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שלום רב!

"עזר מציון", העמותה הגדולה והמובילה בתחום התמיכה הרפואית, פועלת כבר שנים רבות 
פרוייקטים  של  רחב  מגוון  כך  לשם  ומפעילה  משפחותיהם  ובני  נפש  נכי  רווחת  לקידום  

ותוכניות שיקומיות.

בפנינו ניצבת כל העת מטרה אחת ויחידה: להעניק להם ולבני משפחותיהם את המיטב – 
בייעוץ, בהכוונה, בתמיכה ובשיקום - כדי להקל עליהם את ההתמודדות ולאפשר להם לבחור 

בחיים. 

ואנו  לרשותנו,  וההתנדבותיים העומדים  מלוא המשאבים המקצועיים  רתמנו את  כך,  לשם 
מעניקים למתמודדים ולבני משפחותיהם מגוון רחב של שירותים המאפשרים שיקום, צמיחה 
והתפתחות, ביניהם מרכז ייעוץ והכוונה לבני המשפחות, שירותי סומכות, שירותי חונכות, 
שירותי שיקום תעסוקתיים, מרכזי חברה ופנאי, ועוד. כל אלה אף נמצאים בפיקוח משרד 

הבריאות. 

מעבר לכל אלה – מהווה "עזר מציון" עבור המתמודדים ובני משפחותיהם כתובת מקצועית, 
חזק  תמיכה  מקור  בעבורם  משמשת  וכן  חייהם  ולאורח  לאישיותם  ומותאמת  דיסקרטית 

וחשוב. 

ובני  המתמודד  בעבור  קלה  או  פשוטה  איננה  נפשית  נכות  עם  ההתמודדות  משימת  אמת, 
המשפחה. ברצוני להעביר לכם מסר של תקווה וחיזוק ולקרוא לכם לפנות, להיעזר ולהותיר 
וכוחות מיוחדים לעמוד  יתן סייעתא דשמיא  והבושה. בטוחני שהקב"ה  בצד את ההסתרה 

בניסיון זה.

בחוברת זו ריכזנו למענכם מידע מקיף אודות זכויות, הסדרים ומענים קיימים שיסייעו לכם 
בתהליך ההתמודדות. זכרו, כי אנו ב"עזר מציון" עומדים תמיד לרשותכם עם כל הלב והנשמה. 

בברכה,
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המאפשר  מסע  היא  הנפש  בבריאות  ההחלמה 
לאדם המתמודד עם בעיה נפשית לחיות חיים 
תוך שאיפה  בחר,  בה  בעלי משמעות בקהילה 

למימוש מלוא יכולותיו וכוחותיו.

בשנים האחרונות, אנו עדים לשינוי בהתייחסות 
ובגישות לנכי נפש ולמחלות נפשיות. 

 - התש"ס   - בקהילה"  נפש  נכי  "שיקום  חוק 
בקהילה"(,  נפש  נכי  שיקום  "חוק  )להלן   2000
מעניק שירותי שיקום באחריות משרד הבריאות 
הנפש  נכי  של  שיקומם  על  "לשקוד  ומטרתו 
ושילובם בקהילה, כדי לאפשר להם להשיג דרגה 
מרבית אפשרית של עצמאות תפקודית ואיכות 
יסוד  חוק  ברוח  כבודם  על  שמירה  תוך  חיים, 
'כלים'  ומתן  סיוע  כלומר,  וחירותו".  האדם  כבוד 
שיסייעו להם לחיות בקהילה באופן עצמאי ככל 
הניתן ולפתח את חייהם. באופן מעשי, החוק דן 
בהגדרה של סל שיקום, במי שזכאי לסל שיקום, 
בתהליך קבלת אישור לסל הכולל וועדות שיקום 
לעניין  המקצוע  אנשי  מיהם  וקובע  אזוריות 

השיקום.

"עזר מציון"  מזה שני עשורים, מפעילה עמותת 
שיקומיות  ותוכניות  פרויקטים  מגוון  בבני-ברק 

משפחותיהם.  ובני  הנפש  נכי  לאוכלוסיית 
מגוון  בתוכה  כוללת  הנפש  לבריאות  המחלקה 
מענה  הנותנים  ושיקום  ייעוץ  שירותי  של  רחב 
והחרדית  הדתית  לאוכלוסייה  ייחודי  מקצועי 
ולאוכלוסייה הרחבה. לכל משתקם נבנית תוכנית 
שיקום אישית, בשיתופו המלא ובליווי מקצועי.  
התוכנית מותאמת לשאיפותיו ולצרכיו האישיים 

ומבוססת על גישת ההחלמה.

מיועדים  הנפש  לבריאות  במחלקה  השירותים 
נפשית,  נכות  בעלי  ומעלה,   18 מגיל  לאנשים 

החיים בקהילה וזכאים לסל שיקום.

משרותי  חלק  המהווה  למשפחות,  הייעוץ  מרכז 
המחלקה, מעניק שירות ללא צורך בסל שיקום 
השירותים  כל  רישום.   או  בהזדהות  צורך  וללא 

בפיקוח משרד הבריאות.

לפרטים:
המחלקה לבריאות הנפש טל. 03-6144590

פקס. 03-6144521
מרכז ייעוץ למשפחות טל. 03-6144535

sariland@ami.org.il :מייל
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השיקום בקהילה מהווה חלק משמעותי בתהליך ההתמודדות 
ומאפשר צמיחה והתפתחות.

שיקום

משרד  מטעם  פועלות  הנפש  לבריאות  מרפאות 
טיפוליים.  שירותים  מגוון  ומציעות  הבריאות 
והן  נפשיים  חירום  במצבי  דחופות  לפניות  הן 
לקשיים שוטפים איתם מתמודדים אנשים רבים. 
בריאות  מרפאות  במסגרת  הפועלים  הצוותים 
הנפש כוללים פסיכיאטרים, עובדים סוציאליים, 
וצוותים  באומנויות  מטפלים  פסיכולוגים, 

סיעודיים.

ניתנים שירותים טיפוליים  עם כניסת הרפורמה 
בתחום בריאות הנפש בכל קופות החולים.

שירותים טיפוליים:

מיון פסיכיאטרי

מיון  מציעות  הנפש  בריאות  ממרפאות  חלק 
דחופות  לפניות  מענה  המספק  פסיכיאטרי 
למיון  הפנייה  במהלך  אקוטיים.  משבר  ומצבי 
הפסיכיאטרי יערכו אבחון ראשוני והערכת מצבו 
ולסביבתו.  לעצמו  הפונה  ומסוכנותו של  הנפשי 
פנייתם לאשפוז  בעקבות  יופנו  הפונים  מן  חלק 
»עזרה  יקבלו  וחלקם  הפסיכיאטריות  במחלקות 
ראשונה נפשית« ויופנו להמשך טיפול במרפאה 

או בקהילה.

אבחון והערכה

ניתן לעבור  במסגרת המרפאות לבריאות הנפש 
ואבחונים פסיכו-דיאגנוסטיים  קליניים  ראיונות 
להתאמת  ויביאו  הקושי  מוקד  את  יאתרו  אשר 

טיפול מיטבי.

טיפול פסיכיאטרי

פסיכיאטרים  פועלים  הנפש  בריאות  במרפאות 
במעקב  המלווים  תרופתיים  טיפולים  המציעים 

רפואי ופסיכוסוציאלי.

טיפול פסיכותרפויטי

לו  מותאם  הפונה  סובל  מהם  לקשיים  בהתאם 
טיפול פסיכולוגי פרטני, קבוצתי ו/או משפחתי. 
אלו  קשיים  של  לאופיים  בהתאם  כן,  כמו 
ולהעדפותיו של המטופל ניתן לבחור בטיפולים 
טיפולים  או  התנהגותיים  קוגניטיביים  דינמיים, 

פארא פסיכולוגיים.

