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 רקע

 
מושתת על האמונה כי אדם חוקק במדינת ישראל חוק שיקום נכי נפש בקהילה. חוק זה  2000בשנת 

 המתמודד עם מחלת נפש ראוי לחיים איכותיים ומספקים וכי מקומו הוא בקהילה.

על מנת לתמוך בשילובם של אלו, המתמודדים עם פגיעה נפשית, הוקמו מסגרות שיקומיות בקהילה. 

תעסוקה מסגרות השיקום מלוות את האדם בדרכו להשתלבות מחודשת בתחומי החיים השונים : דיור, 

 ושעות פנאי.

המסגרות בנויות על הרצף שבין תלות לעצמאות, כאשר ישנן מסגרות המספקות תמיכה אינטנסיבית יותר 

 עבור אלו הזקוקים לכך וכן מסגרות עבור אנשים הנזקקים לפחות תמיכה.

 

 מי זכאי ליהנות משרותי השיקום?

 .34או  33יטוח לאומי לפי סעיפים: נכות מהמוסד לב 40% -הזכאים ל 18-65בגילאי גברים ונשים 

 ונמצאים במעקב פסיכיאטרי רציף או שרופא אשר הוסמך לכך הכיר בהם כזכאים לשירותי שיקום.

 
 כיצד מיישמים את החוק?

על מנת ליישם את החוק ולבנות תוכנית שיקומית מותאמת לרצונותיו וצרכיו של הפרט. מתכנסת ועדת 

חברי ועדה שהם אנשי מקצוע   2סל שיקום ומשתתפים בה עוד  סל שיקום, את הועדה מנהלת רכזת

  מתחום בריאות הנפש, זאת בכדי לאפשר דיון עשיר ולתת מקום לעמדות השונות.

מטרת הועדה היא להכיר את הפונה ואת צרכיו ולנסות מתוך הכרות זו להציע לפונה, שרותי שיקום 

 העשויים להתאים לו ולקדם אותו.

דם עבורו נתכנסה הועדה והגורם המפנה. רצוי שיגיעו לוועדה בני משפחה המעורבים האנוכחים  הבוועד

 בחיי הפונה. 

 
 ?הכיצד פונים לוועד

קיימים בקהילה מסגרות רבות דרכם ניתן להגיש בקשה לזימון ועדת סל שיקום כך למשל: בתי חולים 

. כמו כן משפחות טפלים פרטייםפסיכיאטריים, מרפאות לבריאות הנפש, מסגרות שיקום, גורמי רווחה, מ

 .בליווי גורם טיפול המכיר את המופנהומתמודדים יכולים ליזום בעצמם פניה למשרדי סל שיקום 

יישום ההחלטות אחראי למילוי טופס סל שיקום ולהוא זה ה הלוועדהגורם המפנה חשוב לציין כי 

 .השתתקבלנה בוועד

 
 מה מכיל טופס הפניה?

מעיון בו יוכלו חברי הועדה לקבל תמונה רחבה לגבי האדם עבורו הוגשה טופס הפניה מורכב כך ש

הבקשה, טופס מלא וברור יסייע לקבלות החלטות מושכלות ויעילות, לכן חשוב להקדיש תשומת לב 

 לאופן מילוי הטופס.

 חלקי הטופס:

 פרטים דמוגרפים של הפונה. .1

 חלק זה ימולא ע"י הפסיכיאטר המטפל. -דו"ח רפואי  .2

חלק זה ימלא עו"ס, פסיכולוג או כל איש טיפול המלווה את הפונה. בפניה   -פסיכוסוציאלי דו"ח  .3

 עצמאית נסו למלא את הטופס בצורה כך שתתאפשר לחברי הועדה הכרות עם הפונה.
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בחלק זה מציינים למעשה מהם השירותים עבורם אתם פונים לוועדה ומהו  -סיכום והמלצות  .4

 נימוק הבקשה.

 ן לערער על החלטת הועדה?האם נית

 על החלטות ועדת סל שיקום ניתן לערער בפנייה בכתב ל:

 גב' בתיה ליידנר, רכזת שיקום ארצית

 שירותי בריאות הנפש, משרד הבריאות

 39רח' ירמיהו 

 
 יצירת קשר עם צוות סל שיקום ירושלים

 02-5314873טל': , פמלה פרלמן : תות שיקום אזוריורכז

 02-5313507': טל, מיכל כהן   

 02-5314896, טל': ממן רויטל  :רכזי משנה

 02-53148571נמרוד גוטסמן, טל':  

 

 02-5314875/6, טל': ברטפנינה  : מתאמות טיפול

    02-5314875/6: )מ"מ( מירב אדמון 

 02-5314875/6 :(מ")מ נועה עמרני 

 9:30-11:30השעות  מענה טלפוני בין 02-5314874טל':  , מיה כהן  :מזכירת סל שיקום

 02-5314874טל': , נועה ג'אבורי :ע' מזכירה סל שיקום

       

 02-5314877 :ניתן להעביר פניות בפקס, למספר
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 מסגרות דיור
 

 הוסטל כוללני -רמת דיור 

 עבור נפגעי נפש הזקוקים לתמיכה וליווי מוגבר במסגרת מגורים בקהילה. רמת דיור

ות כולל רופא פסיכיאטר ואחות וכן אנשי מקצוע מתחום בריאות הנפש )עובדים סוציאלים, הצו

 פסיכולוגים, מרפאים בעיסוק(, מדריכים, אם בית ומדריך לילה.

 על המסגרת להיות ערוכה למתן מענה תעסוקתי בשעות הבוקר כגון תוכנית של ריפוי בעיסוק.

 

 הוסטל מתוגבר -רמת דיור 

אוכלוסייה של נפגעי נפש העצמאיים בלקיחת תרופות, מסוגלים לצאת לתוכנית יומית הוסטל המיועד ל

 מחוץ להוסטל ומסוגלים לקחת חלק בניהול משק הבית.

 הדיירים נמצאים במעקב פסיכיאטרי במרפאות הקהילה.

, פסיכולוגים, מרפאים םצוות ההוסטל כולל אנשי מקצוע מתחום בריאות הנפש )עובדים סוציאליי

 וק(, מדריכים, אם בית ומדריך לילה.בעיס

 
 קהילה תומכת -רמת דיור 

מגורים בדירות המיועדים לאוכלוסייה של נפגעי נפש אשר ביכולתם לנהל חיים עצמאיים אך זקוקים 

 למסגרת תמיכה ולהשגחה.

הדיירים מסוגלים לעבוד מחוץ לדירות, להכין לעצמם ארוחות באופן עצמאי ולהיות עצמאיים בלקיחת 

 רופות.ת

, פסיכולוגים, מרפאים םצוות הקהילה כולל אנשי מקצוע מתחום בריאות הנפש )עובדים סוציאליי

 בעיסוק(, מדריכים, אם בית, אין מדריך לילה.

