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דברי היו"ר

אז	מה	עשינו	בשנה	האחרונה?	

נאמנים	להצהרתנו	בכנס	ההקמה	שיספר"א	אמור	להיות	ארגון	של	אנשים	העוסקים	בתחום	השיקום	
הפסיכיאטרי	ולהיבנות	יחד	עם	ציבור	זה,	קיימנו	מספר	קבוצות	מיקוד	כדי	לברר	מהם	הצרכים	הבוערים	

היום	בשטח.	בקבוצות	השונות	השתתפו	כשלושים	איש	ואישה.

בכל	הקבוצות	עלה	הצורך	והרצון	להשתייך	לקהילה	מקצועית	המכוונת	לתחום	הייעודי	של	השיקום,	
בעצם	לבית	מקצועי;	להעברת	ידע	המצטבר	במקומות	שונים	ומגוונים	בארץ	אשר	לא	נחשף	לכלל	
ציבור	העוסקים	בשיקום;	להנגשת	ידע	מהעולם;	להעברת	ידע	עדכני	בתחום	השיקום	בכלל	ובנושא	

ההחלמה	בפרט.	

עוד	עלה	בדיונים	הצורך	בפריסה	ארצית	ובפעילויות	אזוריות	והייתה	הסכמה	שיש	להקים	בהקדם	אתר	
שפורומים	 הודגש	 במקביל	 שונים.	 בנושאים	 פורומים	 יתקיימו	 בו	 השיקום,	 לנושא	 שיוקדש	 אינטרנט	
אינטרנטיים	אינם	יכולים	להחליף	את	המפגש	והמגע	האישיים	ואת	השיח	הישיר	בין	אנשי	המקצוע.

לאחר	עיבוד	ההמלצות	של	קבוצות	המיקוד	התחלנו	לקיים	סדנאות	לימוד;	כמו	כן,	אנחנו	מתחילים	
בתהליך	הקמת	אתר	ותכנון	פעילות	אזורית	שתכלול	בירור	ממוקד	יותר	של	הצרכים	הייחודיים	באזורים	

השונים.	

אחד	הנושאים	שמעסיקים	אותנו	הוא	מציאת	איזון	נכון	בין	הכמיהה	שאנחנו	נחשפים	אליה	שוב	ושוב	
להתמקצעות,	בנייה	והשתייכות	לקהילה,	לבין	החיים	היום-יומיים	העמוסים	של	כל	אחד	ואחת	מאיתנו,	

העוסקים	בשיקום.

רק	התחלנו	ולפנינו	דרך	ארוכה.	אני	מקווה	שנלך	בה	יחד.

שלכם/ן,

סילביה	טסלר-לזוביק,	יו"ר	

האמור	בעלון	זה	מופנה	לגברים	ולנשים	כאחד,	ומנוסח	בחלקו	בלשון	זכר	מחמת	מגבלות	השפה	העברית.	

הדעות	המוצגות	במאמרים	הינן	של	הכותבים	ואינן	בהכרח	הדעות	המייצגות	של	יספר"א.
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חדשות מהשטח

התוכנית לבדיקת שביעות רצון 
ואיכות חיים של משתקמים נפגעי 

נפש ממסגרות שיקום בקהילה 
באמצעות סוקרים משתקמים

מאת: אסתי ויסברג, כנרת וסטמן, נועה-פרלמן קיפר, חברת "דרך הלב"
המועצה	 של	 יוזמה	 הינה	 בקהילה	 השיקום	 ממסגרות	 משתקמים	 של	 רצון	 שביעות	 לבדיקת	 התכנית	
את	 להשמיע	 מטרתה	 הבריאות.	 ומשרד	 מתמודדים	 משפחות,	 בקהילה,	 נפש	 נפגעי	 לשיקום	 הלאומית	
שלהם	 השיקום	 ממסגרות	 חיים	 ואיכות	 רצון	 לשביעות	 הקשור	 בכל	 הנפש	 נפגעי	 הצרכנים	 של	 קולם	
בקהילה	)מפעל	מוגן,	מועדון	תעסוקתי,	תעסוקה	נתמכת,	דיור	מוגן,	הוסטל,	שירותי	חונכות,	מועדון	חברתי(.	

הסוקרים	המראיינים	הם	משתקמים	בעצמם.

	הנתונים	נאספים	עבור	כל	מסגרת	בצורת	דו”ח	משוב	שנשלח	למסגרת,	מפגש	משוב	נערך	בכל	מסגרת	
בהשתתפות	נציגי	המשתקמים,	משפחות,	צוות	מקצועי,	הנהלת	המסגרת	והיזם.

שיחות	המשוב	מהוות	את	השלב	האחרון	בתהליך	הסקר,	בו	אנו	מציגים	את	ממצאי	הראיונות	תוך	השוואה	
אלו	 מרתקות	 פגישות	 תחום.	 לאותו	 שנאספו	 הנתונים	 לכלל	 ובהשוואה	 הקודם	 בסבב	 המצב	 לתמונת	
נועדו	לצורך	דיון	וחשיבה	משותפת	יחד	עם	אנשי	השיקום	והמתמודדים	במסגרות	השונות	אודות	הבנת	
נוכחותם	של	המתמודדים	במשוב	)סוקרים	ומתמודדים	 המשמעויות	והשינויים	המתבקשים	בעקבותיהן.	
מהמסגרת	עצמה(,	כשותפים	פעילים	לחשיבה	ולעשייה	בעקבותיה,	מעצימה	ומחזקת	את	הרעיון	המרכזי	

של	הפרויקט	כולו.	

יפה	לראות	כיצד	מספר	נושאים	המהווים	מאפיינים	של	מושג	ההחלמה,	עוברים	כחוט	השני	ומשותפים	
למסגרות	רבות,	על	אף	השוני	ביניהן.	כאן,	למשל,	עולה	השאלה	האם	ועד	כמה	לכבד	את	הבחירה	האישית	של	
	כל	משתקם	למרחב	אישי	וחופש	-	סוגיה	המתבטאת	לעתים	בקונפליקט	שבין	המתמודדים	לבין	אנשי	הצוות.	
המתמודדים,	יכולים	לסרב	לצאת	לפעילויות	מאורגנות	או	לגיוון	שעות	הפנאי	ואנשי	המקצוע	מתלבטים	עד	
כמה	להתעקש,	לדרבן	ולעתים	אף	לכפות	השתתפות	בפעילות.	במסגרות	רבות	קיים	תסכול	מכך	שניסיונות	
	לדרבן	לעשייה	ולהרחבת	רפרטואר	הפעולות,	נדחים	בתואנות	שונות	)“אני	מרגיש	לא	טוב”,	“אין	לי	כוח”(.	
“הופעל	 יותר	לאור	שביעות	הרצון	הגבוהה	המובעת	בעקבות	פעילות	שכזו,	בה	 עוד	 השאלה	מתחדדת	

לחץ”	על	מנת	לשדל	את	המשתקמים	להשתתף.

חוסר	שביעות	הרצון	מנושא	השיקום	החברתי	עולה	בכל	תחום	שבו	אנו	מראיינים.	במשובים	רבים	עולה	
השאלה	מהו	שיקום	חברתי	והאם	המועדונים	החברתיים	הקיימים	היום	עונים	להגדרה	זו.

טוענים	 אלו,	 תכניות	 קיום	 על	 המסגרות	 הצהרת	 למרות	 אשר	 אישית	 שיקום	 תכנית	 הינו	 נוסף	 נושא	
המשתקמים	בחלק	מהמסגרות	שאין	להם	תכניות	שיקום	אישיות.	הדיון	במשוב	מתבסס	על	ההבנה	של	

המושג,	על	תפיסת	המשתקמים	את	הנושא	גם	כשיש	להם	תכנית	אישית	ועוד.	

בתוך	 מקצוע	 ואנשי	 מתמודדים	 שמקיימים	 האינטנסיביים	 לחיים	 בלבד	 הצצה	 מהווה	 להלן	 שתואר	 כל	
המסגרות.	לדעתנו,	המשובים	מאפשרים	למסגרות	השיקום	עצירה	לרגע	קט,	השתהות	והתבוננות	מעמיקה	
האפשרות	 על	 שמחים	 אנו	 ההמשך.	 לגבי	 תובנות	 והפקת	 בהן	 המתרחשים	 התהליכים	 ועל	 עצמן	 על	
estiw@yozma.biz 	 	 	 	 שניתנה	לנו	להיות	שותפים	ואשר	אינה	מובנת	מאליה.		

נוכחותם של 
המתמודדים במשוב... 

כשותפים פעילים 
לחשיבה ולעשייה 

בעקבותיה, מעצימה 
ומחזקת את הרעיון 

המרכזי של הפרויקט 
כולו.

mailto:estiw@yozma.biz
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“המודעות לבריאות הנפש” במרכז 
קורס מיתוג במחלקה לתקשורת 

חזותית בשנקר 

מאת: בשמת אדמון, דוברת עמותת אנוש
כיצד	ניתן	לשנות	את	התדמית	של	חולי	הנפש?	מהי	הטרמינולוגיה	הנכונה	שיש	להשריש	בקרב	הקהל	

הרחב?	כיצד	נקבעים	הגבולות	שמציינים	מי	נורמאלי	ומי	לא,	האם	דיכאון	הוא	מחלת	נפש	או	ביטוי	
למצב	רוח	מחורבן	והאם	על	אימהות	‘לשקול	מילים’	כשהן	מדברות	לבנותיהן	רק	כדי	שלא	יהפכו	אותן	

לאנורקטיות?

תשובות	לכל	השאלות	הללו	ניסו	לתת	באופן	גרפי/מילולי/חזותי	סטודנטים	במחלקה	לתקשורת	בשנקר,	
בפרויקט	ייחודי	בתחום	המיתוג	שעסק	בנושא	בריאות	הנפש.

חדשות מהשטח

במהלך הסמסטר 
יצר כל צוות קמפיין 

פרסומי המטפל 
בזווית אחת מתוך 

העולם המורכב 
המכונה ‘המודעות 

לבריאות הנפש’. 

בהנחייתה	 בשנקר,	 חזותית	 לתקשורת	 מהמחלקה	 סטודנטים	 	13
המודעות	 בקידום	 העוסק	 פרסומי	 קמפיין	 יצרו	 מוסנזון,	 ורד	 של	
הסטודנטים	 נחשפו	 הקורס	 של	 הראשון	 בחלקו	 הנפש.	 לבריאות	
של	 סדרה	 באמצעות	 אותו,	 המובילות	 השונות	 ולגישות	 לתחום	
מפגשים	עם	העוסקים	בתחום:	צופית	גרנט	והנהלת	אנוש,	גורמים	
מתחום	הפסיכיאטריה,	מפגשים	עם	זוויות	שונות	של	עולמות	התוכן	
קמפיין	 צוות	 כל	 יצר	 הסמסטר	 במהלך	 הנפש.	 בבריאות	 הנוגעים	
המכונה	 המורכב	 העולם	 מתוך	 אחת	 בזווית	 המטפל	 פרסומי	
ליצור	קמפיין	פרסומי	 ‘המודעות	לבריאות	הנפש’.	המטרה	הייתה	
המלווה	 הסטיגמה	 לשינוי	 המודעות,	 לקידום	 יפעל	 זווית,	 שיאיר	
את	האנשים	המתמודדים	עם	מגבלה	נפשית,	להרחבת	המודעות,	

לקידום	דיאלוג	ולפתיחות	לנושא.	