ליצירת קשר עם קופ"ח
*3555 מכבי  

 1700507507 לאומית   
*3833 מאוחדת  
*2700 כללית  

מרפאות לבריאות 
הנפש איבחון וטיפול
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במחלה  כלוקה  שאובחן  ומעלה,   18 מגיל  אדם 
נפשית והוכר על ידי המוסד לביטוח לאומי כנכה 
נפש )ע"פ סעיפים 33, 34( ב- 40% נכות לפחות, 
בקהילה  נפש  נפגעי  שיקום  חוק  לפי  זכאי 
במידה  שיקום.  סל  לשירותי   ,2000  - התש"ס 
ואדם אינו מעוניין לפנות למוסד לביטוח לאומי, 
אם  כי  שיקבע  מומחה  לפסיכיאטר  לפנות  ניתן 
היה פונה לוועדה רפואית היה זכאי להכרה של 

40% נכות נפשית.

שרותי סל שיקום הינם זכות ולא חובה. לא ניתן 
לכפות על אדם להיכנס למערך השיקום ולקבל 

את השירותים השונים. 

הפנייה לסל שיקום

על  שיקום,  לסל  הזכאות  את  לממש  על-מנת 
המתמודד עצמו לפנות לגורם המטפל בו: רופא, 
וכו',   בעיסוק  מרפא  פסיכולוג,  סוציאלי,  עובד 
השיקום  לתהליך  להיכנס  רצונו  את  להביע 
סל- לועדת  הפנייה  טפסי  את  למלא  ולבקש 

שיקום. 

פרט לאדם עצמו, ישנם גורמים נוספים המפנים 
בתי  החולה,  של  בני-משפחתו  שיקום:  לוועדת 
חולים פסיכיאטריים, מרפאות לבריאות הנפש, 
בקהילה  שיקומיות  מסגרות  רווחה,  שירותי 

ומטפלים פרטיים. 

מה תוכנו של טופס הפנייה והיכן ניתן לקבלו?

בטפסי הפנייה, ניתן להציע את תכנית השיקום 

השיקום  שירותי  את  ולבקש  לפונה  הרצויה 
אנשי  ולדעת  לדעתו  ביותר  לו  המתאימים 
המכיר  מקצוע  איש  או  מטפל  באין  המקצוע. 
עצמאי  באופן  לפנות  עליו  הפונה,  את  היטב 
כיצד  אותו  שתדריך  האזורית  השיקום  לוועדת 
לנהוג. את הטופס ניתן לקבל במרפאות לבריאות 
הנפש או בלשכת הפסיכיאטר המחוזי. יש לצרף 
להנחיות  בהתאם  הדרושים,  המסמכים  כל  את 

בטופס הפנייה.

וועדת השיקום האזורית ותפקידה

משלושה  המורכבת  האזורית,  השיקום  וועדת 
עובד  פסיכולוג,  פסיכיאטר,  מקצוע:  אנשי 
תזמן  סיעוד,  עובד  או  בעיסוק  מרפא  סוציאלי, 
את הפונה לפגישה. היא תדון בתכנית השיקום 
סל  לקבלת  זכאותו  את  ותקבע  הפונה  שביקש 

השיקום.

בחירת מסגרת

לאחר שהתקבלה ההחלטה בוועדת סל-שיקום, 
במסגרות  העיקרי  המטפל  עם  הפונה  יבקר 
במסגרת  ויבחר  בוועדה  לו  שאושרו  השיקום 
המתאימה לו ולשאיפותיו. כאשר נעשית קליטה 
במסגרת שיקומית, רכז השיקום האזורי מעביר 
אישור תקציבי לשרות השיקומי ואחראי לעקוב 

אחר תוכניתו השיקומית של האדם.  

הזכות לערעור

במידה וההחלטה אינה מקובלת על הפונה, הוא 
זכאי לערער עליה לוועדת ערר בהתאם להנחיות 

המופיעות בטופס ההחלטה.

ומי  בקהילה  שיקום  למערך  להיכנס  זכאי  מי 
אינו זכאי?

שאובחן  ומעלה,   18 מגיל  אדם  לעיל,  כאמור 
המוסד  ידי  על  והוכר  נפשית  במחלה  כלוקה 
לביטוח לאומי כנכה נפש ב- 40% נכות לפחות, 
בקהילה  נפש  נפגעי  שיקום  חוק  לפי  זכאי 

התש"ס, לשירותי סל שיקום.

בקטגוריה זו אינם כלולים אנשים הלוקים בפיגור 
שכלי ונכים המשתמשים בסמים ובאלכוהול. נכי 
נפש המשתמשים בסמים או באלכוהול, חייבים 
זכאים  שיהיו  בכדי  מסודרת,  גמילה  לעבור 

להיכנס למערך השיקום בקהילה. 

לסל  כזכאית  מוגדרת  שאינה  נוספת,  קבוצה 
שיקום, הינה קבוצת החולים הממושכים שהוגדרו 
בבתי  מאושפזים  אלו,  חולים  שיקום.  ברי  כלא 
תקופות  אקוטיות  במחלקות  או  כרוניים  חולים 
ניתן למצוא מספר מסגרות  כיום  ארוכות, אולם 
אינטנסיביים  טיפוליים  מגורים  של  מעטות 

המהווים בית בקהילה עבור אנשים אלה. 

פועלת  מציון"  ב"עזר  הנפש"  "בריאות  מחלקת 
עם הפנים לקהילה הדתית והחרדית וניתן לפנות 

לקבלת סיוע וייעוץ גם ללא זכאות לסל שיקום 
וללא צורך בהזדהות. במרכז הייעוץ ניתן לקבל 
את הטפסים השונים לצורך פניה לביטוח לאומי 

ולוועדת סל שיקום ולקבל ליווי אישי בתהליך.

לסיכום, שלבי נוהל הפנייה לוועדת סל שיקום:

לפסיכיאטר  או  לאומי  לביטוח  למוסד  פנייה   
מומחה לקבלת אבחון על נכות נפשית ב- 40% 

לפחות.

 שיחה עם המטפל על הצורך בשיקום, המטרות, 
והמסגרות שעשויות לסייע.

 מילוי טופס הפנייה לוועדת השיקום האזורית.

 שליחת הטופס לוועדה בצירוף כל האישורים 
הנדרשים )כולל אישור על אחוזי הנכות(.

 הופעה בפני וועדת השיקום בתאריך שזימנה 
את הפונה )רשאי לצרף בן משפחה או אחר(.

 קבלת ההחלטה מוועדת השיקום. 

עבורו  שאושרו  השיקום  במסגרות  ביקור   
בוועדה ובחירה במסגרת המתאימה לו ביותר. 

 אם החלטת הוועדה אינה מקובלת עליו, זכאי 
לערער.

מעביר  האזורי  השיקום  רכז  וזכאי:  במידה   
ועוקב  השיקומית  למסגרת  תקציב  אישור 

באופן פרטני על תוכנית השיקום של האדם. 
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תהליך הפנייה לוועדת השיקום האזורית

בני-משפחה/  עצמאית/  פנייה  מפנה:  גורם 
לבריאות  תחנה  פסיכיאטריים/  בתי-חולים 
שיקומיות  מסגרות  רווחה/  שירותי  הנפש/ 

בקהילה/ מטפלים פרטיים

מילוי טופס סל שיקום ע"י הפונה והגורם המפנה ושליחתו 
בצירוף האישורים הנדרשים עבור וועדת השיקום האזורית

רכז שיקום מחוזי בלשכת 
הפסיכיאטר המחוזי

 זימון לוועדת השיקום האזורית
המחליטה על זכאותו לסל השיקום

המשתקם והגורם המפנה מבקרים 
במסגרות שהוצעו בוועדה ובוחרים 
במסגרת השיקום המתאימה ביותר

 הפונה זכאי לערער 
לוועדת-ערר

 קליטה במסגרת שיקומית
רכז השיקום האזורי מעביר תקציב 
למסגרת ועוקב אחר תוכנית המשתקם

אינו זכאיזכאי סל שיקום

מהו סל שיקום
המחלקה 
לבריאות 

הנפש



המחלקה 
לבריאות 

הנפש
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הניתנים  השירותים  מגוון  את  מגדיר  שיקום  סל 
במסגרת חוק שיקום נכי נפש בקהילה, ומטרתו 
אנשים  של  ההשתלבות  יכולת  את  להגביר 
בקהילה.  נפשיות  מוגבלויות  עם  המתמודדים 
שיקומית  תשתית  ליצור  נועד  הוא  בנוסף, 
מותאמת להתפתחותם של נכי נפש בקהילה, עם 

דגש רב על עצמאות, כבוד ואיכות-חיים. 

