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'רשת חברתית' במתנ"סים לנכים ואוכלוסיות מיוחדות 
שרון גרין ואורי מרכוס

הגדרת היעדים

חומות להפיל הקהילה, חברי כל בין אמתית חברתית רשת לפתח שואפת למתנ״סים החברה
המתנ״ס תפיסתנו, על-פי האוכלוסיות. לכל מיטבי שירות ולתת אנשים בין מחסומים ולשבור
למתנ״סיםחרתה לכלאדם.החברה איכותי לשירות ומחויב תושביהקהילה כל עבור בית הוא
עלדגלהאתהשתלבותהאדםעםהמוגבלותבמסגרתעשייתהובחייהקהילהבכלל.עלפיתפיסת
עולמהשלהחברה,לכלאדםעומדתהזכותלהיותשותףפעילבקהילה,מבלישמוגבלותותהווה
מיוחדות ואוכלוסיות לנכים מחלקה 1991 בשנת הוקמה זו תפיסה מימוש לצורך מכשול. לו
שמטרתהלקדם,בשיתוףהמתנ״סים,אתהשתלבותםשלאנשיםעםמוגבלותבחברהובקהילה.
יהודית ובחברההלא והחרדית יותרמ-140מתנ״סיםברחביהארץ,בחברההיהודיתהחילונית
כוללות אלו תוכניות ההשתלבות. אפיקי בכל מוגבלות עם לאנשים תוכניות מקיימים כאחד,
למשפחה, תמיכה שירותי שייכּות, קבוצות במסגרת פעילות אישית, והעצמה העשרה שירותי

בנייהוהעצמהקהילתית,השתלבותבתעסוקהובכלתחומיהעשייהבקהילה.
המחלקהעובדתב-106מתנ"סים;בכ-65מתוכםהיאמפעילהשתיתוכניותאויותר.

שיתופי פעולה

אנורואיםכייעודנוליצורשינויחברתיולקדםאתהנגשתהמתנ"סיםלשםהשתלבותאנשיםעם
עושים אנו בקהילה. שותפותם ותועמק חייהם איכות תשופר כך משפחותיהם. ובני מוגבלויות
בשיתוף פועלת המחלקה וחברה. פנאי תוכניות והפעלת יוזמות קהילות עידוד באמצעות זאת
החינוך, משרד החברתיים, והשירותים הרווחה משרד בהם ממשלתיים, משרדים עם פעולה
כמו- ואחרים. המשפטים במשרד מוגבלות עם לאנשים זכויות שוויון נציבות הבריאות, משרד
התנדבותיים ציבוריים, גופים מקומיות, רשויות נכים, ארגוני עם פעולה שיתוף מתקיים כן

ועסקייםרבים,בהםהמוסדלביטוחלאומיוג’וינטישראל.
נציגלהלןאתהסוגיםהשוניםשלהתוכניות.

שרוןגריןהיאמנהלתפנאיבוגריםבמחלקהלנכיםואוכלוסיותמיוחדותבחברהלמתנ"סים.
אורימרכוסהואמנהלהמחלקהלנכיםואוכלוסיותמיוחדותבחברהלמתנ"סים.
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תוכנית 'קהילה נגישה' – העָצמה ומודעות

אתהתוכניתמנהלתמיסהחטיבעבדאלחי.
מטרותיה: 

פיתוחמודעותלאנשיםעםמוגבלותושינויעמדותבקרבהציבור; -

העצמהשלאנשיםעםנכויותושיתופםבתכנון,בניהולוביישוםהתוכנית; -

הסרתמכשוליםבפניאנשיםעםמוגבלות. -

התוכניתפועלתבו-זמניתלשיפורכלסוגיהנגישותבקהילה:הנגשהפיזיתוחברתית,הנגשת
השירותוהמידע,נגישותלקבלתהחלטות,נגישותלתעסוקהונגישותבעתותחירום.

ונהנים פעילים, כ-700 ישנם הראשון במעגל יישובים. ב-49 ופועלת ארצית היא התוכנית
ממנהבאופןישירעשרותאלפים,משמעהפעיליםמקדמיםויוצריםתשתיתלכללהנכיםבעיר.

