרונות של הגדרה עצמית וזהות ,חופש לבחירה אישית,
ניהול עצמי ותמיכה גמישה .גישה זו הינה אפקטיבית יותר ברמת הפרט וגם יעילה יותר מבחינה כלכלית
היות והמשאבים מושקעים ישירות בהשתלבות המיטבית של כל אחת ואחד מהמשתתפים ,לפי צרכיו ויעדיו,
במכלול תחומי החיים :דיור ,תעסוקה ,פנאי ,השכלה ,בריאות ועוד.

תקצוב אישי

תיאור התכנית
תכנית תקצוב אישי מתבססת על גישה המעמידה את האדם במרכז .בעוד שהשירותים הקיימים כיום
וניתנים לאנשים עם מוגבלויות ,מבוססים ונגזרים על פי סוג מוגבלותו של האדם ,תכנית זו מציעה שירותים
ומענים המוכוונים לרצונו של האדם ולצרכיו ,תוך הסרת "תנאי הסף" של הכרה בסוג מוגבלות זה או אחר.
לרשות התכנית עומדים משאבים כגון :מתאם טיפול  -המגבש יחד עם האדם את שאיפותיו ומאווייו האישיים,
מלווה אישי  -המסייע לאדם במימושה וסל סיוע אישי -הכולל שירותים ומענים הנדרשים לו למימוש יעדיו.
פעילות בשנת 2017
חלק ניכר מהמשתתפים סיימו את תהליך הגדרת המטרות ובניית התכניות ואנו בעיצומו של תהליך יישומן
בפועל ,כאשר השירות הנדרש והמשמעותי ביותר הוא המלווה האישי ,המאפשר ומנגיש את מימוש התכנית
האישית שנבנתה עבור כל אחת ואחד.
התכנית מתבצעת בתשע רשויות מקומיות :חיפה ,ת"א ,מעלה אדומים ,פ"ת ,חבל יבנה ,הרצליה ,ר"ג ,ראש
העין וראשל"צ ,כאשר המשתתפים הם מכל סוגי המוגבלויות (שיקום ,אוטיזם ,כבדי שמיעה ,מש"ה ,כבדי
ראייה ומועמדים מסל שיקום) ומכל רמות התפקוד השונות.
לצד וועדת ההיגוי הארצית ,הוקמה ועדת ביצוע (הרכב מצומצם) ,אשר תפקידה ללוות את שלב הפרה-
פיילוט באופן תדיר ,תוך מתן מענה לקשיים ולסוגיות עקרוניות.
יעדים ל2018 -


יציאה למחקר עתידי לגבי עלויות השירותים בקהילה עבור אדם עם מוגבלות במטרה לעמוד במסגרת
התקציבית הייעודית והקיימת כיום עבור אנשים עם מוגבלות.



יציאה למכרז להפעלת השירות ל 300משתתפים בהתאם להחלטת הוועד המנהל :הן על ידי רשות
מקומית והן על ידי גוף מפעיל אחר (מלכ"ר או חברה).

פיתוח ידע


מחקר מלווה :נערכת סקירה על ידי מכון ברוקדייל של מיפוי ועלות השירותים עבור אנשים עם מוגבלות
(רווחה ובריאות) ,וכן מחקר משווה אודות מערכות תקצוב אישי שקיימות בעולם.
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מנטורים

תיאור התכנית
תכנית המנטורים תומכת במעבר לחיים עצמאים לצעירים עם מוגבלות בגילאי  ,35–21המוגדרים
"מנותקים" אשר אינם משתתפים בפעילות בחברה ובקהילה .לוקחים בה חלק אנשים עם אוטיזם ,אנשים
עם מוגבלות נפשית ואנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית.
במסגרתה מקבלים כל אחת ואחד מהם ליווי וחונכות אישית ,על פי צרכיהם ובהתאם לתעדוף מטרותיהם,
החל מבחירת מטרותיהם האישיות והמשך בהליכי קבלת החלטות ,רקימת הקשרים בקהילה והמימוש
בפועל.

פעילות בשנת 2017



במהלך תקופה זו ובמקביל לעשייה המרובה בשטח ,נבנה מודל עבודה סדור המאגם את הידע הנצבר
עד כה ,את שיטת העבודה ואופן ההתקשרות עם הרשויות בקהילה .גובש רצף עבודה בהיר ויחסי
גומלין ברורים יותר בין השירותים הקיימים ,מערכות הרווחה והבריאות ,לתכנית עצמה.
בוועדת ההיגוי הארצית הוחלט על קידום הפצת והטמעת תכנית המנטורים בצפון ,לצד התרחבות
פעילות התכנית במרכז הארץ .באור-עקיבא יורחב הצוות המקצועי וייתן מענה לאנשים המשתתפים
בתכנית "שבילים בקהילה" המסיימת פעילותה בימים אלו.

יעדים לשנת 2018


המשגת תפקיד מתאם הטיפול יחד עם משרד הרווחה :במסגרת הקמת מנהל המוגבלות ,ולאור
התמקצעות הולכת וגוברת בשירות של "תיאום טיפול" בתכנית המנטורים ובתכניות נוספות.



בחינת דרכים להטמעת התכנית כחלק מהתכניות לשירותים אישיים ,כגון תקצוב אישי והתכנית לריבוי
אנשים עם מוגבלות.

פיתוח ידע


מחקר מלווה :ממצאי הביניים חיוביים מאוד ומצביעים על צורך משמעותי בתכנית ויצירת שינוי בחיי
המשתתפים כתוצאה מההתערבות ,כמו גם על שביעות רצון גבוהה של המשתתפים מהתכנית בכללותה
ובעיקר מהיחס של המנטור והקשר שנוצר עמו.
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"חזרה הביתה"

תיאור התכנית
תכנית זו מתמקדת בתמיכה באנשים שהפכו לבעלי מוגבלות במהלך חייהם הבוגרים .מדובר ב 79%
מאוכלוסיית האנשים עם מוגבלות אשר לא נולדו כך ,אלא מצבם השתנה לאחר גיל  .18השינוי הדרמטי
באורח חייו של האדם כמו גם של בני משפחתו מחייב היערכות רב מערכתית ,שתסייע בהתמודדות
המורכבת עם האתגרים הגופניים והנפשיים ,המשבר הרגשי ,הפגיעה בתפקוד המשפחתי ,הירידה
בהכנסות ועוד.
מטרת התכנית הינה לסייע לאנשים המתמודדים עם מצב בריאותי חדש (עקב מחלה /פציעה) להשיג איכות
חיים ויכולת להגשים את צרכיהם ומטרותיהם במגוון תחומי חיים ,ובהתאם לקצב המתאים עבורם.
במסגרת התכנית מוענק ליווי אישי מתמשך לאדם ולמשפחתו למשך כשנתיים ע"י מתאם טיפול ומנטור.
התכנית מתמקדת באנשים שהפכו מוגבלים בתפקודם במהלך חייהם הבוגרים כתוצאה ממחלה (כרונית או
אקוטית ,פיזית או נפשית) או מתאונה (כגון פגיעות ראש ,פגיעות גופניות) ,ונדרש תהליך שיקום מתמשך
אחרי שחרורם מאשפוז.
פעילות בשנת 2017


בכל שנה משתתפים כ –  200איש בתכנית (מתוכם  50ממחלה נפשית) זאת מקרב האוכלוסייה
הפוטנציאלית של כ –  10,000איש המתחילים לקבל קצבת נכות מדי שנה וכ 5,000 -אירועי שבץ מוחי
בשנה מתחת גיל .65



התכנית היא תוצר של שיתוף פעולה בין משרד הבריאות – אגף השיקום ,משרד הבריאות – בריאות
הנפש ,משרד הרווחה ,המוסד לביטוח לאומי – גמלאות ,מכבי שרותי בריאות ,עמותת לשמ"ה ,בתי
חולים אברבנאל ובאר יעקב.



לטובת התכנית נבנה ממשק קישור ) (linkageבין כלל מערכות רווחה ,בריאות ומיצוי זכויות.



מדדי תוצאה של התכנית הינם :השתלבות בפעילות פנאי /ספורט /קהילה ,השתלבות מחדש בעבודה /
הכשרה לעבודה חדשה ,התאמת הבית והסביבה לניידות מירבית ,קבלת מכשירי שיקום וניידות ,מיצוי
זכויות ,תחושת שליטה בחיי היום-יום ,הפגת תחושת הבדידות בקרב בני המשפחה ,חזרה לשגרת חיים
וליווי רגשי.

יעדים לשנת 2018






גיוס משתתפים והתמדתם בתכנית 25 :משתתפים לכל מתאם/ת טיפול בחצי משרה בנקודת זמן.
התחלת מחקר הערכה לבחינת מודל ותוצאות השירות.
התמדת צוות התכנית וגיבוש תורת ההפעלה למתאמי טיפול ולמנטורים ,כולל דיוק קהלי היעד
המתאימים ביותר לתכנית.
השגת מטרות ע"פ תכנית שיקום אישית של מוטבי התכנית ושיפור משמעותי בתפקוד ובשביעות רצון
של המוטבים.
שילוב ובחינת טכנולוגיה המקדמת תכניות לתיאום טיפול עם שליטה של המוטבים על התהליך.

פיתוח ידע
במהלך  2018נצא למחקר הערכה על התכנית.