ידי  על  ניתנים  בקהילה,  השיקום  שירותי 
ועמותות שונות המצויות בפיקוח משרד  חברות 

הבריאות.

מה כולל סל שיקום?

 מתאם טיפול 

 שיקום בדיור

 שיקום תעסוקתי לנשים

 שיקום תעסוקתי לגברים

 שירותי חונכות וסומכות

 חברה ופנאי

 השלמת השכלה

 סיוע פרטני לציוד ראשוני

 טיפולי שיניים

 ייעוץ ותמיכה למשפחות

מתאם טיפול

עו"ס,  איש טיפול מהמקצועות הטיפוליים כמו: 
עם  לבנות  תפקידו  פסיכולוג.  בעיסוק,  מרפא 
לצרכיו  המתאימה  שיקום  תוכנית  המשתקם 
שנתקבלו  להחלטות  בהתאם  ולאורח-חייו. 
בוועדת סל שיקום, הוא מסייע למשתקם לחפש 
לו,  המתאימים  השיקום  שירותי  את  ולבחור 
השיקום  בהליך  השונים  השותפים  בין  מתווך 
המתעוררים  קשיים  או  בעיות  יש(  )באם  ופותר 
מול ספקי שירות השיקום. השירות ניתן לתקופה 
קיימת  הצורך  במידת  אולם  כשנה,  של  מוגבלת 

אפשרות לבקש הארכה.

שיקום בדיור

שונות.  תפקוד  לרמות  מחולק  בדיור  השיקום 
לכל דייר בונים בשיתוף עימו, תוכנית שיקומית 
ומתאימה  החיים  תחומי  לכל  המתייחסת 

לשאיפותיו, יכולותיו ואורח-חייו. 

והעובד  השיקום  מדריך  התוכנית,  בניית  לאחר 
ובעת  בזכויותיו  הדייר  את  מיידעים  הסוציאלי 
השונים  השירותים  ובין  בינו  מתווכים  הצורך 
בקהילה. העובד הסוציאלי מבקר את המשתקם 
הקשיים  עם  להתמודד  לו  מסייע  בשבוע,  פעם 
בהם נתקל ולבנות את האמונה בעצמו וביכולותיו. 

בגודלן,  מזו  זו  נבדלות  השונות  המסגרות 
לדייריהן  מעניקות  שהן  הליווי  במידת 

ובאוכלוסיית היעד:

הוסטל

שבה  בקהילה,  נורמטיביים  מגורים  של  מסגרת 
במיומנויות  והדרכה  תמיכה  הדיירים  מקבלים 
עצמאיים  חיים  לפיתוח  הדרושות  היומיומיות 
הזקוקים  לאנשים  מיועדת  זו  מסגרת  בקהילה. 
המקצועי  הצוות  של  והדרכה  השגחה  לסיוע, 
משך 24 שעות ביממה.  השוני בין סוגי ההוסטל 
ובקהל  הצוות  אנשי  במספר  מתבטא  השונים 

היעד.  סוגי ההוסטלים הקיימים:

הוסטל כוללני

דיירים   30 כ-  מתגוררים  בהם  בקהילה  בתים 
לליווי  הזקוקים  בזוגות(  או  בודדים  )בחדרים 
אנשי  היממה.  שעות  בכל  צוות  אנשי  של 
סוציאלי/ת,  עובד/ת  מנהל/ת,  כוללים:  הצוות 
פסיכיאטרי/ת,  רופא/ה  בעיסוק,  מרפא/ה 
מבשלת,  שיקום,  מדריכי  פסיכיאטרית,  אחות 
לומדים  בבתים אלה  ניקיון.  ועובד  איש אחזקה 
ניהול  כגון:  היומיום,  מחיי  מיומנויות  הדיירים 
תקציב, ניהול משק בית, בישול, ניקיון, היגיינה 
המטרה  וכד'.  העבודה  בשוק  מיומנויות  אישית, 

במיומנויות  השליטה  את  לדיירים  להחזיר  היא 
השיקום.  בתהליך  להתקדם  להם  ולסייע  הללו 
למסגרות  מופנים  כוללני  בהוסטל  דיירים 
לרצונותיהם  המתאימות  שיקומיות  תעסוקה 

וליכולותיהם.  

הוסטל מתוגבר

דיירים,   20 כ-  מתגוררים  בהם  בקהילה  בתים 
תפקודיות  יכולות  בעלי  לדיירים  המיועדים 
אלו  דיירים  כוללני.  מהוסטל  יותר  ועצמאיות 
לוקחים תרופות באופן עצמאי, מרביתם יוצאים 
להוסטל  מחוץ  תעסוקה  למסגרות  בבוקר 
מורכב  הצוות  בית.  משק  לנהל  ומסוגלים 
ניקיון  איש  שיקום,  מדריכי  עו"ס,  ממנהל/ת, 
בעיקר  בהוסטל  נמצא  הצוות  אחזקה.  ואיש 
הדיירים  חוזרים  בהן  הצהריים  אחר  בשעות 
ממסגרות התעסוקה השונות. בלילה אין מדריך 
בעת  המגיע  כונן  צוות  איש  וישנו  בהוסטל, 
להעלות  היא  מתוגבר  בהוסטל  המגמה  הצורך. 
להם  ולסייע  הדיירים,  של  העצמאות  רמת  את 
בדיור  מגורים  המאפשרות  למיומנויות  להגיע 

מוגן בקהילה.



המחלקה 
לבריאות 

הנפש
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הוסטל משולב

הן  המוגדרים  דיירים  מתגוררים  בו  הוסטל 
כוללניים והן מתוגברים, וכל אחד מהם מקבל את 
רמת הליווי לה הוא זקוק. הצוות המקצועי נמצא 
בהוסטל בכל שעות היממה ומדריך את הדיירים 
הדיירים  משולב,  בהוסטל  היומיום.  חיי  בניהול 
לדיירים  וחיזוק  תמיכה  מערכת  הן  מהווים 

האחרים והן זוכים לסיוע ותמיכה מחבריהם.

דירת לווין של הוסטל

לדיירים  המיועדת  יותר,  עצמאית  דיור  רמת 
הפיקוח  והתקדמו.  בהוסטל  תהליך  שעברו 

בדירה נעשה ע"י צוות ההוסטל. 

קהילה תומכת

בריאות  בעולם שיקום  יחסית  חדשה  התפתחות 
ארגון  שעברו  בהוסטלים  מדובר  בקהילה.  הנפש 
המרכזי  הבית  נמצא  הקהילה  במרכז  מחדש. 
 10 כ-  מתגוררים  ובו  הקהילה"  "לב  את  שמהווה 
הליכה,  דקות  כמה  במרחק  מסביבו,  דיירים. 
נמצאות דירות הקהילה. בכל דירה מתגוררים כ- 
4 דיירים. אמנם צוות ההוסטל מלווה את הדיירים, 
להם  מאפשרים  נפרדות  בדירות  המגורים  אולם 

איכות חיים טובה ונורמטיבית יותר.

