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אל משתמשי האוגדן

בשנים האחרונות אנו ערים למגמה של כניסת גורמים עסקיים לתחום מיצוי הזכויות .ניתן לייחס זאת
במידה רבה לוואקום שנוצר בתחום כתוצאה מהנטייה של עובדים סוציאליים לשים דגש על הפן הטיפולי
ולהירתע או להימנע מעיסוק במיצוי זכויות .היעדר ידע ,חוויה של קושי בהתמודדות לאורך זמן עם
מערכות בירוקרטיות סבוכות ורצון להימנע מהמקום התובע והדורש מביאים לכך שאנו מדירים את רגלינו
במקרים רבים  ,מזירת מיצוי הזכויות .
ההשתלמות "העשרה בידע ומיומנויות במיצוי זכויות לעו"ס מטפלים בדרי רחוב" שהסתיימה בדצמבר
 2016בביה"ס המרכזי  ,באה לקדם שינוי במגמה זו.
עבודה סוציאלית הינה ביסודה פרופסיה מקדמת זכויות אדם .במקרים רבים עובדים סוציאליים מסייעים
לאוכלוסיות שזכויות האדם שלהן נפגעות במידה הרבה ביותר  .הדבר נכון במיוחד כשמדובר באנשים
שנמצאים במצבי חיים קיצוניים כמו דרות רחוב.
האוגדן שלפניכם מרכז מידע שהוצג בהרצאות במהלך ההשתלמות  .הסיכומים נעשו ע"י משתתפי
ההשתלמות כמטלה מסכמת בהתאם לפורמט קבוע.
ריבוי הנושאים שהוצגו בהשתלמות משקף את מורכבות הזירה של מיצוי זכויות בה פועלים משרדי
ממשלה ,שירותים ארציים ומקומיים ,ארגוני מגזר שלישי ועוד.
הסיכומים שלפניכם כוללים מידע אודות חוקים ,נהלים ומדיניות ,שירותים וזכויות במגוון רחב של תחומי
חיים כגון :שיקום תעסוקתי ,אשפוזים פסיכיאטריים ,זכויות בקופות חולים ,שירותי סל שיקום ,זכויות
בדיור ,זכויות בביטוח לאומי ,סיוע משפטי וטיפול בחובות ,שירותים לטיפול במתמכרים ועוד.
ברצוננו להודות לכל השותפים שלנו להצלחת ההשתלמות :משרד הבריאות ,משרד המשפטים ,אגף
השיקום והשירות להתמכרויות במשרד העבודה והרווחה  ,משרד השיכון והבינוי ,המוסד לביטוח לאומי,
שירותי בריאות כללית ,ארגון "בזכות" ,הקליניקות המשפטיות באוניברסיטת ת"א ומיזם "כל זכות",
שנענו לאתגר לקחת חלק בבניית מסד ידע עדכני ומעשי במיצוי זכויות לעובדי דרי רחוב .
אנו מודות לשירות לרווחת הפרט והמשפחה באגף לשירותים חברתיים ואישיים במשרד העבודה
והרווחה על ההכרה בחשיבות הנושא והקצאת המשאבים לקיום ההשתלמות ולאגף למחקר והערכה
וביה"ס המרכזי על בניית התכנית ,יישומה והערכתה.
תודה מיוחדת והערכה רבה למשתתפי ההשתלמות -עובדי דרי רחוב במחלקות לשירותים חברתיים,
במסגרות פנימייתיות לדרי רחוב ,במערכות של משרד הבריאות ובארגונים השונים .
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יש לזכור כי הידע בתחום מיצוי זכויות מתעדכן מפעם לפעם ועל כן מומלץ לבדוק ולהתעדכן לעתים
תכופות .
אנו מאחלות לכם הצלחה וסיפוק משמעותיים בעבודתכם ומקוות שהאוגדן יהיה לכם לעזר.

בברכה
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מנהלת השירות לרווחת הפרט והמשפחה

ד"ר נורית שגב
מנהלת ביה"ס המרכזי
להכשרת עובדים לשירותי הרווחה

מריה פודגייצקי
עו"ס מפקחת ארצית לטיפול בדרי רחוב
השירות לרווחת הפרט והמשפחה

שרון רזון
עו"ס קהילתית  ,מרכזת ההשתלמות
ביה"ס המרכזי להכשרת עובדים לשירותי הרווחה

3
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שירותי המחלקה לסיוע משפטי במשרד המשפטים
אפוטרופסות
התמודדות עם חובות והוצל"פ
חובות לבנקים
קוד משרד הבריאות :סיעודי ותשושי נפש
זכויות חולי איידס ושחפת
המערך הקליני והועדה הבינמשרדית
אשפוז פסיכיאטרי
זכויות ושירותים ברצף הטיפול באשפוז פסיכיאטרי ובקהילה-
משרד הבריאות ,הרפורמה בשירותי בריאות הנפש
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מרכז מתדון
יחידת קלט ומיון -בי"ח קרית שלמה
מרכז כיוונים -למיצוי זכויות רפואיות -בי"ח הדסה עין כרם
עמותת 'כדורגל לחסרי בית'
דיור -עמותת 'צעד לחיים'
גמילה -כפר 'רוח מדבר'
דיור' -מיזם חברתי למען דרי רחוב'
נספח -רשימת זכויות אדם שבהכרזת האו"ם 10/12/48
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הקליניקות המשפטיות
מרצה :עו"ד ענת רודינצקי
מנהלת קליניקה משפטית לדיור וקהילה באוניברסיטת תל אביב
אתר אינטרנט :ראו רשימת אתרי אינטרנט של קליניקות שונות עפ"י נושאים
פרטי אנשי קשרanatrod@post.tau.ac.il :

אילו שירותים ניתנים:
ליווי משפטי ,עתירות לבג"צים ,כל עזרה משפטית בהתאם לתחום ההתמחות של כל קליניקה.
חוקים /נהלים רלוונטיים:
השירות ניתן בחינם ,ללא זכאות ,אולם יש מספר מוגבל של סטודנטים .לפיכך ,הקליניקות אינן ערוכות לעבוד עם
מספר גדול של פונים.
מי זכאי לקבל שירות:
כל חסר בית ,לפי הבעיה הספציפית.
זכויות מקבלי השירות:
מקבלים ליווי קבוצתי או אישי של סטודנטים מהקלינקות.
דרכי הפניה:
ניתן לפנות לפי הבעיה  /לפי אזור המגורים .מחפשים קליניקה מתאימה באמצעות האינטרנט.

סוכם ע"י:
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עמרי אברמוביץ'

רשימת קליניקות משפטיות וכתובות ליצירת קשר להתייעצות לפי תחומים
מסגרת

תחומי התמחות

אתר אינטרנט

אוניברסיטת ת"א

הקליניקה לזכויות נאשמים בהליך
הפלילי

https://enlaw.tau.ac.il/clinics/The_Clinics

הקליניקה לזכויות אדם

המרכז הבינתחומי

קליניקה לסיוע לבני נוער בשיתוף
על"ם

www.teenagers.clinic@gmail.com

https://www.idc.ac.il/he/schools/law/c
linics/pages/home.aspx

הקליניקה הפלילית לייצוג נאשמים
עם מוגבלויות בשיתוף הסנגוריה
הציבורית .ייצוג נאשמים בעלי
ליקוי נפשי או שכלי
המרכז האקדמי
קרית אונו

הקליניקה למשפט ,רפואה
ופסיכיאטריה,

http://www.ono.ac.il/academy/social/agenda/ono-social-law-clinic-center

הקליניקה לצדק חברתי,
הקליניקה לסיוע בהליכי פשיטת
רגל ,הקליניקה לסיוע בהוצאה
לפועל ,הקליניקה הפלילית
אוניברסיטת חיפה

זכויות אדם בחברה ,סנגוריה
ציבורית

http://weblaw.haifa.ac.il/he/Academy
InCommunity/ClinicList/Pages/defaul
t.aspx

האוניברסיטה
העברית

זכויות בהליך הפלילי ,אנשים עם
מוגבלות ,זכויות נשים בעבודה

http://law.huji.ac.il/merkazim.asp?cat
=2303&in=475

מכללת שערי
משפט

הקליניקה לייצוג חשודים ,נאשמים
ואסירים

/http://www.mishpat.ac.il

הקליניקה לאכיפת חיובים (זכויות
חייבים בהוצל”פ)
המכללה למנהל

קליניקה הוצאה לפועל קליניקה,
לזכויות אדם

https://www.colman.ac.il

מכללת ספיר

הקליניקה לזכויות חברתיות,
הקליניקה לדיור

http://www.sapir.ac.il/content/3511

בר אילן

הקליניקה לזכויות אנשים עם
מוגבלויות ,הקליניקה לסיוע אזרחי,

/http://law-clinics.biu.ac.il
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הסיוע המשפטי -משרד המשפטים
מרצה :עו"ד ציקי שטרסברג דיל ,עו"ד בסיוע המשפטי מחוז ירושלים -משרד המשפטים.
להורדת טופס בקשה לסיוע משפטיhttp://formspdf.justice.gov.il/LegalAid/LegalAidApp.aspx :
(יש לציין לאיזה מחוז מופנית הבקשה)
הסיוע המשפטי ניתן לתושבי ישראל  -בעניינים אזרחיים בלבד ,לא בסוגיות פליליות (בהן המדינה מאשימה(
כשיש כתב אישום).אין ייצוג בתביעות קטנות.
הרציונל :הגנה על זכויות האזרח ,בדגש על אזרחים שידם אינה משגת יעוץ וסיוע משפטי בדרך אחרת
 5לשכות-אם :ירושלים ,באר-שבע ,נצרת ,חיפה ותל-אביב .בקרוב תיפתח אחת נוספת בלוד .וישנן לשכות משנה
בערים רבות :אילת ,אשדוד ,וכו'.
חוקים /נהלים רלוונטיים :חוק הסיוע המשפטי תשל"ב.
השירותים הניתנים :ייעוץ וייצוג משפטי בערכאות.
הסיוע ניתן בחלוקה לתחומי מומחיות ספציפיים.
סיוע בענייני משפחה כולל :אימוץ ילדים ,ייצוג קטינים והורים ,פירוק שיתוף ,משמורת והסדרי ראייה (אחרי הפנייה
המחוייבת כיום ליחידות הסיוע המשפטי) ,אפוטרופסות וכו'.
עניינים כספיים – בעיקר ענייני הסדרת חובות והוצאה לפועל.
ענייני גמלאות – כולל תביעות נגד משרדי ממשלה אחרים – כמו שיקום משרד הביטחון ,כולל ביטוח-לאומי שהוא
תחום הניתן ללא בדיקת זכאות כלכלית ,אבל לא ניתן בנושאי ועדות הביטוח-הלאומי בזמן פעולתן ,אלא אך ורק
לאחר מיצוי כל הליכי הערעור בבטל"א.
לא מייצגים בועדות בין משרדיות ,אלא אך ורק מול בתי-משפט ומוסדות משפטיים לסוגיהם.
כדאי להפנות בכל מקרה שיש ספק לגבי העיתוי  -כי תמיד ניתן לקבל יעוץ משפטי – גם אם ייצוג משפטי עדיין לא
רלוונטי.
סיוע בנושא איחוד משפחות
סיוע בנושא אשפוז כפוי ,ללא מבחן הכנסות .אפשר למצוא הרבה מידע באינטרנט.
סיוע לקורבנות סחר בנשים ( קיים אגף שלם המוקדש לנושא זה).
מחלקה לייצוג קטינים ( כולל של ילדים מול הוריהם).
צוות לייצוג חיילים ומשפחותיהם מול צה"ל ,בכפוף לבדיקת זכאות כלכלית (טרם הוחלט האם ההתייחסות לחיילים
תהיה כאל יחידה כלכלית בפני עצמה ,בנפרד מהוריהם).
סיוע בנושא צווי עיכוב יציאה מהארץ.
כשיש צורך בחוו"ד מקצועיות רלוונטיות – לפעמים ניתן מימון חלקי ,כחלק נלווה לסיוע המשפטי לפי הצורך
(ההחלטה היא של עוה"ד המעניק את הסיוע).
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זכאות לקבלת השירות:
השירות יינתן עפ"י קריטריונים לזכאות:
זכאות כלכלית= הכנסה  +רכוש
הכנסה= סך ההכנסות של בני הבית הבוגרים ביחס למספר הנפשות הגרים בבית.
רכוש בר מימוש בשווי עד  29,000לא כולל דירת מגורים.
תעריף הזכאות הכלכלית מתעדכן משנה לשנה.
חישוב ההכנסות ביחס למספר הנפשות מעל גיל  ,18כולל ילדים בגירים החיים בבית .ממש בימים אלה מתגבשות
ההחלטות לגבי הכנסות החיילים – אם נכללות או אם לאו (כרגע לא).
מבחן הזכאות הכלכלית משתנה מנושא לנושא .בתביעת גירושין/מזונות לא יילקחו בחישוב הכנסות בן/ת הזוג.
החישוב לפי הכנסה ברוטו .אין כל התייחסות לרמת ההוצאות (חובות ,משכנתא ,מזונות וכו') .אדם שמשלם
מזונות – זה כן נכלל בחישוב מספר הנפשות לגביו.
מי שיש לו כספים (חסכון) או רכוש בר מימוש (כמו רכב ,כולל רכב-נכים) ששוויו מעל  – 29,000לא זכאי לסיוע.
דירת המגורים אינה נכללת בזה ,לא משנה מה שווייה( .הכנסה מעוקלת כן נכללת ,רכב מעוקל לא – כי איננו בר
מימוש).
לא ניתן להתחשב בנסיבות מיוחדות באופן פרטני – אלא רק בשינוי מדיניות בחקיקה בועדות הכנסת.
קיים מדרג של מבחנים לקבלת הסיוע:
.1
.2
.3
.4

זכאות כלכלית
האם נושא הסיוע מנוי בתקנות
האם קיים סיכוי משפטי
תושבות

לא ימומן הליך שלפי ההערכה המקצועית נועד לכישלון .יעוץ כן יהיה – אבל סיוע לא.
סירוב – נשלח בכתב כולל הנימוק המפורט.
זכויות מקבלי השירות:
הרחבת מינוי העו"ד
לדוגמא :מוציאים כתב מינוי לפשיטת רגל ,יש לפעול על פי כתב המינוי ואם יש הרחבה יש לפנות שוב לסיוע
משפטי.
דוגמא נוספת :הלקוח לא עומד בתשלום של פשיטת רגל ,פונה לעו"ד שאין לו מינו לכך ,העו"ד יבקשת הרחבת
מינוי.
בקשות לביטול צו יציאה מהארץ למרות חובות – הרחבה.

הרוח הכללית היום של הסיוע המשפטי – היא כמה שפחות להערים קשיים ,לתת מענה לצורך שלשמו נועדו,
להיות בשביל האנשים.
על הלקוח להמציא את המסמכים הרלוונטיים על מנת לייעל את השירות וכמה שפחות הלקוח יהיה מבולבל.
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באשפוז כפוי – מייצגים ללא קריטריון זכאות.
אופן הפנייה:
עלות האגרה להגשת הפניה ₪ 30
הפנייה בטופס פתיחת הליך – קיים באתר האינטרנט ,שליחה למחוז המתאים בפקס או בהגעה אישית ללשכה
המרכזית באיזור .אין הגבלה על מספר התחומים לגביהם פונים במקביל .במקרי ביטוח – ניתן לפנות למפקח על
הביטוח במשרד האוצר ולחסוך צורך בתביעות.
אם כבר נפתח הליך במקום אחד – בד"כ לא מעבירים למקום אחר
התורים ארוכים ,אבל יש תורנים דחופים (צו פינוי ,צו מעצר הוצל"פ).
מענה לפניות השוטפות (לא הדחופות מאד) יינתן תוך שבועיים עד חודש.
לאחר סגירת תיק – ניתן לפנות שוב בכל עת ,ללא הגבלה.
התיקים השגרתיים  -מיוצגים ב  out-sourcingע"י משרדי עו"ד שעברו מכרז ,תחת פיקוח ,בהתאם לכתב המינוי
= הנושא שתחתיו הועברה ההפנייה מהלשכה לסיוע משפטי (בכל 'הרחבה' של הנושא – הלשכה נדרשת לאשר
את השינוי/הרחבת כתב המינוי).
אנשים מגיעים לא פעם עם בלבול במונחים ובמושגים המשפטיים וחוסר הבנה בסיסי לגבי ההליכים המשפטיים
בהם מעורבים ,לכן חיונית המצאת כל המסמכים הרלוונטיים.
תפקידי העו"ס המפנה/מתווך מול הלשכה לסיוע משפטי:
.1
.2
.3
.4
.5

התערבות במקרי קצה אם לא ניתן מענה
לסייע בתקשורת הטכנית מול הלשכה
הגעה לראיונות הראשוניים – יחד עם אנשים הזקוקים לכך
הפנייה ,יידוע והסברה
הקפדה על כך שהפונים לסיוע יגיעו לראיון עם כל המסמכים הרלוונטיים ,זה יכול לעשות את
ההבדל בין מתן מענה מהיר יעיל ומותאם – לבין חוסר מענה בסופו של דבר.

כשאין טענה משפטית שאיתה ניתן לגשת לביהמ"ש – לא יעזור הסיוע ואין בו טעם( .לדוגמה :אדם שיש נגדו
הוראת פינוי כי לא שילם שכ"ד לבעל דירה שהיא קניינו הפרטי ,האדם אומר שאין לו כסף לשלם שכ"ד אבל אין לו
שום טיעון הגנה שיש לו תוקף משפטי – למרות האהדה והרצון הטוב – אין איך לעזור לו ואין טעם להגיש סיוע
משפטי ולבזבז כספי ציבור .אין לו סיכוי משפטי .המקסימום שאפשר – לעזור לו לבקש דחיית הליכי פינוי לזמן
מוקצב ,כדי לנסות לסייע לו).
ערעורים:
על החלטה שלא להעניק סיוע משפטי – זכות ערעור לבית משפט מחוזי.
על החלטת בית משפט מחוזי – אין אפשרות לערעור.
כאשר אין הליך מנהלי תקין ,ניתן לפנות לנציב תלונות הציבור של משרד המשפטים

סיכמה :מירי ארד
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אפוטרופסות
מרצה :עו"ד יותם טולוב  ,מנכ"ל מרכז "בזכות" לזכויות אדם של אנשים עם מוגבלויות
אתר אינטרנט  /http://bizchut.org.il :למידע נוסף בנושא אפוטרופסות
פרטי אנשי קשר 02-6521308:מוקד טלפוני ארצי yotamt@bizchut.org.il
תחומי עיסוק :זכויות באשפוז פסיכיאטרי ,דיור מוגן לאנשים עם מוגבלות ,סיוע במקרים של סירוב לסל שיקום,
אפליה ,תעסוקה ,חינוך ,סיוע בנגישות לצדק – סיוע בהתאמות הליך משפטי ובאינטראקציות עם ביהמ"ש ,הנגשת
שירותי מרכזי סיוע לנפגעות תקיפה מינית .השירות ניתן חינם.