13

תכנית לאנשים עם יותר ממוגבלות אחת
כ  47% -מקרב מקבלי קצבאות הנכות בישראל הינם אנשים עם יותר ממוגבלות אחת (פיזית ,נפשית,
קוגניטיבית ,חושית) .מערכת השירותים בישראל ערוכה בדרך כלל למתן מענה לסוג אחד של מוגבלות.
האחריות הממשלתית לאספקת שירותים מחולקת באופן היסטורי בין משרד הבריאות לבין משרד הרווחה
ובתוך משרד הרווחה בין אגפים שונים (למרות שמציאות זו בתוך משרד הרווחה הולכת ומשתנה עם המעבר
למנהל המוגבלות) .הזכאות לשירותים משתנה בהתאם לסוג המוגבלות וחומרתה ורק לחלק מהמוגבלויות
יש סל שירותים המעוגן בחקיקה.
בנוסף ,השירותים אינם ערוכים לקלוט אנשים עם סוגים שונים של מוגבלות או ריבוי מוגבלויות ,בגין :חוסר
מודעות לאפשרות לקלוט אנשים עם עוד סוגים של מוגבלות ,העדר ידע מתאים כיצד לקלוט אוכלוסיות
שונות ,עמדות קדומות וצורך בהנגשה לאנשים עם ריבוי מוגבלויות (פישוט לשוני ,תרגום לשפת סימנים,
הנגשה פיזית ועוד).
מטרת התכנית הנה בניית מנגנון שיאפשר לאנשים עם יותר ממגבלה אחת ,למצות את זכויותיהם תוך
התמודדות עם פיצול המענים המובנים במשרדים השונים .לשם כך פועלת התכנית לבניית :שירות יישובי
לתיאום בין מערכתי ושירותי ,הכשרות לשירותים השונים כיצד לקלוט אנשים עם מגבלה שונה מזו שהשירות
נותן לה מענה ,הנגשות לפי הצורך ותיווך למיצוי זכויות ולשירותים בקהילה.
פעילות בשנת 2017
התכנית החלה לפעול בשני ערוצים:


עיריית ירושלים:
 oהשנה ליווינו  25אנשים על ידי מתאמת טיפול בלשכת שיקום מערב ורכזת התכנית המעניקה
שירות גם במרש"ל ובבית זוסמן .בפעם הראשונה נרקמו יחסי עבודה טובים ואפקטיביים בין עיריית
ירושלים לבין התחנות לבריאות הנפש ואף נכתבו תכניות קידום לאנשים המערבות מימון והספקת
שירותים משותפת.
 oהוקמה ועדת ביצוע לה שותפים משרד הרווחה ,משרד הבריאות ,עיריית ירושלים – המתנהלת
כתשתית יישובים שמטרתה לתת מענה לאנשים עם יותר ממגבלה אחת .ועדה זו "תופרת"
פתרונות אישיים ומותאמים ומונעת את הצורך להגיע לוועדת הכרעה בין משרדית.
 oיום למידה המיועד לאוכלוסיית עו"סים בעיריית ירושלים ותחנות בריאות הנפש – ללמידה הדדית
של השירותים השונים.
 oוועדת ההכרעה הבין משרדית:
ליווינו השנה  35אנשים .החלו להיבנות תשתיות ארגוניות להם שותפים משרד הרווחה והבריאות
למתן מענה ברמת המחוז לאנשים עם יותר ממוגבלות אחת .מתאמת הטיפול מלווה את הארגונים
השונים השותפים ומעניקה הדרכות להרחבת בסיס הידע בנושא של המוגבלויות השונות.
 oנכתב נייר למידה בו המלצות רבות שחלקן יושמו וחלקן יובאו לדיון בוועדת ההיגוי הקרובה.
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יעדים לשנת :2018






עיריית ירושלים:
 oגיוס מתאמי טיפול לכל תחנות השיקום .כל מתאם טיפול ילווה  26לקוחות.
 oהקמת שולחן עגול שמטרתו למידה הדדית ,הכרות ,הבנת צרכי הארגונים במתן מענה לאנשים עם
יותר ממגבלה אחת ועוד  -בהשתתפות ארגונים שונים בעיר המספקים שירותים לאנשים עם
מוגבלות.
וועדת הכרעה בין משרדית:
 oהרחבת השירות של תיאום טיפול וגיוס מתאם טיפול גם לאזור המרכז.
 oמימוש המלצות נייר הלמידה.
בניית מערך הדרכות והשתלמויות להטמעת גישה מוכוונת אדם והרחבת בסיס הידע על אנשים עם יותר
ממוגבלות אחת.

פיתוח ידע
כתיבת מודל סדור למתן מענה שירותי לאנשים עם יותר ממגבלה אחת על ידי תהליך חילוץ ידע מהאנשים
הפועלים בשטח במסגרת התכנית.
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שילוב והשתתפות בקהילה
הקהילה הסובבת כל אחת ואחד הינה משמעותית ביותר בתהליך התפתחותו בכל היבטי חייו .מטרתנו,
לסייע לאדם עם מוגבלות לפתח מיומנויות והרגלים לחיי חברה מלאי עניין וסיפוק בד בבד עם טיפוח
סובלנות והכלה בקרב הקהילה .לשם כך אנו משלבים תכניות בארבעה נושאים עיקריים :תשתיות
קהילתיות ,השכלה גבוהה לכולם ,ספורט וקידום הבריאות ,תחבורה ושינוי עמדות.

תשתיות קהילתיות
מרכזים לחיים עצמאיים

תיאור התכנית
מרכזים קהילתיים רב-שירותים המנוהלים על-ידי אנשים עם מגבלות המסייעים לעמיתיהם להשתלב
בקהילה .התכנית מבוססת על מודל אמריקאי ומדדי ההצלחה שלה הם מיצוי זכויות ,שילוב בקהילה ,רכישה
של מיומנויות לקידום חיים עצמאיים ויצירת שינוי חברתי.
פעילות שנת 2017


המרכזים פועלים בערים ירושלים ,באר שבע ,גליל עליון ,סחנין ,חיפה ותל-אביב ובשנה האחרונה
התחלנו בהקמת המרכז השביעי בעיר בני ברק המותאם לאוכלוסייה החרדית .במקביל מנוהלת רשת
מקצועית ארצית משותפת של כל המרכזים לחיים עצמאיים .שני מרכזים (באר שבע וגליל עליון) הוטמעו
באמצעות התע"ס ,שני מרכזים (סח'נין וחיפה) עברו לאחריות הרשות המקומית ומרכז שביעי הוקם (בני
ברק).



נמשכת ההשקעה בתשתיות הארגוניות של המרכזים לחיים עצמאיים ובמקצועיותם ובכלל זה הכשרות
במיומנויות ניהול ,שיווק ודיגיטל ופיתוח פרויקטים .שלושה מרכזים לחיים עצמאיים (באר שבע ,גליל
עליון ותל אביב) מקבלים יעוץ ארגוני ופיננסי צמוד .הורחבה פעילות המרכזים גם בחברה הערבית.
בחיפה ובגליל העליון מועסקים רכזים יעודיים לנושא ,והם גייסו מתנדבים והחלו בתהליך הכשרתם.

יעדים לשנת 2018





פתיחת המרכז לחיים עצמאיים החדש לאוכלוסייה החרדית בבני ברק.
החזרת המבנה שנרכש למרכז לחיים עצמאיים בחיפה לשמש לייעודו ,תוך פינויו על ידי עמותת אחווה
והעברתו לשימוש עיריית חיפה המפעילה את התכנית או גוף שייבחר על ידה.
הרחבת טווח האוכלוסיות שמקבלות שירות תוך את שילוב האנשים עם מגבלה נפשית ועם מגבלה
שכלית התפתחותית במרכזים.
הטמעת התכנית במלואה תוך הסכמה על מודל תקציבי מלא.
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פיתוח ידע






כנס מסכם לקראת הטמעה כולל נציגים ממרכזים לחיים עצמאיים בעולם
ערכת הפעלה למרכזים לחיים עצמאיים המבוססת על ארבעת תחומי הליבה של המרכזים :יעוץ
עמיתים ,הכשרות לחיים עצמאיים ,סדנאות לאביזרי עזר ושינוי חברתי.
הכשרת מנהלים :ניהול תקציב ,הקמת יזמות כלכלית להשלמת תקציבי ההטמעה העתידיים על ידי
המשרדים ,וגיוס משאבים להפעלת המרכזים בשנים הבאות.
מערכת לניהול מידע ( )CRMשתיתן גם מענה למצבי חירום.
מערך מדידה  -השלמת הקמה ותיעוד.

המרכז לחיים עצמאיים ברשת

תיאור התכנית
האינטרנט יכול לספק לאנשים עם מגבלות דרך לחפש עזרה ,תמיכה ואחווה .מערכות תמיכה ברשת
מאפשרות לחבר בין אנשים המתמודדים עם בעיות דומות ,וביחד הם מקלים על הקשיים המשותפים .שימוש
במחשב ככלי לתקשורת בין -אישית מצמצם את הפער בין עולמו של האדם עם המגבלה ושאר האוכלוסייה
ותורם רבות לתהליכי שיקום והחלמה.
התשתית הווירטואלית ה קהילתית לפיתוח שירותים תומכי חיים עצמאיים של אנשים עם מגבלות החיים
בקהילה מנוהלת ומופעלת על ידם .היא מספקת מענים הניתנים במרכזים הפיזיים ובה בעת מהווה משאב
למתן שירותים וירטואליים למרכזים הפיזיים.
פעילות בשנת 2017
אתר האינטרנט הייעודי  www.cil.org.ilשל המרכז לחיים עצמאיים ברשת המשיך לפעול .הושקע מאמץ
מיוחד בשדרוג ,הנגשה והתאמה מחודשת של המרכז לחיים עצמאיים ברשת על מנת שייתן מענה ארצי
לכלל המרכזים ויהווה הפלטפורמה הדיגיטלית המאוחדת של כל המרכזים לחיים עצמאיים 400 .איש קיבלו
שירות ישיר על ידי צוות המרכז.
בנוסף ,הוקם עמוד פייסבוק ייעודי אשר צבר 1,800חברים ומתקיימים בו צ'טים יום יומיים בנושאים שונים
הקשורים לחיים עצמאיים של אנשים עם מוגבלות .באמצעותו מופעל שירות של יעוץ עמיתים ומגיעים
לאוכלוסיות חדשות.
בסוף שנת  2017תסתיים ההתקשרות עם חברת מקשיבים נט עקב אי מימוש היעדים המקצועיים של
התכנית החשובה הזו.
יעדים לשנת :2018


השקת המרכז החדש של המרכז לחיים עצמאיים ברשת שיופעל ע"י חברת WW3



סיום הקמת התשתית החדשה הוירטואלית ,הנגישה והרספונסיבית (מתאימה גם למחשב נייד ,טבלט
וסמאטרפון) אשר תאפשר מענה לאנשים רבים נוספים.
הרחבת השירות שניתן כיום בעברית והוספת שפות  -רוסית וערבית.
הערכות למצב חירום עם הודעות מתפרצות מפיקוד העורף והנגשת מידע מקיף (גם בפישוט לשוני)
בנושאים שונים להתמודדות עם אירועים שונים כגון התקפת טילים ,שריפה ורעידות אדמה.
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פיתוח ידע
ב –  2018נפתח מערכי הכשרה ורטואליים לקידום חיים עצמאיים והשתתפות בקהילה.