דיור מוגן

נקבעת  המוגן  בדיור  הצוות  של  הליווי  רמת 
ולרמת  ליכולות  בהתאם  שיקום  סל  וועדת  ע"י 
התפקוד של הדייר. הדיור המוגן מיועד לאנשים 
המסוגלים להתגורר בדירות עצמאיות בקהילה, 
אך זקוקים להדרכה וליווי במישור הרגשי, בניהול 
משק הבית והתקציב ובתיווך עם גורמים שונים 
ופנאי,  בילוי  מוקדי  מרפאה,  )הרווחה,  בקהילה 
בבעלות  הן  הדירות  המשפחה(.  בני  עם  קשר 
דירה  בכל  אישית.  בבעלות  או  חברות  עמותות, 
בסיוע הצוות,  דיירים.  כ-4  מתגוררים בשותפות 
הדירה.  וחשבונות  שכר-דירה  יחד  משלמים  הם 
בעיסוק,  עו"ס, מרפא/ה  כולל:  הצוות המקצועי 
באומנות  מטפלים  פסיכיאטרי/ת,  אח/ות 
בונה  הטיפולית-שיקומית  בעבודה  וכדומה. 
אישית  שיקום  תוכנית  הצוות,  בעזרת  דייר,  כל 
החולשה  ונקודות  החוזק  לנקודות  המתייחסת 
שלו. הטיפול ברמה הפרטנית והקבוצתית. הדייר 
האישי  למטפל  בעיה  או  עניין  בכל  לפנות  יכול 
לקיים  לומדים  הדיירים  מיידי.  סיוע  ולקבל 
בקהילה  מקומם  את  ולמצוא  פעיל  בית  משק 
הסובבת, מבחינה אישית, חברתית ותעסוקתית. 
מאשפוז  המשתחררים  לאנשים  מיועד  השירות 
פסיכיאטרי, לאלו המתגוררים עם המשפחה, וגם 
לשוהים בהוסטלים המעוניינים להתקדם ולשמור 
על עצמאות ואיכות חיים בכל המישורים, מבלי 

לוותר על הפרטיות ועל אורח החיים המקורי.

מוגן  מדיור  נע  המוגן  הדיור  רמות  של  הטווח 
בין  השוני  לבודד.  מתוגבר  מוגן  לדיור  ועד  לווין 

להן  השעות  במספר  הוא  השונים  הסטטוסים 
זכאי הדייר לליווי מקצועי:

דיור מוגן לווין- 2-1 ביקורים בשבוע.

דיור מוגן רגיל- 5-3 ביקורים בשבוע.

דיור מוגן מתוגבר- 7-6 ביקורים בשבוע.

שיקום תעסוקתי - מידע כללי

רבים.  אנשים  של  נחלתם  הוא  נפשי  משבר 
אמנים,  חשובים,  תפקידים  בעלי  ביניהם: 
לילדים.  ואבות  אמהות  מוצלחים,  תלמידים 
נותנות מענה לצרכים  מסגרות השיקום השונות 
במסגרת  השתלבות  המשתקמים.  של  השונים 
מוגבלות  עם  המתמודדים  לאנשים  תעסוקה 

נפשית כוללת מספר מטרות:

של  והיכולות  הכישורים  ומיצוי  עצמי  מימוש   
האדם.

 רכישת הרגלי עבודה ומיומנויות תעסוקתיות.

עבודה  בסביבת  שילוב  לקראת  התקדמות   
נורמטיבית בהתאם ליכולותיו וצרכיו של האדם.

תעסוקתית  והכשרה  אבחון  לשרותי  הפניה   
של המוסד לביטוח לאומי. ההשתלבות בשוק 
העבודה מחולקת לרמות תפקוד שונות בהתאם 

ליכולותיו של המשתקם:

1. מועדון תעסוקתי 
2. תעסוקה מוגנת 

3. תעסוקה מעברית
4. תעסוקה נתמכת

בכל מסגרות התעסוקה השונות זכאי המשתקם 
שיקום  מדריך  של  ליווי  הכולל  מקצועי  לליווי 
המשתקם  עם  יחד  שבונים  סוציאלי,  עובד  ושל 
לתחומים  המתייחסת  אישית,  שיקום  תוכנית 

השונים אותם רוצים לקדם.

מועדון תעסוקתי

ברכישת  לסיוע  הזקוקים  למשתקמים  מיועד 
מיומנויות בסיסיות בעולם העבודה, לליווי צמוד 
התעסוקתיים  במועדונים  העבודה  והדרכה. 
הינה פשוטה בדרך כלל ומתמקדת סביב רכישת 
בעולם  להשתלבות  כהכנה  בסיסיות  מיומנויות 

העבודה.

מפעל מוגן

בעלי  לאנשים  המיועדת  תעסוקתית  מסגרת 
יכולות ומיומנויות תעסוקתיות  בסיסיות והרגלי  
למספר  מסוגלות  התמדה,  בזמן,  )הגעה  עבודה 
שעות עבודה רצופות ביום, יכולת למידה, קבלת 
סמכות, מיומנויות בינאישיות וכד'(, שעדיין אינם 
הם  החופשי.  העבודה  בשוק  להשתלב  יכולים 
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מתבצעות  בהם  שיקומיים  במפעלים  משולבים 
כגון עבודות מיון  עבודות שונות, החל בפשוטות 
הדורשות  מורכבות,  בעבודות  וכלה   ואריזה, 
אמנות,   חפצי  ייצור  נגרות,  כגון  גבוהות  יכולות 
בתעסוקה  ועוד.  ואלקטרוניקה  חשמל  עבודות 
אולם  עובד-מעביד,  יחסי  מתקיימים  לא  מוגנת 
המפעל מחויב לשלם לעובדים שכר )מופחת( עבור 
להכנסות  בהתאם  נקבע  השכר  גובה  עבודתם. 

המפעל, לקריטריונים שיקומיים, לתפוקה וכדו'.

תעסוקה מעברית 

בין  ביניים  שלב  המהווה  תעסוקתי  שרות 
המפעל המוגן לבין התעסוקה הנתמכת, המשלב 
נורמטיבית  עבודה  בסביבת  בעבודה  משתקמים 
עם ליווי צמוד של מדריך שיקום במקום העבודה. 
העבודה  למקום  בהתאם  משתנה  העבודה  אופי 

בהיקף שעות חלקי. 

תעסוקה נתמכת

שרות התעסוקה הנתמכת מיועד לאנשים בעלי 
תעסוקתית  ועצמאות  תעסוקתיות  יכולות 
במקום  רצוף  לליווי  זקוקים  אינם  חלקית, אשר 
החופשי  בשוק  בעבודה  מדובר  עבודתם. 
המשתקם  של  ולבחירתו  ליכולותיו  המותאמת 
התעסוקה  רכז  תעסוקה.  רכז  על-ידי  ומלווה 
מלווה את המשתקם בתהליך הקליטה ובקשיים 
ובמציאת  העבודה,  בלמידת  אותו,  המלווים 
פתרונות לקשיים המתעוררים במהלך העבודה. 

תנאי העבודה ורמת השכר נקבעים לפי יכולותיו 
של המשתקם ובשיתוף עם המעסיק.

השיקום התעסוקתי 
ב"עזר מציון"

אנו ב"עזר מציון" מאמינים בכוחו של אדם המתמודד עם קושי נפשי 
ובזכותו לממש את עצמו כאדם תורם ומשמעותי בתוך מעגל התעסוקה.

המחלקה 
לבריאות 

הנפש
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1. שיקום תעסוקתי לנשים - "מטעמים מהלב"

המטבח השיקומי שלנו, פועל בהנחייתו של שף מקצועי, 
המספק  ועניין,  דבר  לכל  מקצועי  בסטנדרט  כמטבח 
ומנות המיועדות  מנות קייטרינג מוכנות לאירועים שונים 
לפעילויות חסד למען חולים ונזקקים. כאן ניתן להשתלב 
בעבודה יצרנית בכל שלבי ההכנה לבישול והבישול עצמו, 
תפקידים  במגוון  והתנסות  עבודה  הרגלי  רכישת  תוך 
בסביבת  זאת,  כל  ואחריות.  יוזמה  הדורשים  מספקים 

עבודה רגילה, אך תומכת ומחבקת במיוחד.