חוקים /נהלים רלוונטיים לנושא אפוטרופסות:
חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות ()1962
חוזר מנכ"ל של משרד הבריאות
חסוי= מי שמונה לו אפוטרופוס .לחתימתו יש מעמד משפטי.
פסול דין= (רק כ  10%מהמקרים)חסוי שבנוסף הוגדר במעמד משפטי כמו של קטין (כלומר ניתן לבטל חתימתו
על מסמכים כמו משכנתא ,צ'קים או חובות שצבר)
מי זכאי לקבל שירות:
כל אדם שאינו יכול לדאוג לענייניו ניתן למנות לו אפוטרופוס .אדם אינו יכול למנות לעצמו אפוטרופוס אלא רק
בימ"ש לענייני משפחה .לאפוטרופוס סמכות לקבל החלטות.
תהליך הפנייה:
הגשת בקשה לבימ"ש עלותה /₪ 550בחינם -דרך הרווחה .יש צורך בתעודה רפואית חתומה ע"י
פסיכיאטר/פסיכוגריאטר/נוירולוג המפרטת את ההפרעה (אבחון) ,ביהמ"ש מבקש תסקיר של פ"ס לסדרי
דין/פיגור/חסרי ישע עם המלצה -מי צריך להיות האפוטרופוס .ב 80%מהמקרים ההמלצה היא על בן משפחה,
במקרים של אדם ערירי או התנגדות המשפחה או שיש חשד שהמשפחה לא מתאימה ,ההמלצה תהיה להעברה
לתאגיד חיצוני.
בתהליך לעתים השופט יזום/יוזמן ביקור אצל האדם כדי להכיר אותו ולהתרשם ממצבו וצרכיו.
התהליך אורך כחצי שנה/בנוהל חירום לאדם חסר הכרה.
לאחר שביהמ"ש נותן צו ,ממנים אפוטרופוס -יש לו אחריות מלאה ,הוא פותח חשבון בנק מיוחד ע"ש החסוי .חשוב
לדעת -הבנקים לא מאפשרים לחסוי להחזיק פנקס צ'קים וכרטיס אשראי ולבצע פעולות גם אם האפוטרופוס
מאשר ומבקש זאת .הדבר הזה לא מופיע בחוק אלא נובע מרצון הבנקים לא להסתבך.
אפוט רופסות על עניינים אישיים :רפואיים  ,מקום מגורים ועוד .המערכת הרפואית אינה כופה החלטות רפואיות
על אדם .לכן אפוטרופוס יכול לפנות לביהמ"ש/לועדת אתיקה של ביה"ח ולבקש שיקבלו החלטה.
זכויות מקבלי השירות:
המשמעות של אפוטרופסות היא פגיעה בחירות של האדם ,לכן הוצע תיקון בחוק –להוסיף חובה לקיים את הדיון
בנוכחות האדם .למניעת מצבים שמונה אפוטרופוס לאדם שלא היה מודע לכך .ולעשות כל מה שניתן להחזיר את
השיח אל האדם עצמו .לדוגמא -להציע לחלק את הקיצבה של החסוי – לאפשר לו שליטה ואוטונומיה בחלק
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ממנה .בתיקון לחוק (ייכנס לתוקף בעוד שנה וחצי)נקבע כי לצד האפוטרופוס תינתן תמיכה בקבלת החלטות-
לאדם עם קושי בניהול ענייניו .

חלופות נוספות לצורך הגבלה ללא אפוטרופסות:
להיעזר בביהמ"ש במקרה הצורך,
לקבוע "ייפוי כוח מתמשך" לנושא מסוים.
להציע להשיג תמיכה של רו"ח כיועץ ובאופן זה לא לבלבל בין מי שתומך באדם לבין מי שמגביל אותו.
לפנות לביטוח לאומי ולהגדיר מקבל גמלא עבור האדם
במקרה של אנשים עם הנמכה קוגניטיבית -עדיין ניתן להגביל את תחומי האפוטרופסות רק לתחום הכספי ולא
באופן גורף .

אילו אפשרויות קיימות לערעור/התנהלות במקרים חריגים?
במשרד המשפטים מתקיים פיקוח על האפוטרופוס הכללי ,יחד עם זה הפרופורציות הן בעייתיות .בעוד שיש
 60,000איש תחת האפוטרופוס הכללי -יש רק  40מפקחים.

סוכם ע"י:
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טובה אלקובי

חובות והוצאה לפועל (הוצל"פ)
מרצה :עו"ד ציקי שטרסברג דיל
המחלקה לסיוע המשפטי מחוז ירושלים -משרד המשפטים

השירותים הניתנים ע"י הסיוע המשפטי בנוגע לחובות והוצל"פ:
 .1סיוע משפטי ל"חייב" (בעל חוב) במטרה להסדיר את חובו בהליכים של פשיטת רגל.








הליך (סוציאלי במהותו) המתנהל בבית משפט מחוזי ,עוסק בחובות של אנשים פרטיים (לא חברות
בע"מ) ,ומאפשר ל"חייב" לשלם את חובו בתשלומים שהוא מסוגל לעמוד בהם עד לשלב בו יקבל "הפטר".
מתמנה כונס נכסים מטעם משרד המשפטים וההליך הוא הליך המתבצע בין ה"חייב" ,כונס הנכסים ובית
המשפט.
ברגע שניתן צו כינוס לתהליך פשיטת רגל כל התהליכים של הוצל"פ מעוכבים.
סכום הכינוס (הסכום לתשלום חודשי) נקבע ע"י כונס נכסים ומקבל את אישור בית המשפט.
מתפרסמת מודעה בעיתון שה"חייב" נכנס להליך פשיטת רגל וכל הנושים שלו רשאים להגיש תביעות חוב
(מי שלא מגיש תביעת חוב במועד שנקבע יוצא מההליך).
מתמנה "נאמן" שתפקידו לעקוב אחר ההתנהלות הכלכלית של ה"חייב" ,ה"חייב" מחויב להגיש דוחו"ת
מידי חודשיים.
יש הליך שנקרא "הפטר מותנה" – שמשמעותו שה"חייב" יופטר באופן סופי מכל חובותיו .התנאים לקבלת
צו זה:
א .עמידה בתשלומים.
ב .תקופת התשלומים תהיה עד  4שנים מיום מתן צו ההפטר.
ג .בית המשפט רשאי לקבוע תקופה ארוכה יותר אם יש שיקולים מיוחדים ועליו לנמק בהחלטתו.
במידה וה"חייב" לא מלא את התנאים שנקבעו ,בית המשפט רשאי לבטל את צו ההפטר וה"חייב" ממשיך
בתהליך פשיטת רגל.

 .2סיוע משפטי ל"חייב" במטרה להסדיר את חובו בהליכי הוצל"פ.






חוקים /נהלים רלוונטיים בנוגע להוצל"פ:
עם קבלת מכתב אזהרה מהוצל"פ ל"חייב" זכות להגיש התנגדות תוך  30יום על סכום קצוב (סכום עד
 50,000ש"ח) ותוך  20יום על ביצוע שטר (תשלום צ'ק).
עד לקבלת ההתנגדות "יוקפאו" כל הסנקציות שכנגד ה"חייב" (צו עיכוב יציאה מהארץ ,עיקולים ,שלילת
רישיון נהיגה וכיו"ב).
לא ניתן לתת פקודת מעצר בשל חוב (למעט חוב של תשלומי מזונות).
ניתן לאחד תיקים (למעט תיק מזונות).
ניתן לתבוע פסק דין מזונות או מהוצל"פ או מביטוח לאומי [את ההפרשים בין הכסף שמקבלת האישה
בפועל (מביטוח לאומי או הוצל"פ) לבין הכסף שנקבע לה עפ"י פסק דין לענייני מזונות ניתן לתבוע
מהמוסד בו לא התנהלה התביעה].

זכויות מקבלי השירות:
 כאשר יש הסדר תשלומים וה"חייב" עומד בתשלומים ניתן לבקש הסרה של המגבלות שהוטלו עליו.
 קריטריונים להגשה של בקשה להפטר (יש לעמוד בכולם):
א .ב 4-שנים האחרונות נחשב ה"חייב" על ידי רשם ההוצל"פ כ"חייב מוגבל באמצעים"
ב .סך חובותיו (גם אלו שאינם בהוצל"פ) אינם עולים על .₪800,000
ג .אין ברשותו נכס.
ד .עמד ב  3שנים האחרונות בתשלומים החודשיים שנקבעו לו.
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מותר לעקל קצבאות כגון ,הבטחת הכנסה ,קצבת נכות ,אולם אלו יופעלו כחודש (בערך) מיום קבלת
הקצבה ,לכן יש ליידע את ה"חייבים" כי עליהם למהר למשוך את כל כספי הקצבה.

דרכי הפניה :מומלץ לפנות להוצל"פ דרך הסיוע המשפטי (ראו הרצאה קודמת).
יש להביא את כל המסמכים (תביעות ,תיקים ,מכתבי אזהרה וגו') המצויים בידי הלקוח.
אילו אפשרויות קיימות לערעור/התנהלות במקרים חריגים?
מכיוון שבסיוע המשפטי כל הליך ניתן בתהליך של מיקור חוץ ( )Outsourcingלעו"ד לשם ביצועו ,על מנת לשנות
הליך יש לפנות לבקשה להרחבת הליך למשל :אם נקבע תשלום של  ₪ 300לחודש וה"חייבת" אינה מסוגלת
לעמוד בתשלום זה ,ניתן לפנות להרחבת הליך שידונו שוב בהסדר.

סוכם ע"י :רני חלאבי וזהר לוטן

הרחבה לגבי מושגים מרכזיים בנושא חובות והוצאה לפועל

פשיטת רגל= לא רק לעסקים אלא גם בנוגע לחובות של אנשים פרטיים .הליך שמבוצע בבימ"ש מחוזי.
(למשל ,נשים מוחלשות מול הבעל /סובלות מאלימות כלכלית – שנכנסות לחובות ללא ידיעתן בגלל התנהלות
הבעל – יכולות לבקש פשיטת רגל).
ברגע שמתחילים הליך פשיטת רגל וניתן "צו כינוס" מתמנה כונס-נכסים שבודק ואחראי על קביעת תשלומים,
ואז נעצר כל הליך הוצל"פ .זהו הליך סוציאלי שמאפשר לחייב לפרוש חובות ולא לשלם הכל בו זמנית .תלוי
ב"מבחן תום-לב" שבו מוכיח שנכנס לחובות בתום לב ,ולאחר כשנה של תשלומים במסגרת התכנית שנקבעה
ניתנת הכרזה על אדם "פושט רגל" ומתאפשר לו להתחיל חיים חדשים ללא חובות.
סוגי תיקים המתנהלים בהוצאה-לפועל:
 .1פסק-דין שהגיע מבימ"ש
עם פסיקת בית-משפט – הזוכה יכול לפנות להוצל"פ מול החייב.
 .2נוהל תובענת "סכום קצוב" – טענה לחייבות של עד  50,000שאפשר להגיש ישירות הוצל"פ ולא דרך
בימ"ש .כשחייב מקבל אזהרה – יש לו  30יום להגשת "התנגדות לתובענה" ,יכול להגיש התנגדות החל
מנימוקים טכניים שונים ועד טענה שקיימת טעות וסכום החייבות גבוה מ 50000-כך שאינו "סכום קצוב"
וזה צריך קודם כל להתברר בבית המשפט.
אפשר לבקש בקשה לעיכוב הליכים/הארכת מועד לצורך הגשת התנגדות/הגנה ,ואז יש עיכוב אוטומטי
(גם על העיקולים וכו') ,כשהוגשה התנגדות – הרשם מעביר אוטומטית לבית-המשפט ,לסיווג של כתב
תביעה ב"סדר-דין מקוצר" ,ובקשת ההגנה הופכת ל"בקשת רשות להתגונן".
אם נדחתה הבקשה להתגונן – ההליכים חוזרים ונמשכים בהוצל"פ ,הזוכה יכול להמשיך בהליכים שנקט נגד
החייב – לפירעון החוב.
מן הצד השני – יכול גם להיות מצב שבו בביה"מש מתברר שהחייב לא צריך כלל לשלם לזוכה – והתיק נסגר
לחלוטין.
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 .3תיק שטרות והמחאות – (כשחוזר צ'ק) הליך שנקרא "בקשה לביצוע שטר" ,כדי שניתן יהיה לפרוע אותו.
כרוך בתשלום אגרה ,צירוף הצ'ק המקורי .ניתן להגיש תוך  20יום בלבד התנגדות לביצוע השטר ,נוהל
דומה ל"סכום קצוב" ,התיק מעוכב ועובר לבימ"ש (בטענות שונות – כמו למשל שהיה זיוף של הצ'ק,
שהחוב כבר שולם ,או כשלון תמורה – שלא בוצע מה שסוכם תמורת התשלום).
 .4פסק-דין מזונות – מקבל העדפה בחוק ההוצל"פ ,היחידי בו ניתן להוציא פקודת מאסר ,לא יכול להיכנס
ל"איחוד תיקים" .חייב שמבקש להתגונן יכול לטעון שכבר שילם או שזה לא עומד בתנאי ההסכם.
תיק שנפתח רק עם פסק-דין מבימ"ש לענייני משפחה או מבי"ד רבני .בעיקר מדובר על מזונות ילדים.
חוב שאינו מתיישן.
הפרשי מזונות = אשה יכולה לתבוע חוב או מהוצל"פ או מבט"לא .אבל אם עובדת – ומקבלת מבטל"א
רק השלמה עד לתקרה – כן יכולה לתבוע את הסכום שנותר עד לסכום המזונות שנקבע בהוצל"פ =
ולתבוע "הפרשי מזונות".
רק במקרה זה של תיק מזונות – לראש הוצל"פ אין סמכות לשנות את סכום המזונות השוטף שנקבע ע"י
בימ"ש ,ולא יכול לקבוע הסדר לפרישת החובות( .בתיקים אחרים – כן יכול לפרוש את החוב לתשלומים,
גם כשהחוב בהוצל"פ נפתח ע"י הבטל"א  -כן יכולים לפרוש לו להסדר תשלומים).
כלומר ,אפשרי שנגד אותו חייב תהיינה בו זמנית שתי תביעות נפרדות  -ע"י בטל"א וע"י גרושתו להפרשי
מזונות.
פסיקת מזונות = יש חייבים שנמצאים בהליך פשיטת רגל בבימ"ש מחוזי ,וכל ההליכים נגדם מעוכבים.
יוצא הדופן היחידי הוא מזונות ,אשה רשאית לבקש מבימ"ש מחוזי "פסיקת מזונות" גם בתוך הליך
פשיטת הרגל ,ויש לה קדימות בפועל על פני כל הנושים האחרים .אם לא ישלם – הליך פשיטת הרגל
יבוטל תוך יום.
 .5איחוד תיקים
בקשה לאיחוד תיקים רגיל – מבלי להכריז עליו כמוגבל אמצעים ,חייב לעמוד בהחזר חודשי של 3%
מגובה החוב הכולל של כל התיקים.
איחוד תיקים לחייב מוגבל אמצעים – בסכום גבוה ,ו/או כשאין סיכוי שהחייב יעמוד בהחזר של 3%
לחודש ,יוכרז כ"חייב מוגבל אמצעים" ויוסדר הסדר של החזרים נמוכי כמו  ₪ 100לחודש ,אבל אז
מופעלות נגדו סנקציות של עיקולים ,אי חידוש רשיון נהיגה ,עיכוב יציאה מהארץ ,אי יכולת להחזיק צ'קים
וכרטיסי אשראי ,וחקירת יכולת .ניתן להגיש התנגדות בטענת "פרעתי" ,או בקשה לפרישת תשלומים בצו
תשלומים חודשי רק בתיק בודד ספציפי.
" .6הפטר" =
תיקון  47לחוק הוצל"פ ,בהוראת שעה (עדיין לא תוקף של חוק) ,קובע שמי שהוכרז חייב מוגבל באמצעים
וחובותיו אינם עולים על ( 800,000כולל כל חוב שהוא לכל אדם ,כולל מה שלא בתיקי הוצל"פ) ואין
ברשותו ולא היה ברשותו נכס ,ושילמו ועמדו בצווי תשלום שנקבעו להם ב 4-השנים האחרונות – יכול
לבקש הפטר מראש ההוצל"פ.
תהליך מורכב מאד ולא פשוט – אבל המשמעות היא שאנשים שעשו ככל יכולתם להחזיר חוב ,ושאין להם
כל יכולת לפרוע אי פעם את החוב – בעצם נותנים להם הזדמנות להתחיל דף חדש בחיים( .עחו"ס יכול
להמליץ ולציין כל נסיבות חיים של האדם שעשויות "לעבות" את הבקשה ,כולל הסברים מוצדקים לפיגור
בתשלומים הכספיים)
סוכם ע"י :שרונה ירון לוין
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חובות לבנקים  ,פשיטת רגל,
הזכות לפתיחת חשבון בנק ,קבוצת פעילים בבת ים
מרצה :חן כהן  ,עו"ס קהילתית
רכזת מרכז 'עוצמה' בבת ים וקבוצת פעילים בנושא חובות לבנקים

פרטי התקשרות :חן כהןhen@bat-yam.muni.il :
קבוצת פעילים :מרכז עוצמה בת ים (בפייסבוק)
נציב התלונות על הבנקים ,היחידה לפניות הציבור -בנק ישראל02-6552680 :
( www.boi.org.ilלהיכנס לרובריקה "שירות הציבור" ולאחר מכן "פניות הציבור")

אילו שירותים ניתנים:
-

עזרה פרטנית לטיפול בחובות
פתיחת חשבון בנק בסיסי

מי זכאי לקבל שירות :כל אחד
זכויות מקבלי השירות:
לפתוח חשבון בנק בסיסי (ללא אשראי וצ'קים)
דרכי הפניה:
במקרה של סירוב הבנק לפתוח חשבון בנק יש לדרוש מהבנק את ההחלטה בכתב (אפשר לבקש בו במקום.
הבנק מחויב לתת מכתב תוך חמישה ימי עסקים).
 .1עם המכתב יש לפנות לנציב תלונות הציבור של הבנק.
 .2אם לא נותן מענה מספק -לפנות לנציב תלונות הציבור של בנק ישראל.
 .3ניתן לשלוח את המכתב לחן ולבקש ממנה עזרה.
חוקים /נהלים רלוונטיים:
"הוראה  422לפתיחת חשבון בנק ביתרת זכות" = הוראת בנק ישראל לפתיחת חשבון בנק בסיסי להתנהלות
יומיומית ,ללא אשראי .כונס הנכסים הרשמי מנהל את כל הליכי פשיטת הרגל בישראל .יזם את כתיבת ההוראה
הזו שמטרתה להנגיש את שירותי הבנק לאנשים שמנסים להתרומם ולהתחיל מחדש .הבנקים לא יכולים לסרב
לפתוח חשבונות בנק מסיבות שאינן סבירות (אנשים שאלימים כלפי הבנק למשל ,זכותו של הבנק לסרב להם).
אם הבנק כן מסרב – לפתוח חשבון או לאפשר את אחד השירותים/אמצעי התשלום (הוראת קבע) ניתן ורצוי
לפנות אליו עם עותק ההוראה ביד .בכל מקרה לבקש בו במקום מכתב סירוב (אמור לשלוח תוך  5ימי עסקים
אבל בד"כ לא עושים זאת) ,לא לוותר על המכתב  -ואפשר לפנות מיידית עם המכתב אל עו"ס חן כהן לסיוע
(מרכזי עוצמה) ,יש להם קשר ישיר לבנק ישראל.
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חשוב לדעת שלקוחות בנק שצברו חובות ולא מחזירים אותם – אין הסדרת חוב ואין יכולת גבייה -הבנק מסמן
לקוחות אלה ומגדיר אותם כמוגבלים כשהמידע עובר בין הבנקים – כולל לבנק הדואר ,עם סנקציות שונות במטרה
לגבות את הכסף.
רוב האנשים לא יודעים זאת  ,אבל רוב מי שמשלם החזר חודשי במסגרת פריסת חוב באיחוד תיקים – משלם
בפועל רק את הריבית ואפילו לא מתחיל עדיין לפרוע את החוב עצמו.