קהילה נגישה – פיתוח מודל מעובה ליצירת תשתית קהילתית משמעותית

תיאור התכנית
קהילה נגישה" היא תכנית ארצית ,הפועלת בארבעים וחמישה ישובים ברחבי הארץ ,שמטרתה להשיג שוויון
הזדמנויות לאנשים עם מוגבלות באמצעות הגברת הנגישות ושילוב בחברה הרחבה .התכנית הוקמה ב-
 1999כשותפות בין החברה למתנ"סים ,משרד הרווחה ,ג'וינט ישראל והרשויות המקומיות וממומנת על ידי
גופים אלה עד היום .בכל ישוב מוקם שולחן עגול הממפה את הצרכים של אנשים עם מוגבלות ,מכשיר
פעילים ומפעיל תכניות בתחום קידום הנגישות ,משלב פעילים במוקדי קבלת החלטות ופעילות פנאי.
בארבע השנים האחרונות פעלה במסגרת "מסד נכויות" ,תכנית "הדור הבא" בקהילה נגישה .התכנית
התמקדה בהכשרת צוותים לקליטת אוכלוסיות חדשות ועבודה רב-נכותית במסגרת פעילות הקהילות.
בשלב הראשון הופעלה תכנית ההכשרה כללה הכשרת כ  25רכזות וכללה כאמור התיחסות לכלים
תאורטיים ויישומיים בעבודה רב-נכותית .בשלב השני הופעלה התכנית בשישה יישובים (רחובות ,אשדוד,
רמתן גן ,פתח תקווה ,דבוריה ,טמרה) וכללה הכשרות לאוכלוסיית היעד ,הכשרות למנטורים ,מפגשים
מונחים לקבוצות המשולבות והתנסות בביצוע פרויקטים משותפים.
המטרה העיקרית של שילוב אוכלוסיית היעד הושגה .מן הפיילוט עולה כי ניתן לשלב אנשים עם מש"ה,
אוטיזם ומתמודדים עם מגבלה נפשית בקבוצות פעילי 'קהילה נגישה' בהצלחה .על מנת להטמיע הצלחה
זו יש לעבות משמעותית את המשאבים הנדרשים תוך מתן מענה לאתגרים שעלו בהפעלת הפיילוט :הרחבת
שעות ההכשרה והליווי עבור אוכלוסיות היעד; העמקת תהליכי שינוי עמדות ,הקניית ידע ,כלים המיומנויות
בקרב רכזות הפרויקט; ליווי והדרכה שוטפת למנטורים לאורך כל השנה .כמו כן חשוב לעודד ולתקצב פיתוח
פרוייקטים מעשיים בקבוצות ה'קהילה נגישה' השונות ברחבי הארץ ,כגון :פיתוח קבוצות תיאטרון משולבות,
תקציב פעולה לקידום קבוצות מסבירנים ועוד ,כמו גם יוזמות מקומיות חדשות .יש לתקצב כתיבת ופיתוח
גוף ידע מקיף על התנסות בעבודה רב נכותית וכן כתיבת מודל עבודה מומלץ.
פעילות בשנת 2017


נמשך הפיתוח של עבודה רב נכותית והכללת אנשים עם אוטיזם ,מוגבלות שכלית התפתחותית ואנשים
עם מוגבלות נפשית.



זיהוי המשאבים הנדרשים להטמעת התכנית בהצלחה.



הבניית ההכשרה ההדרכה והליווי מקצועי.



עידוד ותקצוב יוזמות מקומיות.

יעדי התכנית לשנת :2018


בנית מודל כלכלי מורחב לתכנית כך שתתיצב כתבתית קהילתית משמעותית.



הגדלת מספר הפעילים בתכנית כך שיהוו קאדר משמעותי שיכול לעשות שינוי ברמת הישוב.
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הכללתם של אנשים עם מש"ה ,מתמודדים עם מגבלה נפשית ,אנשים עם אוטיזם.



הכשרת הפעילים בקהילות:
 oשינוי עמדות של החברים בתכנית ושל אנשי הצוות כלפי אוכלוסיות אלה ,של האוכלוסיות המשולבות
כלפי החברים בתכנית ושל הציבור הרחב כלפי אנשים עם מוגבלות.
 oפיתוח מענים חדשניים במסגרת התכנית כך שיחזקו את המרכיב הקהילתי ואת שיתופי הפעולה בין
כל האוכלוסיות.
 oהבניית שיתופי פעולה ברמה הישובית והאזורית עם ארגונים ושירותים למתמודדים ,לאנשים עם
מש"ה ולאוכלוסיות הנוספות להפניות הדדיות ,התייעצויות ויוזמות קהילתיות וחברתיות משותפות.

פיתוח ידע


פיתוח מודל 'קהילה נגישה' רב-נכותיות



בנית מודל כלכלי לתשתית קהילתית במצבי שגרה וחירום.

שבילים לקהילה
תכנית 'שבילים לקהילה' הנה מודל שנבנה עבור ישובים קטנים בפריפריה במטרה לספק שירותים לאנשים
עם מוגבלות שאינם משולבים במסגרות שיקומיות או תעסוקתיות .השירותים מותאמים באופן אישי לצרכיו
של כל אדם ולמשפחתו וכוללים תכנית שיקום אישית ותכנית לשילוב קהילתי.
לצד הצלחת המודל בבאקה אל גרבייה התגלו בערים אחרות קשיים בתחזוקת התכנית ,בהצטמצמות
אוכלוסיית היעד ובחוסר במשאבים קהילתיים נוספים.
לאור זאת הוחלט על סיום התכנית במתכונתה הנוכחית ,תוך אימוץ התובנות והמסקנות לפיתוח מודל
הפעלה שונה העונה על צרכי אוכלוסייה מגוונת במרחב גיאוגרפי.

שילוב צעירים עם מוגבלות במרכזי צעירים אוניברסליים

תיאור התכנית
מרכזי הצעירים מספקים מענה גם לקהלי יעד ממוקדים :חיילים משוחררים ,סטודנטים לעתיד
ובהווה ,להורים צעירים ,מחפשי עבודה ,עולים ,בוגרי אוניברסיטאות ועוד .זאת תוך ראיית הצעירים כחיוניים
לשגשוגה של המדינה בכלל ושל הרשות המקומית בה הם חיים בפרט.
צעירים עם מוגבלות ,בדומה לכל בני גילם מתמודדים עם אתגרים משמעותיים בשלב המעבר לחיים
הבוגרים ,אולם הם חווים זאת בעוצמות גבוהות יותר ועם קשיים רבים יותר .תכנית זו מיועדת לסייע ל כ-
 560בוגרים צעירים עם סוגים שונים של מוגבלות למקסם את יכולותיהם בשלב משמעותי זה בחייהם.
התכנית כוללת ייעוץ וליווי פרטני מונגש ומותאם בתחומים של השכלה ,קריירה ,מעורבות חברתית ומנהיגות
להשתלבות עצמאית בקהילה .במסגרתה פותחו פעילויות ייחודיות לצעירים עם מוגבלות כמו סדנאות
מותאמות במחשב ובאומנות והשתלבות בכלל הפעילות החברתית במרכז צעירים.
התכנית מתבצעת תוך שיתוף פעולה הדוק עם תכניות תב"ת  :רמפה ,עסק שווה ,עבודה נגישה ,סטארטר,
ועם המטה לשילוב צעירים עם מוגבלות בשוק העבודה והסתדרות העובדים.
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פעילות בשנת 2017





נפתחו חמישה מרכזים חדשים בערים :נצרת עילית ,קרית גת ,לוד ,עפולה וקרית ים ,המרכז בנתניה
שופץ והונגש ומרכז נוסף החל לפעול באילת לאחר שגייס משאבים באופן עצמאי.
בכל מרכזי הצעירים התחילו להתקיים ועדות הפעלה/ביצוע בשת"פ אגף הרווחה ברשות ,מפקחות
רווחה המחוזיות ,רכזת סל שיקום מחוזית ומחלקת השיקום בבטל"א .במסגרות אלה נדונו אתגרי
הפיילוט ,נבחנו חיבורים בתשתיות אנשים עם מוגבלות ברשות וסוגיות מקצועיות.
כמו כן התקיימו שולחנות עגולים למיפוי כל הארגונים והתכניות הקיימות בכל רשות בהקשר של אנשים
עם מוגבלות בשת"פ הרווחה ובטל"א במרכזי צעירים לוד ,קרית גת וקרית ים.