יעברו  המזון,  בתחום  המקצועי  עתידן  את  הרואות 
תוכנית הכשרות במגוון תחומים בעבודת המטבח לקראת 
או  מציון  עזר  של  במטבח  החופשי,  בשוק  השתלבות 

מחוצה לו. 

השרות מיועד לנשים זכאיות סל שיקום אשר קבלו אישור 
למפעל מוגן. 

המסגרת נמצאת בבניין הראשי  של "עזר מציון", ברח' 
הרב רבינוב 5, בני ברק.  לפרטים: 073-3956211 מייל: 

   shikumn2@ami.org.il

2. שיקום תעסוקתי לגברים  

מגוון  כולל  המרכז  אישיות.  ובין  תעסוקתיות  מיומנויות  ופיתוח  להכשרה  מרכז  פועל  ברק  בני  במרכז 
נמצא  המרכז  הנפש".  "צלילי   - המוסיקה  לאומנויות  ומרכז  חיים  כישורי  מוגן,  מפעל  שיקום:  שירותי 

במיקום מרכזי ונגיש לאפשרויות תחבורה ציבוריות רבות.

המפעל המוגן לגברים 

אנו מציעים תוכנית שיקום למתמודדים עם קשיים נפשיים 
מיועדת  התכנית  התעסוקה.  בעולם  השתלבות  באמצעות 
לגברים הזכאים לסל שיקום אשר קיבלו אישור למפעל מוגן. 
במפעל  ניתנת הזדמנות להשתלב בעבודה במגוון תפקידים 
תומכת  עבודה  זאת בסביבת  ולהתקדם,  ללמוד  המאפשרים 
הפוטנציאל  את  לממש  שמסייע  ומקצועי,  אישי  ובליווי 
קרש  את  שתהווה  מסגרת  זוהי  אחד.  בכל  הגלום  האישי 

הקפיצה לעבודה בשוק החופשי. 

במפעל שלנו קיימים שלושה תחומי התמחות אפשריים:

יוזמות   * במכונות  מורכבות  הרכבות   * והלחמה   חיווט    *
בתחום  או  הלוגיסטיקה  בתחום  קבוצתיות  תעסוקתיות 

האריזה. 

העבודה בכל אחד מהם מעניקה שילוב מנצח של ידע וניסיון 
ומוכנות לקראת הצעד הבא  יחד עם הרגלי עבודה  מקצועי 

בעולם התעסוקה. 

המסגרת נמצאת ברח' רבי ישמעאל 6, בני ברק. לפרטים: 
מייל:  )רכז(   073-3956232 )מזכירה(   03-5233102

   mugan@ami.org.il
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המרכז לכישורי חיים

העשרה,  פעילויות  של  רחבה  בקשת  חלק  לקחת  למתמודדים  מאפשר  המרכז 
תעסוקה ולימוד, במטרה לחזק, להעצים ולפתח יכולות במגוון תחומים. 

הפעילות במרכז מתחלקת לאשכולות הבאים:

 באשכול כישורי חיים ניתן להשתלב בקבוצות בנושאים שונים: ניהול כעסים, 
ניהול מחלה והחלמה, היגיינה, בישול.

 אשכול העשרה ופנאי: מפגשים בנושאי הלכה ופרשת-שבוע, קבוצת התעמלות, 
לימודי מחשב וגינון. 

 אשכול תעסוקה: עבודות מגוונות לחיזוק הרגלי עבודה והיעילות האישית.

עם  ובמשותף  לצרכים  מותאמת  אישית  שיקום  תכנית  בניית  כולל  השרות 
המתמודד, ליווי מקצועי אישי.

השרות מיועד לגברים זכאי סל שיקום שקיבלו אישור למועדון תעסוקתי . 

לפרטים: 03-6196852, 03-5233102 )מזכירה(

מרכז לאומנויות המוסיקה "צלילי הנפש"

חלומות.  והגשמת  עצמי  מימוש  לביטוי,  נפלאים  כלים  הם  ומוסיקה  יצירה 
עבור אנשים ששפת המוסיקה היא שפתם, אנו כאן כדי לסייע להוציא אל 

האור את הכישרונות ולצמוח איתם. 

בקהילה  מסוגו  וייחודי  חדש  מוסיקלי  פרויקט  הינו  הנפש"  "צלילי  מיזם 
החרדית והדתית אשר מיועד לנגנים, זמרים, אנשי סאונד, כותבים ומלחינים 
זכאי סל שיקום. מטרת המיזם לסייע לכל אלה להתמקצע, ליהנות מיצירה 
משותפת ולהשתלב בתעשיית המוסיקה על כל הכרוך בכך מבחינה מקצועית, 

אישית ועסקית. 

המרכז ממוקם במקום מרכזי, נגיש לתחבורה מכל רחבי הארץ.

מה אנחנו מציעים?

 עבודה אישית וקבוצתית בהנחיית אנשי מקצוע בתחום השיקום בבריאות 
העיבוד  הנגינה, הכתיבה, הסאונד,  בתחומי ההלחנה,  ואנשי מקצוע  הנפש 

והביצוע.

 קבוצות עבודה ותרגול בתחומי המוסיקה השונים.

 עבודה על פרויקטים אישיים ועל פרויקט קבוצתי שיכלול דיסק ומופע.

 סדנאות אמן שבועיות.

 שיתוף פעולה עם בית הספר הגבוה למוסיקה "מזמור".

 חדש! תוכנית מקהלה הכוללת לימוד פיתוח קול, קריאת תווים התמחות    
   בהלחמות כבלים של ציוד מקצועי, הופעות ועוד 

   לא נדרש ידע מוקדם במוזיקה.

השרות מיועד לגברים הזכאים לסל שיקום אשר קיבלו אישור למפעל מוגן.

 המסגרת נמצאת ברח' רבי  ישמעאל 6, בני ברק.  
 לפרטים: 073-3956236 / 052-9580062 

מזכירות: 073-3956230
   music-shikum@ami.org.il :מייל
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תעסוקה נתמכת

המתמודד  של  והיכולות  הצרכים  אבחון  כולל  השרות 
וסיוע במציאת מקום עבודה המתאים לו. בהמשך, ניתן 

ליווי מקצועי בהתאם לצרכיו, ליכולותיו ולרצונותיו.

הליווי כולל: הכנה לראיון עבודה, ליווי לראיון לפי רצון 
האדם, סיוע בפתרון בעיות מול המעסיק, במקום העבודה 
העבודה  במקום  לזכויות  דאגה  היומיומית,  ובהתנהלות 
ובניית מסלול להתפתחות ומימוש מקצועי. כל זאת, כדי 
ולהתפרנס  תעסוקתית  מבחינה  להתפתח  יוכל  שהאדם 

בכבוד. 

"תעסוקה  אישור  בעלי  ונשים  לגברים  מיועד  השרות 
נתמכת" מסל שיקום.