מילון מושגים:
 פש"ר = פשיטת רגל
 הוצל"פ = הוצאה לפועל
 איחוד תיקים
 הוראת שעה  -מסלול הפטר (הוראה זמנית עד לחודש ספטמבר  )2016שיכולה להשתנות ,סה"כ אושרו
במסגרתה רק  12מקרים בכל הארץ).
 כנ"ר = כונס נכסים רשמי
 פשיטת רגל = הליך מחיקת חובות (למקרים שבהם יש חוב מעל  10,000המוגדר "אבוד" =אין סיכוי
שיוחזר ,לאחר חקירת יכולת  -כולל בחו"ל ,פרסום באמצעים שונים על הכרזת האדם כפושט רגל כדי
לאפשר לעוד נושים לדעת ,והוצאת צו תשלומים שהחייב עומד בו לתקופה של כשנה וחצי ,ולא מייצר
חובות נוספים במהלכו).
מי שנמצא בהליך כינוס נכסים – זכותו של הבנק לפנות לכונס נכסים לבקש אישור לפתיחת חשבון בנק.
אפשר להתחיל באיחוד תיקים – ורק מאוחר יותר לעבור לפשיטת רגל.
אסור לעקל את קצבאות הביטוח-הלאומי ,אלא אם כן החייב לא משך את הקצבה מהבנק תוך  30יום.
לא ניתן בכל מקרה לעקל לאדם את מלוא הכנסותיו ולפי החוק חייבים להשאיר בידיו סכום מוגדר מינימאלי,
הנקבע בהתאם למצבו המשפחתי.

סוכם ע"י :יקירה וולברומסקי
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קוד משרד הבריאות :סיעודי ותשושי נפש:
מרצה :שרי שטרן
עו"ס אחראית זקנה ונכויות בלשכת הבריאות המחוזית ת"א.

אתר אינטרנט Call.Habriut@MOH.HEALTH.GOV.IL :
ליצירת קשר :טלפון למוקדניות משרד הבריאות*5400 -
מספר פקס משרד הבריאות 02-5655969 -

שירותים שניתנים ע"י משרד הבריאות:
 )1אספקת מכשירים לחולים סיעודיים ובעלי מחלות ממושכות:
 .1בעלי נכות קבועה שנקבעה ע"י רופא מוסמך.
 .2המטופל אינו מכוסה ע"י גוף אחר כגון משרד הביטחון.
החרגה -תקנה חדשה מאפשרת לבעלי נכות בעקבות תאונת דרכים לקבל סיוע במימון מכשיר ממשרד הבריאות
עד תום ההליכים המשפטיים .זאת במטרה לאפשר סיוע מידי ללא צורך להמתין לסיום הליכי משפט שיכולים
לקחת חודשים ואף שנים.
)2התאמה והנגשה של מגורים לבעלי מגבלה בניידות וחולים במחלות ממושכות.
 .1בעלי נכות קבועה.
 .2הנכות היא תוצאה של פגיעה בגפיים.
 .3יש לבעל הנכות דירה בבעלותו כולל דיור ציבורי(בתנאי שאין בבעלותו דירה נוספת).
 )3סיוע במימון שהות במוסד עבור מטופלים ע"י הגשת בקשה ל"קוד".
 )1חולים סיעודיים ,עם הגבלה קשה בניידות ,הזקוקים לסיוע רב בטיפול אישי בד"כ עם אי שליטה בסוגרים
אך לא מוגדרים כסיעודי מורכב.
 )2תשושי נפש -ירידה קוגניטיבית משמעותית ,שקיבלו באבחון "מיני מנטל" ציון מתחת ל ,15 -מוגדרים
כבעלי בוחן מציאות וזמן לא תקינים (מאושפזים במחלקות סגורות).
זכויות מקבלי השירות:
זכויות מקבלי השרות מתחלקים בין טיפול בקהילה מחד לטיפול מוסדי מאידך.
פונה הנמצא בקהילה זכאי למכשירים במטרה להקל את התפקוד היומיומי ולהתאים עבורו את סביבתו.
המכשור כולל כיסא ממונע -כיסא המיועד לאנשים סיעודיים בעלי כושר שיפוט תקין ויכולת להניע ג'ויסטיק.
זחליל-מעין מדרגון שעליו מצמידים את הכיסא ובאמצעותו עולים ויורדים במדרגות.
התאמה של דירת המגורים -הרחבת פתחים ,והתאמת חדר הרחצה והמטבח ,התקנת מעקות.
אדם סיעודי הזקוק לטיפול במסגרת סיעודית מגיש בקשה לקוד משרד הבריאות אשר מסייע במימון מסגרת זו.
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דרכי הפנייה:
 .1פניה ראשונית ללשכת הבריאות
פונה יוכל לפנות לכל לשכת בריאות ברחבי הארץ כדי לקבל מידע ,טפסים ,פרטים נוספים על תהליך האשפוז
הסיעודי וייעוץ ראשוני .ואף ניתן לבקש לערוך סימולציה כללית(בלתי מחייבת) ,לחישוב הסכום המשוער
להשתתפות של המועמד לאשפוז ומשפחתו ושל משרד הבריאות בדמי האשפוז.
פתיחת "בקשה לאשפוז" סיעודי נעשית בלשכת הבריאות הקרובה למקום מגוריו של המועמד לאשפוז (על-פי
כתובתו הרשומה בתעודת הזהות) .במקרים מסוימים ניתן לפנות להעברת התיק ללשכת בריאות אחרת (לנוחות
בן המשפחה המטפל).
 .2הגשת מסמכים ראשוניים ללשכת הבריאות
אם ברצונך לאשפז בן משפחה ,עליך לפנות למחלקה למחלות ממושכות ("מחלקה לחולים כרוניים"" /מחלקה
לגריאטריה") בלשכת הבריאות המשויכת למקום מגוריו של המועמד לאשפוז ,עם המסמכים הראשוניים הבאים:
● טופס פניה לסידור מוסדי מלא וחתום
● צילום תעודת זהות של המועמד לאשפוז ,כולל ספח הכתובת.
● טופס מידע רפואי-סיעודי-תפקודי עדכני מהחודש האחרון ,שמולא על-ידי רופא ואחות ומבוסס על בדיקה
של המועמד לאשפוז
● מכתב סיכום רפואי מפורט מהמסגרת ממנה מופנה המועמד או מרופא הקהילה ,לרבות סיכומי אשפוזים
("מכתבי שחרור") מהשנה האחרונה .במכתב יוגדרו הבעיות הרפואיות ,טיפולים ובדיקות שנערכו
למועמד לאחרונה וכן מצבו התפקודי הקודם והנוכחי כפי שהוגדרו על-ידי צוות רב-מקצועי.
● דו"ח סוציאלי למתן שירותים לזקן ,אשר ימולא על-ידי עובד סוציאלי המכיר את החולה ומשפחתו.
● אם המועמד לאשפוז סובל מ"פגיעה בכושר השיפוט" ומצויים בידי בן המשפחה "כתב מינוי אפוטרופוס"
או "בקשה למינוי אפוטרופוס" או "מסמך ייפוי כוח" לטיפול רפואי ולאשפוז – יש לצרף מסמכים אלו
● במקרים מסוימים או בהתאם לאבחנה  -ידרשו תעודות רפואיות נוספות.
 .3פגישה של בני המשפחה עם אחות ועובדת סוציאלית מלשכת הבריאות
לשם אישור הצורך באשפוז ,יפגשו אחות ועובדת סוציאלית עם בני משפחתו של המועמד לאשפוז להערכה
ראשונית של מצבו של המועמד לאשפוז ושל סביבתו הקרובה ,ולשיחה על התמונה הכוללת ,נחיצות האשפוז
הסיעודי וחלופות אפשריות.
האחות ו/או העובדת הסוציאלית עשויות גם לערוך ביקור בביתו של המועמד לאשפוז.
 .4סיווג המועמד לאשפוז
לאחר קבלת כל המסמכים והמידע ,תדון "ועדת סיווג" בלשכת הבריאות במצבו של המועמד לאשפוז ותקבע אם
המועמד מסווג כ "סיעודי" או כ "תשוש נפש" (או במצב רפואי-תפקודי אחר) ,ותיקבע התאמתו למסגרת
לאשפוז לסיעודיים או לתשושי נפש .ועדת הסיווג כוללת את הגריאטר המחוזי (יו"ר הוועדה) ,אח/ות ועובד/ת
סוציאלי/ת .ההחלטה תישלח לפונה בכתב בדואר.
 .5בחירת המוסד הסיעודי -למועמד ולבני משפחתו יש זכות לבחור את המוסד לאשפוז .הבחירה היא מתוך
רשימה מעודכנת של מוסדות הפועלות באישור משרד הבריאות .כניסה לאשפוז במוסד לפי הבחירה תלויה בקיומו
של מקום פנוי במוסד .במידה והמוסד מלא ,ניתן לבחור להמתין לפינוי מקום ,או לבחור מוסד אחר מתוך
הרשימה.
 .6חישוב השתתפות המשפחה במימון האשפוז -בקביעת ההשתתפות של המועמד לאשפוז ושל בני משפחתו
במימון האשפוז  -יילקחו בחשבון ההכנסות והנכסים של המועמד לאשפוז ,של בן/בת הזוג וכן ההכנסות
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השוטפות של ילדיו הבגירים של המועמד לאשפוז.
סך השתתפות המועמד לאשפוז ומשפחתו במימון האשפוז נע בין  32%מגובה קצבת זקנה לזוג ,ועד מלוא הסכום
שמשלם משרד הבריאות למוסד הסיעודי (מלוא עלות האשפוז בפועל) .סך כל עלות ההשתתפות החודשית של כל
המשלמים (המועמד לאשפוז ,בן /בת זוגו וילדיו הבגירים של המועמד) לא יעלה על מלוא עלות האשפוז בפועל של
אותו מועמד לאשפוז.
כאשר הקשיש מתאשפז באמצעות משרד הבריאות ,המשרד ישלם את עלות האשפוז למוסד במלואה ,ויגבה
מבני המשפחה את ההשתתפות העצמית .בני משפחתו של המאושפז לא ישלמו דבר ישירות למוסד עצמו ,ואסור
למוסד לדרוש מהם לשלם לו סכום כלשהו או לבקש שירכשו בעצמם ו/או שיביאו ציוד ,תרופות וכדומה.
במידה ולאדם המתאשפז אין משפחה והכנסות אחרות פרט לקצבאות הביטוח הלאומי ,אזי  80%מתוכם ישולמו
למשרד הבריאות והיתר יוותר בידי המועמד.
אילו אפשרויות קיימות לערעור /התנהלות במקרים חריגים:
במקרים מסוימים ניתנת אפשרות לבחינה מחודשת של סיווג המועמד
● ביוזמת המשפחה :המשפחה יכולה לפנות ללשכת הבריאות לבחינה מחודשת של סיווג המועמד,
בהסתמך על שינוי במצב המועמד לאשפוז ,ולצרף מסמכים המעידים על כך.
● ביוזמת לשכת הבריאות :צוות הלשכה יכול ליזום דיון מחודש בסיווג המועמד ,אם הגיע מידע חדש
בנושא .יש לציין שאם עברו שלושה חודשים ויותר ממועד ביצוע ההערכה הרפואית -סיעודית והקשיש
עדיין לא אושפז ,יהיה צורך בעדכון הערכה זו ,ולעיתים סיווג מחדש של המועמד.

סוכם ע"י:
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שרונה לוין ירון

שחפת ואיידס  -היבטים פסיכו-סוציאליים ,ותובנות להתערבות בצל מחלות מידבקות
מרצה :עו"ס נטע הראל ,רכזת ארצית ,המחלקה לשחפת ואיידס ,משרד הבריאות

אתר אינטרנט:

www.health.gov.il/tbaids

פרטי אנשי קשר :עו"ס נטע הראל ,נייד0506242268 :
אילו שירותים ניתנים:
במרכזי האיידס:




טיפול ומעקב רפואי לפי הצורך;
ליווי סוציאלי ותמיכה לפי הצורך;
הפניה לשירותים וקישור בהתאם לצורך.

במרפאות השחפת:




אבחון וטיפול בשחפת באופן אמבולטורי;
מזון בסיסי (כריכים וקפה) למטופלים;
קישור לשירותים נוספים בהתאם לצורך.

בלשכות הבריאות האזוריות:




יעוץ בתחומים של שחפת ואיידס ומחלות זיהומיות;
דיווח על חשד או חשש בהקשר למטופלים עם מחלות זיהומיות;
בירור אודות טיפול בעבר.

במטה:





קשרים בין ארגוניים;
טיפול ותמיכה במקרים מורכבים (ריבוי אבחנות ,בעיות תושבות ,הומניטארי);
פרויקטים בתחום של מניעת  HIVושחפת לקהילות הספציפיות;
קידום אוכלוסיות בסיכון.

חוקים /נהלים רלוונטיים:



חוזר ראש שירותי בריאות הציבור  13/11תשע"ב :התייחסות לאנשים החיים עם  HIVהמטופלים במוסדות
רפואיים.
עדכון חוזר ראש שירותי בריאות הציבור  5/10מיום  :13/09/2010הנחיות למניעת הדבקה ב HIV-לאחר
חשיפה לדם או לאחר יחסי מין לא מוגנים.

מי זכאי לקבל שירות:
 .1כל חולה בשחפת המתגורר בישראל.
 .2האוכלוסיה שבאה במגע עם חולה שחפת על פי החלטת אנשי המקצוע הרפואיים בתחום השחפת.
 .3בתחום ה HIV-זכאי לטיפול כל תושב קבע בישראל וחסרי מעמד אזרחי על פי מצבם הקליני ובהחלטת
אנשי המקצוע הרפואיים הרלוונטיים.
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זכויות מקבלי השירות:
 .1קבלת טיפול תרופתי (בתוך סל הבריאות) ופסיכוסוציאלי משלים.
 .2קיימות  9מרפאות שחפת ו 7-מרכזי איידס שבהם ניתן מענה רפואי וסוציאלי מותאם.
 .3בנוסף מפעילה המחלקה לשחפת ואיידס בשיתוף עם הרשות למלחמה בסמים מרכזים למזעור נזקי סמים
בחמש ערים בישראל.
 .4מותאמת חליפה טיפולית ייחודית לכל מטופל תוך שמירה על בריאותו ,כבודו ,ופרטיותו.
 .5לכל מטופל קיימת הזכות לסודיות ,ועל המטפל לנקוט במשנה זהירות ולהפעיל שיקול דעת בהעברת מידע.
לא ניתן מידע ללא חתימת מטופל על ויתור סודיות רלוונטי!

דרכי הפניה:
 .1רופא משפחה /רופא במסגרת כלשהי (גגונים ,הוסטלים ,מרכזים ועוד).
 .2כתובות וטלפונים של לשכות הבריאות הפרוסות בארץ והנותנות (בין השאר) מענה לשאלות בתחומים של
בריאות הציבור ,שחפת ואיידסhttp://www.health.gov.il/UnitsOffice/LB/Pages/default.aspx :

סוכם ע"י :מירי פלדהיים וגיא קוניצ'ר
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וועדת הכרעה בין משרדית
מרצה :ד"ר אהוד ססר  ,מנהל המערך הקליני במשרד הבריאות
סגן ראש השירות הפסיכיאטרי  ,יו"ר וועדת ההכרעה הבין משרדית

אילו שירותים ניתנים:
קבלת החלטות בהם לא נקבעה השתייכות משרדית של המטופל בבדיקתו ע"י וועדת אבחון (הכוונה :מציאת
פתרון למי שנופל בין הכסאות ושאין הסכמה למי ישתייך .בוחנים מה יותר דומיננטי באבחנה של המטופל פיגור
שכלי/מחלת נפש  .לפי זה מחליטים לאיזה שרות ישתייך ,רווחה/בריאות).

חוקים /נהלים רלוונטיים:
חוק הטיפול בחולי נפש 1991
אופן פעילות וועדת הכרעה בין משרדית:
מתכנסת פעם בחודש ,רכזת הוועדה אחראית על איסוף החומרים והצגתם בפני הוועדה
הוועדה דנה על סמך החומר המתקבל אודות הפונה ,בכל וועדה דנים ב 12-20 -פניות
החלטת הוועדה מתקבלת ברוב קולות ,זמן המתנה לדיון בוועדה עד  3חודשים
בתום כל ישיבת וועדה -נשלחים סיכומי החלטות הוועדה אל הגורם המפנה ע"י רכזת הוועדה
מי זכאי לקבל שירות :אנשים בעלי אבחנה כפולה
-

אנשים שעברו וועדות אבחון ולא הוגדרו ע"פ החוק כמפגרים אך מערכת הבריאות מגדירה אותם כמפגרים
אנשים שמוגדרים ע"פ החוק כמפגרים ובו זמנית קיימת הפרעה פסיכיאטרית משמעותית או אף אבחנה של
מחלת נפש.
אנשים הזקוקים לתקופת אבחון ע"מ להגיע לאבחנה מבדלת (פיגור שכלי/מחלת נפש)
אנשים בעלי הפרעות נפשיות על רקע אורגני

זכויות מקבלי השירות:
החלטה על השתייכות לשרות
החלטה על הפנייה למסגרת מתאימה
הפניה ע"י:
מחלקות לשירותים חברתיים ברחבי הארץ
רכזי סל שיקום בלשכת פסיכיאטר מחוזי
משרד הרווחה (שרות מבחן ,וועדת חריגים ,מעונות של אגף מש"ה)
בתי חולים פסיכיאטריים
משפחות של פונים
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אילו אפשרויות קיימות לערעור/התנהלות במקרים חריגים?
ניתן לפנות שוב לוועדה בערעור
לדוגמא :במקרים בהם הופנו למוסדות ולא הסתדרו ,או כאשר יש אינפורמציה חדשה רלוונטית.