 בחלק מהדירות משולבים דיירים ברמות דיור שונות
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 הוסטלים
 

מספר  טלפון/פקס כתובת שם המנהל/ת שם ההוסטל
 הערות מקומות

 בית במושבה
 חוזת רעיםא

, 11, 9שוורצברד  רויטל בנימיני
 זאב-, פסגת13

052-8701440 
 153-25662927פקס: 

 הוסטל לצעירים 30
 18-30בגילאי 

 בית בנוף
 קידום

 5823978 38האדמור מבויאן  שושן-תמר בן
 5823978פקס: 

 הוסטל דתי 26

 בית גלעדי
 עמותת רעות

 6481120 24התקופה  אתי בראון
 6480096פקס: 

 כוללני ומתוגבר 30

 הוסטל עתיד
 מרום צפריר

אחיטוב 
 גרשינסקי

 5667989 65דרך בית לחם 
052-5639955 

 5632784פקס: 

הוסטל לאנשים עם בעיות  30
 גופניות

 
 הוסטל בית אחווה

 עמותת רעות
 קהילה תומכת

 3פועלי צדק  דליה כהן
 תלפיות

6749922 
 6749922פקס: 

 קהילה תומכת 60

 הוסטל המרכז
 חוזת רעיםא

 7שמואל הנגיד  בני סיימנוביץ
 בית יהלום

6236599 
050-2025662 

 5822174פקס: 

 מתוגבר 60עד 
מגורים  -קהילה תומכת 

בדירות באזור גאוגרפי מרוכז 
בליווי אינטנסיבי של צוות 

 ברמה של הוסטל.
  94480ת.ד.  רדא כבט הוסטל השלום

 בית צפפה
 כוללני ומתוגבר 24 6453875

 בית רעות הוסטל
 עמותת רעות

 60קוסטה ריקה  צחי נמיר
 

 

6426310 
 6426310פקס: 

60 
 

 

 קהילה תומכת
 דיירים 10-בית מרכזי ל

 מתוגבר וכוללני
 הוסטל אביבית

 עמותת רעות
 קהילה תומכת

 6432551 6אביבית  יבגני פאיקין
 6432551פקס: 

 קהילה תומכת 60
 מתוגבר/כוללני

קהילה תומכת 
 רעותנו

 רעותעמותת 

אברהם ארסט  נטע ציוני
6/11 

6789832 
 6789832פקס: 

 קהילה תומכת 60עד 
 מתוגבר

 הוסטל שושן
 אחוזת רעים

 6233254 2שושן  רינת אמיתי
050-9197197 

 6249557פקס: 

 כוללני ומתוגבר 30

 מכון סאמיט
 יח' ההוסטלים

 , 39ציפורן  ריטה קוטיק
 שכונת גילה

6766020 
054-7620464 

 6766027פקס: 

 הוסטל מתוגבר  36
כולל מסגרת תעסוקה 

 ומועדון חברתי
 36עד גיל 

 מצפה רעות
 עמותת רעות

 6449486 162שד' משה דיין  מרים פריז
077-8118800 
054-7674093 

 077-8100822פקס: 

 קהילה תומכת 25
 דיירים 10-בית מרכזי ל

 מתוגבר/כוללני

 "אופק"
 מרפא לנפש

 6521515 27בן זכאי  אורית קמחין
  0546363587 
 6541836: קספ

 כוללני ומתוגבר 30

 "שיר חדש"
הוסטל חרדי 

 לגברים
 מרפא לנפש 

 0773006780 , רמות ו'72קוטשר  עמוס להמן
052-5239135 

 5715761פקס: 

קהילה תומכת לגברים  30
 חרדים

 מתוגבר/כוללני

 הוסטל דביר
 בית שמש

 מרפא לנפש

עזרן מרגלית 
 (רם)

, בית 15האלה 
 שמש

9993825 
052-6963186 

 9993824פקס: 

לצעירים  כוללני ומתוגבר 21
 ומבוגרים.

מותאם גם לאוכלוסיה 
 הדתית.

 15חזקיהו המלך  בן וקסמן ק.ט.ב
 א'

6500888 
052-3026167 

 5636699פקס: 

 כוללני ומתוגבר 30

 בית ברמה
 קידום

 5874741 , רמות56קוטשר  סיוון טסלר
 5826813פקס: 

תומכת לנשים במגזר קהילה  11
 החרדי.

 מרפא לנפש 
 רמת שלמה

הצדיק משטפנשט  אריאל דהן
15 

5631975 
 5618046פקס: 

 
 

 כוללני ומתוגבר. 
קהילה תומכת לאוכלוסיה 

 החרדית.
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 דיור מוגן )ליווי בדיור(

 

 ,הגרים בשכירות הממומנת באופן עצמאיאו שירות ניתן לדיירים המתגוררים בדירות שבבעלותם, ה

דירות המופעלות ע"י עמותות. הדיירים מתגוררים בקהילה, מתפקדים באופן עצמאי, אך זקוקים באו 

 להדרכה וליווי. 

מתאם טיפול המקיים איתו שיחה שבועית וגם מדריך/ה המבקר בדירה -לכל דייר/ת יש עובד מקצועי

 ומספק ליווי מעשי בתפקוד בבית ובקהילה.

 שלוש רמות של הדיור:

 ייערכו ביקורים עד פעמיים בשבוע, בהתאם לצורך. -ין ויודיור ל •

 פעמים בשבוע בהתאם לצורך. 5-ל 3ייערכו ביקורים בדירות בין  -דיור מוגן  •

 פעמים בשבוע, בהתאם לצורך.  7-ל 6יערכו ביקורים בדירות בין  -דיור מוגן מתוגבר  •

 צוות המלווה כולל עו"ס ומדריך שיקומי.ה

 
 

 דיור מוגן:שלוש רמות של 

  ימים בשבוע 1-2ביקורים  -דיור מוגן לוויין 

  ימים בשבוע 3-5ביקורים  -דיור מוגן רגיל 

  דיור מוגןימים בשבוע 6-7ביקורים  -דיור מוגן מתוגבר 

 

 

 להלן טבלה:
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 הערות טלפון + פקס כתובת שם המנהל שם

 הרב משה קלירס אור ירושלים
 שלמה גרזון, עו"ס

 

 5814690 אל, בית ישר3עדני 
5022910 

 5325477פקס: 

 גברים חרדים
דירות ברמה של דיור 

 מוגן מתוגבר
 אברהם שרייבר אור לנפש

יאיר ברקו )מנהל 
 מקצועי(

 
 

   11הצבי  
 )פינת ירמיהו(

 

054-9730641 
6223294 

 6234757פקס: 

מתאים גם לאוכלוסייה 
 החרדית

 שמש-פועלים גם בבית
 

 אנוש 
 בית שמש

 6הצבע  ליאת גוטמן
 שמש-בית

9991478 
054-9299483 

-072פקס: 
2118719 

מתאים גם לאוכלוסייה 
החרדית ולמתגוררים 

 במושבים הסמוכים

 קידום
 

 אלינה גריזמן
 

 

, תלפיות 27האומן 
 ירושלים.