קמפיין	 הגיש	 סטודנט	 כל	 הבריף,	 ומילוי	 הנושא	 למידת	 לאחר	
מלא,	כולל	שימוש	ב-	7	ערוצי	מדיה	לפחות,	בהתאם	לנושא	וסוג	
המסר:	תשדיר	TV	,	תשדיר	רדיו,	מודעה	לעיתונות,	שילוט,	פרסום	
באינטרנט	-	חובה	מדיות	נוספות	לבחירה:	פרוספקט,	BTL,	גרילה	

-	לפי	אופי	הקמפיין.

סימנים	 מאבחון	 נושאים:	 של	 רחב	 במנעד	 נגעו	 שהוצגו	 הקמפיינים	
טרמינולוגיה	 למציאת	 ועד	 ההתבגרות	 בגיל	 לסכיזופרניה,	 מקדימים	
חדשה	למילים	“מחלת	נפש”,	טיפול	בסטיגמה,	בחוסר	הקשבה,	העלאת	

השאלה	“מי	נורמאלי”,	קמפיין	בנושא	דיכאון,	אנורקסיה	ועוד.	

שיתוף	הפעולה	נולד	כחלק	מהמאבק	של	עמותת	אנוש	בסטיגמה	
הקשה	שדבקה	באנשים	המתמודדים	עם	מחלות	נפש.	

חשובה	 עצמה	 “הטרמינולוגיה	 אנוש:	 מנכ”לית	 הדס,	 הלה	 ד”ר	
ומעצבת	את	החשיבה.	אם	פעם	היה	נהוג	לכנות	אנשים	עם	מגבלה	
נפשית	‘חולי	נפש’	ולאחר	מכן	‘נכי	נפש’,	הרי	שהצלחנו	לשנות	את	
הטרמינולוגיה	ואנו	בעמותה	מכנים	את	החברים	‘מתמודדים’	שכן	
הם	מתמודדים	עם	מגבלה	נפשית	כמו	כל	אחד	מאיתנו	שמתמודד	

עם	בעיה	כלשהי	בחיים”.	

תהליך	 עברו	 “הסטודנטים	 בשנקר:	 הקורס	 מנחת	 מוסנזון,	 ורד	
נותנים	 שאנחנו	 המקצועיים	 שלכלים	 והבינו	 מאוד	 משמעותי	
לו	 שאין	 אחד	 אין	 בתחום.	 לעשייה	 להביא	 כוח	 הרבה	 יש	 להם	
קשר	כזה	או	אחר	לנושא	בריאות	הנפש	ואני	שמחה	שהייתה	לנו	
האפשרות	לתת	לסטודנטים	שלנו	לעסוק	בנושא	משמעותי	כל-
bosmat_admon@enosh.org.il 	 	 כך”.	

mailto:bosmat_admon@enosh.org.il
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קורס “מתמודדים בהנהלות” 
עמותת אנוש 

מאת: אילאיל צין
תפקיד	הוועד	המנהל	בעמותות	ובמלכ”רים	הוא	לגבש	את	החזון,	לייצג	את	העמותה,	להיות	אחראי	על	
עיצוב	מדיניות	הארגון,	לפתח	תוכנית	אסטרטגית,	לגייס	משאבים	ולייצג	את	האוכלוסיות	שאותן	משרת	

הארגון.

לכך	 מכרעת	 חשיבות	 יש	 פסיכיאטרית,	 מגבלה	 עם	 למתמודדים	 שירותים	 המעניקה	 אנוש,	 בעמותת	
שתהיה	בסניפים	השונים	נציגות	של	המתמודדים	בהנהלות	המתנדבות.	התפיסה	של	העמותה	גורסת,	כי	
האוכלוסייה	שאותה	משרת	הארגון	צריכה	לקחת	חלק	בהנהגת	הארגון	ובקביעת	המדיניות	של	העמותה.

בתחילת	חודש	דצמבר	2009	נפתח	קורס	“מתמודדים	בהנהלות”	בהנחיית	הגב’	פרסיאדה	אדירי,	ובסיוע	
של	המרכז	למנהיגות	מתנדבת	של	הג’וינט	וקרן	לזלו	נ.	טאובר.	זהו	צעד	משמעותי	בשילוב	חברי	אנוש	
המתמודדים	עם	מגבלה	פסיכיאטרית	בעשייה	בעמותה,	הן	כעובדים	והן	כמקבלי	החלטות	בוועד	מנהל	
עמותת	 של	 בגישה	 שחל	 השינוי	 קיצוני	 כמה	 עד	 המדגיש	 מסוגו	 ראשון	 קורס	 זהו	 המקומיות.	 ובהנהלות	
אנוש	-	מעמותה	הפועלת	‘למען’	אלו	המתמודדים	עם	מגבלה	פסיכיאטרית	לעמותה	היוצרת	את	המרחב	
להשתלבות	אמיתית	של	המשתקמים	בקביעת	עתידם	ומעמדם,	מעודדת,	מכוונת	ומדריכה	את	המתמודדים	

לפעול	למען	עצמם.

מטרות	הקורס	של	הכשרת	המתמודדים	לכהן	בהנהלות	המתנדבות	הן:
הכשרה	של	המתמודדים	לכהן	כחברים	בוועד	המנהל	של	העמותה	ובוועד	המנהל	של	כל	סניף	וסניף,	 	�

והעצמתם.
העלאת	מוטיבציה	והקטנת	חרדה	לשמש	בתפקיד	חבר/ת	ועד	מנהל. 	�
מתן	כלים	מקצועיים	למתמודדים	שאמורים	לשמש	חברי	ועד	מנהל. 	�

הקמת	קורס	הניתן	“לשכפול”	בשנים	הבאות. 	�
שילוב	מוצלח	של	מתמודדים	בהנהלות	המתנדבות	בסניפים. 	�

קידום	אוכלוסיית	המתמודדים	בתוך	הסניף. 	�

זהו	קורס	ראשון	מסוגו	בשאיפה	וכוונה	שיבואו	עוד	אחריו.	הקורס	הראשון	הורכב	מ-	12	מפגשים	והסתיים	
בחודש	פברואר	2010,	השתתפו	בו	כ-	20	נציגים	מרחבי	הארץ,	כולם	בעלי	מוטיבציה	ורצון	לקחת	חלק	

בהנהגות	המקומיות	על	מנת	לקדם	את	האינטרסים	של	קהילת	המתמודדים	ולגרום	לשינוי.

רשמיה	 על	 מתמודדת	 סיפרה	 עלי”	 שסומכים	 תחושה	 שייכות,	 תחושת	 לי	 נותן	 “הקורס	
מהמפגש	הראשון:	“...כפי	שאנוש	היו	בשבילנו	במצבים	שלא	הרגשנו	טוב,	עכשיו	אנחנו	בצד	
השני	ואנחנו	באים	ללמוד	ולתת	מעצמנו	לטובת	אנוש	ולטובת	הסניף	שלנו.	כפי	שכל	אדם	
רוצה	להתקדם,	גם	אנחנו	רוצים	להתקדם	הלאה.	הקורס	נותן	לי	תחושת	שייכות	-	לסניף	
לי	כוח.	בעצם	 ונותן	 זה	מראה	על	איכפתיות	 שלי,	תחושה	שסומכים	עלי	בהרבה	דברים.	
העובדה	שאני	עוזרת	לאחרים	להתחזק,	אני	משיגה	את	החוזק	שלי	ואת	היכולת	להמשיך	

לשנות	דברים	בשטח.	“

illilltzin@gmail.com

זהו צעד משמעותי 
בשילוב חברי אנוש 

המתמודדים עם 
מגבלה פסיכיאטרית 
בעשייה בעמותה, הן 
כעובדים והן כמקבלי 
החלטות בוועד מנהל 
ובהנהלות המקומיות.

חדשות מהשטח

mailto:illilltzin@gmail.com
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חדשות מהשדה 
המחקרי

אנשים עם בעיות נפשיות קשות 
של  משולבת  ראייה  בישראל, 

מערכות השירותים

נפשיות	 בעיות	 עם	 האנשים	 מספר	 את	 לאמוד	 המחקר	 מטרת 
לשיקום	 הפוטנציאלית	 היעד	 אוכלוסיית	 את	 המהווים	 קשות	
כוללני	 לתכנון	 כבסיס	 השונות,	 במערכות	 השירותים	 היקף	 ואת	
ולחיזוק	הקשר	בין	המערכות	השונות.	 של	פיתוח	שירותי	שיקום	

למחקר	שני	חלקים:

נפשיות  בעיות  עם  לאנשים  השירותים  מערכות  ראשון:  חלק 
קשות:

בסל	 כיום	 מוגדרים	 שאינם	 נוספים	 שירותים	 בפיתוח	 צורך	 יש	 	�
השירותים.

הפעלת	חוק	השיקום	באופן	הדרגתי	מביאה	למצב	שבו	מערכת	 	�
של	 ראשוניים	 בשלבים	 באנשים	 לטפל	 ערוכה	 אינה	 השיקום	

מחלה	גם	אם	עקרונית	הם	זכאים	לשיקום.
לא	קיימת	הערכה	לגבי	סך	האנשים	הזקוקים	לשיקום,	כמו-כן	 	�
דבר	 השיקום,	 למערכת	 נגישות	 להן	 שאין	 אוכלוסיות	 יש	 עדיין	

היוצר	מורכבות	בתקצוב	של	שיקום	בבריאות	הנפש.
הסטיגמה	מהווה	מכשול	לקבלת	שירותים. 	�

בין	 כפולה	 תחלואה	 של	 מקרים	 לגבי	 בטיפול	 האחריות	 פיצול	 	�
המשרדים	השונים	עלול	להוביל	למצב	של	“נפילה	בין	הכיסאות”	
מהמערכות,	 אחת	 לאף	 התאמה	 אי	 בשל	 מענה	 קבלת	 וחוסר	

ובשל	העדר	שירותים	מתאימים.	

חלק שני : אנשים עם בעיות נפשיות קשות: שימוש בבסיס נתונים 
משולב ממערכות שונות

הוגדרו	שלוש	קבוצות	יעד	פוטנציאליות	לשיקום:
קבוצה א:	כוללת	אנשים	שרוב	רובם	זכאים	על	פי	חוק	לשיקום	 	�

פסיכיאטרי	)כ-	70,085(
בעלי	 אנשים	 	27,195 ובנוסף	 א’	 קבוצה	 את	 כוללת	 ב:  קבוצה  	�
סכיזואפקטיביות	 הפרעות	 )סכיזופרניה,	 קשות	 אבחנות	
ומעלה.	 	40% של	 נפשית	 נכות	 בעלי	 אינם	 אך	 ודלוזיונליות(	

בסה”כ-	97,280
שהיו	 אנשים	 	23,294 ובנוסף	 ב’	 קבוצה	 את	 כוללת	 ג:  קבוצה  	�
באשפוז	פסיכיאטרי	יותר	מאשר	פעם	אחת,	או	שהיו	באשפוז	

ממושך.	בסה”כ-	120,574	

על פי ממצאי המחקר	

מספר	האנשים	המתמודדים	עם	בעיות	נפשיות	קשות	נאמדת	
בכ-120,000	איש.	