יעדים לשנת 2018





פיתוח שלושה מודלים להטמעה בראייה קהילתית :מרכז גדול ,בינוני ,וקטן בהתאם לקריטריונים שיבחנו
בכל רשות  :פוטנציאל אוכלוסיית היעד ,גודל צוות המרכז ,מספר המשתתפים בתכנית.
תכנון ההטמעה ע"י משרד הרווחה ומשרד הבריאות ותחילת הטמעת המרכזים הותיקים עכו ,שדרות
ונתניה.
בחינת הטמעת הכשרה משותפת של מנהל מוגבלויות ומשרד הבריאות במרכזי הצעירים.
איתור מנהיגים מקומיים/אקטיביסטים חברתיים עם וללא מוגבלות וחיבור שלהם לתכנית מנהיגות
צעירים עם וללא מוגבלות בשת"פ קרן משפחת רודרמן.

פיתוח ידע





הכשרה :בשיתוף פעולה עם עמותת "הישגים" התקיימו במרכזי צעירים בשדרות ובעכו מפגשי למידה
לכל  36רכזות השכלה גבוהה בכל מרכזי הצעירים בארץ באוריינטציה לצעירים עם מוגבלות באקדמיה.
כמו כן ,התקיים פאנל של סטודנטים עם מוגבלות מתאי סמ"ן ששיתפו על האתגרים וההצלחות שחוו
באקדמיה .השותפות עם "הישגים" הניבה חיבור עם תכנית "רואד" ובמסגרה התקיימו במרכז קריירה
בחיפה שני מפגשי הכשרה לכל הרכזות מהחברה הערבית בארץ .בנוסף ,סדנאות נגישות השירות
והמידע בוצעו בכל מרכזי הצעירים ,ניתן ייעוץ לפי הצורך.
מחקר :מלווה לתכנית התחיל ביולי  2017במרכזי צעירים עכו ,נתניה ושדרות ,ואמור להסתיים במרץ
.2018
ערכת הדרכה :פותחו ערכה הפעלה יישומית לתכנית וערכת ההכשרה למרכזי צעירים.

"נגישות היא לא רק רמפה"

תיאור התכנית
מטרת תכנית זו לפתח ידע ומומחיות בתחום ההנגשה הקוגניטיבית וההנגשה הלשונית לאנשים עם מוגבלות
שכלית התפתחותית ,מוגבלות נפשית ואוטיזם .התכנית שמה לה ליעד לגבש את התורה בתחום ,להכשיר
מומחים בתחום ,לפתח כלי עבודה ומאגרי ידע שימושיים ויישומיים ולהכשיר מעטפת שתלווה את המערך
כולו :פיתוח ובניית קבוצות בקרים של אנשים עם מוגבלות כשותפים לתהליך ,בניית תהליך הכשרה
ופרקטיקום מתאים ,תהליך של ליווי מקצועי ( )supervisionלעוסקים בתחום אשר יסיימו את הקורס וייצאו
לעבודה עצמאית בשטח ,בנית שותפות עם משרדי ממשלה האחראים ליישם ולאכוף את חוק השוויון
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והתקנות הרלוונטיות ,הובלת תהליך של בניית תו תקן במכון התקנים ,שותפות עם ארגונים וגופים העובדים
עם האוכלוסיות הרלוונטיות לצורך הפצה ויישום הידע ,בניית מאגר סמלים ומאגר  templatesשל מסמכים
נפוצים במתן שירות ציבורי ,לשימוש הציבור.
פעילות בשנת 2017
קורס התמחות ראשון מסוגו בהנגשה קוגניטיבית בהשתתפות כ  25מורשי נגישות שירות.
רתימת משרד העבודה להליך ההכרה בהנגשה בפישוט לשוני כמקצוע.
יעדים לשנת 2018
קורס ייחודי בפישוט לשוני :קבוצות בקרים של אנשים עם מוגבלות (בשכר) יעבדו יחד עם אנשי המקצוע
כחלק מתהליך ההנגשה של השפה .ייבנה מאגר סמלים ומאגר המספק תבניות בסיביות של מסמכים
מונגשים ויחל תהליך של יצירת תו תקן בתחום.
פיתוח ידע
כחלק מהקורס ומתהליך ההכשרה של אנשי המקצוע החדשים בתחום ,יורחב הידע ,אופן יישומו והפצתו.
זאת במטרה ש הנושא יעלה למודעות ויהפוך להיות חלק בלתי נפרד מכלי ההנגשה השימושיים הקיימים
והמוכרים בתחום.

הכשרה להורות עם מוגבלות

תיאור התכנית
התכנית מתמקדת בהכשרות להורים עם מוגבלות ולזוגיות והתאמתן לאוכלוסיות ספציפיות :ערבים וחרדים
עם מוגבלות ואנשים עם מוגבלות קוגניטיבית .מטרתה לשפר יכולות לתווך טוב יותר את המוגבלות לילדים,
לזהות חסמים לדאגה לילדים ,לשפר את התקשורת במשפחה והסמכות הורית ,להעצים את ההורים לשנות
עמדות כלפיהם.
פעילות בשנת 2017


קורס להכשרת מנחי קבוצות "קש"ת הורים בהשתתפות כ  20אנשי מקצוע ופתיחת כ  10קבוצות קש"ת
הורים .משרד הבריאות יטמיע התערבות זו במסגרת ביה"ס לשילוב ,שיקום והחלמה.



הכשרה להורים עם מגבלה קוגנטיבית הופעלה ע"י ניצן הורים ,הוטמעה ע"י משרד הרווחה במסגרת
המועדונים החברתיים של המשרד.



כ  30 -בוגרי קורס להנחית קבוצות של מכון אדלר ,התנדבו בבתים של הורים עם מוגבלות .ההתנדבות
לוותה בפיקוח מקצועי הדוק מטעם המכון ובשיתוף המסד.
במסגרת פיתוח התכנית לאוכלוסייה החרדית ובשיתוף פעולה עם המכון להכשרת מנחות הורים ויועצות
חינוכיות בבני ברק ,הוכשרו  25מנחות הורים חרדיות כ  30משפחות מקבלות את השירות בבני ברק.
התכנית מתבצעת בשיתוף פעולה הדוק עם מחלקת נכויות של עירית בני ברק ועם רכזת סל שיקום
האזורית.



נפתחו שלוש קבוצות ייעודיות להורים חרשים וכבדי שמיעה ,שתיים באוכלוסייה הכללית ואחת בחרדית.
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יעדים לשנת 2018


הטמעת מרכיב ההתנדבות בהפעלת מכון אדלר.



פתיחת קבוצות הורים חרשים וכבדי שמיעה.

פיתוח ידע


סיום המחקר המלווה להתערבות בחברה החרדית



כנס מסכם בנושא הורות עם מגבלה



כתיבת מודולה מותאמת תרבות בהתבסס על הניסיון הנצבר בחברה החרדית.

השכלה גבוהה לכולם
תכנית "להיות סטודנט"

תיאור התכנית
הזכות לחינוך והשכלה גבוהה מעוגנת באמנת האו"ם לזכויות אנשים עם מוגבלויות שאושררה בישראל ב-
 .2012יחד עם זאת ,אין כיום בישראל תכנית השכלה על תיכונית מוגדרת עבור בוגרים עם מוגבלות שאינם
עומדים בתנאי הקבלה הקיימים לאוניברסיטה  -אנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית ,הנמכה
קוגניטיבית ,אוטיזם ,לקויות למידה מורכבות ועוד ,המוגדרים Non Traditional Students
מחקרים מהעולם מראים שבוגרים עם מוגבלות שכלית שהשתתפו בתכניות השכלה גבוהה משתלבים יותר
בתעסוקה ,יותר עצמאיים בחיי היומיום ובעלי בטחון עצמי גבוה יותר .למרות זאת ,מעט מדי נעשה כדי
לעודד אנשים עם מוגבלות שכלית לפנות לתכניות השכלה לאחר סיום לימודיהם במערכת החינוך .בארה"ב
קיימות  110תכניות השכלה גבוהה לאנשים עם מוגבלות שכלית .לעומת זאת ,בישראל קיים מספר מצומצם
של תכניות בעלות אוריינטציה שונה המופעלות על ידי גופים הפועלים בתחום המוגבלות השכלית (ביניהן
תכנית של בית איזי שפירא ,הקריה האקדמית אונו ,מכללת דוד ילין ועוד) .בתחילת  2015הסתיים מיפוי
תכניות ההשכלה הגבוהה עבור אנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית ,מוגבלות נפשית ואוטיזם (עמנואל
שליו וטנא רינדה .)2015 ,בעקבותיו ,הומלץ להבנות תכנית הדרגתית בעלת מספר שלבים .יצירת מסלול
רציף המאפשר "נקודות יציאה" בתוך המסלול מצד אחד ,מצד שני מאפשר המשכיות עד לקבלת תואר
ראשון בנוסף יש להבנות וליצור גם תהליך קרדיטציה מותאם.

פעילות בשנת 2017





סיום התהליך המכרזי ,בחירת המוסדות האקדמיים המפעילים את התכנית.
בחירת צוות התכנית
הכנת התשתית לקליטת סטודנטים ראשונים בתכנית
כ  25סטודנטים ראשונים נקלטו בתכנית והחלו בלימודיהם האקדמיים
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יעדים לשנת :2018


קליטת  60-80סטודנטים חדשים



הבניית מסלולים גמישים מכווני אדם באקדמיות



פרסום ושיווק התכנית



יצירת שיתוף פעולה עם מל"ג ות"ת

פיתוח ידע


הכשרה/יום עיון לצוותי ההוראה ,סגל אקדמי ומנהלי



בנית כלי להנגשת ידע לשימוש סגל המרצים



הכשרת מתנדבים מלווים בתכנית



ארבע הכשרות לרכזי התכנית במהלך השנה



קול קורא למחקר מלווה בינואר 2018



הבניית תשתית אינטרנטית שתשמש כמקור תמיכה וליווי נוסף לתכנית



יצירת שיתוף פעולה עם  "institute for community inclusion", bostonהמפעילה תכנית דומה רחבת
היקף בארה"ב.