 9342181מיקוד:
 

 

 מנהלת -אלינה 
054-7212713 
משה קהתי 
052-3114946 

טלפקס: 
6786649 

 
 

 

 6521660 8עליאש  מןצבי ריצ' קידום חרדי
054-5886988 

 6483822פקס: 

מיועד  –קידום חרדי 
לנשים ולגברים חרדיים 

 גם בפריפריות
 , 4מעשה חושב  נטע סיבוני מכון סאמיט

 ,10234ת.ד. 
 91101ירושלים 

6737221 
 6722141פקס: 

 

 אנוש
 ירושלים

 6724723 29שלום יהודה  כהן-נורית שיינמן
 6731875פקס: 

תוכנית ייחודית כולל גם 
 לתחלואה כפולה

 ידיד נפש
 עמל

 - אדווה גרציאני
 מנהלת

 
 עומר ארבל
 שירה צוברי

 יעל בניהו
 עמר נועה

 חגי כהן

 18שלומציון המלכה 
 ירושלים

054-9292291 
6259595 

 6259596פקס: 
054-9292301 
053-4290036 
054-7833088 
054-9292338 
050-9680690 

למשתקמים המתגוררים 
 בות ירושלים:בסבי

זאב -צפון העיר, גבעת -
 ויישובי בנימין

  -עוטף ירושלים  -
אדומים, -מעלה

 גוש-מבשרת ציון ואבו

 שמש וסביבותיה-בית -

 ביתר -

גוש עציון ודרום הר  -
 חברון

, כניסה 14הציונות  יוליה פדורץ עמותת רעות
 א'

6480685 
 6780376פקס: 

למשתקמים מאזור 
 ירושלים והסביבה

 
 עמותת 

 לנפשמרפא 
 שמש-בית

 , א' 50הרקפת  שירה אברמי
 שמש-בית

6410410 
 6504270פקס: 

שירה: 
0535242253 

משתקמים המתגוררים 
 שמש ובביתר-בבית

 עמותת 
 מרפא לנפש

 ירושלים

 054-6324272  38שלום יהודה  ענת וקסלר
 6743418פקס: 

0535242253 

לאוכלוסייה גם מתאים 
החרדית וגם לדוברי 

 אנגלית
 052-5064862 א' 15חזקיהו המלך  אפרת אלון ק.ט.ב

6500888 
-153 פקס:

26500888 

עם דגש על  דיור מוגן
שילוב חברתי וקהילתי. 

ליווי ייחודי המותאם 
באופן אישי לצרכי 

 ה.המלוו
תפארת בית  

 חם
 שירות למגזר הערבי 0503499926 2אבו עוביידה  ויויאן עמורי
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 מסגרות תעסוקתיות
 

 יע רמות שונות של מסגרות לשיקום תעסוקתי בהתאם לרמת תפקודו של הפונה וצרכיו.סל שיקום מצ

ממועדון תעסוקתי, דרך מפעלים מוגנים ועד לתעסוקה נתמכת ורמות אחרות  -ישנן שלוש רמות תעסוקה 

 כמו יזמות ופרויקטים מיוחדים נוספים.

 
 מועדון תעסוקתי

לימודית, והקנית מיומנויות תעסוקתיות. מיועד  ,מסגרת טרום תעסוקתית, המשלבת פעילות חברתית

לנפגעי נפש המתקשים להשתלב במסגרות תעסוקה מתקדמות יותר ומתקשים לעמוד בתנאים של 

 תעסוקה רגילה ועבודה רצופה.

 הערות טלפון + פקס כתובת שם המנהל שם

  –מיועד לנשים בלבד  5022910טלפקס:  22יצחק שולאל  גלית ביתן אור ירושלים
 דתיות וחרדיות

בית המדרש 
 הקהילתי

 20רח' שמעוני  אברהם סנדק
 

054-6308550 
-077פקס: 

5177046 

 מיועד לגברים בלבד.

שילוב תורני 
ליווי  -בקהילה

להשתלבות 
 בישיבות

 054-6308550 20רח' שמעוני  אברהם סנדק
-077פקס: 

5177046 

ליווי לגברים בהשתלבות 
בבית מדרש 
 נורמטיביים.

 5315911 , רוממה25אוהליאב  חנה רוזנטל ואמונהחסד 
 5373706פקס: 

מועדון נפרד לנשים 
 וגברים מהמגזר הדתי

 מועדון תעסוקתי
 גוש-אבו

 עמותת רעות

 רח' הוואדי חאנן אבו עיד
 גוש-מתנ"ס אבו

6749911 
 5700345פקס: 

 מיועד לתושבי אזור 
 גוש והסביבה-אבו

 מועדון תעסוקתי
 הפסגה

 עמותת רעות

 מתנ"ס פסגת זאב מיה צחי
 135שד' משה דיין 

5700340 
 5700340פקס: 

 מיועד לתושבי אזור
 צפון ירושלים

 מועדון תעסוקתי
 בני ירושלים 
 מזרח ירושלים
 עמותת רעות

 1אלזהארה  אסיל חסונה
 

 

 המגזר הערבי 050-6883831

 מועדון תעסוקתי
 פסיפס

 עמותת רעות
 

 11בית הדפוס  שרה מונסונגו
 לב הגבעהבית 

 

054-5943040 
 5476539פקס: 

מרכז תעסוקה והכנה 
לעבודה,  העשרה 

 ולמידה. 
הכנה  –תוכנית  ה.ל.ל 

להשתלבות בעבודה 
בשוק החופשי, תוך 

התנסות בעבודה בפועל, 
השתלבות בקבוצת הכנה 

לעבודה וליווי אישי 
וקבוצתי של עובד 

 מקצועי
 מועדון תעסוקתי

 "רעות בגן"
 עמותת רעות

הגן הבוטני, יהודה  ה גלוסקיןאייל
 1בורלא 

050-6724066 
 5476539פקס: 

 

שיקום תעסוקתי בגן 
הבוטני, באווירה פתוחה 

 וירוקה.
 

מועדון תעסוקתי 
 דרום

"קול מחול 
 ומכחול"

האגודה לבריאות 
 הציבור

, 31שלום יהודה  איריס סווירי
 תלפיות

6717578 
050-6242734 

 5612735 פקס:

 

המכינה 
 יביתהקוגניט

, 31שלום יהודה  רוני דילר
 תלפיות

6717578 
 5612735 פקס:

במכינה פועלת גם יחידת 
 18-35צעירים לגילאי 
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 מפעל מוגן

פועלת במתכונת הדומה למסגרת עבודה  מפעל מוגן מהווה מסגרת תעסוקה באווירה תומכת. המסגרת

ת התעסוקתית שלו ולעבוד מאפשרת למשתקם לממש את היכולו בשוק החופשי אך בתנאים מוגנים

 בהתאם לכישוריו ויכולתו.

 העובדים מצופים לעמוד במסגרת של שעות עבודה וזכאים לקבל תגמול שהוא פחות משכר מינימום.