מאז	2002	נכנסים	בכל	שנה	כ-2000	אנשים	חדשים	למעגל	
השיקום	הפסיכיאטרי.

בשנת	2007	קיבלו	שיקום	פסיכיאטרי	כ-	16,000	איש.	

הדיור,	 בתחום	 שיקום	 קיבלו	 איש	 	8000 שנתנו:	 השירותים	
במועדון	 חברים	 היו	 כ-7,000	 התעסוקה,	 בתחום	 כ-9500	

חברתי	ו-1,900	קיבלו	חונכות.

	12% א’,	 מקבוצה	 	16% הם	 שיקום	 שירותי	 מקבלי	 שיעור	
מקבוצה	ב’,	ו-10%	מקבוצה	ג’.

בשנת	2007,	17%	מקרב	מקבלי	השיקום	היו	בעלי	100%-70%	
נכות	נפשית,	69%	בעלי	69%-50%	ו-14%	בעלי49%-40%.

שיעורי	הנשירה	מהמערכת	)עקב	פטירה,	התקדמות	ויציאה	
ממסגרת	שיקום,	חוסר	אפשרות	להיקלט	במסגרות	הקיימות(	

ירדו	מכ-30%	ב-1997	לכ-15%	ב-2007.	

לאנשים	 בשירותים	 במיוחד	 גידול	 היה	 התעסוקה	 בתחום	
ברמת	תפקוד	גבוהה	יותר.	

מ-39%	 עלה	 שיקום	 שירותי	 מקבלי	 בקרב	 הנשים	 שיעור	
ב-1997	ל-45%	ב-2007.

75%	מבין	אלה	שקיבלו	אי	פעם	שיקום	פסיכיאטרי	התחילו	
לקבלו	בעשר	השנים	האחרונות.

שמתגורר	 מי	 עבור	 גדל	 פסיכיאטרי	 שיקום	 לקבל	 הסיכוי	
בישוב	יהודי,	עבור	מי	שמתגורר	בישוב	ברמה	סוציו-כלכלית	

נמוכה,	ועבור	מי	שמוכר	במערכות	אחרות.

מספר	האנשים	שעוברים	אשפוז	פסיכיאטרי	מלא	אינו	גדל	
מתחילת	שנות	התשעים.

ירידה	בשיעור	הנשים	בקרב	אנשים	שהיו	 לאורך	השנים	יש	
באשפוז	פסיכיאטרי,	ועלייה	מסוימת	בשיעור	הצעירים	בגילאי	

18-29	שהיו	באשפוז	מלא.

תקציר	דו”ח:	מכון	מאיירס-ג’וינט-ברוקדייל	ומשרד	הבריאות,	שירותי	בריאות	הנפש

עיקרי הדברים לוקטו על-ידי מיכל וולפסון 

לדוח המלא:
http://brookdaleheb.jdc.org.il/?CategoryID=156&ArticleID=9

http://brookdaleheb.jdc.org.il/?CategoryID=156&ArticleID=9
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בהיבטים	 הסתפקו	 שלא	 פסיכיאטרים	 ע”י	 ומונהג	 נוסד	 	,WAPR פסיכוסוציאלי	 לשיקום	 העולמי	 הארגון	
רפואיים	אלא	דוגלים	במרכזיות	השיקום	בתחלואת	הנפש.	

הקונגרס	התכנס	הפעם	לראשונה	בבנגלור,	הודו,	שבה	מצוי	הסניף	הגדול	והפעיל	ביותר.	הייתי	הישראלי	
יחיד	בין	כאלף	משתתפים	מ-55	מדינות.	רוב	הבאים	מהודו	)כ-	800	איש(	אינם	סגל	רפואי	אלא	עובדי	
קהילה,	מתנדבים	לא	מקצועיים	מארגוני	צדקה	)כגון	נזירות	קתוליות(.	במשך	שלושה	ימים	גדושים	הוצגו	
כ-600	פרזנטציות	ופוסטרים	במושבים	מקבילים,	רובם	מתייחסים	להודו	ולארצות	סמוכות	ומעט	לסין,	ליפן	
ולרוסיה,	שמסורתן	ותרבותן	שונות.	הייתה	חלוקה	שווה	בין	נושאים	רפואיים	ונושאים	שיקומיים-חברתיים,	

כולל	מתמודדים	ומשפחות	)שיש	להם	ייצוג	בהנהלת	הארגון(.

לרפואה	המערבית	בהודו	יש	מעמד	מקובל,	ואין	לה	תחרות	של	ממש	ממסורת	רפואית	מקומית	)בניגוד	
לסין(.	ייתכן	שתרם	לכך	השלטון	הבריטי	הממושך,	והשפעת	המיעוט	המוסלמי	בעבר	ובהווה.	ברוב	מדינות	
הודו,	האוכלוסייה	המוסלמית	יותר	עירונית,	משכילה	ומיוצגת	במקצועות	החופשיים.	במספרים:	על	כל	מיליון	
תושבים	יש	בהודו	300	רופאים	ו-1000	מיטות	אשפוז	)לא	כולן	ברמה	ותקן	מערבי(.	אך	מצב	בריאות	הנפש	
נחות	יותר:	בסה”כ	5000	פסיכולוגים	ופסיכיאטרים	)יחס	של	4	למיליון	נפש(,	ו-25,000	מיטות	פסיכיאטריות	

)יחס	של	20	למיליון	נפש(	שחלקן	במוסדות	בידוד	והרחקה,	לא	טיפול	ממש.

נכבד	מרפואת	 הממשל	בהודו	תומך	מילולית	באל-מיסוד,	בפועל	עושה	מעט	מאוד.	חלק	
הנפש,	וכמעט	כל	מסגרות	השיקום	מתנהלים	ע”י	ארגוני	צדקה	ומתנדבים	במימון	בינלאומי.	
במדינת	ענק	זו	)כשישית	מאוכלוסיית	העולם(	יש	גם	מקרים	חריגים	מרשימים,	כמו	המרכז	
הילודה	 שיעור	 מחקר.	 ומכוני	 מרפאות	 גדול,	 חולים	 בית	 	- 	NIMHANS בבנגלור	 הלאומי	
)משפחות	 רחוב	 דיירי	 להמוני	 גורמת	 לערים,	 מהכפרים	 המונים	 וזרימת	 בהודו	 הגבוה	
אנושית	 בצורה	 להכיל	 שיכלו	 השבטיות	 מהקהילות	 לניתוק	 עירוניים,	 ולסלאמס	 שלמות(	

נכויות	ולמחלות,	ולעומס	עצום	של	תחלואות	נפש	ועלייה	בהתאבדויות.

המלצות	הקונגרס	)חלקן	מופעלות	בהודו	ובאסיה(	שעיקר	הטיפול	הרפואי	)כולל	תרופות(	
יינתן	בקהילה	ע”י	סגל	רפואי	ופרה-רפואי	כללי	)רופאי	משפחה(	-	בהדרכה	והכוונה	של	

פסיכיאטרים	כאשר	מאמץ	ודגש	מוגבר	יופנה	לתחום	השיקום	בקהילה.	

שתחלואת	 בישראל(	 גם	 )כמו	 ובמערב	 במזרח	 העולם,	 ארצות	 מרוב	 שעולה	 התמונה	
מקרים	 למעט	 עליה,	 בקו	 וחומרתה	 כשהיקפיה	 אפילו	 ומקופחת	 לרעה	 מופלית	 הנפש	

חריגים;	במלזיה	)עם	כ-27	מיליון	תושבים(	כרבע	מ-5000	מיטות	פסיכיאטריות	הן	בבתי-חולים	כלליים,	
והם	מגלגלים	יותר	אשפוזים	מאשר	בתי	החולים	הפסיכיאטריים.	

www.reuth.org.il	”ו”רעות	www.ozma.org.il	”“עוצמה	עמותות	של	באתרים	מופיעה	יותר	נרחבת	סקירה

 ozma.office@gmail.com

המלצות הקונגרס 
)חלקן מופעלות בהודו 

ובאסיה( שעיקר 
הטיפול הרפואי )כולל 
תרופות( יינתן בקהילה 

ע”י סגל רפואי 
ופרה-רפואי כללי 

)רופאי משפחה( - 
בהדרכה והכוונה של 

פסיכיאטרים כאשר 
מאמץ ודגש מוגבר 

יופנה לתחום השיקום 
בקהילה. 

חדשות מהעולם

WAPR סיקור קונגרס
12-15 לנובמבר 2009, בנגלור, הודו

מאת: פרופסור אלי שמיר

שלט	“ברוכים	הבאים”	בכניסה	לכנס

mailto:ozma.office@gmail.com
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חדשות מהעולם

כל מתמודד המעוניין 
בכך מוזמן להשתתף 

בקורסים, לכל סטודנט 
יש חופש בחירה לגבי 

הקורסים, סטודנטים 
המעוניינים ויכולים 

מוזמנים לסייע כעוזרי 
הוראה, לפתח קורסים, 

ליזום פרויקטים, 
ולהשתתף במנגנון 

הארגוני של המרכז.

מרכז ההחלמה 
באוניברסיטת בוסטון

מאת: ד"ר גליה מורן
 Center for Psychiatric(	הפסיכיאטרי	השיקום	במרכז	להחלמה	ההשכלה	תכנית	את	מקרוב	להכיר	זכיתי
הבאים	 המתמודדים	 דוקטורט.	 פוסט	 כחוקרת	 שם	 שהותי	 במשך	 בוסטון	 באוניברסיטת	 	)Rehabilitation
בוסטון.	 אוניברסיטת	 של	 אינטגראלי	 לחלק	 ונחשבים	 סטודנטים,	 אלא	 “מטופלים”	 נקראים	 אינם	 למרכז	
פסיכיאטריות.	 הפרעות	 עם	 מתמודדים	 משתתפים	 בהם	 סמסטריאלים	 קורסים	 מגוון	 מספקת	 התכנית	
הקורסים	מתמקדים	בשלושה	תחומים:	בניית	מיומנויות	לקראת	עבודה	)למשל	מיומנויות	מחשב(,	פיתוח	
אישי	)שירה	ותיאטרון(	והעצמה	)פעילויות	נוגדות	סטיגמה(.	המורים	במרב	הקורסים	הם	בעצמם	מתמודדים,	

ובכך	מהווים	דוגמה	חיה	להחלמה.	

המרכז	מושתת	על	עקרונות	וערכי	גישת	ההחלמה	הכוללים	התמקדות	בפרט	)personhood(,	אפשרות	
 growth( ההחלמה	 בתהליך	 להתקדם	 יכול	 שאדם	 וההכרה	 	)involvement( מעורבות	 	,)choice( בחירה	
potential(.	ערכים	אלו	מתבטאים	באופנים	הבאים:	כל	מתמודד	המעוניין	בכך	מוזמן	להשתתף	בקורסים,	
לכל	סטודנט	יש	חופש	בחירה	לגבי	הקורסים,	סטודנטים	המעוניינים	ויכולים	מוזמנים	לסייע	כעוזרי	הוראה,	

לפתח	קורסים,	ליזום	פרויקטים,	ולהשתתף	במנגנון	הארגוני	של	המרכז.	