תכנית מנהיגות לצעירים עם וללא מוגבלות

תיאור התכנית
בישראל חסר דור צעיר של מנהיגים חברתיים שיכול להבטיח עתיד טוב יותר לכלל תושביה .תכנית
מנהיגות זו בשיתוף ג'וינט ישראל ,מסד נכויות ולינק  , 20ביוזמת קרן משפחת רודרמן ,שואפת לבסס
ולטפח דור חדש של מנהיגים צעירים עם וללא מוגבלות ,שיובילו תהליכים מגוונים לשינוי מודעות והשיח
ולקידום מעמדם של אנשים עם מוגבלות במדינת ישראל.
פעילות בשנת 2017
הוקמו תשתיות לפעולה הן ברמה המקומית והן ברמה הארצית ,באינטרנט ובשטח :ירושלים ,תל-אביב,
מודיעין ,טמרה ,נצרת עילית ,עפולה ,עכו ,קרית ים ,נתניה ,לוד ,קרית גת ושדרות.
יעדים לשנת :2018


כל תשתית תגייס קבוצה בת  30צעירים מנהיגים עם וללא מוגבלות אשר משתתפיה יעברו קורס
הכשרה למנהיגות מקומית בן  12מפגשים.



בוגרי קורס המנהיגות יפעלו בשטח לקידום השתתפות צעירים עם מוגבלות במרחב העירוני בכל
תחומי החיים ,ישתתפו בפעילות וקמפיינים ברשתות החברתיות במסגרת הפלטפורמה של לינק ,20
וייקחו חלק באי רועים ארציים של צעירים עם וללא מוגבלות לקידום הנושא והעלאת המודעות
הציבורית.
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פיתוח ידע
תיכתב מודולת הכשרה ומרכיבי הדיגיטל הייחודיים שיפותחו לתכנית

ספורט וקידום בריאות
במשחקים הפרא אולימפיים בסאול בשנת  1988ישראל גרפה  45מדליות מתוכן  15זהב .לעומת זאת
במשחקים הפרא אולימפיים בריו בשנת  2016ישראל גרפה  3מדליות ארד בלבד .מספר האנשים עם
מוגבלות העוסקים בספורט נמוך מאוד .הפעילות הקיימת מתרחשת בדר"כ במתקנים נפרדים בלבד.
לאנשים עם מוגבלות ,שאינם נכי צה"ל ,ובעיקר בישובי פריפריה ,יש מעט מאוד אפשרויות לעסוק בפעילות
ספורטיבית ,אם בכלל .לספורט יש חשיבות עצומה בשיקום ,בפיתוח תחושת מסוגלות ובקידום בריאות .עד
היום לא היה גוף ציבורי כללי שלקח אחריות על פיתוח ספורט מותאם ונגיש ברמה היישובית במתקנים
אוניברסליים ,עבור כלל האנשים עם מוגבלות .זאת בנוסף לחוסר ידע בקרב מאמנים ומדריכי כושר כיצד
להתאים את הפעילות לסוגי מוגבלות ו/או מיעוט מאמנים המתמחים בענפים ייעודיים לאנשים עם מוגבלות
(כדורסל כיסאות גלגלים ,כדור שער עיוורים ,עבודה עם אנשים על הספקטרום האוטיסטי ,מוגבלות
פסיכיאטרית וכיו"ב) .על מנת לשנות מצב זה פותח מיזם משותף עם ממשרד הספורט שיצא לדרך ב –
 , 2018תכנית אב"ן דרך הכוללת סדנאות לקידום אורח חיים בריא ומיזם עסקי להרחיב את אפשרויות
ההטמעה של תכנית אב"ן דרך.

מיזם הספורט  -בהפעלת רשויות מקומיות
ובשותפות משרד התרבות והספורט

תיאור התכנית
תכנית הפיילוט מיועדת לפיתוח מערך כולל של הזדמנויות
לעשיית ספורט עממי ותחרותי לאנשים עם מוגבלות יחד עם
אנשים ללא מוגבלות בתשתיות אוניברסליות; הכשרת מאמנים;
הנגשת תשתיות; שילוב אנשים עם מוגבלות באירועים ארציים;
שינוי עמדות; עבודה עם צוותי הרשויות המקומיות לעידוד שילוב
והכללה; רכזים מתכללים שימומנו ע"י התכנית ויהיו כפופים למנהלי מחלקת הספורט העירונית .התכנית
תבסס שותפות בין משרדית בהובלת מנכ"ל משרד התרבות והספורט והג'וינט ליצירת תפיסה לאומית כוללת
וחתירה להחלטת ממשלה רב משרדית לקידום הנושא.
פעילות בשנת 2017
בחודש דצמבר  2016אושרה תכנית הספורט בוועדה המקצועית ובוועד המנהל של מסד נכויות .בחודש
נובמבר משרד התרבות והספורט אישר בוועדת מכרזים את ההתקשרות עם ג'וינט ישראל לשלוש שנים.
במהלך חודשים דצמבר  – 17ינואר  18אנו מצפים לחתימת החוזה עם המשרד.
יעדים לשנת 2018


בחירת  5יישובי פיילוט ע"פ קריטריונים מוסכמים על השותפים.



חתימת חוזה הפעלה מול כל אחד מהיישובים.



בחירת רכז ספורט ארצי ורכז ספורט מקומי בכל אחד מיישובי הפיילוט.
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התחלת גיוס משתתפים לתכנית ובניית ועדת היגוי מקומית בכל יישוב.



הכשרת מאמנים ומנהלי מתקנים ברשויות.



הנגשת מתקנים ורכישת ציוד ספורט מותאם.

פיתוח ידע
פיתוח הכשרה למאמנים ובניית תהליכי גיוס והפעלת ספורט מותאם לאנשים עם מוגבלות ברשות
מקומית.

אב"ן דרך (אזור בריאות נגיש)

תיאור התכנית
אנשים עם מגבלות חשופים למחלות כרוניות (יתר לחץ דם ,השמנת יתר ,סוכרת) כמעט פי  4בממוצע
בהשוואה לאוכלוסייה הכללית בגלל אופי הנכות ,חוסר ידע וסביבה לא נגישה.
מטרת תכנית זו לקדם בריאות ,איכות חיים ושימור תפקוד בקרב אנשים עם מוגבלות בגילאי  ,21-65תוך
השתתפותם הפעילה בהובלת הנושא ,כמו גם שינוי עמדות חיובי כלפי אנשים עם מוגבלות.
פעילות בשנת :2017
 החברה למתנ"סים נבחרה להפעיל את התכנית ,נכתבה תכנית עבודה לשלוש שנים להפעלתה ברשויות
בני ברק ,אשדוד החרדית ,לוד ,פתח תקוה ,עכו ,באקה-ג'ת והכפרים מסביב.
 התבצע תהליך גיוס הרכזות לתכנית.
יעדים לשנת 2018














פיילוט שני עם כניסה לחברה החרדית ,לחברה הערבית ולאוכלוסיות עם מוגבלות נוספות :אנשים עם
מוגבלות שכלית התפתחותית ,אוטיסטים בתפקוד גבוה וחירשים מבוגרים .הפיילוט יתמקד בשלוש
התערבויות :סדנת קואצ'ינג ,המועברת על ידי מנחים עם מגבלות ,בגישה הוליסטית לאורח חיים בריא;
מועדון בריאות לאנשים עם מוגבלות בתשתיות בקהילה; וקבוצות ספורט עממי בשיתוף אנשים עם וללא
מוגבלות.
חיבור התכנית לתכנית הספורט עם משרד הספורט.
הקמת צוות מקצועי מצומצם לתכנית בהשתתפות כל השותפים לשתי התכניות.
בחירת מכון מחקר למחקר מלווה לשתי התכניות.
הכשרת מנחים ותיקים לתכני הסדנא בפישוט לשוני לאוכלוסיות החדשות ולמגזרים החדשים.
איתור ,גיוס והכשרת מנחים נוספים עם מוגבלות מהחברה החרדית ומהחברה הערבית.
הקמת ועדות הפעלה בכל רשות.
הפעלת סדנאות עמיתים לאוכלוסיות החדשות ולמגזרים החדשים.
הקמת קבוצות ספורט עממי לאנשים עם וללא מוגבלות במגזרים החדשים.
הקמת מועדוני בריאות בתשתיות מסד נכויות לפעילות גופנית ,תזונתי והרצאות בנושאי בריאות.
הקמת תכנת סיילספורס לניהול התכנית ,מעקב מדידת הפעילות ומדידת תוצאות.
הקמת עסק חברתי כלכלי למכירת סדנאות אב"ן דרך בתעסוקת מנחים עם מוגבלות ע"י ארגון עיסקי
כערוץ להטמעה עצמאית.
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פיתוח ידע



ערכת משתתף בסדנאות אב"ן דרך תוך דגש על שדרוג תכני ועיצובי ,התאמה תרבותית ,פישוט לשוני
ואינפוגרפיקה הנותנת מענה לכל הזרמים ולכל קודי הלבוש של אוכלוסיות היעד בחברה הכללית,
החרדית והערבית.
ערכת הפעלה חווייתית מותאמת לכל סוגי המוגבלויות יושמה במספר סדנאות אב"ן דרך במהלך השנה.