סוכם ע"י :טובה אלקובי ויהודה ברק
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אשפוז פסיכיאטרי
מרצה :ד"ר עוזי שי  ,פסיכיאטר מחוזי -לשכת הבריאות מחוז תל אביב.
אתר אינטרנט www.health.gov.il :
פרטי אנשי קשר במחוז ת"א  :רח' הארבעה  ,12תל אביב  -יפו  .6473912מזכירות5634810 03-5634783 :
פניות הציבור 03-5634846 :פקס03-5620567 -
פסיכיאטר מחוזי -מידע כללי:
תפקיד סטטוטורי -חוק טיפול בחולי נפש ,תשנ"א -1991 ,במינוי של השר .יש סעיף בחוק עבור מינוי של
פסיכיאטר מחוזי.
לדוגמא -פסיכיאטר במחוז ת"א אחראי על  16מועצות  120,000 -אלף תושבים ( 6מחוזות בכל הארץ) .הצוות
כולל  15-20אנשי צוות :רופאים ,אחים/אחיות ,עוסי"ם.
תפקידים:
צוות פיקוח ובקרה על מסגרות טיפול בריאות הנפש-לוודא טיפול בזכויות המשתקמים במסגרת סל שיקום-מציאת מסגרות שיקום למטופלים -בהקשר של הרפורמהוסל שיקום גילאי  .18-60זכאים אלו עם קצבת נכות  40%נפשית .צוות של פסיכיאטר מחוזי תופר 'חליפה' של
שירותים בסל שיקום -מסגרות דיור /תעסוקה מוגנת /לימודים.
חוות דעת לבית משפט כאשר נאשם טוען לאי שפיות בזמן עבירת רצח ,הפסיכיאטר המחוזי קובע האם יש/אין'אי כשירות לדין' על סמך האבחון מזמינים לחקירה נגדית ומחליטים על הוראת אשפוז.
קבלת פניות ציבור -משפחות ,מחלקות רווחה ,משטרה ,מסגרות רפואיות או כל גורם הזקוק למידע רפואי.אשפוז פסיכיאטרי -באמצעות פנייה של גורם מקצועי.אשפוז פסיכיאטרי -שלבים:
לפסיכיאטר מחוזי סמכות להביא אדם לאשפוז בכפייה ל 14-יום באופן מיידי.עו"ס יוצא לשטח מתרשם מדר רחוב הזקוק לטיפול ומיצוי זכויות -קיימת אפשרות לפנות עבורו לפסיכיאטר מחוזיעבור 'הוראת בדיקה' מתוך כוונה להביא את דר הרחוב לאשפוז בהמשך -הבקשה מוגשת באופן רשמי בכתב,
וקיימת חשיבות משפטית המעידה על התערבות מסודרת.
א .הוראת בדיקה:
בקשה ל'הוראת בדיקה' -פנייה הנעשית ע"י גורם מקצועי כגון עו"ס  ,רופא ,שוטר.הפנייה היא לפסיכיאטר במחוז בו שוהה החולה כעת( -בלי קשר לכתובת ת.ז בשלב זה).מאחר והבאת אדם לבדי קה או אשפוז היא תהליך טראומטי ועלולה לערב משטרה ,לא מתקבלות פניות שאינן
מגורם מקצועי כגון פניות מאזרחים/שכנים/בני משפחה עקב חשש למעורבות על רקע אישי או סכסוכים
משפחתיים.
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קיימת הבחנה בין הוראה לבדיקה דחופה או הוראה לבדיקה לא דחופה .הקריטריונים לשתי הבקשות הם זהים.להלן.
בפנייה של העו"ס להוראת בדיקה יש לתאר  3תנאים/קריטריונים לצורך אישור הבקשה ע"י הפסיכיאטר
המחוזי:
 -1חשד למצב פסיכוטי -הפרעת שיפוט והפרעה בביקורת המציאות
 -2האדם עלול להוות סכנה לעצמו או לסביבתו ,או גורם סבל ניכר לסביבתו ,או מוזנח בצורה קיצונית
 -3האדם סירב לגשת להיבדק ע"י פסיכיאטר.
מציינים בפנייה מיקום או כתובת של האדם -כדאי לתאם עם גורם מקצועי המפנה שיהיה נוכח גם במקרה הצורך
ולהשאיר מס' נייד ליצירת קשר.
טופס 'הוראת בדיקה' מופק על ידי הפסיכיאטר המחוזי ונשלח לאנשי הצוות -האחים שיביאו את האדם בניידתלאישפוז .הוא מנחה אותם לאיזה חדר מיון .אנשי הצוות זכאים לסיוע של משטרה כאשר האדם מתנגד לעלות
לניידת האשפוז .תוקפה של הוראת הבדיקה הוא ל 10-ימים.
האדם מובא לבדיקה פסיכיאטרית .הבדיקה נעשית על ידי רופא מומחה המקבל מינוי על ידי פסיכיאטר מחוזי.הרופא מתרשם מ .1 :מצב פסיכוטי ו 2-מסוכנות מיידית לעצמו או סביבתו.
הוא מחליט האם להפנות את האדם לאישפוז בתיאום עם פסיכיאטר מחוזי ומוציא 'הוראת אשפוז'.
ב .הוראת אשפוז:
האדם מובא לבדיקה פסיכיאטרית .הבדיקה נעשית על ידי רופא מומחה המקבל מינוי על ידי פסיכיאטר מחוזי.אם הרופא מתרשם שצריך לאשפז את האדם צריכים להתקיים שתי תנאים:
 .1מצב פסיכוטי .
 .2מסוכנות מיידית לעצמו או סביבתו.

מתחת לגיל  -18פונים לפסיכיאטר מחוזי -הפנייה מועברת לפסיכיאטר מומחה ילדים ונוער אשר אחראי להוציא'הוראת בדיקה'.
הוראת האשפוז תקפה ל 7-ימים .ניתן לבקש הארכת אשפוז ל 7-ימים נוספים באמצעות פנייה של רופא מנהלהמחלקה.
בקשה להמשך אשפוז מעבירים בקשה נוספת לוועדה פסיכיאטרית מחוזית .הוועדה יכולה לאשר הארכת אשפוזלמשך  3-חודשים .ברוב המקרים המשך האשפוז מאושר ע"י הוועדה .לעיתים משחררים את החולה לטיפול
מרפאתי/אמבולטורי כפוי .יצוין כי לעיתים יש תופעה של דלת מסתובבת כאשר הוועדה משחררת את החולה
בניגוד להמלצות הרופא-מנהל המחלקה.
הכתובת בה יועבר החולה לאישפוז כפוי נקבעת לפי הכתובת המופיעה בת.ז  .הערים מחולקות לפי מחוזות.בהוראת אשפוז כפוי הרופא נותן תרופה לחולה בניגוד לרצונו (באשפוז מרצונו של החולה ,על החולה לחתום עלהסכמתו לקבל תרופה).
אילו אפשרויות קיימות לערעור/התנהלות במקרים חריגים?
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כל חולה שמתאשפז בכפייה זכותו להגיש ערעור על האשפוז -הערעור מועבר לוועדה פסיכיאטרית מחוזית.הוועדה מתכנסת בבית החולים .הוועדה מורכבת מצוות של שופט ,עו"ד נציג בית משפט ,עו"ד סניגוריה ציבורית,
רופא פסיכיאטר .בני המשפחה של החולה זכאים להשתתף בוועדה.
החלטת הוועדה מקבלת תוקף משפטי ,אך החולה זכאי לערער על ההחלטה ולפנות לבית משפט השלום .אם
בקשתו תידחה זכותו לערער לבית משפט לבית משפט מחוזי .ואם יידחה שוב ,זכותו לערער בבית משפט עליון.

נקודות לחידוד שהועלו בכיתה :כיצד להתייחס למקרים הבאים?
 -1אדם המאיים בהתאבדות -אם הוא לא פסיכוטי הוא לא יובא לבדיקה אצל פסיכיאטר מחוזי.
 -2דר רחוב שאינו פסיכוטי -זכותו להסתובב ברחוב.
 -3דר רחוב המזניח את עצמו במזג אויר קיצוני -הגבול הוא דק ,אך זה ברור שקיימת הפרעה בשיפוט.
 -4לא קיים נוהל מיוחד לאשפוז דרי רחוב.
 -5אדם המשתמש בסמים ונכנס למצב פסיכוטי -מוגדר כפסיכוטי לצורך הוראת בדיקה.
 -6הוראת בדיקה מתייחסת למצב פסיכיאטרי נוכחי ואינה מסתמכת על עבר רפואי.
 -7חולה איידס שמתנהג בצורה לא אחראית -אם הוא לא פסיכוטי לא יובא לבדיקה .אפשר לפנות למשטרה.
 -8סכיזופרן המתגורר עם אמו ,שהפסיק לקחת תרופות ויש אלימות כלפי אמו ,יישן עם סכין מתחת לכרית-
בית המשפט דחה את הוראת האשפוז ושלל מסוכנות מיידית.
 -9אדם המזיק לסביבתו -כגון אדם המבצע נזקים בבניין המגורים /מציק לילדים קטנים /חותך חוטי חשמל/
שומע מוזיקה בעוצמה.
 -10אגרנות -גורם סבל ניכר לעצמו/סביבתו .גם נדרש מצב פסיכוטי.
 -11אנורקסית במצב פסיכוטי -הייתה בסכנת מוות אבל היא חושבת שהיא במשקל יתר .היא הגישה ערעור
לבית משפט שלום על החלטה לאישפוז ,ואח"כ לבית משפט מחוזי ,והשופטת הורתה לשחררה מאשפוז.

סוכם ע"י :חיים סמוחה
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זכויות ושירותים ברצף הטיפול באשפוז פסיכיאטרי ובקהילה -משרד הבריאות
הרפורמה בשירותי בריאות הנפש
מרצה :חיה ישראל  ,עו"ס מומחית בבריאות הנפש ,מנהלת המחלקה לעבודה סוציאלית
בשירות לבריאות הנפש ,משרד הבריאות.
פרטי אנשי קשר:

haia.israel@moh.health.org.il

מס' טלפון נייד0506265639 :

מוקד " קול הבריאות" .*5400

מידע נוסף :במרפאות בריאות הנפש באזור המגורים ,אצל רופא המשפחה בקופת החולים.
באתרי האינטרנט ובמוקדים הטלפונים של קופות החולים.
דף משרד הבריאות בפייסבוק /https://www.facebook.com/Health.gov.il
אתר משרד הבריאות:
http://www.health.gov.il/Subjects/mental_health/reform/Pages/default.aspx
לשאלות על הרפורמהmh.reforma@moh.health.gov.il :

מערך השירותים בקהילה כולל:
 .1רופאים פסיכיאטרים בקופות חולים ( במרפאות לבריאות הנפש או כרופאים עצמאיים במסגרת קופת
החולים ).
 .2מרפאות בריאות הנפש הממשלתיות והמרכזים לבריאות הנפש הממשלתיים– ממשיכים לפעול כסדרם גם
לאחר כניסת הרפורמה לתוקף .לפי החלטת קופות החולים ,ניתן להפנות אליהן מטופלים  .במידה והקופה
תאשר את הטיפול במרפאה ממשלתית ,יינתן ע"י הקופה טופס  .17יש לפנות לקופה לברר זאת.
 .3מערך השיקום נשאר באחריות משרד הבריאות ,וימשיך ללוות את המתמודדים במסגרות השיקום השונות.
מי זכאי לקבל שירות:
עפ"י חוק בריאות ממלכתי זכאים לשירות מרפאתי:
כל אזרח /תושב קבע (לא תושב ארעי) הזכאי לשירותי בריאות עפ"י חוק בריאות ממלכתי ,ושזקוק לשירות במרפאת
בריאות הנפש בהתאם להתוויות מקצועיות.
מטופלים שהיו בטיפול עם תחילת הרפורמה ,בכללם מתמודדים (המוכרים בביטוח לאומי ב 40%נכות) ומטופלים
חדשים.
ביפו קיימת מרפאת "גשר" המטפלת בחסרי מעמד ובתושבים ארעיים במדינת ישראל .מי שאינו תושב זכאי ,יוכל
להגיע למיון פסיכיאטרי ,ואם יש צורך באשפוז ,הוא יתאשפז (הבעיה לגבי ההמשך).
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השירותים הניתנים :
במרפאה לבריאות הנפש – של בית חולים ציבורי ,כללי או פסיכיאטרי ,או המופעלת ע"י משרד הבריאות,
קופת חולים או יזם פרטי.
 .1צוות רב מקצועי במרפאה בתחום בריאות הנפש.
 .2סל שירותים -אבחון ,הערכה ,ייעוץ ,טיפול פסיכותרפויטי.
 .3טיפול פרטני ,קבוצתי ,משפחתי.
 .4חו"ד פסיכיאטרית /תעודה רפואית (במימון קופת חולים).
 .5סל שיקום (בתחום זה קיים קושי במתן היקף המענים בתיאום-טיפול ומעקב אחרי מימוש התכנית
השיקומית ,בעיקר בתחומי התחלואה הכפולה).
 .6ייעוץ למוסדות (בתי ספר ,שירותי רווחה וכו')
 .7הדרכה למטפלים.
 .8מספר הטיפולים אינו מוגבל אך בהתאם למצב הנפשי ובכפוף להחלטת הצוות המטפל .חייבת להיות אבחנה
.
 .9אינפורמציה רפואית תועבר בכפוף לוויתור סודיות של המטופל לגורם ספציפי .חשוב שרופא המשפחה יהיה
מעודכן לגבי הטיפול הנפשי -תרופתי למניעת תגובות נגד בין תרופתיות וגם שיהווה מערכת תמך למשפחה.
 .10בני משפחה של מטופל זכאים לקבל הדרכה וייעוץ במרפאה לבריאות הנפש בה מטופל בן משפחתם .היקף
הייעוץ ואופיו ייקבע לפי שיקול הדעת של הצוות ובכפוף לוויתור סודיות רפואית.
 .11מתמודדים השוהים במסגרת שיקומית זכאים לקבל טיפול במרפאות בריאות הנפש בהתאם להסדרים עם
הקופה בה מבוטחים.
השירות במרפאה כולל:









 2מפגשי אינטייק.
 6מפגשים למבוגרים ו 8-מפגשים לילדים ונוער -מוגבל ל 8-חודשים (מנוי קצר) .אם הפסיק תוך ה 8-חודשים
יכול לחזור .הקופה יכולה להחליט אם לאשר טיפול קצר או ארוך .מאשר הטיפול נקרא "בקר".
 30מפגשים – מוגבל לשנתיים (מנוי ארוך) .אם יש צורך בהמשך טיפול -על המטפל לשכנע את הקופה
המבטחת .
במסגרת הביקור במרפאה -עד שני טיפולים שונים אצל שני אנשי מקצוע שונים בצוות המרפאה באותו יום.
טיפול יום.
טיפול פסיכותרפויטי -על מנת לקבל טיפול נפשי ,ניתן לפנות לרופא משפחה או למוקד (מופיע באינטרנט )
לברור הגורם אליו פונים בקופת חולים .הטיפול ניתן במרפאות בריאות הנפש של קופות חולים ,של משרד
הבריאות  ,ארגונים אחרים או מטפלים פרטיים.
מספר הטיפולים נקבע לפי הצורך הרפואי .לבעלי קצבת נכות ללא השתתפות עצמית  /השתתפות עצמית
רבעונית  .התשלום למטופלים עצמאיים הינו בהשתתפות עצמית מוגדלת
(  132שח' לשעה).

יצוין כי תחום ביקורי בית לא מתוקצב עדיין ותחום טיפול יום הזקוקים לטיפול ארוך טווח חסר במענים מתאימים
( בעיקר בתחומי הדמנציה ,נפגעי טראומה מינית והפרעות אכילה).
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זכויות באשפוז פסיכיאטרי
פניה לחדר מיון בבית חולים פסיכיאטרי (שאינו חלק מבית חולים כללי)  -ללא עלות (אם יש התלבטות עדיף להגיע
ל -אברבנאל ,נס ציונה ,כפר שאול ,פרדסיה ועוד) .חשוב לציין כי פניה למיון כללי שיש בהם מרכזי בריאות הנפש
(כגון ,תל השומר)– נדרשת הפניה  +תשלום /טופס  17של קופות חולים .רופא במיון מחליט אם לאשפז.

אשפוז כפוי בהוראת פסיכיאטר מחוזי /מנהל מרכז רפואי לבריאות הנפש /צו בית משפט -במימון הקופה.
שני סוגי מסגרות של משרד הבריאות :מגורים טיפוליים (טירת הכרמל ,נווה שלוה ,אילנית) ומגורים אינטנסיביים
(בית הדר -רמלה).
חולה נפש שאינו משתף פעולה -לא ניתן לשלבו בכפיה במסגרת כלשהי למעט במחלקה סגורה בהוראת אשפוז.
לאחר ועדת סל שיקום ,מחוסר אפשרות לממש את הסל ,כגון חסר מקום בהוסטלים -קופ"ח נושאת בעלות אשפוז
עבור  10ימים ראשונים .מיום ה -11-משרד הבריאות מממן.
חשוב לוודא שיש מתאם טיפול אחר אישור סל שיקום  ,כדי שהמטופל אכן יקבל שירותים של "סל שיקום" (מי
שממשיך ללוות אותו בקהילה כי לפעמים המשפחות והמטופלים "הולכים לאיבוד").
דרכי הפניה:
יוזמת המטופל או משפחתו -פניה דרך רופא המשפחה ,או הפניה ישירה אל נציג בריאות הנפש בחלק מקופות
החולים (לדוגמא ,במכבי) .ניתן לקבל מידע נוסף במרפאות בריאות הנפש באזור המגורים ,רופא המשפחה  ,אתרי
אינטרנט ובמוקד " קול הבריאות" .*5400
גורם טיפולי .הוראת פסיכיאטר מחוזי או צו בית משפט לטיפול מרפאתי כפוי.
אילו אפשרויות קיימות לערעור /התנהלות במקרים חריגים?
קופת החולים אינה יכולה שלא לקבל אדם בטענה שהיא עמוסה .באחריותן למצוא את המסגרת הטיפולית .תיתכן
המתנה לטיפול אך זו צריכה להיות סבירה -כחודש .אם יש עיכוב -ניתן לפנות לחיה ישראל ,והיא תדאג להעביר
הלאה.