רבים	מהקורסים	מהווים	מקום	בו	ניתן	לדבר	על	ההתמודדות	עם	מחלה	פסיכיאטרית	באופן	פתוח.	האווירה	
בקורסים	היא	של	תקווה	והעצמה.	סטודנטית	אחת	מספרת	“שנים	נמנעתי	מלהשתתף	בתכניות	שיקום	כי	
לא	הייתי	מסוגלת	לזהות	את	עצמי	עם	אוכלוסיה	של	אנשים	הסובלים	מבעיות	נפשיות.	הסטיגמה	הפנימית	
שלי	הייתה	חזקה	כל	כך	שהכחשתי	את	המחלה	שלי,	והדבר	לא	אפשר	לי	להיעזר	על	מנת	להתקדם	
אחרת.	 מרגישה	 שאני	 הראשון	 המקום	 היא	 בוסטון	 באוניברסיטת	 ההשכלה	 תכנית	 ההחלמה.	 בתהליך	
הגישה	היא	כל	כך	חיוביות	ואופטימית.	מתייחסים	אלי	כאל	אדם	ולא	כאל	חולה,	והציפיות	הן	בהתאם.	אני	
פוגשת	אנשים	אחרים,	בעלי	אבחנה	דומה	לשלי	-	ורואה	אותם	מתפקדים	ומלמדים	-	כך	שאני	אומרת	

לעצמי,	אם	הם	יכולים	-	גם	אני	יכולה.”	

המרכז	נחווה	כמקום	בטוח,	לא	בקורתי	ותומך,	בו	אפשר	להתאמן	ביצירת	קשרים	אישיים,	לקיחת	אחריות	
בתפקידים	שונים	והתנסות	במיומנויות	מגוונות	)כמורים,	מארגני	פרויקטים,	עוזרי	הוראה	וסטודנטים(.	מרכז	
ההחלמה	מספק	מענה	למרכיב	מרכזי	בתהליך	ההחלמה,	המכונה	פיתוח	מוכנות	)Readiness(	-	עידוד	
היוזמה	וכוח	הרצון	שפעמים	רבות	נשברות	בהתמודדות	המפרכת	עם	מחלה	פסיכיאטרית	והשלכותיה.	
גם	במדינתנו	יש	מקום	לייסד	מרכז	דומה	שיסייע	לרבים	המדשדשים	בהתמודדותם	למצוא	דרך	להתקדם	

במסע	ההחלמה	האישי	שלהם.

galia.moran@gmail.com

mailto:galia.moran@gmail.com
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ראיון עם ארי ירדני,
יו”ר עמותת לשמ”ה המתחדשת

מאת: גלית פלג, רכזת יספר"א
מה תפקידך ומה המטרות של עמותת לשמ”ה?

לפני	מספר	חודשים	נבחרתי	לשמש	כיו”ר	עמותת	לשמ”ה,	לשילוב	מתמודדים	והעצמתם.	המטרה	שלנו	
כרגע	ליצור	המשכיות	למטרות	והעשייה	שנעשתה	בעבר	על	ידי	חלוצים	בתחום,	ולהגיע	להסכמה	בדבר	
ועוד	 אני	 כי	 ומוטיבציה	 מעורבות	 ליצור	 כולם,	 את	 לחבר	 לי	 חשוב	 לוקחת.	 המתחדשת	 שלשמ”ה	 הכיוון	
בודדים	לא	נוכל	להוביל	את	זה	לבד.	כרגע	אנחנו	בעיצומו	של	תהליך	הגדרת	החזון,	המטרות	והיעדים	תוך	
התייחסות	לרעיונות	שעלו	בקבוצות	המיקוד	שעבדו	בכנס	“מדברים	מניסיון”	כמו	גם	היכרות	הדדית	ובדיקת	

שיתופי	פעולה	עם	ארגונים	אחרים.

חושב  אתה  ואיך  הציבורית  פעילותך  במהלך  מטרות  להשגת  בדרך  בפניך  שעומדים  האתגרים  מהם 
שתוכל להתגבר עליהם?

רוצים	 אנחנו	 בשטח.	 המתמודדים	 כל	 של	 כוחות	 איחוד	 זה	 בפנינו	 שעומד	 הגדול	 שהאתגר	 חושב	 אני	
בתחום	 החלוצים	 עם	 שיתוף	 מוטיבציה,	 של	 טובה	 באווירה	 בצוות	 לעבוד	 היום,	 עד	 שקרה	 ממה	 ללמוד	
כגון	צביאל	רופא,	אבי	אורן	שהקים	את	עמותת	לשמ”ה,	ישראל	סייקס	ואחרים	ובדרך	זו	לסחוף	אנשים	
אחרים	למעורבות	וללקיחת	תפקידים.	שיתוף	פעולה	בינינו	יקרין	החוצה,	לשותפים	האחרים	שירצו	להיות	
הנכויות	 ארגוני	 סוגי	 כל	 את	 ומאחד	 קואליציות	 על	 המושתת	 ארגון	 להיות	 נוסף,	 אתגר	 מהתהליך.	 חלק	
והמשפחות.	דבר	זה	יקנה	לנו	כוח	פוליטי,	כלכלי,	וכוח	ממוקד	למימוש	הצפיות	והצרכים	שלנו.	אולם,	ברור	

לי	שבתור	התחלה	קודם	עלינו	ליצור	איחוד	בתוכנו	ורק	אחר	כך	עם	ארגוני	הנכים	והמשפחות.	

מה בתהליך האישי שעברת הביא אותך לתפקידך כיום?
והייתי	אומר	שהמשבר	האחרון	של	הגירושין	שלי	היה	משבר	מכונן	שהביא	אותי	 מגיל	17	אני	מתמודד	
להיות	פעיל	בתחום	ולהכרה	במוגבלות	שלי.	החלטתי	לא	להדחיק	ולהכיר	בזכויות	שלי	כאדם	עם	מגבלה	
והיום	אני	מחפש	את	קבוצת	השווים	ומרגיש	בנוח	עם	פעילים	בתנועת	הצרכנים,	איתם	אני	מרגיש	שזו	
חברות	נפש	ושותפות	לכל	החיים	והייתי	רוצה	לקדם	איתם	את	הארגון	שישמש	עבורנו	כבית.	ההתארגנות	
המשותפת	שלנו	חשובה	לי,	אני	מרגיש	עוצמה	בלהיות	פעיל	ולהשמיע	את	קולם	של	מתמודדים	רבים	כל	
כך	שאין	להם	כמעט	“קול”	והייתי	רוצה	שנגיש	סיוע	והכוונה	למתמודדים	חדשים.	גם	אם	לא	אהיה	פעיל	
הם	 שלי	 והעמיתים	 משפחה	 של	 סוג	 אנחנו	 הצרכנים,	 בארגון	 פעיל	 להיות	 אמשיך	 תמיד	 המנהל	 בוועד	

כחברים	ואחים.	

בעולם אידיאלי, היכן היית שואף לראות את תנועת הצרכנים בעוד 5 שנים ומה עשויה להיות תרומתה?
הייתי	רוצה	לראות	את	תנועת	הצרכנים	מייצגת	את	נכי	הנפש	בכל	פורום	אפשרי,	מקדמת	חקיקה	לשילוב	
נכי	נפש	בקהילה,	כדוגמת	חוק	לרון,	על	מנת	שיחיו	חיים	נורמטיביים	בקהילה	ויהיו	יצרניים	ופעילים.	חוק	
הצרכנים	 תנועת	 את	 רואה	 אני	 לרעה.	 מפלה	 ועדיין	 מספיק	 לא	 שהוא	 למרות	 טובה	 התחלה	 הינו	 לרון	
הינו	 הבריאות	 משרד	 של	 תפקידו	 מהבידול,	 מתחילה	 הבעיה	 הנפש.	 בבריאות	 הרפורמה	 את	 כמובילה	
לפקח	ומאידך,	הטיפול	והשירות	צריכים	להינתן	במסגרת	קופות	החולים.	אני	רוצה	נורמליזציה,	שאנחנו	
נהיה	משולבים	ונהנה	משירותים	כמו	כל	האזרחים	בקהילה.	אני	רואה	אותנו	בעוד	חמש	שנים	מייצגים,	

עוזרים	בסנגור	ובמיגור	הסטיגמה	ובפיתוח	שירותים	עבור	עצמנו.

אנחנו	רוצים	ייצוג	בוועדה	המייעצת	של	הנציבות	שוויון	לזכויות	אנשים	עם	מוגבלויות	במשרד	המשפטים.	

ראיון עם דמות מפתח 
בשיקום

התפיסה שמישהו 
יוכל לייצג אותנו ולדבר 
בשמנו מקוממת אותנו. 

העצמה והעצמאות 
האמיתית בקהילה 

תוכל להגיע רק מזה 
שנעזור לעצמנו. 
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נציבות	השוויון	צריכה	להיות	הבית	שלנו	שדואגת	לזכויות	שלנו	ואם	יש	אפליה	של	נכי	הנפש	אז	זו	שערורייה.	
לא	מספיק	שיש	נציג	שהוא	מייצג	בן	משפחה	חייב	שיהיה	נציג	מתמודד	שדואג	לזכויות	שלי.	

כמו	כן,	תחום	נגישות	מתמודדים	הינו	תחום	מקופח	ומופלה	לרעה	בין	השאר	גם	כי	אנחנו	לא	נחשפים	
בגלל	הסטיגמה	ולא	עושים	עצומות.	נגישות	לזכויות	של	מתמודדים	ושירותים	אינה	ברורה	ואין	פיקוח.	זאת	
נגישות	אחרת	לא	פיזית	של	מעקה	או	רמפה,	זה	ההבדל	בין	פרסום	מוצר	שנראה	לעין	לבין	פרסום	שירות	

שצריך	הסבר	ומודעות,	דבר	שלא	קורה	כיום.	

מה בתמהיל הפעם יהיה שונה מניסיונות בעבר להקמת ארגוני צרכנים?
אני	לא	יודע,	רק	הזמן	ישפוט.	אני	מאד	מקווה	שהפעם	נצליח	לצמוח	כעמותה	משמעותית	בתחום	על	סמך	
למידה	מהניסיון	והסקת	מסקנות.	מתוך	הבנה	שיש	שחיקה	ומשברים,	החלטנו	הפעם	שלכל	בעל	תפקיד	
יהיה	סגן	כדי	שהעבודה	תוכל	להמשיך	גם	אם	הוא	לא	זמין.	כמו	כן,	יש	שקיפות	ותיעוד	וכל	דבר	שנתכנן	

קודם	נוודא	שיש	משאבים	כדי	לתגמל	אנשים	גם	כספית	לפחות	על	החזרי	נסיעות	וביטול	זמן.

