
 ברוכים הבאים
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 השרות לעבודה סוציאלית
 

עובדים סוציאליים מומחים   22עובדים כבגהה 
. ומיומנים בתחום בריאות הנפש  

עובד  , מרפאה ושירותים לילד בקהילה, מחלקהבכל 
.ס המהווה חלק מהצוות הרב מקצועי"עו  

• הסוציאליים עובדים בטיפול וסיוע העובדים 
בהתמודדות הרגשית עם המחלה והשלכותיה לחולה 

 ובני משפחתו
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ייעוץ וטיפול למשפחות המטופלים 

טיפול קבוצתי בחולים ובבני משפחה 

איתור מצבי חירום וסיכון פסיכוסוציאליים 

 טיפול ישיר בחולה –מטפל ראשי   

שיפור יכולת התפקוד וההשתלבות 

 טיפולית שיקומית תוכניתתכנון וביצוע   

שיבוץ וליווי לתוכנית המשכית בקהילה 

מתן סיוע ועזרה במיצוי זכויות 

 סל שיקום , אפוטרופסות)סיוע בסידורים מוסדיים 
('וכו  

 



 חוק השיקום  

 שיקום נכי נפש
 דורית לוין

 מפגש מנהלת שרותי עבודה סוציאלית

 מרכז בריאות הנפש

 גהה

4.2008 

 "גהה"המרכז לבריאות הנפש 

GEHA MENTAL HEALTH CENTER 



  חוק שיקום נכי נפש בקהילה חוקק

 .2000בשנת 

שיקום הינו מכלול של שירותים   -סל

י יזמים פרטיים  "הניתנים בקהילה ע

 .במימון ובפיקוח משרד בריאות



 חוק שיקום נכי נפש בקהילה

רק חוק שיקום ייחודי , בתחום הנכות הנפשית

עם תקציב ייעודי ייתן בתוך זמן סביר מענים  

בהתאמה לצרכים המיוחדים  , ממשיים לצרכים

 ;  הנפש הפרט-של נפגע

גם הסטיגמה הקשה  , דרך מענים בפועל

 .תצטמצם

 החוק בא להוסיף על הוראות כל דין ולא לגרוע

 ".  מהן



 היסוד לחוק-עקרונות

אדם פגוע נפש הוא  , הכרה בכך שברוב המקרים

   בר שיקום

נפרד מתקציב הטיפול, תקציב ייעודי לשיקום,  

  –תקציב שנתי לשיקום נכי נפש בקהילה 

 ייצוג חוקי הולם למתמודדים ולמשפחות במועצה

 :  לשיקום

 בקהילהשיקום   



-ס"התש, חוק שיקום נכי נפש בקהילה

2000* 

  

 

 
מטרתו של חוק זה לשקוד על שיקומם ושילובם  .1  

בקהילה של נכי הנפש כדי לאפשר להם להשיג דרגה  
תוך  , מרבית אפשרית של עצמאות תפקודית ואיכות חיים

 כבוד האדם וחירותו: יסוד-שמירה על כבודם ברוח חוק
    
 
 



 
 -בחוק זה .2  
שהוקמה  , ועדת שיקום אזורית  -" ועדת שיקום אזורית"

 ;13לפי סעיף 
 ;תושב ישראל הסובל מהפרעה נפשית -" נכה נפש" 
סל שירותי שיקום בתחומים המנויים    -" סל שיקום"

 ;בתוספת
,  פסיכולוג, פסיכיאטר: כל אחד מאלה  -" עובד מקצועי"   

וכן כל בעל  , עובד סיעודי, מרפא בעיסוק, עובד סוציאלי
מקצוע שהכיר בו המנהל הכללי של משרד הבריאות  

 ;בהודעה ברשומות כעובד מקצועי לעניין חוק זה
 



 הגדרת שיקום

"תהליך המכוון במסגרת הקהילה לפיתוח    -" שיקום

כדי להבטיח לו דרגה  , היכולות והמיומנויות של נכה הנפש

,  מרבית אפשרית של עצמאות תפקודית ואיכות חיים

  :לרבות כל אחד מאלה, והמלווה במעקב רפואי

 (1 )מימוש זכויותיו של נכה הנפש בתחום הדיור  ,

 ;הלימודים וההכשרה המקצועית, התעסוקה

הכשרה לפיתוח מיומנויות חברתיות וניצול שעות  ( 2)