סוכם ע"י:
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הדסה נאמן

שירותי סל שיקום במשרד הבריאות
מרצה :עו"ס רחלי שטרן  ,רכזת סל שיקום מחוז ת"א

אתר אינטרנט https://www.health.gov.il/Subjects/mental_health/rehabilitation/Pages/default.aspx:
פרטי אנשי קשר :מופיעים באתר בפריסה ארצית עפ"י מחוזות.
מטרת השיקום בקהילה היא לאפשר את שיקומם והשתלבותם בקהילה של אנשים המתמודדים עם מגבלה נפשית
ולשפר את איכות חייהם .כחלק מ"מגמת האל-מיסוד"( הוצאת נפגעי הנפש מהמוסדות ובתיה"ח ככל שניתן ושילובם
בקהילה).
מחלקת השיקום באגף לבריאות הנפש היא הגוף האחראי במשרד הבריאות על תהליכי השיקום ,האגף מתווה מדיניות
ומפקח על מערך השיקום בקהילה.
עקרונות המכוונים את תהליך השיקום
כל אדם יכול ללמוד ,להתפתח ולהשתנות בכל גיל ובכל מצב.
שירותי השיקום רואים את האדם במרכז ,מאמינים ומתבססים על כוחותיו ויכולותיו .
התפיסה השיקומית מושתתת על גישה מכבדת ,משתפת ואופטימית ,המתייחסת לאדם השלם בתוך החברה והסביבה שלו
ורואה בו פוטנציאל הראוי למימוש .
תהליך השיקום "נתפר" לכל אדם באופן אישי בהתאם לצרכיו ,ערכיו ושאיפותיו.
הפעילות השיקומית מתבססת על פיתוח יכולותיו של המשתקם ברמות קושי ובקצב שמביאים לידי צבירת התנסויות חיוביות
בכל תחום מתחומי החיים .פיתוח היכולת נעשה דרך הדרכה ישירה ועקיפה (כגון :דוגמא אישית) ,ודרך חשיפה לאפשרויות
ולהזדמנויות שונות.
שיתופם של בני המשפחה ושל אנשים הקשורים רגשית לאדם ,מסייע לתהליך השיקומי.
התקווה היא גורם בסיסי בהתקדמות בחיים בכלל .בתחום השיקום היא תופסת מקום מרכזי ,שהולך ומתחזק עם התפשטות
הידע על תפיסת ההחלמה (החלמה אין פירושה "הבראה" (cure),אלא זוהי דרך חיים לפיה שואף האדם להשיג את המרב
בחייו תוך בנייה של זהות אישית וחברתית ,ותוך מציאת משמעות ומתוך הכרה במגבלותיו .החלמה אינה תהליך של חזרה
למצב בו האדם היה טרם פרוץ מחלתו

אילו שירותים ניתנים:
מערך הדיור :הוסטל כוללני; הוסטל מתוגבר  -מבנה שמחולק לדירות-דירות ויש בו חדר צוות ,מועדון וכו';שלב של
הכנה לקראת דיור מוגן ; הוסטל לבעיות גופניות  -הוסטלים לתחלואה כפולה של בעיות גופניות .לא מתקבלים
אנשים סיעודיים (אין אפשרות לתת להם מענה ; ).הוסטל לצעירים – מגיל  18עד גיל  30עם תשומות ייחודיות
לצעירים;
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קהילה תומכת :זהו בעצם מערך של הוסטל כוללני ,שמחולק למבנה אחד מרכזי של עד  12משתקמים ,ועוד 30
משתקמים בנמצאים במודל כוכב בדירות שפזורות במרחק הליכה ,במבנה המרכזי יש את חדר הצוות ,והצוות
מגיע לדירות ונותן תמיכות לפי הצורך.
דיור קבוצתיות – דירות שבהן חיים עם שותפים ואנשי המקצוע מגיעים אליהם; לכל משתקם בדירה "נתפרת "
תוכנית ייחודית עם התמיכות והליווי שהוא זקוק בתהליך השיקום דיור נתמך לבודדים (דיור מוגן ,דיור לוויין ,דיור לוויין

מתוגבר).
לא פעם קשה להכניס לדיור משותף אנשים שכל חייהם חיו לבדם ,והמוטיבציה לכך נמוכה .במקרים שאינם
מתאימים להוסטל מסיבות שונות  ,נכון לפחות להתחיל בסוג מענה של דיור נתמך לבודדים.
"ציפור הנפש" –שירות של דיור נתמך לבודדים ( בבית המשפחה ) להורים שהם בעצמם מתמודדים ,הליווי מתמקד
בנושא של ההורות בכל התהליך השיקומי האישי

הוסטל לתחלואה כפולה סמים -מיועד לאנשים שהיו מכורים בעבר לסמים ,ועברו תהליך גמילה וכיום אין שימוש
והם נקיים  ,עובדים בשילוב עם מרפאות של תחלואה כפולה ועם היחידה להתמכרויות ברווחה
שירותי סומכות :מדריך שמגיע אל האדם בביתו  ,עיקר העבודה היא על נושא התפקוד בבית ובקהילה ,מספר
השעות השבועיות הן בין ( 2-6במקרים חריגים ניתן לבקש יותר מ 6-שעות שבועיות).
תעסוקה  :קיים מדרג רחב מאוד ,תעסוקה נתמכת; תעסוקה בשוק חופשי  ,ליווי בחיפוש עבודה ותמיכה בליווי בתעסוקה

תעסוקה מעברית :מיזמי תעסוקה שונים ,מקמות רגילים שעובדים בקבוצות קטנות כמו עבודה בבית מלון ,עם
ליווי צמוד – כשלב ראשוני של רכישת הרגלי עבודה והכנה משמעותית לשלב הבא בעולם העבודה; מיזמיים
תעסוקתיים ,תחת הגדרה של מפעל מוגן ,לדוגמא חנויות של 'סיפור חוזר'

מפעל מוגן; מועדון תעסוקתי וכישורי חיים.
תכניות ייחודיות בשיתוף ביטוח לאומי :קורס אופנים ,מטבח ,מכינה ללימודים ,מכינה ללימודי אומנות  ,הגראז'

שירות לאומי ,התנדבות במדים במקום צבא – אפשרות לעשות התנדבות משמעותית במדים .אין להם תעודת
חוגר .שירות לאומי עד גיל  23בלבד .ויש כאלה שעוברים מסלול וכן מתחיילים בסופו של דבר.
חברה ופנאי :תכנית עמיתים ,השתלבות במתנ"סים ,השתתפות בפעילויות וחוגים ,עבודה עם עמיתים מתנדבים
לליווי אישי ,תמיכה פרטנית ,ועבודה קבוצתית – כולל פרויקטים במסגרת קבוצות-שילוב המופעלים באזורים
מסוימים (סמינר הקיבוצים ,ביה"ס לקולנוע 'מנשר 'ועוד) ,פרויקט ייחודי שעוסק גם בשילוב חברתי וגם במיגור סטיגמה.
מועדון חברתי  :מועדון פנאי חברה שמיועדים למתמודדים כגון :מועדון אנוש  ,עזר מציון  ,שכולו טוב ועמותת נוספות

תכנית "יאללה מבלים אחרת" מציעה פעילויות חברתיות שונות; מפעלות -כדורגל (כרגע לגברים בלבד) במסגרת
קידום אורח חיים בריא; אתגרים – בימי שישי :מסגרת ספורט אתגרי ,בתוך עבודה על קשרים בינאישיים,
( קיימות תכניות ומענים נוספים של עמותות כמו "אנוש" ,מועדון "עזר מציון"),
עמותת אתגרים –מסגרת ספורט אתגרי ,בתוך עבודה על קשרים בינאישיים ,עבודה קבוצתית  ,פעילות משמעותית

חונכות :חונך שנפגש עם האדם פעמים בשבוע בסה"כ  3ש"ש ,בדגש על תכנים חברתיים ,השירות מוגבל בזמן.
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השכלה :מגמה של מקסימום שילוב בתוך קבוצות רגילות הטרוגניות שבהן ניתן השירות בנושאים שונים:
השלמת השכלה ל  12שנות לימוד (השתלבות אינטגרטיבית בתוך מסגרות לימוד קיימות ); אולפן עברית; קורס
מחשבים – קורס בסיסי להכרת האינטרנט ותוכנות משרדיות ; בגרויות; מכינה ללימודים אקדמאית  -מכינת
"אשנב" באוניברסיטת ת"א  ,מכינה במכללת רופין ,בראשל"צ ובחיפה.
חונכות אקדמאית  :מיועד לסטודנטים הלומדים באוניברסיטאות ( שהתקבלו ללימודים) בתחומים שונים  ,סל שיקום אינו
ממן את הלימודים; אוניברסיטה לעם – באוניברסיטת ת"א ,כולל הסעות ,תעודת סטודנט ,ארוחה קלה .קורס

שמועבר ע"י סטודנטים ומקנה תעודת השתתפות בקורס.
אוניברסיטה בעם – מייצרת חיבור חדשני בין 'האוניברסיטה' לבין 'העם' – בין מוקד כוח וידע ציבורי לבין אוכלוסיות שאינן
יכולות להגיע למוקד ידע זה בדרך אחרת .במסגרת התכנית ,האוניברסיטה פותחת את שעריה בפני אוכלוסיות שונות
ומאפשרת להן לרכוש השכלה חיונית ומעשית בסביבה אקדמית (.זה אינו תואר ,אלא קורס העשרה שנתי).

שירותי תמיכה למשפחות :מרכזי תמיכה למשפחות בפריסה ארצית = מיל"מ  ,יה"ל ,עזר מציון  ,לא רק
למשפחות זכאי סל-שיקום .מפגשים פרטניים; קבוצות ; ימי עיון; הנגשת מידע.

חוקים /נהלים רלוונטיים:
חוק שיקום נכי נפש בקהילה ( .)2000מייצג את "מגמת האל-מיסוד" ,שמטרתה הוצאת נפגעי הנפש מהמוסדות
ובתיה"ח ככל שניתן  .החוק פועל לשקם ולשלב את המתמודדים בקהילה ,לאפשר להם להשיג דרגה מרבית
אפשרית של עצמאות תפקודית ואיכות חיים ,תוך שמירה על כבודם ,ברוח חוק יסוד כבוד האדם וחירותו

חוק שוויון הזדמנויות לאנשים עם מוגבלות -כבסיס לשותפות המתמודד בתהליך בניית התכנית השיקומית שלו.

מי זכאי לקבל שירות:
מתמודד עם בעיה נפשית מעל גיל  18שהוכר בביטוח לאומי כבעל לפחות  40%נכות נפשית על סעיפי נפש 33
או  ( 34או דרך פסיכיאטר שמאושר עי משרד הבריאות ) .התהליך מופעל מתוך עקרון של שיתוף האדם בקבלת
ההחלטות .אדם צריך להגיע לועדה עם רצון כן ואמיתי לשיקום .
הזכאות לתוכנית שיקום נקבעת על ידי ועדת שיקום אזורית .רשאי לפנות אדם בגיל  18ומעלה הסובל מנכות רפואית בשל
הפרעה נפשית או מי מטעמו  .במידה ואדם אינו מעוניין בשיקום בכלל ,לא תאושר תוכנית ,זאת זכות ולא חובה.

זכויות מקבלי השירות:
החלטות הועדה נוגעות לסוג השרות הנדרש ולרמתו ,אך לא למסגרת הספציפית שבה יקבל את השרות .לפונה
ישנה הזכות לבחור את המסגרת לאחר שערך סקר שוק ,ובכך גוברת מעורבותו ,נלקחת אחריות לידיו
ומתעוררת תחושת המסוגלות והעצמה.
לאנשים בעלי התחלואה הכפולה – יש בחירה  ,למרות שיש מעט מסגרות.
למתמודד שאין גורם מטפל מלווה -ימונה מתאם טיפול שיסייע לו עד לקליטה במסגרת שיקומית בהתאם לתכנית
השיקום אשר בבנייתה הוא שותף

דרכי הפניה:
 .1באמצעות פניה לועדה של ביטוח לאומי להכרה בנכות נפשית וקבלת קיצבה.
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 .2מסלול עוקף – למי שלא רוצה לפנות לבט"לא בכלל ,ניתן לפנות למזכירת המשרד – אורית כהן ,ונקבעת להם
פגישה עם פסיכיאטר מתוך רשימת פסיכיאטרים מורשים לכך ,הממומנת ע"י משרד הבריאות .הפניה אינה
אפשרית למי שכבר פנה לבט"לא בעבר ונדחה על-ידו.
חשוב להבין שקביעתו של פסיכיאטר זה היא ספציפית לצורך סל שיקום ואינה מקנה כל זכויות שהן בשום מקום
אחר.
לאחר אישור אחוזי נכות  -ניתן לפנות לועדת סל שיקום מחוזית  ,הפניה תיעשה ע"י הגורם המטפל (בי"ח ,מרפאה
פסיכיאטרית ,מרפאה בקופ"ח ,מחלקת רווחה או ע"י המתמודד או משפחתו.
ועדת השיקום דנה בנוכחות ועם המתמודד (מוזמנים גם בני משפחה ו/או אפוטרופוס ) בתכנית השיקומית .
בהמשך תתכנס ועדת מעקב לפי הצורך -לדון בתכנית ולבצע שינויים בהתאם לצורך.
חשוב לעו"ס המפנה -לנהל דיון עם האדם עוד לפני הועדה לגבי התכנית הרצויה ,כולל בנוגע לפערים בין מה
שהאדם רוצה ומה שאיש המקצוע סבור שנכון עבורו.
*בטופס הפנייה -בחלק שבו האדם ממלא את הנימוקים לבקשה – ניתן לכתוב גם ברוסית ,בועדה הוא יתבקש
להסביר.
*חשוב להקפיד על החתימות במקומות המתאימים בטופס הפניה לועדה ,כולל החתימה על תכנית השיקום
המבוקשת .כחלק מתהליך של בחירה ולקיחת אחריות לתהליך השיקומי.

אילו אפשרויות קיימות לערעור/התנהלות במקרים חריגים?
ניתן לגשת לועדת ערר

סוכם ע"י :שרונה ירון-לוין  ,טובה אלקובי
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זכויות חברים בקופות החולים -שירותי בריאות "כללית"
מרצות :לאה יחזקאל  ,אחראית זכויות חברים ,שירותי בריאות 'כללית' ,מחוז ת"א-יפו
ענת שינלנסקי ,עו"ס מחוזית ,מחוז ת"א-יפו
פנינה רבין  ,עו"ס בכירה  ,היחידה להמשך טיפול ברפואת המשפחה ובמרפאות

אתר אינטרנט http://www.clalit.co.il/he/sefersherut/pages/clinicdetails.aspx?k=(ddeptcode:20860) :
אילו שירותים ניתנים:












אבחון ,התייעצות וטיפול רפואי.
תרופות.
נפגעי תאונת עבודה .
נפגעי תאונת דרכים .
אשפוז.
סיעודי מורכב .
שיקום.
טיפולי שיניים לילדים עד גיל ,14
מרפאת מחלימים לחולים אונקולוגיים שטופלו במרכז דוידוף
ועדה להפסקת הריון
יחידה להתאמת מכשירי שמיעה (מרפאת בארי)

שירותי בריאות הנפש בקופות החולים (בעקבות הרפורמה)
 שירותי חירום ומיון .
 שירותי אשפוז ואשפוז יום פסיכיאטריים .
 ייעוץ וטיפול באשפוז בבתי חולים כלליים.
 אשפוז לצורך הסתכלות עפ"י הוראת פסיכיאטר מחוזי או צו בית משפט בהליך פלילי.
שירותים אמבולטוריים :
 שירותי אבחון ,הערכה ,ייעוץ וטיפול פסיכותיראפויטי .התערבות במשברים ,טיפול אישי ,משפחתי ,קבוצתי ,מעקב
תמיכה ואחזקה וביקורי בית .
 טיפול יום.
 מתן חוות דעת פסיכיאטרית או תעודה רפואית לאחר בדיקה במרפאה לפי הוראת פסיכיאטר מחוזי או צו בית
משפט .
 שירות למבוטח לסיוע בהגשמת בקשות לועדת שיקום אזורית ובכלל זה הכנת חוות דעת לוועדה .
היחידה להמשך טיפול:
באזור דרום ת"א ,מטפלת בדרי-רחוב שמשתחררים ומופנים ע"י הרופאים בבתי"ח ומסגרות השיקום –להמשך הטיפול
בבית .היחידה עוסקת בשינויים והתאמות בדיור והמשך הטיפולים הנדרשים במסגרת הביתית .מאפיין נפוץ בקרב דרי
רחוב -חוסר היענות לטיפול.
חוקים /נהלים רלוונטיים :חוק ביטוח בריאות ממלכתי התשנ"ד1994 ,

מי זכאי לקבל שירות :חברי הקופה
זכויות מקבלי השירות במצבים ייחודיים :
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החזרי נסיעות עבור נסיעות לצורך טיפולי כימותרפיה /קרינתי וטיפולי דיאליזה .בהתאם לתעריפי תחבורה ציבורית  .קיימת
זכאות להחזר עבור מלווה באישור מנהל המרפאה .מונית -החזר של  50%לכל כיוון ,אמבולנס -החזר של  50%מעלות
הספק בהסדר ( ₪ 203.5להסעה הלוך וחזור)  .על מנת לקבל החזר כספי עבור נסיעות במונית/אמבולנס יש לצרף אישור
של מנהל המרפאה

חולים אונקולוגיים :טיפולי שיניים,
החזר עבור פאה  :זכאות של  33%עבור פיאה נוכרית לחולה אונקולוגי המטופל בכימותרפיה או בטיפול קרינה .ניתן
להתקשר ל* 2700לבדיקת זכאות להחזר.


ניצולי שואה ונפגעי רדיפות הנאצים :
 פטור מתשלום עבור תרופות , קבלת משקפי ראיה ללא תשלום -מותנה בעמידה בהגדרת הניצולות של הקרן לרווחה לנפגעי השואה בישראל ובכךשהכנסותיו החודשיות של מגיש הבקשה אינן עולות
על  ₪ 9,090ברוטו לחודש (לא כולל רנטות ותגמולים בגין נרדפות).
מכשירי שמיעה
 באישור ועדת מומחים :הבקשה תכלול הפנית רופא א.א.ג .הכוללת מידע אוטוסקופי וציון שאין מניעה להתאמתמכשירי שמיעה .
 בדיקת שמיעה מבתי החולים איכילוב /וולפסון /בלינסון /שניידר /השרון או ממכון אודיוקום. -החל מ 21.1.16-זכאות לרכישת מכשיר שמיעה מגיל  , 18-30ומעל  65אחת ל 3-שנים



הפסקת הריון -טופס התחייבות לנשים בנות פחות מ .33-החזר כספי במקרים בהם המבוטחת הנזקקת להפסקת
הריון ,קבלה אישור הוועדה להפסקת הריון ,בגלל אחת מין הסיבות המחייבות את הכללית לבצע את הפסקת הריון
במימון הקופה ( .נערות ונשים עד גיל  /33נשים מעל גיל  33על בסיס אחד מהתנאים הבאים :
א .ההיריון נובע מיחסים אסורים עפ"י החוק הפלילי כגון :גילוי עריות או אונס.
ב .הוולד עלול להיות בעל מום גופני או נפי ,ללא תלות בגיל האישה .
ג .המשך הריון עלול לסכן את חיי האישה או לגרום לאישה נזק גופני  /נפשי ,ללא תלול בגיל האישה .