מה לדעתך אנשי המקצוע יכולים לעשות כדי לסייע בהגשמת חלומות אלו?   
אני	רואה	באנשי	המקצוע	פרטנרים	ומצפה	מהם	להקשיב	לנו	הקשבה	אמיתית	ולעבוד	בשיתוף	פעולה	
באופן	שוויוני	ולא	פטרנליסטי	וליזום	איתנו	פרויקטים	יד	ביד.	כיום	יש	הרבה	רצון	טוב	בשטח	ואני	מברך	
על	שיתופי	הפעולה	שכבר	התחילו	.	בזכות	הובלה	משותפת	המושתתת	על	הקשבה	ושילוב	כוחות,	הידע	

המקצועי	והניסיון	הייחודי	שלנו,	נוכל	לראות	התקדמות.

האם לדעתך נכון שהוועד המנהל יורכב ממתמודדים או שעדיף לשתף אנשים חיצוניים עם ניסיון בהקמת 
ארגונים?

הייחודי	 הקול	 את	 ישמיעו	 שמתמודדים	 הוא	 העמותה	 את	 מנהלים	 שמתמודדים	 בעובדה	 המוסף	 הערך	
שלהם.	אנחנו	חווים	את	ההתמודדות	ביום	יום	ומכירים	את	השטח	וצרכיו	הכי	טוב.	התפיסה	שמישהו	יוכל	
לייצג	אותנו	ולדבר	בשמנו	מקוממת	אותנו.	העצמה	והעצמאות	האמיתית	בקהילה	תוכל	להגיע	רק	מזה	
שנעזור	לעצמנו.	האתגר	שלנו	הוא	לבדוק	איך	אנחנו	בונים	בסיס	חזק	ושומרים	על	הצביון	הייחוד	שלנו	

כארגון	צרכנים	ועדיין	יוצאים	החוצה	לשיתופי	פעולה	עם	ארגונים	ואנשי	מקצוע.	

אני	רוצה	להודות	על	השותפות	והעשייה	המשותפת	לשאר	חברי	וועד	המנהל	של	“לשמה”:	שולה	אלפרוביץ,	
שירה	אלפיה	סגן	יו”ר,	עו”ד	דני	מאירוביץ	וברק	הר	לב.

 ariyardeni@walla.com

ראיון עם דמות מפתח בשיקום

האתגר שלנו הוא 
לבדוק איך אנחנו 
בונים בסיס חזק 

ושומרים על הצביון 
הייחוד שלנו כארגון 
צרכנים ועדיין יוצאים 

החוצה לשיתופי 
פעולה עם ארגונים 

ואנשי מקצוע.

ולהיות	כוח	מוביל	בקידום	 אנו מזמינים אתכם להצטרף ל-יספר”א 
אתכם	 ומזמינים	 שלכם	 המטרות	 את	 לקדם	 כדי	 כאן	 אנחנו	 בישראל.	 הפסיכיאטרי	 השיקום	 מקצוע	
ליטול	חלק	בפעילות	הארגון,	להשמיע	את	קולכם	ולהשפיע.	החברות	שלכם	חשובה	כדי	שנוכל	בכוחות	

משותפים	לפעול	להשגת	המטרות	של	הארגון	ולחזק	את	העשייה	המקצועית.	

	להצטרפות	מלאו	את	טופס	ההרשמה	המצורף	לעלון	ושלחו	חזרה	במייל
office@ispraisrael.org.il או	בפקס	02-6234326

mailto:ariyardeni@walla.com


ISPRA

10

רקע לתקנות שכר מינימום מותאם

מאת: עו�"ד יותם טולוב
ארגון בזכות, המרכז לזכויות אדם של אנשים עם מוגבלויות

עובד עם מוגבלות אשר 
מצא מקום עבודה בה 

יכולת העבודה שלו 
מופחתת, יכול לפנות 

לתמ”ת בבקשה כי 
יאשרו לו תשלום שכר 

מינימום מותאם.

שכר  ב’תקנות  תיקונים  מספר  בוצעו  לאחרונה 
מינימום מותאם’. זוהי הזדמנות טובה להזכיר מהן 

אותן תקנות ומהן ההוראות המעודכנות. 

על	פי	דיני	העבודה	בישראל,	מעסיק	אינו	יכול	לשלם	
לעובד	פחות	משכר	מינימום	לשעה	)כ-20	₪(.	

עם	 אנשים	 להעסיק	 סירבו	 רבים	 מעסיקים	 כן	 על	
אלה	 ואנשים	 מופחתת	 עבודה	 יכולת	 עם	 מוגבלות	
עבדו	לא	אחת	ללא	יחסי	עובד-מעביד,	ללא	תנאים	
השכר.	 גובה	 על	 חיצוני	 פיקוח	 וללא	 סוציאליים	
את	 להסדיר	 נועדו	 מותאם	 מינימום	 שכר	 תקנות	
לאותם	 ולאפשר	 התמ”ת,	 משרד	 בפיקוח	 הנושא,	
זכויות	 ולקבל	 עובד-מעביד	 ביחסי	 לעבוד	 עובדים	
חופשה,	 מחלה,	 )ימי	 כעובדים	 מלאות	 סוציאליות	
תוך	 וזאת	 ועוד(	 נסיעה	 החזרי	 לפנסיה,	 הפרשה	
התאמת	השכר	ליכולות	העבודה	שלהם.	לכן	עובד	
יכולת	 בה	 עבודה	 מקום	 מצא	 אשר	 מוגבלות	 עם	
העבודה	שלו	מופחתת,	יכול	לפנות	לתמ”ת	בבקשה	
כי	יאשרו	לו	תשלום	שכר	מינימום	מותאם.	תהליך	

הגשת	הבקשה	כולל	ארבעה	שלבים.	

שיקומי	 גורם	 בסיוע	 העובד,	 מגיש	 ראשון,	 בשלב 
מלווה,	בקשה	למטה	לשילוב	אנשים	עם	מוגבלות	
בשוק	העבודה	שבמשרד	התמ”ת	)להלן:	‘המֶטה’(.	
בשלב שני,	מתבצע	אבחון	של	יכולת	העבודה	של	
האבחון	 הליך	 על	 )הרחבה	 עבודתו	 במקום	 העובד	
בשלב  המֶטה(.	 של	 האינטרנט	 באתר	 נמצאת	
בנוגע	לאבחון	 עיבוד	של	המידע	 השלישי,	מתבצע	
שכר	 גובה	 העובד.	 של	 העבודה	 יכולת	 ונקבעת	
המינימום	המותאם	נגזר	מיכולת	העבודה	שנקבעה	

עם	 עובד	 עבודה:	 ליכולת	 דרגות	 שש	 ישנן	 לעובד.	
יכולת	עבודה	שבין	20%	ל-30%	ביחס	ליכולת	עבודה	
עובד	 	.30% של	 מינימום	 לשכר	 זכאי	 יהיה	 מלאה,	
ליכולת	 ביחס	 	40%-30% שבין	 עבודה	 יכולת	 עם	
יהיה	זכאי	לשכר	מינימום	של	40%	 עבודה	מלאה,	
המדרגה	 נקודות.	 עשר	 של	 בקפיצות	 הלאה,	 וכן	
	80% מעל	 של	 עבודה	 יכולת	 כי	 קובעת	 האחרונה	
בשלב  המינימום.	 משכר	 ל-100%	 זכאות	 תיתן	
בכתב	 מנומקת	 הודעה	 נמסרת	 והאחרון,	 הרביעי	
לעובד	ולמעסיק	על	רמת	שכר	המינימום	המותאם	
להימסר	 צריכה	 ההודעה	 המֶטה.	 ידי	 על	 שנקבעה	
ההחלטה	 על	 ההעסקה.	 מתחילת	 ימים	 	135 תוך	
ניתן	להגיש	השגה	בפני	המֶטה	תוך	21	יום	מקבלת	
ההודעה.	כמו	כן	ניתן	להגיש	ערר	לבית	הדין	האזורי	

לעבודה	תוך	45	יום	מקבלת	ההחלטה.	

ממש את זכויותיך

לבסוף	נדגיש	כי	אנשים	רבים	עם	מוגבלות	עובדים	
גם	כיום	במסגרת	השוק	הפתוח	שלא	ביחסי	עובד-

מעביד.	העַסקה	כזו	אינה	חוקית.	ניתן	לדרוש	במידה	
העובד	 להעברת	 יפעל	 כי	 מלווה,	 שיקומי	 גורם	 ויש	
ליחסי	עובד-מעביד	ובמקביל	לפנות	למֶטה	בבקשה	
להורות	למעסיק	לעבור	ליחסי	עובד-מעביד	ובמידת	
הצורך	להגיש	בקשה	לבחינת	שכר	מינימום	מותאם	
כי	 הוא	 זה	 בהליך	 הכרוך	 הסיכון	 העובד.	 עבור	
העובד.	 עם	 ההתקשרות	 סיום	 על	 יחליט	 המעסיק	
במצב	זה	עשויה	לעמוד	לטובת	העובד	הטענה	כי	
מהווים	 הם	 כן	 ועל	 המוגבלות	 בגלל	 הם	 הפיטורין	

הפלייה.	

yakira@bizchut.org.il

מדור משפטי

לפרטים נוספים בנוגע לשכר מינימום מותאם מומלץ לפנות למטה לשילוב אנשים עם 
מוגבלות בשוק העבודה - טל’ 1-700-70-78-71 או לאתר האינטרנט של המטה באתר 

של משרד התמ”ת.
http://www.moital.gov.il/NR/exeres/25A13408-2FDA-49BC-BEC5-2F4E87E54346.htm

ון

mailto:yakira@bizchut.org.il
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שאלה:	אם	אני	עובד	עם	מוגבלות	אשר	פנה	לתמ”ת	לבצע	אבחון	ולקבוע	מהו	
שכר	המינימום	המותאם	המגיע	לי.	כיצד	ייקבע	שכרי	בתקופת	הביניים,	כלומר	

בתקופה	שבין	תחילת	עבודתי	ועד	לקבלת	החלטת	המֶטה?

תשובה:	על	העובד	ועל	המעסיק,	בסיוע	הגורם	השיקומי	המלווה,	לקבוע	שכר	
לתקופה	זו,	בהתאם	להערכתם	את	יכולת	העבודה	של	העובד	ובהתאם	למדרגות	
הקבועות	בתקנות.	שאלה	נוספת	היא,	האם	ישנה	תחולה	רטרואקטיבית	לתקופת	
הביניים	של	גובה	שכר	המינימום	המותאם	שנקבע	בסוף	הליך	האבחון.	התשובה	
לכך	היא	כי	הדבר	תלוי	במועד	הגשת	הבקשה	לקביעת	שכר	מינימום	מותאם	
החלטת	 העסקתו,	 מתחילת	 יום	 	30 תוך	 הבקשה	 את	 הגיש	 והעובד	 במידה	 	-
)כלומר	 לעובד	 ההחלטה	 מסירת	 ממועד	 תחול	 המותאם	 השכר	 על	 התמ”ת	
מועד	סיום	השלב	הרביעי,	כפי	שתואר	במאמר(.	לעומת	זאת,	אם	העובד	הגיש	
את	בקשתו	לאחר	30	יום	מתחילת	העסקתו,	תחול	החלטת	התמ”ת	על	שכר	
המינימום	המותאם	באופן	רטרואקטיבי	ממועד	הגשת	הבקשה	)מועד	השלב	

הראשון(.

הזמנה לכתיבת מאמרים לעלון מס' 4:
יספר”א	מעוניינת	להמשיך	להעשיר	את	חבריה	בנושאים	אקטואליים	בעולם	השיקום	הפסיכיאטרי.	