 

 

 הערות טלפון + פקס כתובת שם המנהל/ת שם
הרב משה  אור ירושלים

 קלירס
 , בית ישראל3עדני 

 8כנרת 
 בית דפוס –המגזר החרדי  5814690

 פרה לנשיםמת
 אסי טכנולוגיות
 האגודה לברה"נ

 02-5953580 , תלפיות27האומן  רוזנברגיעל 
050-6242881 

 
 6791897פקס: 

 העוסקמפעל מוגן 
בעבודות סריקה, הרכבות 

חשמל ואריזה. משמרת 
 בוקר/ צהרים.

 אסי טכנולוגיות
 האגודה לברה"נ

 -למגזר החרדי
 תוכנית ש.ע.ר

 יעל רוזנברג
 

 לימימון אלגרב

-050 5953580 , תלפיות27האומן 
6242881 

 
 

 6791897 פקס:

 תמסגרת ייחודי
החרדית.  הלאוכלוסיי

עבודה בשעות הצהריים 
שעות. תפילה,  12-16

 שיעור תורני פעם בשבוע. 
 .1הסעות מאזור סנטר 

 דרך האומנות
 האגודה לברה"נ

 -שיראל טובול
 מנהלת עסקית

 -מיכל צבעוני
מנהלת 

 מקצועית

 6731028 33הודה שלום י
050-6242808 
050-6242906 

לבעלי כישורים אומנותיים 
 בציור ובצורפות

 5315911 , רוממה25אוהליאב  חנה רוזנטל חסד ואמונה
 5373716פקס: 

מפעלים נפרדים לנשים 
 וגברים מהמגזר הדתי

 מכון סאמיט
 "יציר כפיים"

 חזי וקס
 רותם ממן

 
 

גיל, -, בית16האומן 
 תלפיות

 
 

052-6273265 
6480022 

 6483132פקס: 
5471517 

 מפעל מוגן מעברי
זמן עבודה: חצי שנה עד 

 שנה וחצי
 

 סטודיו רעות
 עמותת רעות

טלפקס:  46יוסף נדבה  אברהם פולק
5836487 

 

 מיועד לתושבי אזור 
 צפון ירושלים

 ,11היצירה  משה ספירוב שכולו טוב
 2129ת.ד. 

 72120אזה"ת רמלה 

050-8556899 
050-2090908 

  פקס:טל
08-9200339 

דוכני מכירה המציגים 
עבודות יד של אוכלוסיית 

 צרכני בריאות הנפש
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 )דרוש אישור של מפעל מוגן( תעסוקהמיוחדים של פרוייקטים 

 
 הערות טל+פקס כתובת שם מנהל/ת שם המסגרת

 יוזמה 
 -"דרך הלב"

 יזמות עסקית

 מיכאל אדם
 שרל'ה כץ

 2הפלמ"ח 
 שבע-באר

08-6655462 
 08-6651123 פקס:

 
 מיכאל -054-5677137
 שרל'ה -054-5454596

 

חממה להתפתחות  –יוזמה 
תעסוקתית. מספקת 

שירותי הדרכה, הכשרה, 
אימון )קאוצ'ינג( וליווי 
אישי בשלושה תחומים 

)יזמות, קריירה, מיזמים 
 קבוצתיים(.

קומית כסוכני תעסוקה שי 050-5882244  מתן הלוי סיפור חוזר
קפה ברחבי -ספרים בבתי

 העיר ו/או בחנות ספרים
 *דרוש אישור למפעל מוגן

 "הפוך"
 דוכני קפה

האגודה 
 לברה"נ

 – יעל לבקוביץ
מנהלת 

 השיקום
  –עמרי עמית 
 מנהל עסקי

 למכתבים:
כפר עציון 

 , ירושלים27

 - יעל
050-6265014 

 -עמרי 
050-6265030 

 153-25864716 פקס:

 ור למפעל מוגן*דרוש איש

צרכנים נותני 
ליווי  -  שירות

תעסוקתי 
מומחה 

לצרכנים 
העובדים / 
מעוניינים 

לעבוד 
במקצועות 

השיקום 
 והטיפול

 – מיכל רונאל
רכזת ליווי 
-תעסוקתי 

 מחוז ירושלים
 

 –נטע אדרי 
אחראית 

תחום מנהלים 
 וצוותים

 

משרד 
ראשי: 

 24התע"ש 
  2240ת.ד. 

כפר סבא 
 44641מיקוד 

050-3772130 
 
 
 
 

050-3772127 
 
 

 משרד ראשי:
 09-7656475טלפון: 

 09-7663108פקס: 
 

מוזמנים ליצור קשר 
 ולתאם מפגש הכרות.

דרוש אישור 'מועדון  054-3281450 12אגריפס  מרסיו גרינמן קלאבהאוס
 חברים' 
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 תעסוקה מעברית
 

בין מפעל מוגן לבין תעסוקה בשוק תעסוקה מעברית הינה תעסוקה המיועדת למי שזקוק לשלב ביניים 

 .החופשי

 

 חודשים עד שנה. 6התעסוקה המעברית ניתנת לתקופה בין 

 

ההשתלבות היא במסגרת תעסוקה בשוק החופשי עם ליווי בשעות ובמקום העבודה. נדרש אישור של 

 מפעל מוגן.

 

 הערות טל'+פקס כתובת שם מנהל/ת שם המסגרת

 \ 054-8400186 ב' 16ג' קינג ג'ור אפרת רוזנפלד בית חם

חנות -הבוידעם
 בגדים חברתית

-  0549404232  , תלפיות15צרת   גיא אביהוד
 ורד

15325798567  - 
  פקס

תעסוקה מגוונת בחנות 
 לבגדי יד שניה, ומותגים.

 אנוש
  מעברית

 

ליווי במקום התעסוקה   050-3322784  29שלום יהודה  ענבר גולופ
במעבר בין מפעל מוגן 

 סוקה נתמכת. לתע
 מגוון עבודות במלונות.

 בית דפוס פרינטיב 052-6273265  חזי זקס סאמיט

 סטודיו רעות
 עבודה מעברית
 עמותת רעות

 

טלפקס:  46יוסף נדבה  אברהם פולק
5836487 

 

ליווי במקום תעסוקה 
 בשוק החופשי. 

 בתחומים שונים.
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 תעסוקה נתמכת
 

וב משתקמים בשוק החופשי בתנאים מותאמים להם ולמקום היחידות להשמה נתמכת פועלות לשיל

 העבודה, תוך מתן ליווי והדרכה.