אילו אפשרויות קיימות לערעור/התנהלות במקרים חריגים?
•

"ועדת הבירורים של כללית" ,מוסד בוררות ניטראלי לבירור פניות חברים ולקיום בוררות מוסכמת בנושאים
שנויים במחלוקת שנתגלעו בין כללית לבין חבריה .חברי ועדת הבירורים הם נציגי ציבור ,חברי כללית ,הממונים
מעת לעת על ידי הדירקטוריון של כללית .לכל פנייה של חבר מתמנה הרכב ייעודי של שלושה נציגי ציבור .ההרכב
יפסוק לאחר דיון במקרה וקיום בוררות על פי התקנון של כללית .לועדה תפקיד גם של ועדת ערר גם לגבי שב"ן-
(שירותי בריאות נוספים)

•

ועדת חריגים -לבחינת טכנולוגיות ותרופות מחוץ לסל ,בקשה של מבוטח המבקש השתתפות במימון טכנולוגיה
/תרופה שאינה כלולה בסל הבריאות  .בנסיבות בהן הטיפול הרפואי נדרש להצלת חיים/להארכת תוחלת חיים .או
במקרה של טיפול הנדרש בנסיבות בהם קיימת סכנה כי תיגרם למבוטח נכות חמורה בלתי הפיכה /פגיעה
משמעותית באיכות חייו .
הועדה תדון רק לאחר שהבקשה נבחנה וסורבה ע"י גורם מוסמך במחוז.

הערה :המידע מתייחס לזכויות בשירותי בריאות " כללית"  .בקופות החולים האחרות ייתכנו שירותים שונים.
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שירותי אישפוזיות -מערכות טיפול רפואיות בתחום התמכרויות לסמים ולאלכוהול.
מרצה :ד"ר לודמילה חלד ,מנהלת מרכז מתדון חדרה ומפקחת מח' לטיפול בהתמכרויות ,משרד הבריאות
אתר אינטרנט :אתר משרד הבריאות /http://www.health.gov.il

אילו שירותים ניתנים:
השירותים כולם באחריות משותפת של משרד הבריאות ומשרד הרווחה!






טיפול ביו -פסיכו -סוציאלי ,כוללני ,מערכתי ,זמין ,נגיש ומותאם לאדם המכור.
גמילה רפואית פיזית בתנאי פנימייה -אשפוזיות ( 14-21יום)
מרכזים משולבים( -גמילה פיזית +המשך תהליך שיקום) קהילת "הדרך" לדוגמא.
אשפוז תחלואה כפולה גופנית\ נפשית
מרכזי מתדון (ר' רשימת כתובות בהמשך)

חוקים /נהלים רלוונטיים:







פקודת בריאות העם 1940
חוק הרשות למלחמה בסמים 1988
חוק ביטוח בריאות ממלכתי
פקודת הסמים המסוכנים 1973
חוק הפיקוח על מוסדות לטיפול במשתמשים בסמים 1993
הנחיית היועץ המשפטי לממשלה :מדיניות התביעה -סמים 9/03

מי זכאי לקבל שירות:
כל מכור לסמים /אלכוהול שעומד בתנאי הקבלה הבסיסיים-
-

ללא רקע של אלימות בתקופה האחרונה
בדיקות רפואיות תקינות (צילום חזה ,א.ק.ג ,בדיקות רפואיות כלליות).

זכויות מקבלי השירות:
אשפוז וולונטרי על חשבון משרד הבריאות בהשתתפות עצמית של  ₪ 600בלבד.
דרכי הפניה:
-

דרך לשכות הרווחה -יח' לטיפול בהתמכרויות
פנייה ישירה למוסד הגמילה (רצוי בליווי גורם טיפולי)

אילו אפשרויות קיימות לערעור/התנהלות במקרים חריגים?
באם מסגרת סירבה לקבל אדם כזה או אחר מסיבות שונות ניתן לפנות למפקחים על תחום ההתמכרויות הן
במשרד הבריאות והן במשרד הרווחה
סוכם ע"י :טל סרי
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שירותי אשפוזיות בפריסה ארצית
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מסגרות טיפול בהתמכרויות
מרצה :עו"ס שבי אהרון  ,מנהל השירות לטיפול בהתמכרויות,
משרד הרווחה והשירותים החברתיים ,אגף תקון

אתר אינטרנט  :אתר משרד הרווחה http://www.molsa.gov.il -
עמוד השירות לטיפול בהתמכרויות ,משרד הרווחה-
http://www.molsa.gov.il/UNITS/WINGS/AGAFNOAR/SHIRUTTIPULHITMAKRUT/Pages/ShirutT
ipulHitmakrut.aspx
פרטי אנשי קשר:
מצ"ב רשימת טלפונים ופרטי התקשרות (יחידות אמבולטוריות ,מרכזי יום ומסגרות חוץ ביתיות).

אילו שירותים ניתנים:
טיפול במכורים לסמים ,אלכוהול והימורים ובני משפחותיהם ,לצורך גמילה ,טיפול ,שיקום וחזרה לתפקוד
נורמטיבי במסגרת החברה ,המשפחה והתעסוקה .השירות מפתח ויוזם הקמת מסגרות טיפול אמבולטוריות
ופנימייתיות למתן השירותים.
מגוון שירותים הניתנים לאוכלוסיית היעד :טיפול פרטני ,קבוצתי ,התערבות במשפחה ,שיקום תעסוקתי ובדיקות
שתן.
מסגרות-יחידות-מרכזים
 79יחידות לטיפול במבוגרים מכורים לסמים ,המספקות שירותי טיפול ושיקום.
 20מרכזי יום וערב אזוריים (17מרכזים לגברים ו 3-מרכזים לנשים)
 51מרכזים אמבולטוריים הנותנים מענה וטיפול בנפגעי אלכוהול והימורים
 24מסגרות חוץ ביתיות ,קהילות והוסטלים
 3דירות מעבר בישובים
 6מרכזי תעסוקה
 20תוכניות ייעודיות לנשים
 37תוכניות לעולים מכורים
 16יחידות ייעודיות לדרי-רחוב ברשויות המקומיות:
* מרכזי אבחון ושיקום בלי לינה
*מרכזי אבחון ושיקום עם לינה
*דירות לוויין
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במסגרות נוספות של השירות – ישנם עובדים יעודיים לדרי-רחוב ,המתאימים את המענים באופן ספציפי לכל דר-
רחוב ,בהתאם לפרופיל של אותו אדם.
*מסגרות פנימייתיות והוסטלים:
קהילת "צעדים" – קהילה טיפולית בבית חולים קרית שלמה .ניתן מענה טיפולי לדרי רחוב ,כולל טיפול פסיכיאטרי
וכן שיקום תעסוקתי.

בית לחיים" – מסגרת ארוכת טווח לאוכלוסייה שזקוקה למענה לתקופה יותר ארוכה מהמקובלת במסגרות חוץ
ביתיות.
הוסטל "אביבים" בהרטוב – הוסטל לדרי רחוב עם אוריינטציה שיקומית .דיירי ההוסטל מקבלים מעטפת טיפולית
ומשתלבים בעולם התעסוקה בשוק החופשי.
* גם במסגרות פנימייתיות אחרות שלא צוינו לעיל (קהילות טיפוליות) ניתן מענה לדרי-רחוב ,המוגדרים ברף
הגבוה של מאפיינים ותפקוד .את פרטיהם ניתן למצוא ברשימה המצורפת או באתר השירות.

חוקים /נהלים רלוונטיים:




הוראה מס'  11.1לתע"ס מיום  - 01.08.2012מדיניות הטיפול בנפגעי התמכרויות
/http://www.molsa.gov.il/CommunityInfo/Regulations/SocialRegulations/Documentsפרק%
%20-2011טיפול%20באנשים%20עם%20התמכרותpdf.1_11/
הוראה מס'  11.3לתע"ס מיום  - 01.12.2013הנחיות לטיפול בנפגעי התמכרויות בקהילה
/http://www.molsa.gov.il/CommunityInfo/Regulations/SocialRegulations/Documentsפרק%
%20-2011טיפול%20באנשים%20עם%20התמכרותpdf.3_11/




תקנות הפיקוח על מוסדות לטיפול במשתמשים בסמים (בקשה לרשיון למוסד משולב) ,תשנ"ד1994-
חוק ביטוח הלאומי (הבטחת הכנסה) – אדם הנמצא בטיפול במרכז יום או במסגרת חוץ ביתית ועובר
תהליך טיפולי שיקומי ,זכאי להבטחת הכנסה.

מי זכאי לקבל שירות:
אוכלוסייה על "רצף ההתמכרות" .אוכלוסיות שסובלת ונפגעת שימוש בחומרים פסיכו אקטיביים (מדובר
באוכלוסייה הנפגעת באופן ישיר (מכור עצמו) או באופן עקיף (בני משפחת המכור)  -גברים ונשים) ,כולל
אוכלוסיית דרי רחוב.

זכויות מקבלי השירות:



שיקום תעסוקתי
אדם הנמצא במסגרת פנימייתית לצורך תהליך טיפולי שיקומי זכאי להבטחת הכנסה למשך שנה.

דרכי הפניה:
פנייה ליחידות לטיפול בהתמכרויות על פי מיקום גאוגרפי בפריסה ארצית.
פרטי ההתקשרות ניתן למצוא באתר השירות או/ו ברשימת השירותים המצורפת.
סוכם ע"י:
39

נטליה גרינברג

מסגרות ושירותי תעסוקה נתמכת -אגף השיקום במשרד הרווחה
מרצה :עו"ס קרן אהרוני ישראל  ,מפקחת שיקום מקצועי תעסוקתי,
אחראית תעסוקת רוחב מחוז ת"א והמרכז

אתר אינטרנט :
http://www.molsa.gov.il/Units/Wings/Recovery/OccupationalRehabilitationService/Pages/Occupational
RehabilitationService.aspx
Kerenah@molsa.gov.il
פרטי אנשי קשרKerenah@molsa.gov.il :
כדאי להירשם לקהילת הידע של משרד הרווחה .להצטרפות:
https://www.kehilot.molsa.gov.il/Kehilot/Register/RegisterRequest.aspx?communityID=35

אילו שירותים ניתנים:
שירות ע"י אנשי מקצוע מומחים בתחום (פרופסיה משל עצמה)– באופן המובחן במכוון משירותי הרווחה ,שונה
מלשכת התעסוקה הרגילה ,הנותנת מענים נקודתיים – בזה שהתהליך כולל התערבות מיוחדת ותהליך שיקום
ממושך ,תוך איגום משאבים ,עבודה רב-מערכתית ,והתייחסות קהילתית.
מרכז תעסוקה עירוני:
http://www.molsa.gov.il/Employment/WelfarePopulationsEmployment/EmploymentCenters/Pages/Em
ploymentCenters.aspx
מרכזי תעסוקה הינם מוקדים עירוניים המרכזים את שלל התכניות העירוניות הקיימות ברשות בתחום התעסוקה
עבור אוכלוסיות רווחה .הפעלתם נעשית בשיתוף פעולה בין מנהלת התעסוקה של משרד הרווחה והשירותים
החברתיים והרשות המקומית בה קיים המרכז ,ובלווי ותמיכה של תבת),תמיכה בתעסוקה) מיסודו של ג'וינט
ישראל.
מטרת המרכזים לסייע לאנשים הנמנים על אוכלוסיות הרווחה המתמודדים עם חסמים תעסוקתיים מורכבים
להשתלב בעולם התעסוקה,
זכויות מקבלי השירות:
 סל בסיסי הכולל:
 oאבחון ומיון ראשוני.
 oחיבור לגופים הפועלים בישוב בקרב האוכלוסיות השונות לצרכי קידום תעסוקה.
 oחיבור למעסיקים באמצעות מאגר מעסיקים.
 oליווי אישי ,כולל ליווי הוליסטי על מנת להקל את תהליך ההשמה בעבודה .
 oשימוש במוקד ממוחשב לחיפוש עבודה הקיים במרכז.
 oקבלת ייעוץ במענה טלפוני.
 oהשתתפות בסדנאות כגון :מיומנויות רכות (סיוע בכתיבת קורות חיים ,סדנא להצלחת ראיונות
עבודה ותהליכים במרכזי הערכה) ,קורסי מחשבים ,ליווי כלכלי ,הכשרות מקצועיות ,קורס לרכישת
שפה תעסוקתית ועוד.
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בדיקת התאמה להשתתפות בתכנית מסלול:
תכנית מסלול הינה תכנית להפעלת תכניות תעסוקה המיועדות לסוגי אוכלוסייה שונים כגון :משפחות ,עולים,
צעירים ,לקויי למידה ,נשים עצמאיות ,אנשים בגילאי  50ומעלה ,אסירים משוחררים ועוד.

במרכזים קיים צוות מקצועי ייעודי לתעסוקה והשירות ניתן החל משלב האבחון הראשוני ,דרך מתן כלים
להשתלבות מיטבית בעבודה איכותית ,כולל הכשרות במגוון תחומים עד לשלב ההשמה בעבודה .במרכז מותאמת
תכנית אישית לכל אדם ,בגישה "אימונית" (.)coaching
ניתן לקבל סיוע במצבים כגון:





העדר הרגלי עבודה ומיומנויות רכות המסייעות למציאת עבודה (תקשורת בין-אישית יעילה ,יכולת
התנהלות ,יוזמה ,פתרון בעיות ,ידע בסיסי בתפעול מחשב ועוד).
התמודדות עם בעיות רגשיות וקשיי הסתגלות המקשים על שילוב בעבודה.
סיוע ללקוחות אשר בעקבות משבר תעסוקתי פנו לשירותי הרווחה.
העדר השכלה והעדר ניסיון מקצועי.

המרכז שם דגש על גיוס הקהילה תוך פיתוח קשרי מעסיקים ורתימתם ליצירת מקומות עבודה ומענים מותאמים .
קיימים  5מרכזים בארץ; ת"א ירושלים חיפה אשדוד ובאר-שבע (בהקמה מרכזים נוספים בנתיבות  ,שדרות
ואופקים ,נתניה ורחובות)
חוקים רלוונטיים :קישור למידע על חוק לרון
מי זכאי לקבל שירות:
גברים ונשים כאחד ,בגילאי עבודה ,המתקשים להשתלב בעולם העבודה ,שהינם חסרי תעסוקה מזה מספר
חודשים או שאינם מועסקים בעבודה יציבה ומספקת ,או כאלו המעוניינים לשדרג את מעמדם המקצועי או להגדיל
הכנסתם ,אך מתקשים לעשות זאת.
אין תנאים מקדימים לקבלת השירות (לא חייבים תיק ברווחה)
*זכאי סל-שיקום של משרד הבריאות – אינם זכאים לסיוע מרכזי התעסוקה.
דרכי הפניה:
ניתן לפנות ישירות למרכז התעסוקה .בערים שבהם לא קיים מרכז תעסוקה ,יש לפנות למחלקה לשירותים
חברתיים שבאזור המגורים ,המרכזת את כל תכניות התעסוקה הקיימות ברשות ומלווה על ידי עובד
סוציאלי תעסוקתי ורכזי תעסוקה.
לאחר פניה למרכז התעסוקה ,מקבלים זימון לראיון אישי (אינטייק) ,שיערך על ידי נציג המרכז.




בראיון האדם מספר על שאיפותיו בתחום התעסוקה.
נציג המרכז עורך אבחון ומיון ראשוני ושומע על השלב התעסוקתי בו האדם נמצא (השכלה ,מצב הניסיון
התעסוקתי ועוד .אם קיימת תכנית תעסוקתית מתאימה ,משלבים בה.
אם לא קיימת תכנית מתאימה ,תופרים עבור האדם תכנית תעסוקתית אישית בהתאם לצרכים ,כולל
תיווך עם מט"י (מרכז טיפוח יזמות עסקית) לאנשים המסוגלים ורוצים לפתוח עסק עצמאי.
סוכם ע"י :שרונה ירון לוין

41

כתובת מרכזי תעסוקה עירוניים:

דואר אלקטרוני

טלפון

ישוב

כתובת

פקס

089238535

אשדוד

הרצל  ,1יוניטרייד,
מרכז עוצמה

info@maagal.org.il

086406010

086406000

באר שבע

שדרות רגר 22

mce@netvision.net.il

048236382

048354040

חיפה

שדרות המגינים 42

info@strivejs.org

026252493

026252496

ירושלים

בן יהודה 3

info@strivejs.org

036207733

036207733

תל אביב-
יפו

בלפור  ,14בית
שטראוס ,קומה 2

Ashdod.empcenter@gmail.com
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דיור חוץ ביתי  ,אגף השיקום ,משרד הרווחה
מרצה :ניהאד זרקאווי  ,מפקח מחוזי( ,ירושלים) השירות לשיקום ,משרד הרווחה

אילו שירותים ניתנים:
שירותי דיור על רצף  :הוסטל ,דירות הכשרה ,דירות לווין ,המסגרות מהוות "בית לחיים" -לכלל היבטי החיים:
תעסוקה ,בריאות ,חינוך ופנאי בקהילה .קיימות גם מסגרות ל'מזדקנים'(לפני גיל זיקנה) ,מסגרות פוסט-
אישפוזיות ,מסגרות בעלות רמת מוגנות גבוהה (בצו/שלא בצו).

מי זכאי לקבל שירות:
ילד או בוגר עם נכות ומוגבלות ( פיזית ,חושית ,שכלית בתפקוד גבולי) עד גיל זקנה (עפ"י חוק גיל הפרישה
 ,)2004תושב ישראל שנקבעה לו בבטל"א נכות רפואית משוקללת בשיעור  40%לפחות ,שאינו זכאי לשירות זה
עפ"י חוק או תקנה אחרת ולאחר שמוצו האפשרויות לטיפול שיקומי במסגרת הקהילה.
קטין עם נכות שטרם מלאו לו 18
*נכות נפשית לפי ס'  33/34לא מטופלת באגף השיקום אלא בסל שיקום ,אלא אם הוחלט בועדה הבינמשרדית.
הקדימות בהשמה במסגרת חוץ ביתית נקבעת עפ"י רמת הסיכון בה מצוי המועמד ,חומרת המגבלה/הנכות ,מצבו
הפסיכו -סוציאלי( ,כולל קיום רשתות תמיכה משפחתיות וקהילתיות)  ,קיומן של מענים קהילתיים מתאימים לצרכיו.