 ;הפנאי של נכה הנפש

  



שירות שמטרתו לקדם את שיקום   -" שירות שיקום
 ;נכה הנפש

,  תכנית לשיקום נכה נפש מסוים  -" תכנית שיקום"
שקבעה לו ועדת השיקום האזורית בהתאם לסל 

 ;שיקום
תקנות הביטוח    -" תקנות לקביעת אחוזי נכות"

,  (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה)הלאומי 
 ;(5)1956-ז"התשט

 .שר הבריאות -" השר"
 



   זכאות לשיקום

(.א )והסובל מנכות  , שנה 18שמלאו לו , נכה נפש

רשאי  , או מי מטעמו, רפואית בשל הפרעה נפשית

לפנות לועדת שיקום אזורית לקביעת זכאותו של 

 ;  הנכה לתכנית שיקום לפי חוק זה

  הפניה תלווה בחוות דעת מקצועית של פסיכיאטר

, עקב נכות זו, הקובעת כי מבקש השיקום זקוק

 .לשירותי שיקום

 



נכות רפואית בשל הפרעה נפשית היא נכות  ( ב
שנקבעה לפי פריטים  , לפחות 40%בשיעור של 

,  בתוספת לתקנות לקביעת אחוזי נכות 34או  33
 :בידי אחד מאלה

,  לפי הכללים, שהסמיך השר, פסיכיאטר( 1) 
המבחנים ואמות המידה שנקבעו בתקנות לקביעת 

 ;אחוזי נכות
מי שהוסמך לקביעת אחוזי נכות לצורך תשלום ( 2)

לחוק הביטוח  ' או ט' גמלה לפי הוראות פרק ה
   הלאומי 



 ועדות שיקום

 אזוריות

 
13(.א )ויקבע את , השר יקים ועדות שיקום אזוריות

 .אזור פעילותן

,  ועדת שיקום אזורית תמנה שלושה חברים( ב)

ולפחות שניים מהם  , שהם עובדים מקצועיים

אחד מהם יהיה עובד מדינה והוא  ; מתחומים שונים

 .יהיה היושב ראש

 

 



(.א )  ועדת שיקום אזורית תבחן את זכאותו של נכה נפש שפנה אליה או שענינו הובא
 .לתכנית שיקום, 3בפניה לפי הוראות סעיף 

 

(ב )תקבע לו תכנית שיקום, מצאה ועדת שיקום אזורית שנכה נפש זכאי לתכנית שיקום  ,
כפוף להיקף השירות שנקבע , שתורכב משירותים הכלולים בסל השיקום ובהיקף שקבעה

 .25לפי סעיף 
 

(ג )  ועדת שיקום אזורית רשאית לאשר לנכה הנפש החזר הוצאות נסיעה בתחבורה
 .ציבורית לביצוע תכנית השיקום

 

(ד )  ועדת שיקום אזורית תעיין מדי שישה חודשים בתכנית השיקום שנקבעה לנכה הנפש
 .כדי לעמוד על התאמת תכנית השיקום שנקבעה לו

 

(ה )או על פי  , על פי בקשת נכה הנפש או מי מטעמו, בכל עת, ועדת שיקום אזורית רשאית
 .לשנות את תכנית השיקום שנקבעה לו, המלצת עובד מקצועי

 

היו הדעות; החלטות ועדת שיקום אזורית יתקבלו ברוב דעות החברים( ו 
 דעתו של היושב ראש היא המכרעת   -שקולות 

 



 ועדות ערר

 מחוזיות

 
(.א )  השר יקים ועדות ערר מחוזיות ויקבע את אזור

 .פעילותן

כל ועדת ערר מחוזית תהיה בת חמישה חברים וזה  ( ב)

 :הרכבה

אדם הכשיר להתמנות שופט שלום מתוך רשימה  ( 1) 

 ;שערך שר המשפטים והוא יהיה היושב ראש

כל אחד מתחום עיסוק  , שלושה עובדים מקצועיים( 2)

 ;שונה

 .נציג ציבור( 3)

  



(א ) רשאי כל אדם   14על החלטת ועדת שיקום אזורית לפי סעיף
 ;  להגיש ערר, וכן השר או מי מטעמו, הנוגע לעניין