אופייה של התוכנית ודרכי השפעתה: 
	 עם	 לעודדאנשים והעצמה,שמטרתן תוכניותהכשרה נגישה'מקיימתמערךשל 	קהילה

מוגבלותלהיותמעורביםופעיליםבקהילתםולקחתחלקבקביעתמדיניותקהילתית.

	 במטרה	 נעשה פנאי ובתוכניות בתעסוקה עירוניות, בוועדות מוגבלות עם אנשים 	שילוב
לעודדאותםואתדומיהםלצרוךשירותים,לממשזכויותולהשתייךלקבוצותולארגונים

הפועליםבקהילה.

	 הופכת	 בתוכנית ותקשורתית( חושית נפשית, פיזית, )מוגבלות המוגבלויות כל 	הכללת
כוחות,להעלותאת לאֵגם לגורםקהילתימשמעותי,שביכולתו הנגישות' 'הקהילות את
זכויות קידום לטובת עמדות שינוי על ולהשפיע מוגבלות עם לצורכיהאנשים המודעות

ושיפוראיכותהחייםשלמתמודדיםעםמוגבלות.

	 )סדנאותוהרצאותבבתי	 יעדשונים 	התוכניתכוללתפעילויותשונותשלהסברהלקהלי
ספר,כנסיםלעובדיעירייה,הפנינגלכללהקהילה,סיוריםבעסקיםועוד(המועברותעל
ידיאנשיםשהםבעצמםבעלימוגבלות.פעילויותאלהמסייעותלשינויעמדותבקהילה.

	 ושל	 מוגבלות עם האנשים אוכלוסיית כלל של לחיקוי מודל מהווים הפעילים 	קבוצות
ולהזרמת לתמיכה חברתית רשת מהווים הם וכן אחרים, בתחומים עירוניים פעילים

מידעבקהילה.
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תוכנית 'עמיתים' – בריאות הנפש

מנהלת את התוכנית:ענבראדלר-בןדור.
גם )כוללת נפשית מוגבלות עם המתמודדים 65-18 גילאי אנשים של והחלמה שיקום המטרה:
פיילוטלבנינוערגילאי18-12המתמודדיםעםקשייםנפשיים(.הדברנעשהבאמצעותהשתלבות
משרד בשיתוף – הביצוע בקהילה. הרחב לציבור הפתוחות במתנ"סים וחברה פנאי בפעילויות

הבריאות.
עלמנתלאפשרהשתתפותמוצלחת,מהנהובעלתמשמעות,'עמיתים'מקנה:

ליוויאישיעלידירכז/ת -

מלגהכספיתחודשיתלצורךהשתתפותבחוגעלפיבחירתהמתמודד -

מוצע התוכנית למשתתפי גם במתנ"ס. האישי ההשתלבות בתהליך מתנדבים של סיוע -
להתנדבבעצמם.

פעילותקבוצתיתהממוקדתבשיפורהמיומנויותהחברתיותהנדרשותלהשתלבותבקהילה. -

פעילותבקבוצותמשולבות. -

עובדים דימונה. ועד מקצרין הפרוסים ויותר, משתתפים ל-1,500 מענה נותנת התוכנית
50רכזיםושבעהמנחיםאזוריים,כולםאנשימקצועמתחוםהטיפול/שיקום.כחלק במסגרתה
מהתפיסההמתנ"סית-קהילתית-שיקומיתובהתאםלערכיההחלמה,התוכניתפועלתגםבמישור

הקהילתי,לשםשינויסטיגמותודעותקדומות.
בקיץ, הקהילתיות. והפעילויות החוגים דרך המתנ"ס פעילות שנת כל לאורך פועלים אנו
לקהל סדנאות )כגון: ייחודיים מענים יוצרים 'עמיתים' רכזי חוגים, מתקיימים ולא במידה

הרחב,קבוצותלאוכלוסייתהיעדוכד'(עלמנתלשמורעלרצףהפעילות.