 

 הערות טלפון + פקס כתובת שם המנהל שם

 אודי מרילי
פתרונות תעסוקה 

 יצירתיים

 אודי מרילי
 

 077-5177045/6 37פייר קניג 
052-8650308 

 פקס: 
077-5177046 

 אימון אישי לתעסוקה

 ב' 16קינג ג'ורג'  אפרת רוזנפלד בית חם
כניסה מכיכר רג'ואן 

מול מלון "לב 
 ירושלים"(

 
 ציבור דתי/חרדי

 054-8400186 -אפרת
 

 ציבור כללי
 054-9007917 –ליאת 

6247615 
054-2622001 

 6247616פקס: 

השירות מותאם 
למגזר החרדי ולמגזר 

 הכללי.
שמש -פועלים בבית
 ובביתר עלית

 5315911 25אהליאב  זנטלחנה רו חסד ואמונה
 5373716 פקס:

מיועד לאנשים 
ממסגרות תעסוקתיות 

 של חסד ואמונה.
 073-2101642 , תלפיות27האומן  עפרה משיח יה"ב

 פקס: 
073-2101631 

 -עפרה 
050-6242712 

 חזי זקס מכון סאמיט
 רונית אסבן

 

 , תלפיות4מעשה חושב 
 מנהל

 מרכזת השמה 
 הפניות חדשות

5471511 
052-3694512 

 5471517פקס: 
 

 052-6273265 -חזי 
 052-3976903 -רונית 

 

המרכז הישראלי 
 לתעסוקה

 )רונן בכור(
-ירושלים ובית

 שמש

 מקצועי מנהל
ם ובית -י

 :שמש
 מיכל טבקמן

 
 רכזי השמה:

 ליבי קטן-
 שרית שמחיוף-
 -חופית מלכה-

 בית שמש

 
 משרד ראשי:

 2160, ת.ד. 4החרושת 
 44640004סבא -כפר

 משרד:
18900-800-393 

 פקס:
 09-7659698 

 מיכל -054-2239217
 

 050-2930312שרית 
 050-8838261-ליבי

 050-8256095-חופית
 

 

 6749911 3פועלי צדק  סימה לוי עמותת רעות
 6730844פקס: 

מיועד למועמדים מכל 
 הארץ
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 קלאבהאוס
 

 

ת שיקום' ופועל בירושלים מודל הקלאבהאוס הובא לישראל לראשונה על ידי עמותת 'עמי

 בתמיכה ובסיוע של הקרן למפעלים מיוחדים בביטוח לאומי לצד משרד הבריאות. 2004מראשית 

האמריקאי  SAHMSAהקלאבהאוס הוא מודל בינלאומי ומוכר רשמית על ידי ארגון 

 . EBP –כ"פרקטיקה מבוססת ראיות מחקריות" 

 

ם. קהילת הקלאבהאוס מורכבת מאנשים הקלאבהאוס הוא בראש ובראשונה קהילה של אנשי

זה לצד זה ובגובה העיניים  –( ואנשי צוות, שעובדים יחד members-שחוו משבר נפשי )חברים

 להשגת מטרתם המשותפת: קידום תהליכי ההחלמה וההתפתחות האישית של החברים! 

 

ערכות מ העבודה היא לב ליבו של הקלאבהאוס ומערכות היחסים הן מרכיב מכריע במודל!

היחסים בקהילה מבוססות על שותפות בכל הרמות, על שוויון מלא ועל חופש בחירה, ומתקיימות 

 תמיד בהקשר של תעסוקה נחוצה ומשמעותית.

 

 מהי מטרת הפעילות? 

 של החברים והתפתחות אישית החלמה תהליכי היא קידום הקלאבהאוס של העיקרית מטרתו

 סביב תעסוקה בחייהם והמשמעות השייכות תחושת זוקחיובית, חי עצמית זהות טיפוח ידי על

 תעסוקה, פנאי :שונים, כגון בתחומים ויעדים מטרות הצבת תוך מושגת זו משמעותית. מטרה

 מושגות מתחומים אלה אחד ועוד. בכל בקהילה בריאות, הסברה וחברה, השכלה, קידום

 .אישית יותואחר הרמות, בחירה חופשית בכל שותפות המדגיש בתהליך המטרות

 

 תחום התעסוקה

כולל ארבע תכניות תעסוקה: תכנית תעסוקה טרום תעסוקתית, תעסוקה  -תחום התעסוקה 

 מעברית, תעסוקה נתמכת ותעסוקה עצמאית. 

 

: הקלאבהאוס מקיים פעילויות סביב פנאי וחברה אחרי שעות העבודה )בשעות תחום הפנאי

ל הפנאי כהזדמנות לגיבוש הקהילה.  חלק ( ורואה את חשיבותו ש16:00אחה"צ החל משעה 

מהעבודה המשמעותית ונחוצה במשך היום, הוא לייצר ביחד עם הצוות פעילות פנאי משמעותית 

  לאחר הצהריים. 

 

 , מרכז העיר10כתובת: אגריפס 

 , עדיף לשלוח הודעה.054-3281450 -* מרסיו )מנהל( 15325606644*פקס:  02-5606644*טלפון 

 clubhouse.jerusalem@gmail.comאימייל: 
 

mailto:clubhouse.jerusalem@gmail.com
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 שירותי חונכות
 

שירות המוצע לאנשים המתגוררים בקהילה )לא במסגרות של דיור שיקומי( במטרה להגיע להישגים 

 בתחומים שונים: חברתי, תעסוקתי, העשרה וכד'.

יבידואלית בביתו של המשתקם ולעיתים מהווים צעד ראשון לקראת שירותי החונכות ניתנים בצורה אינד

 תוכנית שיקום רחבה יותר.

 השירות ניתן עד שנתיים, שלוש שעות בשבוע.

 

 הערות טלפון + פקס כתובת שם הרכז שם

 או.אר.אס
O.R.S 

 
 
 

 - רחלי פרנס
 מגזר חרדי נשים

 
 -עידן בן סימון 

 מגזר חרדי גברים
 

 -לימור עטר 
 יזור ירושליםמנהלת א

 
  -יעל אמויאל 

 רכזת מגזר כללי
 

 -ענבל יוחנן 
 מנהלת שרותי חונכות

 
 -אריאל גודינגר

 רכז חונכות וסומכות
 

 

 6235111 5קינג ג'ורג' 
 6245151פקס: 

 
054-5646110 

 
 

054-5646200 
 
 

054-5646342 
 
 

054-5646673 
 
 

054-5646062 
 

מספקים שירות 
לאוכלוסייה החרדית 

 .והכללית
 

נותנים שירות 
-בירושלים, מבשרת

-ציון, בית"ר, בית
שמש, ישובי מטה 

-יהודה, מעלה
 אדומים

  חני אורן חברת נתן
 

 גבריאלה
 

 יעל אפל
 

 גלעד דיין

 6331781/2 217יפו 
 052-5504043 -חני 

 
 052-8024493 -גבריאלה

 
 052-7272513 -יעל

 
 5003840פקס: 

 

 נעמי חזקיאל מציון-עזר
 

 6520343 25ירמיהו 
052-7612000 

  5374881פקס: 
 )נא לציין עבור נעמי(

 חונכות למגזר החרדי

 ריקי אוחנה קידום 
 

 27האומן 
 

 054-9464005 -ריקי
 02-6786649פקס: 

שירותי חונכות 
לאוכלוסייה הכללית 

 והחרדית.
 .ניתן גם בפריפריה
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 שירותי סמך
 

לסייע בהתארגנות, סגרות של דיור שיקומי( במטרה שירות המוצע לאנשים המתגוררים בקהילה )לא במ

 וכו'.  ניהול משק בית, הגיינה אישית וסביבתית, קניות

 

 שירותי הסמך ניתנים בצורה אינדיבידואלית בביתו של המשתקם מספר פעמים בשבוע.