אדם עם נכות ומוגבלות לא יוכל לקבל שירות חוץ ביתי – במצבים הבאים:









רתוק למיטה  24ש' ביממה/אינו מסוגל להתנייד בכסא גלגלים בכוחות עצמו
זקוק לסיוע בנשימה עם CPAP
סובל מפצע לחץ בדרגה  2ומעלה
מוזן בזונדה
זקוק לטיפול רפואי מתמיד עם עומס רפואי סיעודי מוגבר
התנהגות עבריינית ,זנות ,שימוש בסמים ובאלכוהול *
אינו מתמצא במקום ובזמן
מוכר ע"י המוסד לביטוח לאומי בסעיפי ליקוי  34 ,33בגובה  40%ומעלה (רלוונטי לסל שיקום משרד הבריאות)

זכויות מקבלי השירות:
בביצוע הועדות הרשויות משתתפות במימון ,בטל"א עושה "פיצול קיצבה" -חלק מהקיצבה מועבר למסגרת וחלקה
נשאר בידי האדם.
בחלק מהמסגרות מתאפשרים מגורים משותפים לזוגות( .במסגרות חרדיות -רק לזוגות נשואים)

דרכי הפניה:
באמצעות מחלקת הרווחה ישירות אל המסגרת הנבחרת (פרט למסגרות פוסט אשפוזיות)
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כללית :חשוב להתאים נכון את המסגרת ,לא רק לפי סוג המסגרת אלא גם לפי פרמטרים של איזור גיאוגרפי ,גיל
(כרונולוגי אבל גם מנטלי) ,רמת תפקוד ,מוגנות ,והתאמה לאוכלוסיות הנמצאות באותה מסגרת.ניתן להתייעץ עם
מפקח מחוזי ולקיים ביקורי היכרות במסגרת.
אילו אפשרויות קיימות לערעור/התנהלות במקרים חריגים?
לגבי שילוב במסגרת חוץ ביתית -במקרים של מכורים בתהליך גמילה/שיקום/מתאדון ניתן לפנות לועדת חריגים .
קיימות  3ועדות :ועדת חריגים כללית ,ועדת חריגים תוך משרדית (דיון בין נציגי אגפים במשרד הרווחה) ,ועדת
הכרעה בינמשרדית (משרדי הבריאות והרווחה)

סוכם ע"י :שרונה ירון לוין
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אנשים עם מוגבלויות -נכות כללית בביטוח לאומי
מרצה :מיכל אלנתן  ,רפרנטית לנושא נכות כללית ,המוסד לביטוח לאומי
פרטי אנשי קשרmichalel@nioi.gov.il:

אילו שירותים ניתנים:
קביעת אחוזי נכות והענקת קצבה בהתאם
הקצבה ניתנת בהתייחס לשאלה האם המבוטח איבד מכושרו לתפקד בגין המוגבלות.
מי זכאי לקבל קצבת נכות :
 .1תושב ישראל
 .2מגיל  90 +18יום ועד גיל פרישה.
 .3הכנסות נמוכות מרף ה  60%מהשכר הממוצע ברוטו.
ניתן לקבל רטרואקטיבית עד שנה אחורה.
נכות רפואית מזכה 60% -רפואית משוקללת או לפחות  40%משוקללת רפואית שמתוכם  25%בגין ליקוי יחיד .לגבי
עקרת בית -לפחות  50%רפואית משוקללת.
מי שבעל לפחות  20%נכות רפואית זכאי לשיקום מקצועי אם אינו יכול לחזור לעבודה קודמת או לעבודה מתאימה .
נכות יכולה להיות זמנית /יציבה (לצמיתות),
לגבי רף הכנסה שקובע זכאות:
א .מי שהינו בעל ליקוי חמור( 70%משוקללת או  40%רפואי-נפשי /פיגור ) ובעל זכאות ממושכת (מי שקיבל קצבת
נכות  5שנים או יותר במהלך  7השנים שלפני כניסת התיקון לתוקף מ  1/8/02ועד  )31/7/09רף ההכנסה לגביו
הוא  60%מהשכר הממוצע.
ב .בעלי ליקוי שאינו חמור ,ושאינם בעלי זכאות ממושכת -רף ההכנסה הינו  45%מהשכר הממוצע.
קצבת הנכות משולמת בהתאם לדרגת אי כושר שנקבעה  :פגיעה מלאה או חלקית בכושר ההשתכרות בשל ליקוי או ליקויים
רפואיים.
יש  4דרגות100% ,74% ,65% ,60% :
 75%זה כבר נחשב לנכות מלאה ומזכה בקצבה מלאה .ההחלטה מתקבלת בדיון משותף בין רופא מוסמך ,עו"ס שיקום
ופקיד תביעות נכות .
אם בהמשך יש החמרה -יש להגיש תביעה עם בקשה להחמרה כולל כל המסמכים הרפואיים.

דרכי הפניה:
אם כל התנאים מתקיימים הפונה מופנה לוועדה (עם נוכחותו או בלי) ,בודקים האם איבד כושר עבודה או עקרת בית
שאיבדה כושר תפקוד.
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ממתי מתחילים לקבל את הקיצבה?
בתום  90ימים מהמועד שבו נקבעה דרגת אי כושר .משלמים מהיום ה  .91עד אז -אפשר לתבוע הבטחת הכנסה
לעולה חדש -בתוך  12חודשים מיום עלייתו.
בתוך  30יום  -לנכה בעל ליקוי חמור כמשמעותו בחוק ,למי שועדה רפואית קבעה כי איבד כושר השתכרות בשיעור של
 100%לתקופה של  6חודשים ,לגבי מבוטח שאינו זכאי לגמלת ילד נכה או שר"מ (קיצבת שירותים מיוחדים) בגין אותה
תקופה.
זכויות והטבות נוספות:


זכאות לקח"ן (קצבה חדשית נוספת)  -מיועדת לפיצוי חלקי על הוצאות נוספות כגון תרופות  .בשיעור מדורג:
 50%-69% ₪ 252 .1נכות רפואית
 70%-79% ₪ 306 .2נכות רפואית
 ₪ 372 .3לדרגת  80%ומעלה נכות רפואית
תנאי הזכאות לקח"ן :דרגת אי כושר מלאה 60% ,נכות רפואית  40%/נכות נפשית/מוגבלות שכלית
הזכאות היא למי שאינו מאושפז.

•





הטבות במוסדות לאנשים עם נכות  :משרד התחבורה ,בזק ,רשויות מקומיות ,משרד הבריאות ,מינהל מקרקעי
ישראל ,משרד השיכון ,רשות המסים ,קופות חולים  ,רכבת ישראל.
לכל מוסד קריטריונים משלו .הביטוח הלאומי מעביר למוסדות והארגונים רשימות של האנשים הזכאים להטבות.
יש לבדוק מהם תנאי הזכאות לכל הטבה – הכל מפורט באתר האינטרנט של בטל"א.
קצבת עידוד :מי שקיבל נכות  12חדשים רצופים יכול לעבוד ולהרוויח מעל  60%מהשכר הממוצע ולא תישלל
קיצבתו .באתר הבטל"א יש מחשבון שמאפשר לחשב כמה יכול להשתכר מבלי שתיפגע קצבתו.
תעודת נכה :תוקפה  7שנים (לבעלי נכות יציבה)  ,כתובה בעברית ואנגלית ,מיועדת למי שמקבל מהביטוח הלאומי
אחת מן הקצבאות האלה :נכות כללית ,שירותים מיוחדים ,ילד נכה ,ניידות ,פיצוי לנפגעי גזזת ופיצוי לנפגעי פוליו.
כוללת סימון פטור מתור/פטור מתשלום למלווה בהתאם לזכאות.
קצבת שר"מ -שירותים מיוחדים .לבעלי הכנסה עד .₪ 40,000

חוקים רלוונטיים:


פרק ט' בחוק הביטוח הלאומי :תשלום קצבה חודשית בגין אובדן כושר עבודה או תפקוד במשק בית,
לאנשים בעלי נכות גופנית ,שכלית או נפשית שנגרמה כתוצאה ממחלה ,תאונה או מום מלידה.



חוק לרון :עידוד נכים להשתלב בשוק העבודה.

אילו אפשרויות קיימות לערעור/התנהלות במקרים חריגים?
ערעורים -יש להגיש בתוך  60יום מרגע קבלת ההודעה הכתובה.
ועדה רפואית לעררים -על הנכות הרפואית בתוך  60יום מתאריך קבלת ההודעה הכתובה
וועדת כושר לעררים -על החלטה בעניין דרגת אי הכושר בתוך  60יום מתאריך קבלת ההודעה הכתובה.
לבית הדין האזורי לעבודה -על שאלות חוק כגון גיל והכנסות בתוך  12חדשים מקבלת ההודעה הכתובה.
למי מערערים? בסניף ביטוח לאומי הקרוב בטפסי הערעור שנמצאים מחוץ לסניף.
בשביל בקשה להחמרה יש להוסיף את כל המסמכים הרפואיים.
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נוהל ייחודי לטיפול בדרי רחוב:


סעיף  4בטופס הפנייה של ביטוח לאומי -חובה לצרף ייפוי כוח.



אין חובת נוכחות לדר רחוב ואם ניתן מסתמכים על מסמכים רפואיים +דו"ח סוציאלי מפורט.



איפה שיש זכאות בטוחה אפשר לשלם מקדמה.



יש לציין האם צריך מינוי למישהו שיקבל עבורו את הקצבה (מינוי מקבל גימלה).



מסמכים רפואיים ניתן לצרף עד רטרואקטיבית  15חדשים כי לא ניתן לקבל רטרואקטיבית מעל שנה.



אסור לעקל קצבת נכות.

סוכם ע"י :יניב ון סטרטן
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שירותי שיקום מקצועי -הביטוח הלאומי
מרצה :עו"ס שרון טימר ,רכזת שיקום ,המוסד לביטוח לאומי

אתר המוסד לביטוח לאומי:

www.btl.gov.il

בתוך האתר -קישור לשיקום מקצועי:
https://www.btl.gov.il/benefits/vocational_rehabilitation/pages/default.aspx
מחלקות השיקום בסניפי המוסד לביטוח לאומי (קבלת קהל בתאום מראש)
מוקד טלפוני02-6463488 :

אילו שירותים ניתנים:
תכנית השיקום מתייחסת לרצון הלקוח ונבנית תוך התאמה לנכותו והשלכותיה ,השכלתו ,כישוריו ומגמות שוק
העבודה .זאת על מנת להביא לידי ביטוי את מירב הפוטנציאל של האדם.
המשאבים תקציביים עצומים – עד  100,000לאדם ,כשברור שאדם לא מסוגל עוד לעסוק בתחום עיסוקו הקודם
או בתחומים הדומים לו ,או כשנדרשת הכשרה/השכלה עדכניות לשם ביצוע השינוי.
תהליך השיקום הינו דיאלוג בין הלקוח -בעל התפקיד המרכזי ועובד השיקום ,מתוך תפיסה של שותפות ואחריות
האדם לתוצאות.
תהליך השיקום כולל ליווי ותמיכה באדם לאורך כל תוכנית השיקום ,תוך כדי זיהוי חסמים ופיתוח מענים להסרתם.
(תוכניות מקדמות שיקום ,הנגשה ,פיתוח מיומנויות וכישורים אישיים).
לפעמים המשמעות העיקרית היא שעוזרים לאדם להאמין בעצמו ,ולהכיר ביכולותיו.
מטרת השיקום המקצועי לאפשר לאדם עם הנכות להשתלב בשוק העבודה החופשי כאדם עובד ומתפרנס כדי
מחייה ,בעבודה איכותית ולאורך זמן.
נדרשת נכונות להתפשר וההכנה לשיקום המקצועי צריכה להיות בהתאם לכך.
מדד ההצלחה -האדם הצליח להשתלב בשוק העבודה ,לעבוד בתחום שאליו הוכשר ולהשתכר שכר מינימום
לפחות.
מי שאין לו נכות קשה (פחות מ 65%-נכות) – זכאי לתכנית שיקומית של עד  12חודשי בלבד .פרט ל :צעירים
שיש להם נכות עבודה ,צעירים חסרי עורף משפחתי – שמקבלים אישור חריג ,או מי שעבר את סף בדיקת אובדן
כושר עבודה.

פירוט השירותים:
 יעוץ קצר מועד
 אבחון פנימי/חיצוני והכוון מקצועי
 תוכניות טרום שיקום כגון :הקניית הרגלי עבודה ,מיכא"ל ,השלמת השכלה ,מכינות
 קורס פסיכומטרי
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 הכשרה בקורסים מקצועיים בשוק החופשי או במרכזי השיקום
 לימודי תעודה במגוון תחומים (הנדסאי ,מולטימדיה ,מחשבים ועוד) בשת"פ עם הגורם המוסמך לאישור
ההכשרה המקצועית – כמו משרד הכלכלה/משרד הבריאות (קורס טכנאות שיניים)
 השכלה גבוהה
 סיוע בהשמה בעבודה
 תוכניות מקדמות השמה (ג'וב קלאב ,אוריינות מחשב ,קורס יזמות עסקית ועוד)– מיומנויות שמישות שיש
סיכוי שישתמשו בהן.
* תכניות טרום שיקום – תכניות מקדימות לתהליך השיקום ,שבהם רוכשים השכלה בסיסית או מיומנויות בסיסיות
הנדרשות לעולם העבודה (קימה בבוקר ,לבוש ומראה הולם ,עמידה בזמנים ובמסגרות וידע בסיסי (אוריינות
מחשב בסיסית למשל).
יש תכניות מותאמות לנפגעי-נפש (למשל תכנית טרום שיקום בשת"פ עם משרד הבריאות ללימודי מכונאות
אופניים ,שבה נרכשות כל המיומנויות הנדרשות כנ"ל) ,יש תכניות מותאמות שפה,
תשלומי שיקום
 תשלום שכר לימוד
 תשלום שכר דירה (למי שנאלץ להעתיק את מקום מגוריו למטרת הלימודים ,ואין לו פתרון מגורים  -בד"כ
למי שרק יצא מבית ההורים)
 דמי שיקום לאורך תקופת התוכנית בהתאם לתנאי הזכאות (למי שלא זכאי לקצבה)
 תשלום נסיעות ואש"ל
 שיעורי עזר (כשיש לקויות למידה למשל ,וצריך להשלים חומר לימודי)
 החזר הוצאות על ספרים ומכשירי לימוד (להשכלה גבוהה מממנים מחשב נייד ,מצלמה למי שלומד צילום
מקצועי ,מכונת תפירה)
 אפשרות למימון תשלומי טיפול שיניים רק לנפגעי פעולות איבה (לצורך שיקום מראה הולם כדי להיות
מסוגלים לצאת לעולם העבודה)
העזרות הנ"ל ניתנות כהחזר מול קבלות על תשלום .בעייתי עם מי שמתקיים על הבטחת הכנסה – אפשר לבקש
אישור חריג לקבלת מקדמה לגבי ציוד ,או לתשלום ישיר למוסד הלימודים – אבל זה מורכב מאד .פתרון נוסף :יש
מקומות/ארגונים בהם ניתן להשאיל ציוד מקצועי
לקבוצות אנשים אשר סל התשלומים הסטנדרטי אינו עונה על צרכיהם ,נבנו סלי תמיכה הכוללים התאמות
ייחודיות הנובעות מנכותם והתומכות בשילובם בתוכנית שיקום בשוק החופשי.

חוקים ונהלים רלוונטיים:
הזכאות לשיקום מקצועי מהווה חלק ממערך הביטחון הסוציאלי במדינת ישראל המעוגנת בחקיקה.
חוק הביטוח הלאומי התשי"ד  1953פרק ט' (ביטוח נכות) סעיף  203קובע את התנאים לשיקום מקצועי.
תקנות הביטוח הלאומי בדבר שיקום מקצועי התשט"ז  1956מפרטות את הדרכים להכנת תוכנית השיקום ומתן
תשלומים בתקופת השיקום.
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הוראות הביטוח הלאומי בדבר שיקום מקצועי תשי"ד 1953מרחיבות בנושא גיבוש ואישור תוכנית השיקום והחזר
הוצאות הנובעות מתוכנית השיקום
**החוק ,התקנות וההוראות מהווים מסגרת כללית המאפשרת מרחב שיקול דעת מקצועי בבניית תוכנית שיקום
המותאמת אישית לכל אדם ואדם כולל ביצוע התאמות ייחודיות והסרת חסמים המקשים על מימוש הזכות
לשיקום.
מי זכאי לקבל שירות:
 .1נכים כלליים( :פגיעה פיזית ,נפשית ,מינית או /ומנטלית).
שנקבעו להם לפחות  20%נכות רפואית
בני זוג של נכים קשים שאינם ניתנים לשיקום מקצועי (סעיף )215
 .2נפגעי עבודה( :כולל בדרך לעבודה).
שנקבעו להם לפחות  10%נכות רפואית (או מחלת מקצוע)
 .3נפגעי פעולות איבה:
נכים שנקבעו להם לפחות  20%נכות ,הורים שכולים ,אלמנים/ות ויתומים
 .4אלמנים/ות שארים ותלויים:
נדרשים לפחות  20%נכות רפואית משוקללת צמיתה (יציבה).
כלומר -אדם איבד יכולת להשתכר .מגיע מכתב הביתה המיידע על האפשרות לבדוק זכאות ,ומי שקובע
בסופו של דבר – פקיד תביעות.
לגבי זכאים  -כיום קיימת (כבר שנתיים) גם פניה יזומה טלפונית המציעה לאנשים אפשרות לבדוק
אפשרות לשיקום מקצועי ובתנאי שעונים לתנאי הזכאות לשיקום מקצועי.
תנאי הזכאות
התובע אינו מסוגל עוד עקב ליקוייו ,לעסוק בעבודתו הקודמת או בעבודה מתאימה אחרת.
התובע זקוק להכשרה מקצועית ,שתאפשר לו לחזור לעבודתו הקודמת ,או לעבודה התואמת את כישוריו לאחר
אירוע הליקוי.
לא חייבים להיות בעלי זכאות לקצבת נכות – כדי להיות זכאים לשיקום מקצועי
התובע ניתן לשיקום מקצועי;
 .1יש לו סיכוי להשתלב בשוק העבודה,
 .2מסוגל להתחייב לכל הדרוש כדי "להחזיק עבודה" (לקום בבוקר ,לעמוד בזמנים למשל),
 .3יש לו את המוטיבציה הנדרשת
 .4תוך לקיחת אחריות אישית על התהליך.
נפגעי נפש המוכרים ע"י משרד הבריאות – יונחו למצות את זכאותם לשיקום מקצועי דרך סל-שיקום.
כשרלוונטי – ניתן מידע לגבי אפשרויות שיקום נוספות מגורמים אחרים והפנייה אליהם (משרד הרווחה  /משרד
הבריאות).
ומעבר להגבלת המצב הרפואי ,לרצון והנטייה האישית ,וליכולות מכוונים בהתאם למקצועות שבהם יש יתרון לגיל,
אבל גם תוך ראיית פוטנציאל העבודה (תוחלת שנות עבודה) כששוקלים גם את משך ההכשרה הנדרשת עד
לכניסה לשוק העבודה.
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הזכאות לשיקום היא חד-פעמית .חשוב לא להפנות אנשים מוקדם מדי ,אנשים שלא בשלים עדיין למצות את
התהליך השיקומי –ינשרו ולא יהיו זכאים שוב.
כשמתלבטים  -כדאי לפנות יחד עם האדם להתייעצות עם מחלקת השיקום – טרם תחילת מימוש הזכאות.
דרכי הפניה לשיקום:
פניה עצמית
פעילות יזומה של מחלקות השיקום
הפנייה ע"י פקידי התביעות בסניפים
גורמים מקצועיים בקהילה (בתי חולים ,לשכות לשירותים חברתיים ,מרפאות לבריאות הנפש)

תפקיד העובד הסוציאלי:
תיווך מול המוסד לבטל"א
עזרה בארגון והגשת המסמכים הנדרשים לתביעת נכות
ניתן לצרף חוות דעת של העו"ס יחד עם התביעה לשיקום המעידה על כוחותיו ,יכולותיו וחולשותיו של האדם
המשפיעים על יכולתו לעבוד ולהתפרנס.