 לפרטים: 073-3956230 )מזכירה(
יוחנן גרינוולד 052-6831028

  tnitmechet@ami.org.il :מייל

 

שירותי חונכות 

שירותי חונכות הינם שירותי שיקום המעניקים תמיכה ופיתוח מיומנויות חיים 
יומיומיות  למשתקמים עם מוגבלות נפשית החיים בקהילה, בביתם, או בבית 
משפחתם. נפגעי נפש רבים מאבדים את הקשר עם החברה והקהילה, הפחד 
חונך הוא  בודדים ללא קשרים חברתיים.  נותרים  והם  ממפגש משתק אותם 
חבר אישי המוצמד לנפגע נפש, נוטע בו אמון ובטחון ועושה איתו את צעדיו 
מחדש בחברה. החונך מנחה את המשתקם לקראת חיים עצמאיים בקהילה 
בתחומי החיים השונים בהם הוא זקוק לליווי ותמיכה, תוך מימוש הפוטנציאל 
השיקומי שלו. בהתאם למטרה זו תיקבע תוכנית שיקום פרטנית לכל משתקם 
והרכז  הצורך(  )במידת  אפוטרופוס  או  משפחתו  המשתקם,  החונך,  בשיתוף 

המקצועי.

תדירות המפגשים עם החונך השיקומי תלויה בתפקוד העכשווי של המשתקם.

החונך ידאג לקיום פעילויות שוטפות ופיתוח מיומנויות בתחומים הבאים:

עזרה  מפגש,  בעת  מילולית  ובלתי  מילולית  )תקשורת  אינטגרטיבי  ליווי   
משפחה,  בקהילה,  שונים  גופים  עם  במפגש  אסרטיביות  תקציב,  בניהול 

חברים(.

 ליווי בתחום הדיור, התעסוקה, ההשכלה, החברה והפנאי.

 העצמה.

ע"י  מלווה  ופעילותו  הנפש,  בריאות  בתחום  מקצועית  הדרכה  עובר  החונך 
אנשי מקצוע כעו"ס או מרפא בעיסוק, אשר הינם בעלי ידע וניסיון בשיקום 

נפגעי נפש בקהילה.

מערך החונכים של "עזר מציון", הניתן בהתאמה וברגישות לערכיו ולצרכיו של 
הציבור החרדי, מעניק למשתקמים מחדש את הביטחון, האמון וחזרה יציבה 

לחברה.

ירושלים, ביתר,  בני ברק,  "עזר מציון" פועלים בערים:  שירותי החונכות של 
מודיעין עילית, אלעד, עמנואל ועוד.

   miram@ami.org.il :לפרטים: 073-3956205  מייל
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שירותי סומכות

עובדים  הכולל  מקצועי  צוות  ע"י  מוענקים  השירותים 
ועל  סוציאליים מומחים בתחום השיקום בבריאות הנפש 
מקצועיות  בהדרכות  ומלווים  הכשרה  שעברו  סומכים  יד 
מהשלב  נעשה  המקצועי  הליווי  וקבוצתיות.  פרטניות 
הראשון של הכרת המשתקם, צרכיו ושאיפותיו, התאמת 
התוכנית  למימוש  התהליך  של  קבוע  וליווי  הסומך 

השיקומית והתאמתה למשתקם.

בין תחומי ההתערבות והסיוע:

.)ADLׂ( תפקוד היומיומי - כולל קימה בבוקר  

 הגיינה אישית וסביבתית.

 סיוע בהכנת ארוחות.

 ליווי אינטגרטיבי והעצמה.

 עידוד וסיוע בהגעה לתעסוקה.

 רכישת ונטילת תרופות בצורה מסודרת.

 קשר סדיר עם גורמי טיפול ושיקום בקהילה.

"עזר מציון" מפעילה את שירותי הסומכות באזור המרכז 
יישובי  כולל  בדרום  גדרה  עד  בצפון  מנתניה   - והשפלה 

השומרון.

   miram@ami.org.il :לפרטים: 073-3956205 מייל

חברה ופנאי

חלק חשוב בתהליך השיקום הוא חוויות חיוביות, תחושות הצלחה, 
זהות והשתייכות לקבוצה בונה, מעודדת, מבינה ומקבלת.

לכל משתקם  מועדון חברתי  מימון של  וועדת סל שיקום מאשרת 
מציון"  "עזר  של  ופנאי"  "חברה  מערך  שונות.  פעילויות  מגוון  בו 
מעניק מגוון חוגים, סדנאות ומפגשי חברה חוויתיים. הצוות במקום 
המספקות  נפלאות,  חוויות  במגוון  הנפש  נפגעי  את  לעטוף  דואג 
ביכולותיהם,  ואמון  ביטחון  ושייכות,  הצלחה  תחושת  למשתקמים 

לצד הקניית כישורים חברתיים בדרך לשילוב בקהילה.

אלו שירותים ניתן לקבל במרכז 'חברה ופנאי' ב"עזר מציון"? 

מרכז חברתי לגברים- "חברותא"

המרכז החברתי מהווה מרכז לחברה ופנאי לגברים זכאי סל שיקום.

פעילויות המרכז מכוונות ליצירה ופיתוח של קשרים חברתיים בין 
חברי הקבוצה ובינם לבין הקהילה. המטרה העיקרית היא להקנות 
כלים לניצול ובילוי שעות הפנאי בצורה איכותית ומהנה. הפעילויות 
אומנות,  ספורט,  בחברותות,  לימוד  תורה,  שיעורי  כוללות:  במרכז 

צילום, תיאטרון, אירועים סביב חגים, טיולים ועוד. 

המרכז פועל 3 פעמים בשבוע בשעות אחה"צ.
 המרכז פועל ברחוב ישמעאל 6 בבני-ברק. 

social.club@ami.org.il :לפרטים: 073-3956231 מייל
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מרכז חברתי לנשים - "שעות טובות"

המרכז מיועד לנשים זכאיות סל שיקום. הפעילות במרכז 
השעות  את  לעצמה  להעניק  למתמודדת  מאפשרת 
ומפגש  הנאה  פנאי,  כיף,  של  שעות  היום!  של  הטובות 
לחלום,  לחוות,  ליצור,  מוזמנות  המתמודדות  חברתי. 
להתחדש, לצאת מהשגרה ולגלות את האור שבתוכן! את 

הכוח הפנימי!

חלומות  להגשים  ביכולת  מאמינים  מציון"  ב"עזר  אנו 
ולהביא לידי ביטוי את היכולות. 

תרבות,  אירועי  ומקיים  דינמית  כקבוצה  פועל  המרכז 
חוגי העשרה, סדנאות שונות, מסיבות ראש חודש וחגים, 

התנדבות קהילתית, טיולים וכו'. 

ובינאישית  אישית  להתפתחות  מקום  מהווה  המרכז 
גם  למפגש  והזדמנויות  חברתיים  קשרים  יצירת  ומעודד 

מחוץ לשעות הפעילות.

השיקום  בתחום  מקצוע  אנשי  ידי  על  מופעל  המרכז 
באומנות,  תרפיסטית  ידי  על  ומלווה  הנפש,  בבריאות 
מתנדבות  מדריכה,  התחומים,  בכל  מקצועיות  מורות 

וסטודנטיות.

השעות  בין  וחמישי  שלישי  ראשון,  בימים  פועל  המרכז 
19:00-16:00, ברחוב הרב רבינוב 5, בני-ברק.

 לפרטים נוספים: 073-3956203
gomoria@ami.org.il :מייל

חדש! בקרוב יפתח מרכז גם בירושלים, 
לפרטים צרו קשר עם שרה 0733-956230

מרכז חברתי לנשים במודיעין עילית "לילך"

המרכז  במסגרת  שיקום.  סל  זכאיות  לנשים  מיועד  המרכז 
משתתפות נשים בתוכנית מגוונת הכוללת סדנאות ושיעורים 
וקונדיטוריה,  בישול  התעמלות,  אומנות,  תחומים:  במגוון 
זוגיות,  האדם,  מידות  תזונה,  בנושאי  הרצאות  תכשיטנות, 

חינוך ילדים, ארגון ביתי ועוד.

בנוסף, נערכים במרכז מסיבות וערבים לקראת חגים, טיולים 
ואירועים מיוחדים. 

הפעילות מלווה על ידי אנשי מקצוע בתחום בריאות הנפש 
ומדריכות בתחומים השונים. 