 

 

 הערות טלפון + פקס כתובת שם הרכז שם

 חני אורן חברת נתן 
 יעל אפל

 גבריאלה

 6331781/2 217יפו 
 052-5504043 -חני 
 052-7272513 - יעל

 052-8024493-גבריאלה
 5003840פקס: 

 

 או.אר.אס
O.R.S 

 
 
 
 

  -עידן בן סימון 
 מגזר חרדי גברים

 
  -לימור עטר 

 מנהלת איזור ירושלים
 

  -יעל אמויאל 
 רכזת מגזר כללי

 
 

 - רחלי לונדון וייסברט
 מנהלת שרותי סומכות

 
 -אריאל גודינגר

 ונכות וסומכותרכז ח
 

 6235111 5קינג ג'ורג' 
 6245151פקס: 

 
 

054-5646200 
 
 

054-5646342 
 
 

054-5646673 
 

 
054-5646684 

מספקים שירות 
לאוכלוסייה 

 החרדית והכללית.
 

נותנים שירות 
בירושלים, 

ציון, -מבשרת
שמש, -בית"ר, בית

ישובי מטה יהודה, 
 אדומים-מעלה
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 לצעיריםודיות יעתוכניות י
 
 

שם  שם התוכנית
 הערות טל'/פקס כתובת מנהל/ת

גיתית  תורמים במדים
 הרלב

תוכנית המאפשרת התנדבות  054-6689067 כל הארץ
אזרחית מידית בבסיס צה"ל , תוך 

לבישת מדים והשתלבות בתפקידים 
משמעותיים ותורמים ! התנדבות זו 

יכולה לשמש כבסיס והערכה חיובית 
וס כחיילים מתנדבים להמשך גי
 בצה"ל ! 

,  18-30מיועדת לצעירים בגילאי 
 מכל רחבי הארץ !

גיתית  משלבים לצבא
 הרלב

 גיוס  בהתנדבות פורמלית לצה"ל !!! 054-6689067 כל הארץ
השתלבות צעירים בוגרי שנה או 

כחיילים  -שנתיים של שירות לאומי
מתנדבים, לשירות משמעותי 

תהליך  ומיטבי! זאת לאחר שעברו
 הכשרה והכנה, עברו את

תהליכי קבלת האישור לגיוס ושובצו 
לתפקידים התואמים רצונותיהם 

 וצרכי המערכת . 
מגוון תפקידים משמעותיים פתוחים 

 עבור חיילים מתנדבים בצה"ל !

שירות  -משלבים
לאומי לצעירים 

 עם מגבלה

 משרדי בת עמי חיה הרניק
 רח' גוואטמלה

 , קריית יובל.22

052-
48019390 

, בעלי 18-23מיועד לצעירים בגילאי 
המקבלים פטור משירות צבאי 

ומעוניינים בשנה שרותי סל שיקום 
 עד שנתיים של שירות משמעותי.

התוכנית מאפשרת תרומה 
משמעותית לחברה, לצד התפתחות 
משמעותית של הצעיר בתחילת חייו 

 הבוגרים.
התוכנית מאפשרת השתלבות במגוון 

ים ומקומות שירות, רחב של תפקיד
וקבלת זכויות מלאות של שירות 

לאומי )משווה לחיילים משוחררים( 
 ע"פ החוק.

 
 

הוסטל בית 
 במושבה

רויטל 
 בנימיני

, 9שוורצברד 
11 ,13 

 זאב-פסגת

052-8701440 
 פקס:

15325662927 

 הוסטל לצעירים
 18-30בגילאי 

 מקומות( 30)
יחידת 

המתבגרים של 
 מכון "סאמיט"

יפולית קהילה ט
-18לצעירים בני 

 )גיל קבלה( 23

עמית 
 גולדברג

 5670840 39רח' הרצוג 
)להשאיר 

הודעה בתא 
 הקולי(

מסגרת הכוללת ליווי שיקומי 
 ופסיכותרפיה 

 תוכנית מובנית לשלוש שנים
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 השכלה
 

 הערות טל'+פקס כתובת שם מנהל/ת שם התוכנית
מכינה -אשנב

-ללימודים על
 תיכוניים

 מוריה גרוס
רינה בן 
 אברהם

 

 כתובת
: למכתבים

, 10דובנוב 
 קומת מסד,

אביב -תל
64732 

 
 

 

052-4058881 
 מוריה

052-4058886 
 רינה

התכנית מיועדת לצעירים 
עם מגבלה פסיכאטרית 

המעוניינים להשתלב 
בלימודים על תיכוניים 

)אקדמאיים או מקצועיים( 
וזקוקים לתקופת הכנה לשם 

כך. התכנית כוללת מכינה 
מודים, גיבוש מסלול ללי

לימודים אישי וליווי 
בלימודים עצמם. התכנית 

נותנת כלים בלמידה 
ואסטרטגיות למידה, למידה 

בקבוצת שווים המהווים 
קבוצה חברתית תומכת, 

אבחון מקצועי וליווי לקבלת 
החלטות נכונה בעולם 

 הלימודים והעבודה.
 

*דרוש אישור למכינה 
 ללימודים גבוהים  

השכלה -נתן
אקדמאית 

 נתמכת

ברטוב  אריאל
 חברת 'נתן'

 050-6822234 
 5880456פקס: 

סטודנט הלומד 
אוניברסיטאות, בטכניון, ב

במכללת ספיר ובבצלאל 
זכאי לקבל ליווי של חונך 

אשר יסייע לו בלימודיו 
 וזאת בשני תנאים:

.הוא לומד במוסד המוכר 1
ידי המועצה להשכלה -על

גבוהה לקבלת תואר 
 אקדמאי.

א לומד במסגרת של .הו2
 חצי תוכנית לפחות.

 
 

השכלה+ליווי 
 השכלה

רחלי סלמן 
 חברת 'נתן'

 052-2637385 
 5003840פקס: 

הקורסים המוצעים במסגרת 
 "השלמת השכלה":

 אולפנים ללימוד עברית. •
 השלמה השכלה יסודית. •
 השלמת השכלה תיכונית. •
 לימודי מחשב בסיסי. •
 השלמת בגרויות. •
 בלי לחשושלגלוש  •

אוניברסיטה 
 בעם

קורסי מבוא 
המתקיימים 

באוניברסיטה 
העברית 

בתחומים: 
פסיכולוגיה, 

מינהל עסקים 
 ומשפטים

אין צורך באישור סל    עדי קפצון
 שיקום.

 יש צורך בראיון
ההרשמה היא דרך משרדי 

 סל שיקום
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 דיאלוג -תאום תוכניות שיקום פרטניות
 

 

 
 ות שיקומיות בקהילהשירות לתיאום תוכני

תיאום טיפול הוא שירות לתיאום תוכניות שיקומיות בקהילה  הנועד לסייע 

 בבניה, יישום, ליווי, מעקב אחר תוכניות שיקום פרטניות.