תוכנית 'מעגלים' – מוגבלות שכלית

מנהלת את התוכנית: ליאתגולברי.
שכלית מוגבלות עם לבוגרים חברתיים מועדונים של רשת היא 'מעגלים' התוכנית:  אופי 
ולבדידותם. אלו לאנשים הפנאי לשעות מענה מהווה התוכנית שכלי(. )פיגור התפתחותית
ונהנים ועוד, שיא ערבי טיולים, חוגים, פעילויות, רחב מגוון חווים במסגרתההמשתתפים

מפעילויותעםקבוצת-השוויםועםהקהילההרחבה.
450איש. משתתפיםבתוכנית

השכלית-התפתחותית המוגבלות עם האנשים את להכיל התוכנית בעזרת לומדת הקהילה
כחלקבלתינפרדממנה.
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תוכנית אמ"א – הורּות אצל מוגבלים

מנהלת את התוכנית: שרוןגרין.
אופי התוכנית:אנשיםעםמגבלה,שלהםחוויהמוצלחתלאורךזמןכהורים,מלוויםבהתנדבות

אנשיםעםמגבלהבשלביהורותראשונים)בשיתוףפעולהעםג'וינטישראל–מסדנכויות(.
50איש,חלקםמתנדביםוחלקםמלווים. משתתפיםכ

התוכניתמהווהמעגלתמיכהשלהקשבהומשובלהוריםעםמוגבלות.

תוכנית לרון – שיתוף מוגבלים בחוגי פנאי

מנהלת את התוכנית: שרוןגרין.
אופי התוכנית:התוכניתמפתחתמודליםודגמיעבודהלעידודהשילובשלאנשיםעםנכויותמגיל
האפשרויות טווח שהגדלת היא התוכנית של היסוד הנחת במתנ"ס. הפנאי בפעילות ומעלה 18
המוצעלאדםעםנכות–עדלשילובמלאבפעילויותחברתיותרגילותבאמצעותהמתנ"ס–תשפר

אתתפקודוותסייעלולפתחכישוריםהדרושיםלהתמודדותבחברהולתרומהלקהילה.
לכלל חוגית בפעילות מוגבלות עם בוגרים אנשים של פרטני שילוב תוך פועלת התוכנית
השתלבות לצד הפנאי בשעות בחירה לאדם לאפשר שיש מאמינים אנו במתנ"ס. האוכלוסייה
והרגשתחלקמהקהילהכולה.המתנ"סמכווןאתעצמולראייהרחבהשלפיההאדםעםהמוגבלות
הואחלקמכללהקהילה,והשתלבותובפעילותוחוגיםהיאפועליוצאמכך.השתלבותהאדםעם

מוגבלותמעלהאתהערךהעצמישלובעיניעצמוובעיניהקהילהכולה.
מימון למשתתפים; במימון סיוע לצוותים; הדרכות התוכנית: במסגרת  הניתנים  השירותים 

התאמותוהנגשהלאדםעםהמוגבלות,במידתהצורך.

תוכנית 'רעים' – לקויות תקשורת והסתגלות

מנהל את התוכנית:זיוכץ.
למתנ"סים החברה ידי על המופעלת תומכת, חברתית-העשרתית מסגרת זוהי התוכנית:  אופי 
עם המתמודדים וילדים נוער לבוגרים, מענה לתת מטרתה הארץ. ברחבי במתנ"סים וקיימת

קשייםובידודחברתיעלרקעשללקויותתקשורת,למידהוהסתגלות.
369איש. משתתפיםבה

התוכניתנותנתמענהלאלפיאנשיםעםלקויותתקשורתולמידהשאינםמצליחיםלקייםפעילות
חברתית,נשאריםמבודדים,מתקשיםלמצואחבריםולהצטרףלפעילויותקהילתיותשונות.

אנו זו בדרך חיים. וכישורי חברתיות מיומנויות ללמידת פועל בתוכנית שפותח המודל
משפריםבאופןמשמעותיאתשילובםשלהמשתתפיםבקהילהולשפראיכותחייהם.

לא כה שעד לאנשים מאפשרת שהיא בכך היא רעים תוכנית של הרבה תרומתה כמו-כן
הצליחוליצורקשריםחברתייםלהיותעםקבוצתהשוויםוליצורקשריםביניהם.השילובמזמן

למשתתףאפשרותלהיותפעילותורםבסביבתו,והואמחזקאתחוסנהשלהחברה.
המסגרתכוללתמפגששבועיקבועבשעותאחרהצהרים.

ספרים ופרסומים