לעתים נדרש לכך אבחון מקצועי – ע"י פסיכולוג תעסוקתי או בתכניות טרום-שיקום המיועדות להעריך את
יכולותיו של אדם ,ונעזרים גם בגורמים קהילתיים לצורך ההערכה.

סוכם ע"י :אריאל שניר
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זכויות בדיור ,משרד השיכון
מרצה :רות מנע  ,סגנית ראש מנהל סיוע בדיור ,משרד השיכון

אתר אינטרנט :חיפוש בעלי תפקידים לפי מחוז
http://www.moch.gov.il/departments/Pages/Departments.aspx
פרטי אנשי קשרRutm@moch.gov.il :

אילו שירותים ניתנים:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

קביעת זכאות לדיור ציבורי/לבית גיל הזהב
הקצאת דירות על פי תור
מכירת דירות שיכון ציבורי לדיירים
חוק זכויות הדייר/הממשיך
קביעת הנחות בדיור הציבורי
סיוע בשכ"ד
דירות נ"ר לנכים רתוקים לכסא גלגלים .
התאמה דירות לנכים רתוקים לכסא גלגלים .

חוקים /נהלים רלוונטיים:
חוק הלוואות לדיור
חוק זכויות הדייר בדיור הציבורי 1998-
חוק זכויות הדיור הציבורי -זכויות רכישה 1998-
תקנות בני זוג בפרוד בדיור הציבורי
חוק הגנה לנוטלי משכנתאות
תכניות סיוע:
הקצאת דירות בשכירות בשיכון הציבורי.
סיוע בשכר דירה.
דרי רחוב,
נשים מוכות,
אסירים משוחררים,
גברים מורחקים.
שיפור תנאי דיור למוגבלים בניידות,
צעירים/ות בסיכון.
חיילים בודדים.
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מי זכאי לקבל שירות:
מי שאין ולא היתה ברשותו דירה או חלק בדירה ב 10-שנים האחרונות שקדמו למועד הגשת הבקשה לסיוע,
לכל תכנית כללים מוגדרים
נשים מוכות ודרי רחוב -מסלול סיוע מהיר גם למי שמכר דירה פחות מ 10-שנים.
דרי רחוב –סיוע ל 48חודשים  ,שחרור מסגרת סיוע כל  6חוד בתנאי דוח סוציאלי[ -נספח ב]

זכויות מקבלי השירות:
רכישת דירות לנכה רתוק לכסא גלגלים; הקלה במשכנתאות; שיפור תנאי דיור למוגבלים בניידות; סיוע בשכ"ד
עפ"י כושר השתכרות.

דרכי הפניה:
פניה ראשונית לחברות זכייניות :מגע"ר/עמידר/מילגם מועברת למחשב המשרד לבדיקה.

אילו אפשרויות קיימות לערעור/התנהלות במקרים חריגים?
במקרה של דחיה ניתן לפנות לועדת חריגים עליונה  .בתנאים של דחיה/קושי גדול יפנה לועדה ציבורית
כל מי שהיתה ברשותו דירה יוכל לקבל זכאות כחסר דירה באם הדירה נמכרה לפני יותר מ 10שנים.
דייר ממשיך בדיור ציבורי אם עונה להוראות החוק.

סוכם ע"י:
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יצחק הרמן

הצגות משתתפים בהשתלמות
שירותים ומסגרות ייעודיים לדרי רחוב:
מרכזי מתאדון
מרצה :עו"ס אריאל שניר  ,מרכז מתאדון ת"א
כתובת בת"א  -רחוב הרכבת  36בת"א(אזור תחנה המרכזית הישנה)
משרד , 036870462 -משרד ישיר 03-7500369 -

מתאדון וסובוקסון הינם תחליפי סם לסמים אופיאטיים.
המשמעות של אספקת התחליף היא צמצום תופעות הלוואי ומניעת פשיעה לצורך השגת הסם.
המרכזים פרושים בכל הארץ :מ.מ.י ירושלים; אשדוד; מ.א.מ.ץ חיפה ; סל"ע ב' באר שבע; אידלסון (בי"ח
איכילוב);יסעור יפו; חדרה; מ.א.מ.ץ טבריה; אום אל פאחם;נצרת
הצוותים כוללים רופאים ועובדים-סוציאליים.
אילו שירותים ניתנים:
מתן תחליף סם חינם לדרי רחוב :סובוקסון (מוכר ברחוב בשם סובוטקס).
פרוייקט מ :2013-אדם יכול להגיע עם צילום חזה (כדי לוודא שאין שחפת) ,וב"קריז" ,בימים א,ג,ד – נמצאת
רופאה ,עובר בדיקות שתן ואם נמצאים בה סמים אופיאטיים יכול לקבל סובוקסון– ולא משלם בחודש הראשון.
סובוקסון  -כדור שמתמוסס מתחת ללשון .לאנשים צעירים ללא עבר פסיכיאטרי – מומלץ לקבל סובוקסון ולא
מתאדון.
מתאדון – תרופה שנלקחת בשתייה ,מהדור הישן יותר – ובעלת תופעות לוואי בכבד .כדי לקבל מתאדון צריך
לעבור קודם סדרת בדיקות שעלותה .₪ 600
ניתן להגיע מדי יום לקבלת התחליף ,מלבד שבתות – שעבורן מקבלים מראש את התחליפים.
הפחתת כמות התחליף נעשית בהדרגה ותחת פיקוח רפואי.
עו"סים שמלווים ודואגים לסיוע בכל הצרכים הבסיסיים – כולל מיצוי זכויות.
מי זכאי לקבל שירות:
במרכז בת"א מקבלים אנשים מכל אזור המרכז -המטופלים רצוי שיהיו עם דרכי הגעה לתל אביב .או
שמיועדים לשכור דירה באזור ת"א/מגורים בגגון של עמותת לשובע.
דרכי הפניה :עצמאית
סוכם ע"י :שרונה ירון לוין
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יחידת קלט ומיון במתחם 'צעדים'  -בי"ח קרית שלמה
מרצה :רוית זהרי ,עו"ס קלט ומיון
פרטי אנשי קשר, ravit.zaadim@gmail.com:
הפניה באמצעות דני ,מתאם טיפול  053-7377587פקס 09-7415986

מרכז 'צעדים' מטפל בדרי רחוב ומכורים עם תחלואה מורכבת .במרכז  40מכסות מטעם משרד הרווחה לדרי
רחוב במצבי חירום ועוד  10מכסות למטופלים בעלי תחלואה פיזית כפולה במימון משרד הבריאות.
אילו שירותים ניתנים:






דטוקס (גמילה פיזית)וייצוב ראשוניים בהשגחה ובסביבה רפואית וסיעודית מושגחת למכורים לסמים ואלכוהול
הסובלים מתחלואה כפולה גופנית (המונעים את שילובם באישפוזית רגילה) ולדרי רחוב במצבי חירום.
העברה ממתדון לסובוקסון ,גמילה מנייס גאי
אבחון ביו-פסיכו-סוציאלי להתאמת מסגרת המשך
הקניית מושגים בסיסיים בנוגע לבעית ההתמכרות
בנית תכנית טיפול ע"י צוות רב מקצועי והכנה לחזרה לקהילה/מסגרת המשך טיפולית/שיקומית

טיפול פסיכו-סוציאלי:
לווי תומך בתסמונת גמילה
מיצוי זכויות-מקצבאות בטל"א ,סל שיקום ,הנפקת ת"ז
ניצול פסק זמן של פיכחות להגברת מוטיבציה להתמיד בהפסקת השימוש מתוך הבנת נזקי ההתמכרות ע"י:
שיחות פרטניות ,התערבויות קבוצתיות ו טיפול התנהגותי ע"י מדריכים "נקיים" המעודדים לשמירה על סדר יום
,היגיינה אישית והתמדה בפעילות הקבוצתית.
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מרכז כיוונים  -להכוונה ויעוץ בזכויות רפואיות
מרכז רפואי הדסה ירושלים.
מרצה :עו"ס מיכל דלטורף  ,בי"ח הדסה עין כרם ,מנהלת מרכז "כיוונים"
אתר אינטרנט http://www.hadassah.org.il :
פרטי אנשי קשר( 02-6779711 :עין-כרם) ( 02-5844025 ,הר-הצופים) kivunim@hadassah.org.il
MICHALB@hadassah.org.il

רקע להקמת השירות :
המרכז הוקם ב 2008-ונועד למיצוי זכויות רפואיות של חולים מאושפזים ,היות ויש עו"ס אחת בכל מחלקה היו מטופלים
רבים שלא מיצו זכויותיהם .בנוסף ,במצבי משבר של אשפוז כמות האינפורמציה קשה לקליטה.
המרכז מתופעל ע"י מתנדבים בעיקר פנסיונרים ממגוון תחומים :עו"ס ,עו"ד ,רו"ח .המתנדבים הוכשרו למיצוי זכויות
רפואיות .המרכז ממוקם בכניסה ל'הדסה' עין כרם וכפוף למחלקה לע"ס של 'הדסה'.
למי מיועד השירות:
מקבלים פניות מכל הארץ -כל אחד רשאי לפנות עם תיאור בעייתו הרפואית .השירות אינו מהווה יעוץ משפטי.
דרכי התערבות:
ניתן לקבל סיוע במילוי טפסים לביטוח לאומי ,מכתבי ערעור ,אנשי המרכז יוצאים אל המחלקות /מרפאות ב'הדסה' ומציעים
את שירות המרכז.
שיתופי פעולה עם גורמי חוץ -הקרן לידידות מפנה למרכז שאלות לייעוץ ,טיפול בפניות דרך ביטוח לאומי

חוק רלוונטי :חוק זכויות החולה התשנ"ו1996-

סוכם ע"י:
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עמותה 'כדורגל לחסרי בית'
מרצה :עו"ס ,עמרי אברמוביץ'  ,מנכ"ל ומייסד העמותה
אתר אינטרנט / https://www.facebook.com/israelhomelesscoccer:
/https://www.isrhls.com
https://www.youtube.com/watch?v=bxvp02REIog
פרטי אנשי קשר omriabramovitch@gmail.com :טלפון0524809800 :

רקע מסגרת:
הוקמו ב 2013-בישראל.
 2קבוצות כדורגל לגברים חסרי בית ביפו ,וקבוצת לנשים בגגון בת"א.

למי מיועד השירות:
לכלל הפונים חסרי הבית מרחבי הארץ ללא דיור בבעלות עצמית

דרכי התערבות:
עבודה קבוצתית באמצעות ספורט ופעילויות גיבוש שונות.
עבודה פרטנית עם כל אחד מהשחקנים בתחומי תעסוקה ,עזרה אינסטרומנטלית ,ליווי משפטי ,עזרה בבירוקרטיה והפנייה
לארגונים ומוסדות.
השירות הינו שירות תומך בעבודה של היחידות לדרי רחוב ונמצא בקשר רציף איתן .בנוסף ,פעם בשנה אנו משתתפים
באליפות העולם לחסרי בית .עם קבוצת הנשים הספורט אינו כדורגל והעבודה היא בעיקר של עזרה במיצוי זכויות בשותפות
עמותת "לשובע" והיחידה לדרי רחוב.

דרכי הפניה  :הפניות דרך היחידה לדרי רחוב וכל ארגון שעובד עם חסרי בית

סוכם ע"י :חיים סמוחה
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עמותת 'צעד לחיים'-הוסטל ,פ"ת
מרצה :אלה פונברשטיין ,עו"ס בעמותה
פרטי אנשי קשרmallochka@yahoo.com:

רקע מסגרת:
מבנה וילה ,הוקם ב , .2006-בהתחלה הוקם על מנת להעניק מענה פוסט אשפוזי ושירותי הוסטל .מכסות :דירה מרכזית
 22מיטות ,וילה בשכונה טובה  8מיטות.
ממוצע של  50פניות בשנה.
למי מיועד השירות :כיום המענה הוא ייחודי ,ומיועד לכלל הפונים מכל הארץ המתמודדים עם בעיית דיור וזקוקים לבית
זמני .במקביל ,מקבלים פניות ממסגרות טיפוליות.
דרכי התערבות:
הפונים מקבלים הכוונה שיקומית
כמו כן ,מקובל שמטופלים יוצאים/נכנסים שנית במהלך התוכנית השיקומית לאורך זמן.
שיתופי פעולה עם יחידת דרי רחוב בפ"ת

ועדת ערר בתוכנית לשירותי בריאות בכללית.
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קהילה טיפולית ' -רוח מדבר'
מרצה :נטליה גרינברג ,עו"ס בכפר הגמילה.
אתר אינטרנט  :כפר רוח מדבר מועצה אזורית רמת נגב
טלפון: 08-6508000

talih@yachdav.org.il

פרטי אנשי קשרgreenben@yachdav.org.il :

אילו שירותים ניתנים:
קהילה טיפולית בדרום המעניקה טיפול ושיקום כולל לאוכלוסייה בקצה הרצף הטיפולי בתנאי פנימייה .בדגש על
סטנדרט גבוה באוירה מדברית שקטה .הכפר הוקם ומופעל כשיתוף פעולה של משרד הרווחה ,עמותת יחדיו ,קרן
רש"י  ,פארמדום ,מ.א .רמת הנגב והרשות למלחמה בסמים ובאלכוהול.
כולל  30מיטות לדרי רחוב הסובלים מהתמכרויות
הוסטל לנשים והוסטל לגברים
תכניות מרפאה-לשיקום פיזי ,מעקב פסיכיאטרי ,איזון תרופתי
תכניות מרכז הטיפול -טיפול סוציאלי פרטני ,קבוצתי והתערבות משפחתית
תכניות מרכז התעסוקה -שיקום תעסוקתי -הכנה לעולם התעסוקה ושילוב בעבודה בכפר/מחוץ לו
תכניות העשרה ופנאי
מי זכאי לקבל שירות:
גברים ונשים שעברו תהליך גמילה פיזית ומביעים רצון לעבור תהליך טיפולי שיקומי ארוך טווח במסגרת קהילה
זכויות מקבלי השירות:
שהות של  12חודשים בכפר ,השתתפות בפעילויות מגוונות :ספורט ,תרבות ,סיורים לימודיים ,הרצאות (למשל
ניהול כלכלי).
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מיזם חברתי למען דרי רחוב
מרצה :דוד אגייב  ,מייסד מיזם חברתי לדרי רחוב

אתר אינטרנט / https://www.facebook.com/1davidagaev:
פרטי אנשי קשרdavidagaev@gmail.com:

אילו שירותים ניתנים:
העמותה מפעילה  4מסגרות הוסטלים:
א .דרי רחוב עם בעיית סמים -כולל  4מיטות ל'תחליף סם'.
ב .דרי רחוב עם בעיית אלכוהול.
ג .תחלואה כפולה.
ד .צעירים גילאי .20-27
מיקום ההוסטלים בשכונות בתל אביב

מכסות 42 :מיטות
הצוות הטיפולי כולל מנהל ורכז שיקום ,מדריכים שהוכשרו ברשות למלחמה בסמים ,מתנדבים שונים כגון צוות
רפואי הכולל רופא/אחות.
למי מיועד השירות:
מיועד לכלל פונים חסרי בית.
תנאי קבלה מינימלי של  3ימים נקיון מאלכוהול או מסמים וללא קריז
דרכי מימון ע"י המטופל ,באמצעות קצבת סיוע בשכ"ד כדר רחוב
דרכי התערבות:
צילום חזה דרך העמותה
שמירה נאותה על כללי מסגרת וסדר יום מינימלי.
תכנית שיקומית אישית -ליווי עם מדריך עבור טיפול רפואי ,סיוע משפטי ,השתלבות בתעסוקה.
העמותה מייצרת שיתופי פעולה עם גורמים שונים לגיוס משאבים לדיירים -מזון ,אביזרים לבית ועוד.

סוכם ע"י:
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רשימת זכויות האדם שב"הכרזה לכל באי עולם בדבר זכויות האדם"
10.12.1948
חיים ,בטחון

חירויות

שוויון

הליך הוגן

כבוד אנושי

ואזרחות
* חיים
*בטחון אישי
(כולל שלמות
הגוף)
*מקלט
מרדיפות
* אזרחות

זכויות כלכליות,
חברתיות ותרבותיות

* חירות כללית :
לעשות כל מעשה
שאינו אסור על פי
החוק
* חופש מעבדות
ואיסור סחר עבדים
* חופש תנועה
 בתוך המדינה לחו"ל ובחזרה* חופש נישואין
* חופש הקניין
* חופש מחשבה,
מצפון ודת

איסור אפליה
(והסתה
לאפליה)
מטעמי:
 גזע צבע מין גיל לשון אמונה דתית דעה (פוליטיתאו אחרת)
 מוצא (לאומיאו חברתי)
 רכוש מעמד אישי ארץ מגורים(עצמאית
או כבושה)
 -נטייה מינית

* איסור עינויים,
יחס משפיל,
ועונש אכזרי
* זכות לפרטיות
* זכות לשמירה
על השם הטוב

* איסור מעצר,
מאסר והגליה
שרירותיים
* הליך הוגן:
בירור עובדות
ושקיפות ההליך.
זכות טיעון
 ענישהבהתאם
לאשמה.
בהליך משפטי-
גם זכות ייצוג
ע"י עו"ד

* שוויון בפני
החוק

* חופש דעה וביטוי
* חופש לקבל
ולמסור מידע

* חופש התאספות,
הפגנה והתאגדות

* הגנה סוציאלית
(הבטחת הכנסה)
* עבודה
* תנאי עבודה הוגנים:
 שכר שווה לעבודהשווה
 שכר הוגן מנוחה ופנאי(כולל הגבלת שעות
עבודה וימי חופשה
בשכר)
* רמת חיים נאותה:
 לבוש מזון קורת גג  -טיפולרפואי
שירותיםסוציאליים
 בטחון כלכליבמקרה אבטלה,
מחלה ,אי-כושר
עבודה ,אילמון,
זקנה ,וכל מחסור
בנסיבות שלא
תלויות בו
* הקמת משפחה
* חינוך
*הנאה מתרבות
וממדע ויצירתם

* חופש לבחור
ולהיבחר
* חופש לבחור
עבודה

מקור :מחלקת החינוך ,האגודה לזכויות האזרח בישראל www.acri.org.il
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