השירות ניתן על מנת לתמוך באדם המשתקם לאחר שעבר ועדת סל שיקום 

 ביישום וקידום תוכניותיו.

 קום של משרד הבריאות.השירות ניתן דרך הפנייה מצוות השי

 

 , ירושלים9בית הדפוס  כתובת:

 0732509587טלפון במשרד: 

                                                          037659630פקס במשרד: 

  

  052-7079884-רכזת ארצית: לילך בן מאיר 

 054-3030413 -רכזת מחוזית: טלי מלכה 

  

 מתאמי טיפול: 

 052-4204528 - רעות רומם

 052-6071930 –לו רחל רוזנב

 052-4828740 -אלעזר ולדמן

 052-2738060 -בועז כהן
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 שעות פנאי
 

 ועדת סל שיקום מאשרת מימון של מועדון חברתי אחד לכל פונה. 

 קיימים מספר מועדונים חברתיים באזורים השונים של ירושלים ולפי גילאים שונים. 

  במתנ"סים שכונתיים בליווי איש צוות. כמו כן ניתן להשתלב בחוגים

 

 טלפון כתובת ימי פעילות רכז/ת שם המועדון

 5814690 , בית ישראל3עדני   משה קלירס אור ירושלים
 אנוש מועדון שש

 25-45גילאי 
 , ד'ב' מיםי טל גנור

18:00-21:00 
, 29רח' שלום יהודה 

 תלפיות
02-6724723 
02-6726589 

 6731875-פקס
 יריםאנוש צע

 18-25גילאי 
 יום ה' טל גנור

17:00-20:00 
, 29רח' שלום יהודה 

 תלפיות
02-6724723 
02-6726589 

 מועדון אנוש 
 בית שמש

 , ב', ד'ימים א' מרינה
15:30-18:30 

 מתנ"ס פסגות השבע
 )מגדל המים(

 21רח' יצחק רבין 
 בית שמש

02-9991478 
 

 מועדון אנוש 
 לדוברי אנגלית

קרולינה ריאוס 
 מנדל

 , ד''ב מיםי
14:00-17:00 

, 29רח' שלום יהודה 
 תלפיות

02-6724723 
02-6726589 

 ענבר גולופ תלפיות אנושמועדון 
 

 ה', ג', ימים א'
15:00-19:00 

, 29רח' שלום יהודה 
 תלפיות

02-6724723 
02-6726589 

 6731875-פקס
 עמותת אנוש

 מרכז ענת לאומנויות
 
 

 

קרולינה ריאוס 
 מנדל 

י פנאי כגון חוג מגוון
יצירה, צילום, 

כתיבה 
יוצרת,תיאטרון 

 ורדיו

  
"פעילות קהילתית" 

כתוכנית חברתית 
ייחודית המכוונת 
 לשילוב בקהילה.

, 29רח' שלום יהודה 
 תלפיות

02-6724723 
02-6726589 

 עמותת "שקל"
 המועדון החם

 מרכז למ"ה
 

, 6רח' קינג ג'ורג'  א', ג', ה' אחה"צ סימה לוי
 1קומה 

 -סימה 
 054-7557096 

 

 עמותת "שקל"
 "שיאים"

דרכון  -מועדון 
 לקהילה 

 מועדון חוגים

לגבי ימי פעילות  מיכלי גל
ושעות נא לפנות 
 למזכירות במקום

 02-6720157/8 4רח' יד חרוצים 
 127שלוחה 

052-4618598 
 פקס:

02-6725208 
 שכולו טוב

"יאללה מבלים 
יצירת  -אחרת"

והנגשת פעילויות 
אי נורמטיבי פנ

בקהילה לכל 
הגילאים, עם 

אפשרות בחירה גם 
בתכנית העמקה 
 –"מבלים פלוס" 

רכישת מיומנויות 
חברתיות,בניית 

תכנית שיקום 
מותאמת ומפגשים 

קבוצתיים ייחודיים 
במטרה לצריכת פנאי 

 עצמאי

 - קטיה חפיזוב
מנהלת השיקום 
 בתחום החברתי

  -סיוון ישראלי
רכזת חברתית 

 מבלים פלוס

 
 

-עפ"י תכניה דו
חודשית ובהתאם 
לפעילויות הפנאי 
בעיר. ניתן לפנות 

 לרכזות

 , לוד185תא דואר 

 7110101מיקוד 

 -קטיה

050-2182886  

  -סיון

050-8556982 

050-2090962 
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 שעות פנאי
 

 תוכניות הפועלות בתוך מספר מתנ"סים לאוכלוסייה בעלת צרכים מיוחדים

 
 טלפון רכז/ת מתנ"ס 

 יוסף-רעות מור  ת עמיתיםתוכני
 052-4445856 תמנחה מחוזי

 מתנ"ס בית הכרם 
 137שד' הרצל 

 ירושלים, 861ת.ד. 

 6432245 
 6427612פקס: 

 רמות אלון 
 26רח' בובליק 

 ירושלים, רמות א'

 5866886 איילה קרייזלר
 5860483פקס: 

 מתנ"ס ראשי 
 דרך מדבר יהודה

 מעלה אדומים

 5913135 יוסף ניסים
 

 מתנ"ס בית דוד 
מזרח  -)ואדי ג'וז 

 העיר(

 6285451 
 6271910פקס: 

 מתנ"ס גילה 
  14רח' ורדינון 

 גילה א'

 6461123 שוטינג -נעמי קפארא
 6763028פקס: 

מרכזים רשת  
 קהילתיים

 שמש-בית

 עשור-מור כהן
 אלאא מואקת

02-6331842 
 9924924פקס: 

 מתנ"ס פיליפ לאון תוכנית חלונות
 8לה רח' צ'י

 קרית יובל
 

 דנית תבל
 6414896 מוריה דישי

5473670 
 6430069פקס: 

 מרכז קהילתי 
 5רח' זכרון יעקב 

 רוממה  
/דתית )לאוכ' חרדית

 (גברים ונשים בהפרדה

 דניאלה רוזיליו

5302707/01/03 
 5302755פקס: 

 135שד' משה דיין  
 פסגת זאב

 ה יעקבונו
 

 5848914 לאה אלקייס
5848900 

הספורט של מרכז 
 סאמיט

מגוון פעילויות ספורט 
בליווי מקצועי. 

רובית, חדר יפעילות א
כושר, ריצה, 

אומנויות, פילאטיס , 
 תזונה ועוד

 050-8111114 ידידיה דוארי

 



22 

 

 

 

 

 שירותי תמך למשפחות-מיל"מ
 
 

 השרות מספק יעוץ, תמיכה, מידע והכוונה למשפחות נפגעי הנפש. 

כן אחת לחודש מתקיימות הרצאות -ן יעוץ קבוצתי, כמויעוץ אישי/משפחתי וה במרכז

 בנושא בריאות הנפש.