עלון	המידע	מהווה	הזדמנות	להשמיע	קול	ולעדכן	בפעילות	הענפה	המתרחשת	בתחום	השיקום	
הפסיכיאטרי	מזווית	הפרקטיקה,	המחקר	והמדיניות.

כדי	להשיג	מטרה	זו	אנחנו	זקוקים	לעזרתכם	ומזמינים	אתכם	לקחת	חלק	בגיבוש	התוכן,	לשלוח	כתבות,	
מאמרים	וידיעות	ולשתף	אותנו	בתחום	המומחיות	והידע	שלכם.	

 )galit@ispraisrael.org.il( יספר”א	רכזת	פלג,	לגלית	לשלוח	ניתן	כתבות	
לא	יאוחר	מה-1	בספטמבר	2010!	

עדיפות	תינתן	לכתבות	בעלות	אופי	חדשני	ומקורי	שיגיעו	בשלב	מוקדם	ואורכן	לא	יותר	מ	500	מילים.

עלון	המידע	יישלח	באופן	אלקטרוני	למאות	אנשים	המתעניינים	בקידום	התחום.

ון

בפינה הבאה נעסוק באיסור על הפליה 

בתעסוקה על רקע מוגבלות. 

יספר”א מזמינה אתכם להפנות שאלות 

למערכת העלון במייל:

 galit@ispraisrael.org.il
או בפקס 02-6234326 בכל נושא הנוגע 

לזכויותיהם של אנשים עם מוגבלות 

ועו”ד מטעם “ארגון בזכות” יענה על 

שאלות נבחרות במסגרת הפינה ‘שאלות 

ותשובות”.

ת

שאלות ותשובו

מדור משפטי

mailto:galit@ispraisrael.org.il
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סיקור אירועים 

סיקור היריד התעסוקתי של חברת 
“מקשיבים נט” 

מאת: אראל זינגמן, סמנכ"ל מקשיבים נט - פתרונות 
שיקום חדשניים

עם	 לאנשים	 תעסוקתי	 יריד	 לייזום	 נרתמה	 חדשניים,	 שיקום	 פתרונות	 המפתחת	 נט”,	 “מקשיבים	 חברת	
מוגבלויות.

העיקרון	המנחה	את	פעילות	החברה	בתחום	התעסוקתי	הוא	שהשיקום	חייב	להתאים	לתנאי	
השוק	החופשי	)או	שוק	התעסוקה	ה”טבעי”(	על	מנת	שיצליח.	ההתערבות	המתבקשת	לפי	
עקרון	זה	)אם	מתבקשת	התערבות(	היא	מינימאלית	וסובטילית.	בהתאם	לכך,	היריד	לא	
התמקד	בשיקום	או	השמה	אלא	באפשור	המפגש	הענייני	בין	מחפשי	עבודה	עם	מוגבלויות	

לבין	מעסיקים	המעוניינים	להעסיקם.	

ליריד	שהתקיים	באזור	התעשייה	פולג,	הגיעו	נציגיהם	של	כעשרים	מעסיקים	אשר	הציעו	
אמצעים	 בעזרת	 ביריד	 משרות	 הציעו	 נוספים	 מעסיקים	 עשרים	 משרות.	 סוגי	 כארבעים	
וכלה	 	IBM כמו	 גדולות	 בינלאומיות	 מחברות	 החל	 מגוון,	 היה	 המעסיקים	 חתך	 טכנולוגיים.	
כפיים	 עובדי	 	- מגוונות	 היו	 שהוצעו	 המשרות	 גם	 יחיד.	 עובד	 שמחפשים	 קטנים	 במעסיקים	

חסרי	הכשרה,	מוקדנים,	מתכנתים,	אנשי	שיווק	ועוד.

בקרב	למעלה	ממאתיים	מחפשי	העבודה	שהגיעו	ליריד,	לא	נערכה	סטטיסטיקה,	אך	נראה	
כי	התפלגותם	הייתה	דומה	להתפלגות	המוגבלויות	באוכלוסיה	למעט	אנשים	בעלי	מגבלות	

התפתחותיות.	מחפשי	העבודה	הגיעו	מרחבי	הארץ,	מכרמיאל	בצפון	ועד	אשדוד	בדרום.

במהלך	יום	היריד	עצמו	אוישו	למעלה	מעשר	משרות.	במעקב	שנערך	בקרב	המעסיקים	לאחר	
ביריד	הוברר	כי	המעסיקים	המשיכו	לקבל	פניות	גם	לאחר	היריד	וידוע	על	משרות	נוספות	שאוישו	

לאחר	מכן.

לאור	ההצלחה	של	היריד,	החליטה	חברת	“מקשיבים	נט”	להמשיך	את	פעילות	היריד	באינטרנט.	
אתר	היריד		www.jobs4all.co.il	הפך	לאתר	המפגיש	בין	מחפשי	עבודה	עם	מוגבלויות	למעסיקים	
גישה	של	העדפה	שמטרתה	לקדם	שוויון	הזדמנויות	 נוקט	 המעוניינים	להעסיקם.	אתר	היריד	

יכולים	 המעסיקים	 מוגבלות.	 בעלי	 עבודה	 לדורשי	 ורק	 אך	 פתוח	 משרות	 מוצעות	 בו	 והחלק	 בתעסוקה	
למצוא	בו	גם	ייעוץ	והדרכה	בנושא	העסקה	של	אנשים	עם	מוגבלות,	ומידע	לגבי	זכויותיהם	בבואם	להתאים	

את	מקום	העבודה	לעובד	עם	המוגבלות	ועוד.	

erel@makshivim.net

ביריד	התעסוקתי	של	מקשיבים	נט

http://WWW.JOBS4ALL.CO.IL
mailto:erel@makshivim.net
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סיקור כנס מעסיקים של 
מייקרוסופט ומעסיקים רואים מעבר 

מאת: אמיר טל, מעסיקים רואים מעבר, דוקטורנט בחוג 
לבריאות נפש קהילתית, אוניברסיטת חיפה

מעסיקים	רואים	מעבר	הינה	תוכנית	שמטרתה	לצמצם	את	הסטיגמה	כלפי	אנשים	עם	מגבלה	
למפעלים	 הקרן	 ידי	 על	 ממומנת	 אשר	 זאת,	 תוכנית	 במסגרת	 מעסיקים.	 בקרב	 פסיכיאטרית	
מיוחדים	בביטוח	הלאומי	ומשרד	הבריאות,	ומופעלת	על	ידי	ארגון	בית	אקשטיין	ועמותת	בחברה	
עריכת	 גם	 ביניהן	 הסטיגמה,	 לצמצום	 אסטרטגיות	 במספר	 שימוש	 נעשה	 מעבר,	 טובה-רואים	
כנסים	לעסקים.	במאמר	קצר	זה	יתואר	כנס	אשר	נערך	בינואר	)2010(	באולם	הכנסים,	בחברת	

מיקרוסופט,	הרצליה.	

בעיקר	 אך	 לתחום	 הנוגעת	 אינפורמציה	 יכלול	 שהכנס	 חשוב	 כי	 הוחלט	 הכנס	 תכנון	 במהלך	
יכלול	סיפורים	אישיים	של	מועסקים	עם	מוגבלות	כמו	גם	עדויות	של	מעסיקים	אשר	מעסיקים	

אנשים	עם	מוגבלות	פסיכיאטרית.	

הקהל	 	את	 ישתף מעבר”	 רואים	 “מעסיקים	 תוכנית	 ממנחי	 אחד	 כי	 הוחלט	 וכך,	
את	 לשתף	 נוסף	 אדם	 נבחר	 כן,	 כמו	 התוכנית.	 על	 הסברה	 תוך	 העבודה	 בעולם	 שלו	 בהתנסות	
]הציבורית	 הסטיגמה	 ועם	 הפסיכיאטרית	 המחלה	 עם	 שלו	 האישי	 	ההתמודדות	 בסיפור הקהל	
שלו.	 התעסוקתית	 הקריירה	 על	 השפיעה	 זאת	 התמודדות	 לכך,	וכיצד	 	המתלווה	 	והעצמית[
בועז	קידר,	מעסיק	אשר	היה	שותף	מלא	להרמת	הכנס	נבחר	לייצג	את	נקודת	המבט	של	המעסיקים.	
שוויון	 לנציבות	 יועץ	 	וכיום	 בבריטניה לשעבר	 מוגבלות	 עם	 לאנשים	 זכויות	 שוויון	 נציב	 ניוון,	 בוב	 בנוסף,	
להדגיש	 ובעיקר	 מוגבלות	 עם	 אנשים	 של	 	התעסוקה	 מצב על	 להרצות	 התבקש	 בעבודה,	 הזדמנויות	
בן-דור,	 עופר	 לבסוף,	 בהעסקתם.	 המעסיק	 של	 	והמשפטיים(	 החברתיים )הכלכליים,	 הרווחים	 את	
 ”Yes, בבחינת	 אפשרי,	 הכול	 כי	 הוא	 העיקרי	 שהמסר	 סיפורו	 את	 לספר	 נבחר	 ומרתוניסט	 עסקים	 איש	
והוביל	אותו	לאולימפיאדת	בייג’ין.	סיפורו	של	 עיוור	 ליווה	אצן	 .“!we can	מוקד	הסיפור	הוא	הדרך	שבה	
בבוקר	 המשתתפים.	 על	 ביותר	 	החזק	 האימפקט את	 להשאיר	 מנת	 על	 הכנס,	 את	 לסיים	 יועד	 בן-דור	
הכנס,	מעסיק	ומועסק	פתחו	את	“בוקר	טוב	ישראל”	בגלי	צה”ל	כאשר	הודיעו	על	דבר	הכנס	ועל	מטרתו,	
ימין“. “ברגל	 נפתח	 היום	 כי	 	החוף(	 בכביש הפקקים	 )למרות	 להרגיש	 במלאכה	 לעוסקים	 שגרם	 	דבר	

אברי	גלעד,	פתח	את	הכנס	בנאום	חוצב	להבות	המשלב	את	השנינות	וההומור	המאפיינים	אותו,	ולאחר	
מכן	כל	מרצי	הכנס,	ללא	יוצאים	מן	הכלל,	העבירו	את	חלקם	באופן	הטוב	ביותר.	לכנס	הגיעו	150	אנשים,	

מתוכם	כשמונים	מעסיקים	מחמישים	חברות	שונות	)בעיקר	מתחום	ההייטק(.

בעקבות	הכנס	מעסיקים	רבים	הביעו	נכונות	)ועם	חלקם	כבר	נקבעו(	להעביר	את	מפגש	“מעסיקים	רואים	
מוגבלות	 עם		 אנשים	 של	 ההעסקה	 	לתהליך	 ישר לעבור	 ביקשו	 מהמעסיקים	 וחלק	 לעובדיהם,	 מעבר”	

בארגון	שלהם.	

