
לפניות מיוחדות:

לרשותכם, בבית החולים:

 www.btl.gov.il :)אתר ביטוח לאומי )לקבלת מידע בנושא קצבאות וזכאות לסל שיקום
www.maman.org.il :ממ”ן - מרכז מידע ושיתוף לנפגעי נפש

סל שיקום באתר משרד הבריאות:
www.health.gov.il

www.shalvata.org.il

‹ קפיטריה ‹ מכונה לשתייה קרה וחמה ‹ מכונה לחטיפים

Wi-Fi / בית כנסת ‹ טלפון ציבורי ‹ אינטרנט אלחוטי ›

לשימושכם, כתובות לאתרים שימושיים:

ממונה על פניות הציבור בשלוותה 09-7470356
המחלקה למידע רפואי )רשומות( 09-7478542
אחראית על מניעת הטרדה מינית 09-7478562

 מית"ל – מרכז ייעוץ ותמיכה למשפחות בשלוותה:
 מענה טלפוני )תא קולי(: 09-7478611 | פקס: 09-7470375

meitalfamilysuppp@clalit.org.il :דוא"ל

חברה ופנאי
חונכות שיקומית: ליווי חונכות פרטני שמטרתו קידום יעדים בתוכנית השיקום האישית  ‹

בדגש על פיתוח מיומנויות חברתיות והעשרת שעות הפנאי בקהילה. 

מועדון חברתי ותכניות פנאי: מסגרת המיועדת לפעילות פנאי משותפת במועדון,  ‹
מפגשים חברתיים ויציאה למקומות בילוי בקהילה. 

תוכנית עמיתים: תוכנית שיקום חברתי הפועלת במתנ"סים )מרכזי תרבות נוער וספורט(,  ‹
המציעה ליווי שיקומי אישי  למתמודדים בהשתלבותם בפעילות פנאי קהילתית.  

בתוכנית  ‹ והכוונה  ליווי  לשיקום,  המוכנות  בקידום  התומך  שירות  טיפול:   תיאום 
שיקום פרטנית. 

טיפולי שיניים: סיוע במימון טיפולים דנטליים, כחלק מתוכנית השיקום, במרפאות  ‹
כקביעת משרד הבריאות.     

ייעוץ ותמיכה למשפחות
ישירות.  עצמאי  באופן  לפנות  ניתן  למשפחות.  והכוונה  ייעוץ  לתמיכה   מרכזים 

השירות ללא תשלום. 

 מרכז יה״ל – תמיכה, ייעוץ והכוונה למשפחות נפגעי נפש בכפ״ס:  ‹
www.eychut.org.il  | 09-7402223

› info@enosh.org.il | 074-7556155 :מיל״ם- מרכז ייעוץ למשפחות מתמודדים

 סל שיקום ושילוב בקהילה
מידע וזכויות בבריאות הנפש

מרכז לבריאות הנפש שלוותה
במרכז הרפואי שלוותה המטפל האישי יסייע לפונה בקביעת 

תכנית שיקומית ופניה לועדות סל שיקום.



אחריותו  בתחום  הנמצאים  השיקום  בשירותי  עוסק  זה   עלון 
של משרד הבריאות.

 חוק שיקום נכי נפש בקהילה )התש״ס – 2000( חוק לשיקומם ושילובם 
בקהילה של נכי הנפש כדי לאפשר להם להשיג, ככל הניתן, עצמאות 
יסוד:  חוק  ברוח  כבודם  על  שמירה  תוך  חיים,  ואיכות   תפקודית 

כבוד האדם וחירותו.

השיקום מסייע לאדם המתמודד עם מגבלה נפשית בהשתלבותו בקהילה, 
בקידום מיומנויות ופיתוח משאבים להם זקוק להשגת עצמאות תפקודית 

ואיכות חיים.

מערך השיקום בקהילה מציע סל שירותי שיקום בתחומי החיים המרכזיים, 
ובהם תעסוקה, דיור, השכלה, חברה ופנאי ושירותים למשפחות. 

את הזכאות לשירותי סל שיקום ניתן לקבל ממשרד הבריאות, באמצעות 
 וועדות השיקום האזוריות )״ועדת סל שיקום״(. ועדת השיקום קובעת  
בתוכנית  יכללו  ואלו שירותים  יכול לקבל סל שיקום   האם האדם 

השיקום האישית.

איך פונים לוועדת סל שיקום?

אדם המעוניין בסל שיקום ועומד בתנאי הזכאות, יכול לפנות לוועדת השיקום באופן 
עצמאי או בעזרתו של גורם מקצועי בבריאות הנפש.  בשלוותה יש לפנות למטפל האישי 

במחלקה/במרפאה.

בשלב ראשון יש להבנות תוכנית שיקום המפרטת לגבי  יעדי השיקום והתמיכות המבוקשות 
מסל שיקום. יש לשלוח טפסי בקשה לאישור התוכנית לוועדת השיקום האזורית, בצרוף 

האישורים הנדרשים. אנו בשלוותה נסייע בהליך זה.