 

 א תשלום. אין צורך באישור סל שיקום.השרות ניתן לל

 

 לוי -נעמה אשל -מנהלת

 6522147 -טלפון 

 6523540 -פקס 

 ירושלים  , קומה ג' ,124בית "יד שרה", רחוב שדרות הרצל  -כתובת

 
 
 



23 

 

 

 

 טיפול דנטלי
 

 נטלי ניתן כחלק מתוכנית שיקום.הטיפול הד

 סדרת טיפולים רציפה חד פעמית )טיפולי השיניים הנכללים בסל(.הטיפול הניתן הוא 

 הזכאות הינה אחת לחמש שנים.

 

בשלב הראשון לאחר מתן אישור ועדת סל שיקום, יש לפנות למרפאות עם טופס ההחלטה 

 "י רכזות סל שיקום.בתוקף ודף טיפול דנטלי )מתוך טופס סל שיקום( חתום ע

נעשים צילומי פה, על חשבון הפונה, לפיהם נבנית תוכנית טיפול המאושרת ע"י  השניבשלב 

מרכז שירות דנטלי לחולי נפש  -דר' עבד מסארווה  – משרד הבריאות ,השןלבריאות אגף ה

 .02-5080702טל':  –

 

 כל הטיפולים הניתנים בהמשך הם חינם.

 

 המרפאות:

 

 בריאות וקהילה המרכז לשירותי .1
 14רח' כורש      

 משה קאהן –מנהל אדמיניסטרטיבי  
 6240192פקס:   6242738/7טלפון:  

 
 מרפאה השייכת ל'ארגון למען המשפחה בישראל' .2

 דניס נתן –איש קשר  
 קריית מנחם 3/10רחוב דהומיי  
 6414571טלפון:  

 
 המרפאה בבית החולים מקאסד במזרח העיר .3

 
 ה שוננארד"ר רנ -איש קשר 

02-6270192   
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 סיוע פרטני לרכישת ציוד ראשוני

 
 

כאמצעי לקידום תכניות  נפגעי הנפש  לאוכלוסיית סיוע כספי לרכישת ציוד ראשוני למגורים בקהילה ניתן
 בתחומי תפקוד שונים. שיקום פרטניות

 
-ויאושרו/או יידחו עלוועדות סל שיקום האזוריות בהתאם לנוהל חדש, כל ההפניות לסיוע פרטני יידונו ב

  הועדה. ידי
  ת הנפש, משרד הבריאות, ירושלים.החלטת הועדה תישלח לביצוע במחלקת התשלומים באגף בריאו

 ?איזה סיוע ניתן

ואשר יש לו ערך  לרכישת ציוד ראשוני למגורים פרטניים בקהילה,  ₪ 3,500 עד לסכום של סיוע כספי  
בתכנית השיקומית שנקבעה עם הפונה. המחיר של הפריט המבוקש יהיה בהתאם להצעת המחיר שתוגש 

  על ידי הפונה. הציוד יהיה רכושו האישי של הפונה.

שולחן , ארון בגדים, מקרר,תנור אפיה, פלטת חשמל, מזרן, מיטה,  הסיוע הכספי  הציוד שעבורו ניתן
 ,טלוויזיה, כיסא, מכונת כביסה, ספריה, ספה, כיריים, מיקרוגל, אוכל

סיוע ברכישת מחשב נייח או מסך אינו מהווה חלק מהזכאות על פי חוק השיקום. עם  - + מסך מחשב נייח
ויחולו בעניין הוראות נוהל זה וזאת בנוסף להוראות  זאת ניתן להגיש בקשה לסיוע ברכש מחשב או מסך

 המפורטות בתחתית הדף.

 ?מי זכאי לסיוע
הזכאות לסיוע הינה במקרים בהם האדם המשתקם זכאי לסל שיקום מלבד במקרים בהם 

יוד או כאשר סיוע לרכישת צ מספק את הציוד הראשוני למגורים ספק השירות של הדיור
 ניתן כבר במלואו במהלך חמש שנים האחרונות.

 ?כיצד ניתן לקבל את הסיוע

 פניה לוועדת סל שיקום

מחוזית  וועדת סל שיקוםאדם הזכאי לסל שיקום ומעוניין בסיוע כספי לרכישת ציוד לדיור, נדרש לפנות ל
 או לוועדת מעקבים באמצעות טופס פניה ובליווי המסמכים המפורטים מטה.

 דיון בוועדה

 בבקשה המפורטת בהתאם לתכנית השיקום. וועדת סל שיקום או וועדת המעקבים תדון
 

 במידה שיאושר הסיוע, המענק יועבר לספק השירות.
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 סיוע בקבלת מחשב נייח + מסך 
 

סיוע ברכישת מחשב נייח או מסך אינו מהווה חלק מהזכאות על פי חוק השיקום. עם זאת ניתן  כאמור,
להגיש בקשה לסיוע ברכש מחשב או מסך ויחולו בעניין הוראות נוהל זה וזאת בנוסף להוראות המפורטות 

 בהמשך.
 

ע ברכש מחשב נייח ידון בנפרד מבקשות לאישור סיוע ברכש שאר הפריטים המופיעים בקשה לסיו
 ברשימה לעיל

 
מחשבים או מסכים ידונו לקראת סוף השנה ואישורם יהיה כפוף לקיומו של  לסיוע ברכש  כל הבקשות 

  תקציב למימון כל הבקשות שהוגשו באותה שנה.
לאשר רק בקשות שיעמדו גם בתנאים המפורטים  בהנחה שימצא שקיים תקציב כאמור, ניתן יהיה

  להלן: 1-4 בסעיפים

זכאי לקבל מחשב ממחלקת שיקום בביטוח לאומי. משתקם שלא פנה אינו האדם המשתקם  .1
 בבקשה כאמור לביטוח הלאומי יחשב כמי שלא זכאי כל עוד לא שיכנע אחרת. 

 אין אפשרות לקבלת מחשב מספק השירות של הדיור. .2
 ₪ . 3,500צה את זכאותו לקבל סיוע, בחמש השנים האחרונות, בהיקף של המשתקם לא מי .3
סה"כ ₪  2,000הסכום של  סכום הסיוע המירבי לצורך רכישת מחשב או מסך לא יעלה על  .4

  )כלומר בין אם הבקשה היא לרכש מחשב או מסך בלבד או בקשה לרכישת שניהם גם יחד(.

 השירות פרטי

  תמסמכים הנדרשים לקבלת השירוה
 

 :יש לצרף וועדת סל שיקוםלהגשת הפנייה ל

  פניה לסיוע פרטניטופס. 

 .הצעת מחיר של הפריט המבוקש 

 התשלומים  מתחייב להעביר למחלקת שבו הוא  - כתב התחייבות חתום על ידי ספק השירות
ם ממשרד הבריאות, דיווח על ביצוע יום ממועד קבלת התשלו 30תוך  באגף לבריאות הנפש,

 וקבלות מקור ע"ש המשתקם..

 במידה שיש. - הצהרת אפוטרופוס לרכוש 
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