  הערר יוגש בתוך ארבעים וחמישה ימים מהמועד שבו נמסרה לנכה
 .הנפש או למי מטעמו הודעה על החלטת ועדת השיקום האזורית

ועדת הערר המחוזית תדון בערר לא יאוחר משישים ימים מיום  ( ב)
 .הגשתו

,  ועדת הערר המחוזית רשאית לאשר את ההחלטה נושא הערר( ג)
 .לבטלה או לשנותה

 .החלטות ועדת הערר המחוזית יתקבלו ברוב דעות החברים( ד)
ועדת הערר המחוזית תקבע את סדרי עבודתה ככל שאלה לא  ( ה)

 .נקבעו לפי חוק זה
 
 



 סייגים בחוק

או אלכוהול אינם  / חולים משתמשים בסמים ו

משתמשים בסמים  . זכאים לשירותים השונים

 .ניתן להפנות לגמילה

 חולים שאובחנו בעבר כמפגרים וקיבלו אחוזי

אינם   -פ סעיפים הנוגעים לפיגור ”נכות ע

  .זכאים



  לא ניתן לכפות על חולה

רק . שיקום-שרותים מסל

החולה עצמו צריך לבקש  

 .את השרות



 שיקום-הפניה לסל

כל גורם מטפל יכול להפנות 

יש למלא טופסי הפניה בשיתוף עם החולה 

א אישור עדכני על אחוזי הנכות”יש לקבל מבטל 

הטפסים נשלחים לרכזת שיקום מחוזית 

זימון לועדה 

 חיפוש  השירותים   -בעקבות ההחלטה בועדה

  .י הגורם המפנה”המתאימים ע



 מי זכאי לסל שיקום

 

 אשר , 65עד  18זכאים לסל שיקום צרכנים בגילאי

מוכרים  , אחוז נכות נפשית 40אושרה להם לפחות 

  33,34על סעיפים * בביטוח לאומי



וועדות אזוריות   9-במסגרת החוק פועלות כיום כ 

  תפקידן להחליט על התאמת הפונה לשיקום

ובשיתוף מלא שלו להחליט על התכנית השיקומית  

 . הפרטנית המתאימה לו

 הוועדות עוקבות אחר ביצוע התכנית באמצעות

 . רכזי שיקום מחוזיים הנעזרים במתאמי טיפול

 



 שירותי השיקום

  מערך שירותי השיקום בקהילה כולל 

 דיור  , 

תעסוקה, 

 חברה , 

פנאי  , 

השכלה  , 

מידע  , 

  הכוונה למשפחות 

סיוע בטיפול שינויים. 
 



 דיור

הוסטלים כוללניים  , 

הוסטלים מתוגברים  , 

 פ קבוצת "ע)לכל הוסטל ישנו את קהל היעד שלו

ובהתאם לכך גם מידת  ( גיל ורמות תפקוד

 המעורבות של אנשי הצוות ואופי המעורבות

 

 

 . 



דיור מוגן 

  הדיור המוגן הוא למעשה מגורים בדירה שכורה עם שותפים שגם
הדגש הוא  . תוך ניהול משותף של משק בית עצמאי, הם מתמודדים

הכולל אמהות בית ועובדת  )י אנשי הצוות "על ליווי של הדיירים ע
ממספר פעמים )המבקרות בדירה בתדירות משתנה ( סוציאלית

 ((.  דיור מוגן)עד לפעם בשבוע ( דיור מוגן מתוגבר)ביום 

 הליווי הינו בהתאם לרמת האינטנסיביות הנדרשת מתוך הצרכים
מביקור : קיימות כיום שבע רמות. של הדיירים ומשתנה בהתאם לכך

יומיים ועד לרמה בה פועל במקום  -ביקורים יום, בית אחד בשבוע
שעות ביממה הנותן את כל השירותים בהתאם למצבו של   24צוות 
 .הדייר

 



דיור עצמאי 

סיוע בשכר דירה. 