אומנם	העבודה	על	הכנס	הייתה	מאתגרת	והדירה	שינה	מעיני	מארגני	הכנס	אשר	בזמני	משבר	נשבעו	
כי	“זה	הכנס	האחרון	שאני	מרימ/ה”,	אולם	לאחר	ההצלחה	היחסית	של	כנס	זה	אנו	כבר	מצפים	בכיליון	

עיניים	לעבודה	על	הכנס	הבא...

amir.t.tl@gmail.com

סיקור אירועים

בוב	ניוון,	יועץ	לנציבות	שוויון	

הזדמנויות	בעבודה

mailto:amir.t.tl@gmail.com
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סיקור מפגשי קבוצות המיקוד של יספר”א 

מאת: גלית פלג, רכזת יספר"א
חברי	 השתתפו	 בהם	 מיקוד	 קבוצות	 שלוש	 של	 מפגשים	 נערכו	 השנה	 דצמבר-פברואר	 חודש	 במהלך	
יספר”א	מדיסציפלינות	שונות	בתחום	השיקום,	בניהם	עובדים	סוציאליים,	מרפאים	בעיסוק,	פסיכיאטרים,	
פסיכולוגים,	אנשי	אקדמיה,	צרכנים	נותני	שירות,	מדריכים	ובני	משפחה.	המפגשים	התקיימו	במטרה	לברר	
התוכן	 קביעת	 על	 ישפיעו	 שהחברים	 ובשאיפה	 דיאלוג	 תוך	 לחברים	 החשובות	 השיקום	 בתחום	 סוגיות	

והעשייה	של	הארגון.	

קבוצת	המיקוד	בנושא	הפצת	ידע	נפגשה	כדי	לבחון	איזה	סוג	מידע	וידע	חשוב	לתחום	השיקום,	מי	קהל	
היעד	ואילו	דרכים	להפצת	ידע	המתאימות	ליספר”א.	מטרת	קבוצת	המיקוד	בנושא	בניית	קהילה	הייתה	
לדון	בהגדרה	ובצרכים	של	הקהילה	המקצועית	ובדרכים	ליצירתה.	קבוצת	החזון	נפגשה	על	מנת	לברר	מה	

המשקל	הסגולי	הייחודי	של	יספר”א	בתחום	השיקום	הפסיכיאטרי	בנוף	העשייה	בארץ.

ונושאים	השנויים	 דילמות	 בנוגע	לסוגיות	רבות	בד	בבד	עם	 והסכמה	 בשלושת	הקבוצות	התגלו	ממשקים	
במחלוקת	הנובעים	מעצם	ההטרוגניות	של	המשתתפים	ודורשים	חשיבה	נוספת	והתייחסות	בהמשך	הדרך.

בשל	קוצר	היריעה,	אוכל	לפרט	כרגע	רק	חלק	מהמסקנות	שעלו	בקבוצות:	

�	יספר”א	תהיה	ארגון	גג	הנותן	בית	וגב	מקצועי	לאנשים	העוסקים	בשיקום	הפסיכיאטרי	ולבניית	קהילה	
ללמידת	 אזוריות	 למידה	 וקבוצות	 עמיתים	 מפגשי	 באמצעות	 וזאת	 משותפת	 בשפה	 המדברת	 מקצועית	

תיאוריות	בהיבט	יישומי	וגם	דרך	פעילות	של	קהילות	אינטרנטיות	באמצעות	אתר	האינטרנט	שיוקם.	

�	יספר”א	כגוף	אינטר-דיסציפלינארי	תהווה	במה	לפיתוח,	תווך	והפצת	מידע	וידע	לפי	התחומים	והעקרונות	
בדיסציפלינות	 הקיים	 ייחודי	 ידע	 של	 מרבית	 חשיפה	 תאפשר	 גם	 כמו	 שיקומית	 עבודה	 של	 המנחים	

השונות.	

�	בקידום	תחום	השיקום	הפסיכיאטרי,	יספר”א	תישאף	להתפתח	כגוף	מייעץ	למשרד	הבריאות	ולרשויות	
נוספות	העוסקות	בשיקום	פסיכיאטרי,	תקדם	פעילות	חברתית	פוליטית	ותפעל	לשילוב	כוחות	של	כל	בעלי	

העניין,	חיזוק	האינטראקציה,	שיח	מקדם	ושיתוף	הידע	עם	ארגונים	אחרים	בתחום	בריאות	הנפש.

קביעת	חזון	הינו	תהליך	מתמשך	ואנחנו	בשיתוף	החברים	נמשיך	לעבוד	עליו.

השפעת	קבוצות	המיקוד	כבר	מורגשת	בשטח	ויש	חשיפה	רבה	יותר	לפעילות	הארגון.	המלצות	הקבוצות	
עזרו	לנו	בגיבוש	החשיבה	האסטרטגית	של	האגודה	ובארגון	פעילויות	כגון	סדנא	לימודית	של	ד”ר	מישל	

סיילרס	בנושא	תעסוקה	נתמכת	שהתקיימה	במאי,	קבוצת	לימוד	של	מספר	מפגשים	בהנחיית	ד”ר	מקס	
לכמן	על	הספר	של	ד”ר	מייק	סלייד:	“	החלמה	אישית	ומחלות	נפש	–	מדריך	לאנשי	מקצוע”.	בחודש	

האחרון	התחיל	תהליך	של	בניית	כנס	היכרות	אזורי	עבור	מדריכים,	עובדים	סמך	מקצועיים	כדי	לתכנן	
מפגשי	לימוד	המותאמים	לצרכים	האזוריים	עבור	קבוצת	יעד	זו.	כמו	כן,	יספר”א	מקדמת	את	יישום	

המלצת	הקבוצות	בהקמת	אתר	אינטרנט	אינטראקטיבי,	כלי	שימושי	ומתווך	להפצת	מידע	וידע,	שיהווה	
פלטפורמה	להתייעצות	ולפעילות	ארצית.	

 galit@ispraisrael.org.il

סיקור אירועים

mailto:galit@ispraisrael.org.il
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סיקור מפגש לימודי של יספר”א בנושא 
“מה ניתן ללמוד מהטמעת תעסוקה נתמכת 

בארצות הברית בקונטקסט של מדינת ישראל” 

מאת: דורית רדליך, חברת יספר"א
מאוניברסיטת	 סיילרס	 מישל	 פרופ’	 עם	 לימודי	 מפגש	 קיים	 יספר”א	 ארגון	 	2010 מאי,	 חודש	 בתחילת	
אינדיאנפוליס.	המפגש	כלל	הרצאה	של	פרופ’	מישל	סיילרס	ודיון	בהנחיית	ד”ר	מקס	לכמן	ובהשתתפות	

הגברת	רונית	דודאי	ופרופ’	מישל	סיילרס.

Implementing Supported Employment in the US	-	בארה”ב	נתמכת	תעסוקה	יישום	ההרצאה:	נושא

�	עבודה	ומכשולים	בתעסוקה	�	עקרונות	וראיות	-	שישה	עקרונות	�	אסטרטגיות	שאפשר	לעבוד	
על	פיהן

רוב	האנשים	עם	מחלות	נפש	קשות	מעוניינים	ורוצים	לעבוד,	אבל	רק	חלק	קטן	אכן	עובדים	
בפועל.	קיימים	חסמים	רבים	לפער	זה	בין	הרצון	למציאות,	אשר	כולל	דאגות	כלכליות,	סטיגמה,	
עמדות	המטפל,	גישות	הצרכנים,	לבין	גורמים	מערכתיים	כמו	למשל	היעדר	תמריצים	כלכליים.	
תעסוקה	נתמכת	)Supported Employment SE(	הינה	פרקטיקה	מבוססת	ראיות,	אשר	מסייעת	

להתגבר	על	מחסומים	רבים	לתעסוקה	עבור	אנשים	עם	מחלות	נפש	קשות.	

עקרונות	ה-SE:	הזכאות	לתעסוקה	מבוססת	על	בחירת	הצרכן,	התעסוקה	הנתמכת	משולבת	עם	
הטיפול,	יש	מטרה	להגיע	לתעסוקה	תחרותית,	חיפוש	העבודה	הינו	מהיר	ולא	מתמשך,	התהליך	

בחיפוש	ומציאת	העבודה	הינו	מותאם	אישית,	ומעקב	רציף	לאורך	זמן	הינו	הכרח.	

ביישום	של	 גורמי	המפתח	 טווח.	 כולל	במעקב	ארוך	 יש	תמיכה	במחקרים	רבים,	 	SE לשיטת	
SE	מבוססים	על	ההבנה	שיש	צורך	לבנות	קונצנזוס,	למקסם	מימון,	לבדוק	את	ה”פילוסופיה”	
והערכים	של	הארגון	ומקום	העבודה,	ולזהות	מנהיגות	ואנשי	מפתח.	כמו	כן	יש	חשיבות	להקפיד	
על	מבנה	ארגוני	יעיל,	מתן	הדרכה	שוטפת,	לשמור	על	מחויבות,	ולהבטיח	מעקב	אחר	תהליכים	

ותוצאות.

מה	קורה	אצלנו?

שירותי	 תעסוקה,	 תחום	 )מנהלת	 דודאי	 רונית	 סיפרה	 ההרצאה,	 לאחר	 שהתקיים	 בפאנל	
בריאות	הנפש	במשרד	הבריאות(,	על	התעסוקה	הנתמכת	בישראל.	חוק	השיקום	נכנס	לתוקפו	
לפני	כ-10	שנים,	בשנים	הראשונות	היה	ביקוש	רב	וקיבלו	הרבה	פניות	לקבלת	שירותי	תעסוקה	
איש.	 	2200 כ-	 ל	 התייצב	 בשירות	 שמשתמשים	 האנשים	 מספר	 מסוים	 בשלב	 אולם,	 נתמכת	
לדבריה,	יש	קושי	להגדיל	את	כמות	האנשים	המשולבים	בתעסוקה	נתמכת	ויש	לכך	כמה	סיבות:	

ראשית,	בעית	הסטיגמה	קיימת	גם	אצל	מעסיקים,	שנית,	יש	קושי	למעסיקים	לשלם	שכר	מינימום	וכמו	כן,	
החוק	לא	לקח	בחשבון	את	הנגישות	לאנשים,	נושא	שנלחמים	עבורו	הרבה.	

מתן	 ע”י	 לדוגמא	 העובדים	 מספר	 את	 ולהגדיל	 להעצים	 איך	 חשיבה	 מאוד	 הרבה	 יש	 הבריאות	 במשרד	
תמריצים	למעסיקים	בעזרת	מכרזים	מהמדינה.	תמריצים	למעסיקים	יכולים	להינתן	לפי	מספר	הצרכנים	
שהעובד	 הסוציאליים	 בתנאים	 ו/או	 בשכר	 השתתפות	 דרך	 להיות	 יכולים	 תמריצים	 בארגון,	 המועסקים	

סיקור אירועים

מימין	לשמאל:	גב'	רונית	דודאי,		
ד"ר	מקס	לכמן	ופרופ'	מישל	סיילרס	

פרופ'	מישל	סיילרס	
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תעסוקתית	 תמיכה	 קטנים,	 עסקים	 להקים	 ניסיונות	 מאות	 נעשו	 וכו’(.	 חופשות	 )זמן	 מקבל	
שקשורה	לעבודה	ספציפית.	קיימים	כ-15	מודלים	שעובדים	על	פיהם.	יש	גם	קבוצות	תמיכה	

שמאפשרות	לימודים	תוך	כדי	עבודה.	

