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 החזון המשותף

 לאפשר לכל אדם עם מוגבלות חיים עם משמעות
רווחתו  , ולפעול לשיפור מתמיד של איכות חייו

יכולותיו ורצונותיו  , וקידומו בהתאם לצרכיו
תוך הקפדה , בשיתוף בני המשפחה והקהילה

, בחירה אישית, על ערכים של כבוד האדם
חדשנות  , מקצועיות, הכללה בקהילה, פרטיות
 ויזמות
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 מוגבלויות מינהלראש 

 שירותי בריאות תקצוב תכנון ותוכניות שירותי תעסוקה

 מנהל אגף בכיר דיור 
אגף בכיר הערכה  

 אגף בכיר קהילה הכרה ותוכניות

 שירות ילדים ומתבגרים•
 שירות בוגרים ומזדקנים•
 משפחה ואומנה, שירות קהילה•

 שירות הכרה והערכה•
 שירות ידע ומומחיות•
שירות ראיה שמיעה  •

 (ט"רש)וטכנולוגיה 

 שירות דיור תומך•
 שירות דיור בקהילה•
 שירות תמיכה וסטנדרטים•

 מבנה ארגוני   -מינהל מוגבלויות 
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   2018 - ח"באשתקציב בסיס ברוטו 
 לפי נושאים

 קרנות
131 
4% 

אבחון , שרותים ישירים
 והערכה

181 
5% 

 תעסוקה
281 
8% 

 קהילה
774 
22% 

 דיור
2,158 
61% 

 ח"אש מליון 3,524כ תקציב "סה

 דיור קהילה תעסוקה אבחון והערכה, שרותים ישירים קרנות
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   2018 - ח"באשתקציב בסיס ברוטו 
 מוגבלויותלפי סוגי 

 ח"ש מליון 3,524כ תקציב "סה
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   2018 -תקציב ברוטו התפלגות 
 (ח"באש)ונושאים לפי סוגי מוגבלויות 

 תעסוקה קהילה דיור  
שירותים  

 ישירים
אבחון 
 כ"סה קרנות   והערכה

 1,985,432 103,040 50,967 94,522 303,936 1,432,967 ה"מש

 1,145,052 20,200   129,950 169,347 383,258 442,297 שיקום

 393,952 8,100      17,000     86,513 282,339 אוטיסטים  

 3,524,436 131,340 50,967 129,950 280,869 773,707 2,157,603 כ"סה
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 מוגבלויותמקבלי שירות לפי סוגי ' מס

 

                 

 כל מקבל שירות נספר פעם אחת גם במקרה בו מקבל מספר שירותים –התרשים מיצג מקבלי שירות •
 (ישנם מקבלי שירות המקבלים מספר שירותים )נתוני מסר בלבד , 2016על פי נתוני •
 איש 13,000תקשורת /מקבלי דמי ליווי, איש נוספים בתעסוקה 2,700 -כ: בשיקום יש להוסיף•

 7   40,000 -כ מקבלי שירות בשיקום כ"סה        



מקבלי שירות בחלוקה לחוץ ביתי ' מס
 וקהילה

8 
 קיימות כפילויות במקבלי השירותים בין החוץ ביתי לקהילה•
 איש נוספים בשיקום שאינם רשומים בנתוני יסוד 15,000-לא רשומים כ•

 



 מוגבלויות   במינהלמסגרות ' מס
 (2016לשנת )חוץ ביתי /לפי קהילה

,  1,275, מסגרות' מס
66% 

, 649, מסגרות' מס
34% 

 מסגרות' מס

 קהילה

 חוץ ביתי

 נכללת בחוץ ביתי -אומנה * 



 תחומי השפעה מרכזיים
 

 האדם עם מוגבלות•

 היערכות משרדית•

 תחומי שותפויות וממשקים•

 חברה וקהילה•
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רצף שירותים כוללניים                   ייחודיים 
יותר שירותים רב נכותיים 
יותר שילוב בקהילה 
יותר דגש על תעסוקה וחיים עצמאיים 
היצע ומגוון גדול ורחב יותר של שירותים ותוכניות 
 הנופלים בין הכיסאות"צמצום תופעת" 
התייחסות לאנשים עם ריבוי מוגבלויות 
מותאמים ונגישים, יותר שירותים ומענים זמינים 
 תגבור היכולת למתן יותר שירותים בפריפריה ובמקומות