עסק חברתי לסדנת אבן דרך

תיאור התכנית
סדנת קואצ'ינג עם התייחסות הוליסטית לבריאות ,המגדירה חמישה תחומים לקידום אורח חיים בריא:
בריאות גופנית (תזונה וספורט) ,בריאות ריגשית ,בריאות חברתית ,בריאות באמצעות פעילות משמעותית
ובריאות לפי ערכים .הסדנא מתמשכת  24שעות לאורך  6-8מפגשים .הסדנא מגלמת את מודל הקביעה
האישית ( ,)self-determinationבה המשתתפים מעריכים את מצב חייהם הנוכחי ,מזהים תחומים בחייהם
שהיו מעוניינים לשנות/לשפר ומקבלים כלים לסייע ביצירת שינויים חיוביים בתחומים אלו .בכל סדנא
משתתפים  15-20משתתפים ,הסדנא מונחית ע"י מנחים מקצועיים עם מוגבלות.
מטרות העסק החברתי הן :בניית מודל עסקי בר קיימא המושתת על שיווק ומכירת מוצר ייחודי ברמה
גבוהה; קידום בריאות בקהילה; תעסוקה לאנשים עם מוגבלות; שינוי עמדות חיובי כלפי אנשים עם מוגבלות;
איזון בין המטרות העסקיות למטרות החברתיות של המיזם.
יעדים לשנת 2018


פרסום קול קורא לארגון מפעיל לעסק החברתי.



כתיבת תכנית עסקית להפעלת העסק החברתי לשלוש שנים.
 oלכל הפחות :הגעה לנקודת איזון בתום השנה הראשונה ורווח ₪ 50,000 :החל מסיום שנה שניה
והלאה.
 oבשנה א' – מכירת מינימום  15סדנאות כלליות ,בהשתתפות לפחות  45אנשים עם מוגבלות.
 oבכל שיווק של המוצר יתווסף סטמפה של ג'וינט ישראל.
 oהעסק החברתי יפעל ברחבי הארץ.



פיתוח מקצועי:
 oסדנת אבן דרך תשודרג ע"י מומחים לסדנה ברמה גבוהה.
 oייבחרו מנחים מצטיינים להעברת הסדנאות שיעברו הכשרות מקצועיות והעשרות.
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תחבורה
"גלגלי צפון ודרום"

תיאור התכנית
מטרת התכנית לתכנון ויישום מערך הסעות אזורי לאנשים עם מוגבלות בצפון הארץ ובדרומה ,במטרה
להנגיש את המרחב הציבורי ,לקדם השתלבות בקהילה ולממש חיים עצמאיים יותר :יכולת להגיע למקומות
תעסוקה ,מקומות בילוי ופנאי ,צריכת שירותים קהילתיים ואיכות חיים .מערך הסעות זה בנוי על מקסום
השימוש בתשתיות קיימות בדגש על תחבורה ציבורית ,שירותי הסעות נגישים ,הפעלת מתנדבי נסיעות
והכשרה לאוכלוסיות עם מגבלות כיצד להיעזר בתחבורה הציבורית הקיימת ובאפשרויות הקיימות באזורם.
פעילות בשנת 2017


התכנית מופעלת על ידי החברה למתנ"סים ,בשת"פ עם התכנית "קהילה נגישה".
בדרום :אשדוד ,אשקלון ,דימונה ,רהט .ובימים אלו מתחילים בחינת פיתוח התכנית גם בעיר יבנה.
בצפון :עכו ,נצרת עלית ,אבו סנאן ,טמרה ובקרוב גם בצפת.



מנהלי אזורים ורכזי שטח מיישמים את התכנית במסגרת ועדות הפעלה מקומיות .הכוללת נציגי משרד
הרווחה והשירותים החברתיים ,מנהל אגף הרווחה ברשות המקומית ,מנהל המתנ"ס ,רכז עירוני של
תכנית קהילה נגישה ,מנהל/ת האזור מטעם החברה למתנ"סים ,מנהל התכנית מטעם מסד נכויות-
ג'וינט ישראל ופעילים עם מגבלות תושבי העיר .בכל ישוב פעילים מתנדבים מקומיים ,כולם אנשים עם
מגבלות ,חברי "קהילה נגישה" המקבלים הכשרה ייעודית על מודל העבודה וחשיבות השימוש העצמאי
והנגיש בתחבורה הציבורית.

יעדים לשנת 2018





המשך הפעלת התכנית בכל הישובים תוך התחברות לתשתיות של אנשים עם מגבלות והצעת פתרון
יישומי לליווי בנסיעות ולהסעות.
הכשרת אנשים עם מגבלות שכלית התפתחותית או אוטיזם או אנשים מתמודדי נפש לנידות עצמאית
בתחבורה.
ליווי ,באמצעות מתנדבים 400 ,אנשים עם מגבלות אשר אינם יוצאים מהבית להגעה לשירותים שונים
בקהילה.
פיתוח אפליקציה שתחבר בין המתנדבים לבין אנשים עם מגבלות לצורכי נסיעות.

פיתוח ידע


כנסים אזוריים :באשדוד ועכו נערכו כנסים בהשתתפות רכזי "קהילה נגישה" ,פעילים ,נציגים של
השותפים לתכנית וארגונים כגון :משרד התחבורה ,גופים מפעילים של התחבורה הציבורית ,נציבות
שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ,ארגון  15דקות ועוד.
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שולחן עגול תלת מגזרי בנושא נגישות וניידות עצמאית בתחבורה

באוקטובר  2017התכנס לראשונה השולחן העגול התלת-מגזרי בנושא נגישות וניידות עצמאית בתחבורה
ציבורית ושיתופית .בדיון השתתפו חברים משרדי הממשלה השונים (משרד התחבורה ,משרד הרווחה),
המוסד לביטוח לאומי (אגף הקרנות ואגף המחקר) ,ארגונים שונים כגון נציבות השוויון וקרן רודרמן ,וכן
גופים מפעילים של תחבורה ציבורית.
סביב השולחן הוחלט על העברת חמישה כיווני פעולה לוועדות ביצוע :מיפוי התניידות של אנשים עם
מוגבלות; מעקב וסנכרון הנגשה ברשויות מקומיות; קידום הנושא של תחבורה שיתופית; שיפור ממשק
נהגים-נוסעים; ליווי אנשים עם מוגבלות לניידות עצמאית.
יעדים לשנת 2018
ועדות הביצוע יציגו את תוצאות העבודה המפגש השני במפגש השני של השולחן העגול התלת מגזרי.

שינוי עמדות

FRIENDING
תיאור התכנית
המודל מבוסס על העיקרון של שינוי עמדות דרך היכרות מעמיקה "בגובה העיניים" באמצעות מעגלים
משותפים לאנשים עם וללא מגבלות הפועלים יחד ולאורך זמן ,לקידום מטרה משותפת .זו מסגרת מתמשכת
הכוללת אירועים קהילתיים והרחבת מעגלי השותפות .מוקדי ההתערבות הינם :באקדמיה ,הכשרת שגרירים
ומנהיגים בקהילה ,ופעילות במגזר העסקי.
פעילות בשנת 2017
באקדמיה -בכל  17האוניברסיטאות ובמכללות ,נחשפה פעילות גרעיני סמ"ן -סטודנטים מנהיגים נגישות-
ברמה המקומית והארצית דרך הופעה בכנסים מקצועיים ,קמפיין ברשתות חברתיות ועוד .התקיימה הכשרת
רכזים לקראת פתיחת שנת הלימודים תשע"ח; בוצעו בשבוע זכויות אנשים עם מגבלות וימי שיא ,כמו גם
עשייה שוטפת לאורך השנה .לסרטון קמפיין "אל תפספו אותי" התקבלו תגובות אוהדות ושיתופים רבים
בפייסבוק וביוטיוב.
נפתחו שישה קורסים אקדמיים משותפים לסטודנטים למקצועות טיפוליים ולאנשים עם מוגבלות בקמפוסים
שונים ברחבי הארץ בלווי בית איזי שפירא .התקיים מחקר מלווה לבחינת עמידה במטרות הקורסים והבניית
המודל לקראת הטמעה.
הכשרת רבני ברקאי הכשרה במתכונת מקיפה ומעמיקה בת  9מפגשים תאורטיים ויישומיים המקנה לרבנים
ידע כללי אודות אנשים עם מוגבלות תוך ההתמקדות בתחום בריאות הנפש אשר הרבנים העלו כצורך שלהם
בקהילה; הרחבת מעגל ההכשרה לרבנים בוגרים ולנשות הרבנים.
העמקת קשר ושיתופי פעולה עם המגזר העסקי  -המשך שיתוף פעולה עם חברת  CTVמקבוצת פישמן,
הכולל מספר ימי חשיפה (דרך סדנאות  ODTחווייתיות) אודות אנשים עם מוגבלויות ויצירה משותפת של
סרטוני שינוי עמדות.
הוצאת קול קורא לבניית קבוצות מנהיגות הורים לילדים עם מוגבלות בחברות עסקיות גדולות ובניית
ההכשרה של הקבוצות
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יעדים לשנת :2018
 באקדמיה :פעילויות וחשיפה ב 17-גרעיני סטודנטים לשינוי עמדות בקמפוסים וקידום השפעה ברמה
הארצית ,כגון :שת"פ עם הקליניקה המשפטית לקידום חקיקה אשר תחייב כל מוסד וכל מרצה לעבור
הכשרה ולומדה שנתית על נגישות.



סיום ופרסום תוצאות מחקר מלווה לבחינת השפעת קורסים משותפים ,כתיבת מודל הפעלה לקורסים
סיום תמיכה תקציבית בהפעלת הקורסים ובלווי המקצועי של בית איזי שפירא.



המשך הכשרת שגרירים בקרב רבני ברקאי וחיבור עם מנהיגי דת מדתות ומגזרים נוספים.



בניית מרחב פעילות חדש  -משטרת ישראל .כאחד הגופים נותני השירות המשפיעים ביותר על חייו של
האזרח הישראלי ,ישנה חשיבות רבה בניפוץ סטראוטיפים ודעות קדומות בקרב ארגון זה אודות אנשים
עם מוגבלות.
מגזר עסקי :הקמת קבוצות מנהיגות הורית בלפחות שלוש חברות עסקיות גדולות; שיתוף פעולה עם 3
חברות עסקיות נוספות במודל ( CTVלאומי קארד ,פעמית סטור )...,
מרחב קהילתי :שיתוף פעולה ייחודי עם יריד האמנות העכשוית "צבע טרי"  2018ומגמת התקשורת
החזותית של המוסד האקדמי בצלאל ליצירת כרזות זזות אשר מבטאות שינוי עמדות והצגתן ביריד.