המרכז פועל בימים ראשון ושלישי בין השעות 12:00-9:00  
מציון",  "עזר  בסניף   הערב,  בשעות  רביעי  ובימי  בבוקר  

רחוב מסילת ישרים 4, קריית-ספר. 

לפרטים נוספים: 08-9743838 שלוחה 4
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השלמת השכלה

כוללת  לזכאים,  שיקום  סל  במסגרת  השכלה  השלמת 
תמיכה בתחומים הבאים:

 אולפנים ללימוד עברית עבור עולים.

 השלמת השכלה יסודית.

 השלמת השכלה תיכונית )12 שנות לימוד(.

 השלמת תעודת בגרות.

 קורס להכרת המחשב.

מיוחדות  או  רגילות  כיתות  הלימודים מתקיימים במסגרת 
וכרוכים בתשלום סמלי. 

למידה,  מיומנויות  כוללים  ההשכלה  השלמת  שירותי 
לימודית  מסגרת  עם  התמודדות  חברתיות,  מיומנויות 
יש  הזכאות,  את  לממש  מנת  על  תומכת.  סביבה  ומתן 
לפנות למלווה ההשכלה האזורי אשר יבחן את צרכיו של 

המשתקם ויכוון אותו בבניית תוכנית הלימודים. 

כיצד ממשים את הזכאות?

תוכנית   + שנבחרה  לתכנית  מחיר  הצעת  להגיש  יש 
ההשכלה  לרכזת  שיקום,  סל  אישור  העתק   + הלימודים 

הנתמכת במשרד הבריאות:

ורד שפיר-קיסר
טל. 02-5681422 פקס. 02-6725822

vered.speier@moh.health.gov.il .מייל

השכלה אקדמאית נתמכת:

להשכלה  מהמוסדות  באחד  הלומד  סטודנט 
אקדמאית )במסגרת של חצי תוכנית לפחות(, זכאי 
ההשכלה  בלימודיו.  לו  שיסייע  מלווה  חונך  לקבל 
האקדמאית הנתמכת מופעלת על-ידי עמותת רעות 
פועלת  היא  קהילתית.  נפש  לבריאות  עמותה   -
באוניברסיטה העברית בירושלים, אוניברסיטת תל-
חיפה,  אוניברסיטת  בר-אילן,  אוניברסיטת  אביב, 

הטכניון, מכללת ספיר.

כיצד ממשים את הזכאות?

ניתן לפנות לרכזת הארצית של חונכות אקדמאית 
נתמכת:

 פנינה וייס טל. 050-9112031
reuthaskalaartzi@gmail.com .מייל
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המחלקה 
לבריאות 

הנפש

מרכז ייעוץ ותמיכה למשפחות 

ליווי  מעניק  מציון"  ב"עזר  למשפחות  הייעוץ  במרכז  הצוות 
מקצועי בתהליך ההתמודדות היומיומי עם בן משפחה הסובל 
בני  של  ולכוחות  ליכולות  מחדש  חיבור  תוך  נפש,   מבעיות 

המשפחה.

 מידע וייעוץ פרטני לבני המשפחה אודות הבעיה הנפשית, 
השלכותיה וההתמודדות עימה.

 הכוונה למיצוי זכויות.

 איתור והדרכה טרום-משבר.

הנפש  בריאות  בתחום  מיומנים  מקצוע  לאנשי  הכוונה   
והטיפול המשפחתי.

במתכונת  להתמודדות  כלים  ומתן  למידה  תמיכה,  קבוצות   
של 15 מפגשים פעם בשבוע וקבוצות המשך.

 קבוצות לעזרה עצמית- קל"ע.

 סדנאות לרכישת כלים ומיומנויות.

 הרצאות במגוון נושאים לאנשי חינוך, אנשי מקצוע והקהל 
הרחב.

 ימי עיון וכנסים.

בסל  צורך  ואין  בתשלום  כרוך  אינו  לבני-המשפחות  השירות 
שיקום. דיסקרטיות מלאה. 

המרכז פועל בבני-ברק ובמודיעין עילית.

חדש! בקרוב יפתח מרכז גם בירושלים.

היום: עוד  צלצלו  פגישה,  וקביעת  נוספים   לפרטים 
goldinoy@ami.org.il .03-6144535 מייל 

הטבות והסדרים 
מיוחדים

מטרת הסדרים אלו להקל על אנשים המתמודדים נפשית. 
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הנחה בעמלות בנקים

אדם הסובל מנכות נפשית של לפחות 40%, זכאי 
אחת.  פעולה  במחיר  בחודש  פעולות  לארבע 
למימוש הזכות עליו להציג בבנק אישור מהמוסד 

לביטוח לאומי על נכותו.

קופות חולים

על  מתשלום  פטורים  כללית  נכות  קצבת  מקבלי 
ביקור אצל רופא פנימי או מקצועי, על התחייבות 
חוץ  ובמרפאות  במכונים  ביקור  ועל  בבתי-חולים 
בריאות-  ביטוח  בדמי  גם   הנחות/פטור  )ייתכנו 
בהתאם להכנסות ולנכות(. הפטור ניתן אוטומטית 
החולים  לקופות  המועברות  לרשימות  בהתאם 

מהמוסד לביטוח לאומי.

הקלות במס הכנסה

משוקללת  נכות  או   100% של  נכות  בעל  אדם 
לביטוח לאומי, פטור  לו המוסד  90% שקבע  של 
מתשלום מס הכנסה.  לגבי הכנסה החייבת במס: 
למוסד  ששילם  תשלומים  מסכום   35% של  זיכוי 
בעל  הורה  או  זוג  בן  ילד,  בגין אשפוז של  רפואי 
למוסד  התשלום  שסכום  ובתנאי  נפשית,  לקות 
במס.  החייבת  12.5% מהכנסתו  מ-  גבוה  הרפואי 
למימוש הזכויות, יש לגשת למשרד פקיד השומה 
לפטור  טופס בקשה  ולמלא  הקרוב  הכנסה(  )מס 
הנדרשים  האישורים  בצירוף  הטופס  את  ממס. 
זימון  לצורך  לאומי  לביטוח  הכנסה  מס  יעביר 
לקבוע  יהיה  ניתן  שלאחריה  רפואית  לוועדה 

)לאחר  לאומי  בביטוח  לבירור  לפטור.  זכאות 
בטל.  לפנות  ניתן  הכנסה(  ממס  הטפסים  שקבלו 

 .*6050

הנחה בתחבורה הציבורית

ומעלה   75% של  כללית  נכות  קצבת  מקבלי 
קוים  )ישנם  להנחה  זכאים   65-18 בגילאי 
נשלחת  הזכאות  תעודת  הנחה(.  אין  שבהם 
אוטומטי.  באופן  בשנתיים  פעם  לזכאים 
למימוש הזכות יש לגשת עם התעודה למשרדי 
 33% של  בהנחה  כרטיסיות  ולרכוש  "רב-קו" 
למשרד  לפנות  ניתן  לבירורים  מהמחיר. 
התחבורה בטלפון  1-222-5678 או בחיוג מקוצר 

*5678

טלפון

מקבלי קצבת נכות בשיעור של 75% ומעלה בעלי 
להנחה  זכאים  ומעלה,    80% של  רפואית  נכות 
וכן הורים לילד נכה  בתשלום הטלפון של "בזק". 
עבור  ניתנות  ההנחות  לפחות.   100% בשיעור 
התקנה והעתקה של מכשיר הטלפון וכן בתשלום 
בקשה  להגיש  יש  ההטבה  למימוש  החודשי. 
הרשומים  האישורים  בצירוף  הרווחה  למשרד 
חוזה  ת.ז.  צילום  הנכות,  על  )אישורים  בטופס 
שכירות ועוד(. הזכאות להנחה תחל מיום הפנייה 
ניתן לקבל הנחה  ל"בזק". לא  של משרד הרווחה 

או החזר רטרואקטיביים.