 קטנים
שיפור איכות החיים של האנשים עם מוגבלויות 
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 אגפים ושירותים -מבנה תכנית עבודה 

 

 2017הישג מרכזי •

 2018יעד מרכזי •

 חסם עיקרי•

 נושא פעילות חדש•
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 2018יעדים מרכזיים 
 המינהלמיצוב תהליך הקמת 

איחוד ואיגום פעילויות 

פיתוח נושאים חדשים 

נושאים כלליים לקידום 

קהילה 

דיור 

שותפויות וממשקים 

מיפוי והסדרת מענים 

 מינהליתמעטפת תמיכה 

חדשנות ויזמות 
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 המינהלמיצוב תהליך הקמת 

מדיניות 

גיבוש תפישת הפעלה 

נושאי פעילות עיקריים 

מבנה ארגוני 

תקציב 

שותפויות וממשקים 

הטמעה והתאמה לשטח 
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 איחוד ואיגום פעילויות
  תקנות דיור  תכניות עבודה  סווג ומיון

 פיתוח ידע    ניהול תקציב    שירותים רפואיים  

 א"פיתוח כ  (חלקי)תעריפים   ס לחוק "עו

 חירום ובטחון  קצבת נכות   אומנה

   פיקוח ובקרה   מכרזים מעונות יום שיקומיים  
   חים"קשר עם המש   סים  "תע צבא ושירות לאומי 

 מסגרות דיור   נהלים   נגישות 

 מסגרות יום  מחשוב ונתונים  טכנולוגיה

 אתר אינטרנט   הסעות

      פניות ציבור     
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מרכזי זכויות והערכה 

סל שירותים אישי 

מלווה אישי 

מתאם טיפול 

תקציב אישי 

טכנולוגיה 

 פיתוח נושאים חדשים
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 העצמה ובחירה -האדם עם מוגבלות 

תעסוקה 

  מעבר ושילוב בקהילה 

 (ה"מעונות מש)   

זקנה 

ריבוי מוגבלויות 

 נושאים לקידום
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    שינוי עמדות הציבור כלפי       
 אנשים עם מוגבלויות 

תרומה לקהילה 

משפחה 

סל סיוע אישי ודיור נתמך 

נגישות וסביבה 

 קהילה
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מעבר דיירים מהמעונות לדיור בקהילה 

רב נכותי 

קהילה פונקציונאלית 

מודלים חדשים לדיור 

 שינוי תפישת הפעלה של  המעונות
 הקיימים

שינוי תקנות חוק הפיקוח על המעונות 

היערכות להזדקנות דיירים 

הורדת צפיפות 

 

 

 

 

 דיור
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 אחריות המדינה והובלת המשרד•

 אנשים עם מוגבלויות•

 משפחות•

 ארגוני לקוחות•

 משרדי ממשלה אחרים  •
 (כולל ביטוח לאומי)

 מחוזות•

 רשויות מקומיות•

 מפעילים•

 שיתוף הציבור•

 שותפויות וממשקים
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 הגדרות•

 כלי אבחון וסווג•

 כללי זכאות•

 כללי ערר•

 פישוט הליכים•

 מיפוי ותיעוד•

 מיפוי והסדרת מענים
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 סטנדרטים•

 תורה טיפולית•

 סים"תע•

 נהלים ותדריכים•

 תפישת שירות ופניות ציבור•

 עבודה תוכניות•

 חות למשפחות"דו•

 מחשוב ונתונים•

 מינהליתמעטפת תמיכה 
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 בכל נושא: סטנדרט

 בכל פעילות               

 אצל כל בעל תפקיד               

 

 לבצע לפחות פעילות אחת חדשה

 שנה ושנה לפחות פעם אחת בכל

 חדשנות ויזמות
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 תוביל המינהלהקמת 
 
ודיוק מתן השירות לאנשים עם  שיפור •

 מוגבלויות
שיפור היכולת של המשרד והמערכות  •

 הנלוות לו  
שירותים מיטביים לאנשים עם  הענקת •

 משפחותיהםובני מוגבלויות 
שילובו ומצבו של האדם עם  , שיפור מעמדו•

 ובקהילהבחברה מוגבלויות 
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