 



 תעסוקה

 
 :  השירותים ניתנים בשלוש רמות עיקריות

 

  מועדון תעסוקתי לאנשים אשר עדיין לא רכשו הרגלי
המועדון מיועד לספק מסגרת מוגנת ותומכת  . תעסוקה

 .  לרכישת מיומנויות בתעסוקה

  מפעל מוגן בו המשתקמים עוברים הסתגלות דומה
 .  למפעל נורמטיבי

  תעסוקה נתמכת בה משולבים המשתקמים במקומות
 .  הדרכה וקשר שוטף עם המעסיק, עבודה תוך ליווי

בנוסף לכך התכנית כוללת גם שירותי אבחון תעסוקתי  
 והשמה תעסוקתית  



 א"שיקום דרך בטל

 אחוזי נכות נפשית דרך   20אדם שמוכרים לו מעל

זכאי לקבל מימון לתכנית שיקום  , ביטוח לאומי

 . מקצועי האמורה להקנות לו מקצוע לתעסוקה



 חברה ופנאי

 

 
התכנית יכולה לכלול הפניה ומימון של 

   מועדונים חברתיים במסגרות רגילות ומיוחדות
לבילוי ולהקניית מיומנויות חברתיות בשעות  

 .הפנאי

  קיימות תכניות לשילוב המשתקמים בפעילויות
סים מתוך "בשיתוף עם החברה למתנ, סים"במתנ

הכרה בחשיבות הרבה שבשילוב של המשתקמים  
אשר רבים מהם סובלים מבידוד חברתי בתוך  

 האוכלוסייה הכללית  



 תאום טיפול  

את החליפה  ' לתפור'המסייע לאדם המתמודד , קשר מקצועי
תוך ברור מעמיק של רצונותיו ושאיפותיו  , השיקומית המתאימה לו
הבנת הצרכים הייחודיים ופרישת מגוון  , בתחום האישי והמקצועי

 .  האפשרויות והזכויות הקיימות עבורו

 עבודה מערכתית הכוללת מיצוי זכויות ולווי בתהליכי שיקום הכוללים
ולווי אל מול הגורמים השונים הרלוונטיים בתהליך  , סנגור,הפנייה 
 ..  השיקום

לסייע לאדם לממש את עצמו ולהתקדם בתהליך  , עבודה פרטנית
 .  ההחלמה האישי

הכרה של סביבתו הקרובה של המתמודד ועבודה עמה ומולה  . 
 



  טיפולי שיניים

 התכנית יכולה לכלול הפנייה לטיפולי שיניים וסיוע

 .  במימונם

  הטיפול ניתן חד פעמי במהלך החיים ולמשך שנה

 בלבד

  ההמלצה לממש טיפול שיניים רק במצב של צורך

 . בשיקום פה מלא

 

 



   שירותי מידע וייעוץ למשפחות

  על פי החוק משרד הבריאות צפוי להגדיר ספקי

,  שירות במסגרת סל שיקום לשירותים של ייעוץ

 .  מידע ותמיכה למשפחות

 



 שונים ספקי שירות

סיוע  , ייעוץ, תכנית למידע:ל "עמותת שק, תכנית בנפשנו

 .  ותיווך בתחומי בריאות הנפש

מרכז הפועל במטרה לקדם את הטיפול בבני   :ל "מית

 .  משפחות של אנשים המתמודדים עם הפרעה נפשית

 אנוש:   

קורס להכשרת הורים  : קידום שיתוף ותקשורת  :ת "קש

 ,  ובני משפחה לתקשורת בדרך קוגנטיבית

 הוקם על ידי עמותת   :בית ספר למשפחות המטופלים

 הסיעוד הפסיכיאטרי  



 קרן שיקום

 

 
  סיוע ברכישת מוצרים לבית במקרה וקיים צורך

 ,  דחוף ברכישה של מוצרים בסיסיים חסרים

  מימון של דברים אשר חיוניים לתהליך השיקום 



 השכלה נתמכת

 

 
מסייע לתלמידים להשתלב בתכניות לימודים בתנאי למידה ייחודיים  . 

במימוש הפוטנציאל ובגילוי כישרונות חבויים, מסייע בשיפור הדימוי העצמי  . 