שיתוף פעולה עם החוג לתקשורת חזותית במרחב של המכללה למנהל וחברת פעמית סטור " -הזכות
לבחירה" –יצירת מוצרים חד פעמיים בהשראת משתתפי הדיור העצמאי של המסד.




פיתוח ידע
ב –  2018יחל מחקר מקיף לתכנית ויסתיים המחקר על הקורסים המשותפים באקדמיה .כמו כן ,יצאו
סרטונים המסייעים לעשייה השוטפת בכל זירות הפעולה של התכנית.
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עשייה מוכוונת תרבות
בכל התכניות שלנו אנחנו משתדלים להגיע לייצוג מיטבי של פסיפס האוכלוסיות במדינת ישראל .תובנה
מרכזית אליה הגענו ,על סמך הניסיון הרב שצברנו ,הינה שעל מנת לקדם חיים עצמאיים של אנשים עם
מוגבלות תוך מקסום יכולותיהם ומיצוי אפקטיבי של המשאבים בקהילה בה הם חיים ,יש לקדם יוזמות
המכוונות לתרבות הייחודית של כל חברה בפני עצמה.
מוכוונות תרבותית משמעותה מינוף החוזקות וזיהוי החסמים המאפיינים את החברה הספציפית כך שניתן
יהיה לפתח וליישם בה שירותים אוניברסליים .זהו תהליך למידה מעמיק ,המתבצע תוך שילוב מנהיגות
ציבורית ,רוחנית ועסקית .כך לדוגמא ,סביב יוזמות המתבצעות בחברה הערבית נרתמים אימאמים ,כמרים
ושיח'ים ,כמו גם אנשי עסקים מקומיים.
תכנית מסירה (המתוארת להלן) פותחה מחוץ למסד נכויות .אנו רואים בהצלחתה מקרה בוחן אשר יש
לאמץ את עקרונותיו בפרויקטים עתידיים של עשייה מוכוונת תרבות.

תכנית מסירה (מסע)
תכנית מסירה פותחה בג'וינט וכוללת מספר מרכיבים מרכזיים:
 .1קרן ומרכז מסירה – ב –  2012הוקם מרכז הכולל ריכוז פעילות מוכוונת תרבות בחברה הערבית
בתחומים שונים ,וקרן המונה למעלה מ –  50פילנתרופים ערבים .המרכז מפעיל קואליציה רחבה של
ארגונים בינהם :אלטופולה ,אל מנארה ,אלוויפק ועוד .הקרן יוזמת ערבי גאלה המוניים לשינוי עמדות,
חשיפת נושא המוגבלות למעסיקים מרכזיים בחברה הערבית לעודד תעסוקה .הקרן מחלקת מענקים
מדי שנה לקידום הנושא .פעילות הקרן מוערכת מאוד בחברה הערבית וזוכה לחשיפה תקשורתית רחבה
ואוהדת .הקרן מתרחבת כל שנה ובשנה האחרונה גייסה וחילקה למעלה מ .$80,000
 .2הכשרת אנשי דת מוסלמים ,נוצרים ,דרוזיים ויהודים ,קידום ספורט משותף ,העצמת נשים ולימודי
מוגבלות – בשנת  2017נחתם חוזה לשלש שנים עם ה  USAIDבהיקף של  $1,000,000לקידום
הנושאים הנ"ל לערבים וליהודים עם מוגבלות.
 .3מרכזי מידע לאנשים עם מוגבלות ומשפחותיהם בחברה הערבית בישראל  -ידע ותמיכת עמיתים הם
כלים בסיסיים וחיוניים ביותר על מנת לסייע לאנשים עם מוגבלות במיצוי זכויותיהם ובהשתלבותם
בחברה .מטרת התכנית היא הנגשת מידע לאנשים עם מוגבלות ומשפחותיהם בחברה הערבית
באמצעות מרכזי מידע מותאמים תרבותית לקבוצה זו .מחקרים מצביעים על כך שבחברה הערבית
אנשים עם מוגבלות סובלים מאפליה בשל מחסור בשירותי אבחון וטיפול ,בייעוץ חינוכי ,בשירותים פרה
רפואיים ,בשירותים פסיכו סוציאליים ,כמו גם מחסור במענים ובמידע המותאם שפתית ותרבותית.
הג'וינט פיתח בשיתוף קרן ביידר ועמותות שונות ביניהם קואליצית ארגוני מסירה וקשר .התכנית
הופסקה במתכונת הנוכחית ,התקיים שלב למידה והפקת לקחים והיא מוגשת למסד להקמה משותפת
של שלב ב' המחבר בין הטכנולוגיה למתן שירותים בשטח בצורה מהודקת יותר.
 .4קידום השכלה גבוהה בקרב ערבים עם מוגבלות – ב –  2017נחתם חוזה לשלש שנים עם הרשות
לפיתוח כלכלי במשרד לשינוי חברתי דרך משרד הרווחה והג'וינט בסיוע ד"ר אלפרד ביידר ,לקידום
השכלה גבוהה לערבים עם מוגבלות .התכנית כוללת הכנה לפסיכומטרי ,העצמה אישית ,השלמת
השכלה בעברית ,מחשבים ואנגלית וליווי אישי במהלך הלימודים.
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רישות מקומי ובין לאומי
משלחת
משקיע מאמצים רבים ברישות בינלאומי ולמידה מהמיזמים המובילים בעולם בנושאים הרלוונטיים לעשייתנו.
ב – נובמבר  2017התקיימה משלחת של קובעי מדיניות ,אנשי ממשלה ,קרנות ,ג'וינט ,מחקר ונציג אנשים
עם מוגבלות לחמש מדינות בארה"ב המשלחת התמקדה בדיור עצמאי ,תקצוב אישי ,פיתוח קהילתי,
תחבורה והשכלה גבוהה .במסגרת המשלחת נפגשנו עם בכירים בממשל האמריקאי ,נציגי ארגונים ,נציגי
מדינות ,ערכנו ביקורי בית ,נפגשנו עם מומחי תוכן והשתתפנו בכנס של קרן משפחת רודרמן בבוסטון.
בחודש הקרוב יצא דו"ח מסכם ומפגשים שונים לשיתוף השותפים במסד בידע שנלמד במשלחת .תכני
הביקור ישולבו גם בתהליך התכנון האסטרטגי ב – .2018
המרכז ללימודי מוגבלות
המרכז ללימודי מוגבלות אשר נחנך במרץ  2017מיועד לפיתוח ידע ומחקר חדשני בישראל בתחום
המוגבלויות ,קידום שיתופי פעולה מחקריים בין האקדמיה לשטח ,עידוד שיתופי פעולה מחקריים בין חוקרים
עם וללא מוגבלות ,קידום ופיתוח ידע תיאורטי בתחום המוגבלות ,קידום הוראה אקדמית ברוח תפיסה
חברתית ,ממוקדת אדם תוך מעורבות קהילתית לצורך קידום זכויות האדם של אנשים עם מוגבלות.
פעילות בשנת 2017


מפגשי קולוקיום של סטודנטים והקהל הרחב עם מומחים שונים הדנים כל פעם בנושא אחר :סל מענים
אישי ,תרבות ופנאי בקרב אנשים עם מוגבלות ועוד.



מפגשי חוקרים מדיסציפלינות שונות בתחום המוגבלות הדנים במהלכי מחקר ,שיטות מחקר והיבטים
תיאורטיים.



כנס סוף שנה (יומיים) בנושאי אזרחות ,הכללה והגדרה עצמית של אנשים עם מוגבלות ,בהשתתפות
חוקרים מחו"ל



יום עיון עם השחקנית מרלין מטלי



הענקת מלגות לשלוש סטודנטיות החוקרות נושאים שונים בתחום המוגבלות .המלגה העיקרית ניתנה
לסטודנטית עם מוגבלות.

יעדים לשנת :2018


העמקת הפעילות הקיימת במרכז ללימודי מוגבלות ,הענקת מענקי מחקר והוספת פעילויות שיחזקו את
הקשר בין האקדמיה לשדה:



סיור סטודנטים בתכניות הפועלות בשטח



ימי למידה "נודדים" לאנשי מקצוע בשטח שיתקיימו ברחבי הארץ ויתמקדו בתפיסות של שירות מוכוון
אדם ,אוטונומיה של אנשים עם מוגבלות ועוד



הזדמנויות ללמידה מעמיקה של המחקרים במסגרת המרכז ללימודי מוגבלות.



שילוב של ידע "מהשדה" בקורסים שונים.
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במבט קדימה אל שנת 2018
מעבר ליעדים השונים שהצבנו לעצמנו בכל תכנית (המפורטים לעיל בדוח השנתי) ,בבואנו להציג את תכניות
העבודה לשנת  2018הגדרנו דגשים במרכזיים סביב כל אחד מתחומי פעילותנו המרכזיים:
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שירות מוכוון אדם

במסגרת התחום ב –  2018ייבחן התפקיד של מתאם טיפול המשותף לכל אחת מהתכניות בתחום זה.
לקראת החוזה החדש תיבחן יחד עם השותפים למסד ,האפשרות לראות בתכניות השונות כרצף אחד עם
דגשים שונים ורמות תמיכה שונות .קידום מענים טכנולוגיים להגברת השפעה.