פטור מהחזר הלוואת סל קליטה

מקבלי קצבת נכות כללית שנקבעה להם נכות 
רפואית של 75% ומעלה אשר קבלו הלוואת סל 
שבו  מהיום  ההלוואה  מהחזר  פטורים  קליטה, 

החלו לקבל קצבה מביטוח לאומי.

צילום על-ידי התקשורת

מוגבלות  עם  אנשים  של  פניהם  לצלם  אין 
נפשית באופן העלול לזהותם, אלא אם ניתנה 

הסכמה לכך.

ירושה

מוגבלות  בעלי  ילדים  הירושה,  חוק  פי  על 
הירושה  מן  למזונות  גיל  בכל  זכאים  נפשית 
מוגבלים  הם  עוד  כל  הוריהם,  פטירת  אחר 
נפשית )בשונה מילדים שאינם מוגבלים נפשית 

הזכאים רק עד גיל 18(.

הנחה בתשלום הארנונה

 הנחה בתשלום הארנונה לאנשים עם מוגבלות 
בהתאם לדרגת הנכות )גם הורה לילד המתגורר 
נכה-  ילד  גמלת  או  נכות  קצבת  ומקבל  עימו 
לשיקול  נתון  ההנחה  גובה  להנחה(.  זכאות 
הרשות, לא יעלה על 80%. למימוש הזכות יש 
לפנות לאגף לגביית ארנונה ברשות המקומית 
להנחה  בקשה  טופס  ולמלא  גרים  שבתחומה 

מסמכים  לצרף  יש  הטופס  אל  בארנונה. 
המאשרים את הזכאות, כגון: אישור על קבלת 

קצבה מביטוח לאומי, תעודה רפואית וכולי. 

הנחה בתשלום מים

ברשויות מסוימות ניתנת הנחה בתשלום מים - 
ניתן לפנות למחלקת מים ברשות בצירוף דו"ח 

מגורם מטפל.

הלוואה לרכישת דירה

לקבל  זכאים  נפשית  מוגבלות  עם  אנשים 
קריטריונים של  פי  על  דירה  לרכישת  הלוואה 
משרד הבינוי והשיכון. הזכאות היא עבור אדם 
מעל גיל 21, חסר דירה,  עם מוגבלות של 75% 
בכסא  המתנייד  מוגבלות  עם  אדם  או  ומעלה 
או  הבריאות  ממשרד  אישור  בעל  גלגלים 
ממשרד הבטחון. סכום ההלוואה מתעדכן מידי 
שנה בהתאם למדד ועומד על כ- 100,000 ₪. 
את הבקשה בצירוף המסמכים הרלוונטיים יש 

להגיש באחד מהבנקים למשכנתאות.

שכר דירה

קצבת  המקבלים  ומעלה   18 בני  נפש  נפגעי 
עשויים  דיור,  כחסרי  ומוגדרים  כללית  נכות 
לקבל סיוע בשכר דירה בסכום העומד כעת על 
730 ₪. הסכום משתנה מעת לעת ואינו עולה 
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הזכות  למימוש  שכר-הדירה.  מגובה   95% על 
המגורים  בעיר  שיקום  סל  לוועדת  לפנות  יש 
בדיור  סיוע  הכוללת  שיקום  תוכנית  ולבקש 

עצמאי בקהילה. 

פטור או הנחה במנהל מקרקעי ישראל

הנכות.   לאחוזי  בהתאם  ובטאבו.  רכישה  במס 
מקרקעי  למינהל  לפנות  יש  הזכות  למימוש 

ישראל באזור המגורים. לפרטים: 5575*.

סיוע פרטני לציוד ראשוני

קרן של משרד הבריאות המיועדת למתמודדים 
שקבלו אישור לסל שיקום מרכזת המחוז.

עצמאיים  למגורים  לקהילה  היוצא  משתקם 
ציוד  עבור  כספי  לסיוע  זכאי  מוגן,  לדיור  או 
ביגוד  חשמל,  מכשירי  ריהוט,  של  ראשוני 

וכדומה, במידה ואין לו מקור מימון אחר.

על מנת לבקש את הסיוע יש לפנות באמצעות 
לאישור  שיקום  סל  לוועדת  המטפל  הגורם 
הסיוע באמצעות הטפסים הנמצאים בנספחים 

של טופס הפניה לוועדת שיקום אזורית.

שנים  ל-5  אחת  תידון  הסיוע  לוועדת  פניה 
ובנושא שלא הוגשה עבורו בקשה.

טיפולי שיניים

זכאי  שיקום,  לסל  אישור  שקיבל  מתמודד 

לטיפולי שיניים לשיקום הפה. 

לעשות  צריך  שהמתמודד  הפעולות  מהן 
למימוש זכות זו?

הכפופות  השיניים  ממרפאות  לאחת  לפנות   
למשרד הבריאות עם טופס ההחלטה בתוקף 
שיקום(  סל  טופס  )מתוך  דנטלי  טיפול  ודף 

חתום על-ידי רכזות סל שיקום. 

 להמציא צילום פנוראמי מעודכן )על חשבונו(.

לצורך  השיניים,  רופא  אצל  לבדיקה  להגיע   
כוללת לרוב:  בניית תוכנית טיפול. התוכנית 

עקירות רגילות, סתימות והתאמת תותבות. 

 + דנטלי  לטיפול  הבקשה  טופס  את  לשלוח   
מרפאת  על-ידי  הצילומים,   + הטיפול  תוכנית 
השיניים לאגף לבריאות השן במשרד הבריאות 

לצורך קבלת אישור:

רכז  הבריאות,  משרד  השן,   לבריאות  האגף 
שירות דנטלי לזכאי סל שיקום, רח' בן טבאי 

2, ירושלים.

 - שיקום  סל  לזכאי  דנטלי  שירות   רכז 
ד"ר עבד מסארווה, טל. 02-6363730.

במרפאה,  תכנית  אישור  יתקבל  כאשר 
המשתקם יוכל לקבלה חינם .

בבריאות  הרפורמה  לתוקף  נכנסה   1.7.2015 ב- 
בריאות  שירותי  מועברים  במסגרתה  הנפש, 
החולים  קופות  לאחריות  בישראל  הנפש 

וניתנים בדומה לכל שירות רפואי אחר.

הנפש  בריאות  שירותי  מתן  זה  ממועד  החל 
קופות  באחריות  הינו  ובאשפוז  במרפאות 

החולים.

סומכות,  תעסוקה,  שיקום-דיור,  סל  שרותי 
במתכונת  ימשיכו  וכדומה  פנאי  חונכות, 

הנוכחית.

בריאות  כי  התפיסה  עומדת  הרפורמה  בבסיס 
לראותם  ויש  הם,  הגוף-חד  ובריאות  הנפש 
שירותים  מתן  במסגרת  משלימים  כחלקים 
איכות,  את  לשפר  נועד  זה  מהלך  רפואיים. 

זמינות ונגישות השירות הניתן כיום בישראל.

בקופות  נפש  בריאות  שירותי  לקבלת  הזכות 
לכל  הינה  הבריאות  סל  במסגרת  החולים 
בתחום  לאבחנה  חשד  או  אבחנה  עם  מבוטח 

בריאות הנפש, בהתאם לשיקול דעת טיפולי.

הקופות ערוכות למתן השרות בהתאם לרפורמה 
ניתן לקבל מידע בקופות השונות -

קופת חולים כללית - 2700*
clalit.co.il :או באתר באינטרנט

קופת חולים מכבי - 3555* 
maccabi4u.co.il :או באתר באינטרנט

קופת חולים מאוחדת - 3833* או  077-2703756 
 meuhedet.co.il :או באתר הקופה

קופת חולים לאומית - 1700-507-507
leumit.co.il :או באתר הקופה באינטרנט

רפורמה בבריאות הנפש
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