שווה'להתקדם אישית ומקצועית ולהרגיש יותר , מאפשרת לאדם לפרוץ קדימה '
 . בחברה בה הוא חי

 ס לחינוך "בי, תיכוניות) השכלה נתמכת אפשרית במסגרות נורמטיביות בלבד
 (. 'מבוגרים וכו

  קיימת אפשרות להצטרף לכתה רגילה או במידת הצורך להצטרף לקבוצה
 .הומוגנית למשתקמים הלומדים במסגרת נורמטיבית

 

הן במהלך שיתופו והכנת תכנית הלימודים והן , התלמיד מלווה בליווי מקצועי
 .במהלכם

 
 



  המרכיבים בתכנית השכלה נתמכת

  הרחבת מודעות הסביבה הטיפולית לנושא השכלה נתמכת
 .  למתמודדים עם מחלה נפשית כחלק משיקומם בקהילה

הקניית השפה העברית לעולים חדשים במסגרות אולפן  . 

  הרחבת השכלה וגילוי תחומי עניין חדשים לכלל המתמודדים עם
 .  מחלת נפש

 שנות לימוד 10-12השלמת  . 

השלמת תעודת בגרות  . 

הכרת המחשב ככלי עזר להרחבת  : רכישת תחום דעת עדכני
השימוש במחשב מאפשר פיתוח אפשרויות  . השכלה באופן עצמאי

 .  להפעלת תוכניות לימודיות מתאימות ולימוד בקצב אישי
 



 השכלה אקדמאית נתמכת

 

 
 תוכנית ייחודית וחדשנית המיועדת לסטודנטים עם

 .  מגבלה עקב בעיה נפשית

  התוכנית כוללת לווי ותמיכה אישית שיסיעו

להתמודד עם קשיים שעולים במהלך שנת 

משא ומתן עם מסגרות  :כמו )הלימודים 

חיזוק כושר הלמידה לקראת  , האוניברסיטאות

 (.  משימות לימודיות ושילוב והתמודדות חברתית



 חונכות וסמך

 

 
עם דגש על הפן  , ליווי וקשר אישי קבוע ומתמשך

פ העדפות  "החברתי ובילוי בשעות הפנאי ע

 . המתמודד ובהתאמה אישית

  שירותי סמך הנם מענה חשוב הניתן למתמודד

שירותי הסמך . החי בקהילה בגפו או עם משפחה

נועדו לקדם ולחזק אצל המתמודד מיומנויות חיים  

 שונות  



 

  תכנית עמיתים

 
לאנשים נפגעי נפש החיים בקהילה   -ושילוב , תמיכה, מערך איתור

 .  ס והקהילה"סביב עולם התוכן של המתנ

 
 . סים ברחבי הארץ"מתנ 25הפועלת ב , תכנית שיקומית  

סים  "פ של משרד הבריאות והחברה למתנ"התכנית הינה פרי שת
 .בישראל

   י רכז התכנית המקומי "ליווי ותמיכה ע: התכנית מציעה בין השאר
 ,  (פסיכולוג/ עובד סוציאלי )

ס המקומי"מלגות לשילוב בחוגי ופעילויות המתנ  , 

עבודה קבוצתית וליווי חברתי של מתנדבים. 

 

 .ההשתתפות אינה מחייבת סל שיקום  . 
 



   תכנית מעברים

ח השיקומי  "התכנית פועלת במרכז להכשרה מקצועית שליד בי
א ושרותי  "רעננה בשיתוף אגף השיקום במוסד לבטל, לוינשטיין-בית

 .  במשרד הבריאות( סל שיקום)בריאות הנפש 

 
 :מטרות התכנית 

הכנה לקראת מסגרת לימודים  , 

 בין השלבים הראשונים במהלך השיקום" רכים"יצירת מעברים  , 

הדרגתיות בכניסה לאבחון או ללימודים  , 

הקלה ותמיכה בעת קושי בזמן הלימודים  , 

 מסגרת התייחסות ותמיכה בתקופת חיפוש עבודה 



   שכולו טוב

'היא חברה שעוסקת בחיים החברתיים  ' שכולו טוב
 ,והתרבותיים של צרכנים בבריאות הנפש

 מארגנת טיולים  , 

  מעבירה ימי העשרה וחוגים חברתיים במסגרות
 חברתיות שונות ו

מארגנת ימי כיף וימי כיף נושאיים  , 

  מסיבות 

  מפעילה שירות להיכרויות ומפגשים חברתיים
 בהתאמה אישית  



 תודה  

 

http://www.animationfactory.com/en/search/close-up.mc?&oid=4940343&s=1&sc=1&st=4702&category_id=E1&q=hand waving&spage=1&hoid=ab9d52e1afc880365da7a7df886d5ecc