שילוב והשתתפות בקהילה

ב 2018 -יוכנו להטמעה התשתיות המרכזיות של התחום כשהבולטות שבהן :מרכזים לחיים עצמאיים
וקהילות נגישות .יוקדשו מאמצים להגברת ההשפעה באקדמיה והסתכלות על נושא השכלה גבוהה הכולל
את התכניות ' :להיות סטודנט'' ,פרנדינג אקדמיק' ,תאי סמ"ן ,השכלה גבוהה לערבים עם מוגבלות .במסגרת
החשיבה על השפעה באקדמיה נהדק את שיתוף הפעולה עם שותפינו בתב"ת המפתחים את תכנית סיפתח,
עם מיזם המהפיכה ועם אגף השיקום של המוסד לביטוח לאומי ועם הקליניקות האוניברסיטאיות .כמו כן,
יעובו המאמצים לשימוש בטכנולוגיה למתן מענה בחירום ובשגרה למשל דרך המרכז לחיים עצמאיים ברשת.


עשייה מוכוונת תרבות

בחינה כיצד ניתן להכליל יותר ויותר יוזמות מתכנית מסירה לתוך מכלול התכניות של מסד נכויות .כמו כן,
תיעשה למידה על העשייה במגזר החרדי כיצד ניתן להגביר את ההשפעה בתכניות השונות על מגזר זה.


רישות בין לאומי

ב –  2018נקיים סדנה בינלאומית שתתמקד בתחבורה .כמו כן ,נרצה להמשיך את הסדנאות הבינלאומיות
שקיימנו עם אוניברסיטת דלאוויר בדגש על הכשרה ברשויות המקומיות ובמחוזות השונים בפריפריה.
תכנון אסטרטגי ולמידה של ממצאי ההערכה
ב –  2018נצא לתכנון אסטרטגי עם השותפים למסד ובעלי העניין על מנת לזהות את הצרכים החדשים
לפיתוח ,הנושאים הדורשים המשך והעמקת פיתוח קיים והזדמנויות לבניית שיתופי פעולה עם משרדי
ממשלה נוספים .בתום  2018נחתום חוזה חדש ארבע שנתי עם שותפינו :משרד הרווחה ,האוצר והבריאות
וקרן משפחת רודרמן המבוסס על ממצאי התכנון האסטרטגי ותהליך ההערכה של מסד נכויות.
בנוסף נרצה להדק את השותפות עם אגפי הג'וינט השונים במטרה לייצר רצף מענים:
תעסוקה – בשיתוף עם תב"ת נרצה להוביל בשנת  2018שולחן עגול של קולקטיב אימפקט בנושא תעסוקה
כדי לחבר בין תשתיות קהילתיות ויוזמות הקיימות בנושא תעסוקה ,כדי לנסות ולהתמודד במשותף עם
האתגר של להגביר את מספר האנשים עם מוגבלות המועסקים בשוק החופשי ולשפר את הכנסתם.
מעבר לחיים עצמאיים – יחד עם אשלים נרצה להדק את את ההכנה לשלב המעבר לחיים עצמאיים בגילאים
הצעירים ואת שיתוף הפעולה עם היוזמות לשינוי עמדות ומרכזי המשפחה.
הכנה לזקנה – למידה מעמיקה של שלב המעבר בגיל הזקנה בין שירותים לאנשים עם מוגבלות ושירותים
לזקנים ,לבחון ממשקים ומניעת נפילה בין הכסאות .זאת בשיתוף עם אשל.
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34

נספח
חברי הוועד המנהל
פרופ' יוסי תמיר  -מנכ"ל ג'וינט ישראל ,יו"ר הוועד המנהל
מר גדעון שלום  -סמנכ"ל בכיר ,מנהל האגף לטיפול באדם עם מש"ה ,משרד הרווחה והשירותים החברתיים
מר יעל אגמון  -רכזת עבודה ורווחה ,אגף תקציבים משרד האוצר
גב' ויויאן אזרן – ראש אגף בכיר קהילה ,מנהל מוגבלויות
גב' רונית דודאי  -ממונה שיקום ארצית בריאות הנפש ,משרד הבריאות
מר יוסי היימן – מנכ"ל אשל ,ג'וינט ישראל
פרופ' מייקל הרטל  -מנכ"ל מאיירס ג'וינט ,מכון ברוקדייל
מר איציק סבטו  -מנהל האגף לפיתוח שירותים ,המוסד לביטוח לאומי
מר שמואל ויינגלס – מנהל הקרן לפיתוח שירותים לנכים ,המוסד לביטוח לאומי
מר נעם ויצנר – עוזר מנכ"ל משרד הבריאות
ד"ר רמי סולימני – מנכ"ל אשלים ,ג'וינט ישראל
מר חיים פקטור  -סמנכ"ל ג'וינט ישראל
מר ג'יי רודרמן  -נשיא קרן משפחת רודרמן
גב' שירה רודרמן  -מנהלת קרן משפחת רודרמן בישראל
גב' דלית רומם  -מנהלת היחידה הארצית למכשירי שיקום וניידות ,משרד הבריאות
ד"ר צאקי זיו-נר  -ראש אגף השיקום ,משרד הבריאות
חברי הוועדה המקצועית
מר גדעון שלום  -סמנכ"ל בכיר ,מנהל האגף לטיפול באדם עם מש"ה ,משרד הרווחה והשירותים החברתיים  -יו"ר הוועדה המקצועית
מר פתחי אבו יונס  -מנהל אגף הרווחה ,עיריית סח'נין
גב' ליליאן שפרן  -מנהלת השרות לאדם עם אוטיזם ,משרד הרווחה
גב' ויויאן אזרן  -אש אגף בכיר קהילה ,מנהל מוגבלויות
גב' שושי גולדברג מאיר  -מנהלת מקצועית ,מילבת
גב' מיכל גולן – ראש תחום לילדים ונוער עם צרכים מיוחדים ,אשלים
גב' אילנה גלייטמן – מנהלת השירות לעיוור ,אגף השיקום ,משרד הרווחה והשירותים החברתיים
גב' נילי דניאל  -מפקחת ארצית על שירותים בקהילה ,אגף השיקום ,משרד הרווחה והשירותים החברתיים
גב' אירית הופמן  -מנהלת אגף השיקום ,מחלקת הרווחה ,עיריית ירושלים
גב' רותי ויינשטיין  -מנהלת המחלקה לחינוך וקידום בריאות ,שירותי בריאות הציבור ,משרד הבריאות
גב' סילביה טסלר לזוביק  -מנהלת קרן טאובר
גב' כרמלה כורש-אבלגון  -סגנית מנהלת הקרן למפעלים מיוחדים ,המוסד לביטוח לאומי
גב' מימי פלצ'י  -מפקחת ארצית אגף חינוך מיוחד ,משרד החינוך
מר יוגב גורדוס  -רכז עבודה ורווחה ,אגף תקציבים ,משרד האוצר
גב' בתיה ליידנר  -ראש תחום דיור ,אגף שיקום בריאות הנפש ,משרד הבריאות
גב' עדי נעמן – מנהלת תחום שילוב קהילתי ,אגף שיקום בריאות הנפש ,משרד הבריאות
גב' יונית אפרתי ,עו"ס ,מנהלת תחום בכירה שילוב בקהילה ,נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ,משרד המשפטים
ד"ר אריק סיטון  -סגן ראש אגף השיקום ומנהל מחלקת אורתזות ופרוטזות
מר אברמי טורם  -נציב שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ,משרד המשפטים
מר יואב קריים  -יו"ר המועצה הארצית לשיקום ,משרד הבריאות
גב' שירה רודרמן  -מנהלת תכניות קרן משפחת רודרמן בישראל
גב' דורי ריבקין  -ראש תחום מחקר למוגבלות ,מאיירס ג'וינט-מכון ברוקדייל
מר ברוך שוגרמן  -מנהל השירות לעבודה קהילתית ,משרד הרווחה
מר מוסטפא שלאעטה  -מנחה ושדרן רדיו
מר גיא שמחי  -מנכ"ל המרכז לעיוור
ליליאן שפרן – מפקחת ארצית השירות לאדם אם אוטיזם ,משרד הרווחה
גב' שירלי פינטו – נציגת אנשים עם מוגבלות
עו"ד עמרם איתן – לשכת עורכי הדין
צוות מסד נכויות בג'וינט ישראל
אביטל סנדלר-לף  -מנהלת המסד
יקיר פניני מנדל  -ראש תחום שירותים קהילתיים ,מנהל תכניות הורים ,קהילה נגישה ,ריבוי מוגבלויות ומניעת אלימות
אפרת שטרן  -ראש תחום שירותים אישיים ,מנהלת תכניות דיור עצמאי ,שבילים לקהילה ושירות מוכוון אדם
סועאד דיאב  -מנהלת תכניות לקידום נכים בחברה הערבית ,אגף נכויות ושיקום ,ג'וינט ישראל
עידו גרנות  -מנהל תכניות מרכזים לחיים עצמאיים וגלגלי דרום וצפון
מיכל שמול  -פיתוח ידע
זיו מגור  -מנהל מיזם הדירות והתכנית לתקצוב אישי
רותם פיליפס  -מנהל תכניות ספורט וחזרה הביתה
ורד רז  -מנהלת שותפויות מגזר עסקי ותכנית FRIENDING
רונית רבי בן שטרית  -מנהלת תכניות אבן דרך ,מרכזי צעירים ,תכנית "מסירה" בחברה הערבית וגגות ירוקים בחוות יבולים
יעל עדן ברוך  -רכזת ארצית של התכנית לריבוי מוגבלויות בוועדה הבינמשרדית ובעיריית ירושלים
שרה גרונר  -אחראית על קשר עם תורמים וקרנות בארץ ובחו"ל
שולי מוגילנר  -חשבת מסד נכויות
סיגלית לביא  -מזכירת המסד
טלי שגיא – קניינית ומזכירה במסד נכויות
רייצ'ל קראוס – מתנדבת מארה"ב לשנה

35