לאחר קבלת הניירת ובדיקתה, הפונה מוזמן לדיון בוועדה לצורך היכרות ותכנון תהליך 
השיקום. הוועדה דנה בתוכנית השיקום, משתפת את הפונה בלבטיה ובהחלטתה בעל 

פה. אישור ההחלטה בכתב יישלח בהמשך  בדואר.

לאחר קבלת האישור הפונה מבצע "סקר שוק" ובוחר במסגרת המתאימה ביותר עבורו.  
בהתאם לאישורים שהתקבלו  הועדה.

 המטפל במרכז הרפואי שלוותה מלווה את המטופל לאורך כל ההליך.

ערר על החלטת וועדת השיקום: במידה והחלטת הוועדה אינה מקובלת עלייך, ניתן 
להגיש ערעור מנומק עד 45 יום מתאריך ההחלטה, באמצעות קול הבריאות בטלפון 5400*  

www.health.gov.il :מידע נוסף על תהליך הליך קבלת סל שיקום באתר משרד הבריאות
דף הבית < נושאים < בריאות נפש < שיקום בקהילה <  קבלת סל שיקום

מי יכול לפנות לוועדת סל שיקום?

תושב ישראל מעל גיל 18, אשר נקבעה לו נכות רפואית על רקע נפשי )על פי סעיפים 33, 
34( בשיעור של 40% לפחות לפי תקנות המוסד לביטוח לאומי.

נכות נפשית למטרת סל שיקום קובעת ועדה רפואית של המוסד לביטוח לאומי, במסגרת 
הליך תביעה להכרה בנכות כללית. אפשרות נוספת היא פנייה לפסיכיאטר שהוסמך 

לקביעת נכות נפשית על ידי משרד הבריאות.

כדאי לדעת: קביעת נכות נפשית על ידי פסיכיאטר תקפה לקבלת 
סל שיקום בלבד, ואינה מקנה זכאות לגמלת נכות כללית והטבות

אילו שירותים ניתן לקבל מסל שיקום?

דיור נתמך
הוסטל: מסגרת מגורים משותפת לקבוצה של משתקמים החיים בבית אחד. מיועדת  ‹

לאנשים הזקוקים לליווי ולתמיכה רבה של צוות מקצועי בהשתלבותם בקהילה. קיימים 
מספר סוגי הוסטלים, הנבדלים ביניהם בהיקף התמיכה המוצעת לדיירים ומאפייני 

אוכלוסיית היעד. 

קהילה תומכת: מודל דיור שיקומי שבמסגרתו הדיירים גרים בדירות עצמאיות בקהילה,  ‹
בקרבה לבית מרכזי, המשמש מקום מפגש ובסיס לעבודת הצוות המקצועי. מודל זה 
מאפשר לדיירים עצמאות ופרטיות ומעודד השתלבות בקהילה, לצד ליווי מותאם אישית.     

דיור מוגן: דיור מוגן נועד למתמודדים המנהלים חיים עצמאיים בקהילה זקוקים לליווי  ‹
ולהדרכה של גורם מקצועי. ניתן לקבל את הליווי בבית המשתקם, גם אם הוא או היא 
מתגוררים עם שותפים או לבד. שירות זה ניתן בתדירות ליווי משתנה, על פי הצורך 

והתוכנית השיקומית.

שירות סומכות שיקומית: שירותי סמך כוללים הדרכה וליווי פרטניים, בדרך כלל בבית  ‹
המשתקם, המכוונים לפיתוח מיומנויות יומיום וקידום עצמאות תפקודית בבית ובקהילה. 

נותן את השירות  ‹ משרד הבריאות  והוצאות המגורים על המשתקם.   עלות שכ"ד 
המקצועי בלבד.

תעסוקה
מסגרות למשתקמים הזקוקים לרכישת מיומנויות תעסוקתיות  ‹ תעסוקה מוגנת: 

 בסיסיות ואין ביכולתם להשתלב בשוק העבודה החופשי. אפשרויות התעסוקה מגוונות 
ומותאם ליכולות.   

תעסוקה נתמכת: הכנה וליווי בתהליך ההשמה והשתלבות ארוכת טווח בעבודה בשוק החופשי.   ‹

השלמת השכלה
שירות השלמת השכלה:  התמיכה כוללת ייעוץ והשתתפות במימון לימודי עברית לעולים;   ‹

השלמת השכלה יסודית ותיכונית; השלמת בגרויות ; יישומי מחשב.  

מכינה לקראת לימודים גבוהים: תוכנית המכינה נועדה לסייע למתמודדים בהכנה  ‹
ללימודים אקדמיים; משלבת בין תמיכה מקצועית להקניית ידע ומיומנויות אקדמיות.  

השכלה אקדמאית נתמכת: שירות חונכות אישית התומך במתמודדים בהשתלבותם  ‹
במוסדות להשכלה גבוהה. הסיוע מותאם להתמודדות עם אתגרים לימודיים, בינאישיים 

ומערכתיים במהלך הלימודים. 