בעקבות	הנתונים	שהוצגו,	התקיים	דיון	מעניין	על	המצב	בישראל	בהשוואה	לארצות	הברית,	
על	המשותף	והשונה	ואילו	דברים	חשוב	לקדם	בישראל	על	מנת	להגביר	את	השימוש	בשירות	
של	תעסוקה	נתמכת	על	ידי	יותר	מתמודדים.	כמו	כן,	עלו	עוד	שאלות	שדורשות	התייחסות-	
כמה	בחירה	לתת?	האם	להתפשר	ולהתחיל	עבודה	שלא	מתאימה	כל	כך	כי	חשוב	לעבוד?	
לעיתים	הבחירה	מעטה	בשל	חוסר	ידע...	איך	נוכל	לעשות	שהבחירה	תהיה	גדולה	יותר?...	
יצאנו	מהמפגש	בתחושה	שיש	עוד	הרבה	מקום	ללמידה	ומעל	הכול	חשוב	לעשות	מחקרים	

בנושא.	

במיפגש	הלימודי	הוצגו	גם	הנחיות	מעודכנות	ל-2010	על	פי	משרד	הבריאות	האמריקאי	
בנושא	תעסוקה	נתמכת,	הגדרות,	ופידליטי	אותם	ניתן	למצוא	גם	בקישור	הבא:

 http://mentalhealth.samhsa.gov/cmhs/CommunitySupport/toolkits/employment/default.aspx

תודה	רבה	ליספר”א	ולהתראות	במפגשים	נוספים	מעין	אלה.

dorit-60@zahav.net.il

סיקור אירועים

מפגש	לימודי	של	יספר"א

יספר”א. בונים קהילה מקצועית 
לקידום השיקום הפסיכיאטרי בישראל.

office@ispraisrael.org.il	:דוא”ל	|	02-6234326	פקס:	|	02-6249204	טלפון	|	94185	ירושלים	12,	הס	משה	רח’

http://mentalhealth.samhsa.gov/cmhs/CommunitySupport/toolkits/employment/default.aspx
mailto:dorit-60@zahav.net.il
mailto: office@ispraisrael.org.il
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יספר"א,	האגודה	הישראלית	לקידום	השיקום	הפסיכיאטרי
שמחה	להזמינכם	לכנס	השנתי	של	האגודה:

יספר"א - כנס שנתי 2010  
הכנס	יתקיים	ביום	רביעי,	16	ביוני	2010	בין	השעות	09:00-14:00

במרכז	שיתופים,	רחוב	האודם,	בית	יהושע	)מצ"ב	מפה,	חניה	חופשית(

על סדר היום: 	 	 	

התכנסות והרשמה    09:00-09:30

ברכות:	פרופ'	אלפרד	טאובר,	קרן	טאובר.	 	 		09:30-09:45

יחיאל	שרשבסקי,	ממונה	שיקום,	שירותי	בריאות	הנפש,	משרד	הבריאות. 	 	 	

Professor Patrick W. Corrigan		:הרצאה 	 		09:45-11:30

 Stigma, Empowerment and Consumer Involvement: 
 International efforts to promote a recovery oriented mental health system 

)ההרצאה	באנגלית	ותלווה	בתמלול	מתורגם	לעברית( 	 	 	

הפסקת	קפה	וכיבוד	קל 	 		11:30-12:00

פאנל:		"העשייה השיקומית בקהילה בבריאות הנפש כאמצעי לצמצום הסטיגמה".	 	 		12:00-13:30

מפגש	ייחודי	בין	אנשים	המקבלים	שירותי	שיקום	בבריאות	הנפש	לבין	דמויות	מתחומי 	 	 	

שילוב	שונים	כגון	תעסוקה,	אמנות	ואחרים. 	 	 	

אסיפה כללית	לחברי	יספר"א 	 		13:30-14:00

ארוחת	צהרים	קלה 	 	 		14:00

***הכניסה	חופשית	לחברי	יספר"א	-	יש	להירשם	מראש***
מספר	המקומות	מוגבל.

למידע	נוסף	ניתן	לפנות	במייל	galit@ispraisrael.org.il	או	בטלפון:	02-6249204
מצ"ב	טופס	הרשמה

הוראות	הגעה	לבית	שיתופים

ברכב: מאיילון	או	מכביש	2	)כביש	החוף(	יורדים	במחלף	פולג	לכביש	553	)לכיוון	אודים(	

המוביל	לכניסה	לבית	יהושע.	אחרי	שפונים	שמאלה	לבית	יהושע	נוסעים	כ-	200	מטר	על	רחוב	

האודם	)הרחוב	הראשי(.	לאחר	הפניה	השלישית	ימינה	ניתן	לראות	את	בית	שיתופים	בצד	ימין	

-	מבנה	דו	קומתי	מחופה	עץ.	

לבאים	דרך	כביש	4	)כביש	גהה(	-	פונים	שמאלה	בצומת	דרור	לכביש	553	וממשיכים	בנסיעה	

כ2.5	ק"מ	עד	לכניסה	לבית	יהושע.	אחרי	שפונים	ימינה	לבית	יהושע	נוסעים	כ-	200	מטר	על	

רחוב	האודם	)הרחוב	הראשי(.	לאחר	הפניה	השלישית	ימינה	ניתן	לראות	את	בית	שיתופים	

בצד	ימין	-	מבנה	דו	קומתי	מחופה	עץ.	

לכניסה	לחניון	יש	לפנות	ימינה	)יש	שילוט(,	ושוב	ימינה	למפרץ	החנייה.	לפתיחת	השער	יש	

ללחוץ	על	האינטרקום	הממוקם	מצידו	השמאלי	של	שער	החניון.	

ברכבת:	יורדים	בתחנת	בית	יהושע,	יוצאים	מהתחנה	לכיוון	בית	יהושע,	הולכים	ישר	על	

הדרך	הראשית	)רחוב	ספיר(	עד	לפניה	השנייה	ימינה.	עוברים	תחנת	אוטובוס	מעץ	מצד	

שמאל,	ואחריה	פניה	שמאלה	המובילה	לשער	הירוק	של	שיתופים.	ניתן	לראות	את	בית	

שיתופים	בצד	שמאל	-	מבנה	דו	קומתי	מחופה	עץ.	לפתיחת	השער	יש	ללחוץ	על	האינטרקום	

הממוקם	בצידו	השמאלי	של	השער.	

לתצוגת	מפה	מוגדלת	הכנסו	לאתר:
http://www.sheatufim.org.il/gettingtous.aspx	

ליצירת	קשר	עם	בית	שיתופים:	טלפון	-	09-8301400

mailto:galit@ispraisrael.org.il
 http://www.sheatufim.org.il/gettingtous.aspx
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office@ispraisrael.org.il	:דוא”ל	|	02-6234326	פקס:	|	02-6249204	טלפון	|	94185	ירושלים	12,	הס	משה	רח’

הטופס מופנה לגברים ולנשים כאחד, ומנוסח בחלקו בלשון זכר מחמת מגבלות השפה העברית. 

יספר"א - כנס שנתי 2010  
יום	רביעי,	16 ביוני 2010, במרכז שיתופים, רח' האודם, בית יהושע

טופס הרשמה

הריני	מאשר	את	השתתפותי	בכנס	השנתי	של	יספר"א	אשר	יתקיים	ב	16/6/2010

פרטי הרשמה:

שם	משפחה_______________   שם	פרטי________________   

כתובת	למשלוח	חשבונית/קבלה:_________________________________________

_______________________________________________________________

סלולרי	_______________ טלפון	____________    

דוא"ל_______________________

מקום	עבודה	)במידה	ויש(:__________________    תפקיד:	____________________ 

דמי ההשתתפות: 
חברי	יספר"א	–	כניסה ללא תשלום. ההשתתפות מותנית בהרשמה מראש.  

מתמודד/מדריך/סטודנט	שאינם	חברי	יספר"א	-	50	₪
אנשי	מקצוע	שאינם	חברי	יספר"א	-	100	₪

חבר	יספר"א:		� הנני	חבר	יספר"א					� מעוניין	להצטרף				� לא	כרגע

את הטופס יש לשלוח בפקס או באמצעות דוא"ל המצוינים למטה.
לתשומת ליבכם-אין הרשמה ביום הכנס.

אופן התשלום:

1.	ניתן	לשלם	באמצעות	שיק	לפקודת	יספר"א	ולשלוח	בצירוף	טפסי	ההרשמה	לכתובת:

יספר"א,	האגודה	הישראלית	לשיקום	פסיכאטרי,	רח’	משה	הס	12,	ירושלים	94185.
2.	תשלום	באמצעות	כרטיס	אשראי	בטל:	02-6249204	בין	השעות	9:00	–	15:00

mailto: office@ispraisrael.org.il


יספר”א. בונים קהילה מקצועית 
לקידום השיקום הפסיכיאטרי בישראל.

office@ispraisrael.org.il	:דוא”ל	|	02-6234326	פקס:	|	02-6249204	טלפון	|	94185	ירושלים	12,	הס	משה	רח’

הטופס מופנה לגברים ולנשים כאחד, ומנוסח בחלקו בלשון זכר מחמת מגבלות השפה העברית. 

טופס הצטרפות ליספר"א
שם	משפחה																																														שם	פרטי																																		ת.ז.																																									

כתובת	למשלוח	קבלה																																																																																																																																

טלפון																																																																סלולרי																																																																												

דוא"ל																																																																																																																																																						

מקצוע	)הקף	בעיגול(:	עו"ס,	ריפוי	בעיסוק,	פסיכולוגיה,	רפואה,	סיעוד,	בני	משפחה	פעילים,	אחר																																																						

ארגון/שירות																																																							תפקיד:																																																																											

מספר	שנות	ניסיון	בתחום	השיקום	הפסיכיאטרי																																																								

מהן	הציפיות	שלך	מארגון	יספר"א?	אנא,	ציין	עד	שלוש	ציפיות

																																																																																																																																																												.1

																																																																																																																																																												.2

																																																																																																																																																												.3

איש מקצוע: 120 ₪       מדריך / חונך / סטודנט / מתמודד: 80 ₪   דמי חבר לשנת 2010: 
דמי החברות כוללים השתתפות בכנס השנתי

office@ispraisrael.org.il דוא"ל	 באמצעות	 או	 	02-6234326 לפקס:	 לשלוח	 יש	 הטופס	 את	 התשלום:	 אופן	

1.	ניתן	לשלם	באמצעות	שיק	לפקודת	יספר"א	ולשלוח	בצירוף	הטופס/ים	שמילאתם	לכתובת:	

יספר"א,	האגודה	הישראלית	לשיקום	פסיכאטרי,	רח’	משה	הס	12,	ירושלים	94185.

15:00 	- 	9:00 השעות	 בין	 	02-6249204 בטל':	 ויזה(	 או	 דיינרס	 )ישראכרט,	 אשראי	 כרטיס	 באמצעות	 תשלום	 	.2

הצהרה:	אני	מצהיר	בזאת	שאני	מזדהה	עם	מטרות	האגודה	וערכיה	המבוססים	על	עקרונות	ההחלמה	והשיקום	
ושאפעל	לקידומן.

חתימה																																																																																			תאריך																																																							
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