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תודה דברי
המחקר של השונים בשלביו לנו שסייעו והאנשים הגורמים לכל להודות לנו היא נעימה חובה
העומר פינטו ולרפי האוצר משרד של נכים לשיקום ללשכה נתונה תודתנו לביצועו. רבות ותרמו

אותו. ומימנה המחקר את יזמה אשר בראשה,

ברגיורא, מרים  לגיבושו רבות ותרמו המחקר את ליוו אשר ההיגוי ועדת לאנשי גם נתונה תודתו
במשרד בכיר סמנכ"ל פינטו, רפי והרווחה; העבודה משרד של לזקן השירות של הארצית המנהלת
שרעבי, יוסף נכים; לשיקום הלשכה של המשפטי היועץ שפיר, ירח לשיקום; הלשכה מנהל האוצר,
ענת נכים; לשיקום הלשכה של חיפה סניף מנהלת יניב, מיקי נכים; לשיקום הלשכה מנהל סגן
בלשכה סוציאלית עובדת שמעי, אוריין נכים; לשיקום בלשכה הסוציאלי המדור מרכזת נורמן,

נכים. לשיקום

המחקר. של שונים בשלבים הרבה עזרתם על שפיר ולירח נורמן לענת מיוחדת תודה

ברק, מאיה דבורץ, יורם לנו: שסייעו נכים לשיקום בלשכה אחרים לעובדים להודות מבקשים אנו
באום. וורדה בנאיש מלכה

המראיינים ולצוות השדה, עבודת שלב במהלך עזרתה על ברוקדייל ממכון נירן לרונית מודים אנו
לנכים מיוחדת תודה כמוכן, השדה. עבודת להצלחת תרמה והמתחשבת האנושית שגישתם

במחקר. ולהשתתף מזמנם לתת שהסכימו

ובמיוחד ובהערות, בעצות במידע, העבודה, במהלך סייעו אשר המכון צוות חברי לכל תודה לבסוף,
שערכה ברבריאן לענת גם תודה זה. דוח בגיבוש העזרה ועל הייעוץ על המכון, מנהל חביב, לג'ק

בהדפסתו. שסייעה שיזגל ולאילנה הדוח את
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למחקר רקע .1
מאז עלו מהם אלף כחמישים ומעלה. 50 בני שואה ניצולי אלף מאות שלוש בערך היום חיים בארץ
אלף כ164 ותיקים, אזרחים שהם השואה, ניצולי אלף 250 מבין לשעבר. המועצות מברית 1989 שנת

ומעלה. 65 בני הס (£659)

תגמולים מקבלת אחרת קבוצה גרמניה; מממשלת פיצויים מקבלת השואה ניצולי של אחת קבוצה
רדיפות (נכי 1952 בשנת גרמניה ממשלת עם שנחתם השילומים הסכם לפי ישראל, ממדינת רק
מצבאות באחד שלחמו בנאצים המלחמה נכי את הכוללת השלישית, הקבוצה וגם הנאצים);
לחמו, שבצבאן מהמדינות תגמולים מקבלים ושאינם הפרטיזנים מיחידות באחת או הברית בעלות

בלבד. ישראל מממשלת תגמולים מקבלת

האוצר, משרד של נכים לשיקום הלשכה אחראית נוספות להטבות זכאות קביעת ועל תשלומים על
בנאצים המלחמה נכי חוק פי ועל (התשי"ז1957) הנאצים רדיפות נכי חוק פי על הפועלת

אדם. בני בכ32,000 ירושלים) חיפה, (תלאביב, סניפיה בשלושת מטפלים כיום (התשי"ד1954).
כנכי  וכ10,000 מ£ל25) פחותה לא נכות (דרגת הנאצים רדיפות כנכי מוכרים מהם כ22.000
נכים לשיקום הלשכה עלידי המוכרים לנכים מ£109). פחותה לא נכות (דרגת בנאצים המלחמה

ורווחה. שיקום ושירותי רפואיים שירותים חודשי, תגמול תחומים: בשלושה סיוע ניתן

נערך לא פעילותה תקופת כל ובמשך שנה פועלתכארבעים האוצר משרד של נכים לשיקום הלשכה
את לשפר אפשר כיצד לבחון כדי לשירותיה. הזכאים אוכלוסיית ועל פעולותיה על מקיף מחקר
היא זו, אוכלוסייה המשרתים וולונטריים ממשלתיים גופים של והן עצמה הלשכה של הן השירות,
על ללמוד כדי הזכאים, אוכלוסיית את מעמיק במחקר לבחון ברוקדייל מג'וינטמכון ביקשה

מתפקודה. רצונם שביעות מידת על משוב מהם לקבל וכדי השונים החיים בתחומי צורכיהם

רדיפות נכי  שלישים (שני נכים 600 של מדגם עם ראיונות מתוך שעלו ממצאים מוצגים זה בדוח
עירוניים. ביישובים בקהילה הגרים נכים 29,000 המייצגים בנאצים), המלחמה נכי  ושליש הנאצים

הלשכה. עלידי המוכרים הנכים מכלל %93d שהם

השאלונים בביתו. הנכה ריאיון באמצעות 1996 נובמבר עד 1996 מאי בחודשים נאספו הנתונים
ונפשי, חברתי מצב ובריאות, תפקוד דמוגרפיים, מאפיינים נושאים: במגוון עוסקים והם מובנים

הלשכה. לבין הנכה בין והקשר והבריאות הרווחה בשירותי שימוש דפוסי כלכליחומרי, מצב

מברית חדשים עולים גברים הם המלחמה נכי מרבית ולעומתם בארץ ותיקים הרדיפות שנכי מאחר
הקבוצות משתי הנכים של בקשריהם נפרד. בפרק קבוצה כל מאפייני את הצגנו לשעבר, המועצות

משותף. בפרק דנו נכים לשיקום הלשכה עם

של היענותה לשיפור אפשריים פעולה כיווני ומוצגים מהדוח עיקריים ממצאים מובאים להלן
הנכים. של לצורכיהם השירותים מערכת
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הנאצים רדיפות נכי .2
בגלל ייחודיים צרכים ובעלי קשישים בעיקר שהם הרדיפות, נכי אוכלוסיית מאפייני על לעמוד כדי
הכללית. באוכלוסייה הקשישים לבין בינם האפשר במידת השווינו השואה, בתקופת ועברם נכותם
לכלל מספקת שהמדינה לשירותים זכאים הרדיפות נכי מרבית האוצר ממשרד לסיוע מלבד
הבריאות שירותי במסגרת הניתנים ממושך לטיפול ושירותים לאומי ביטוח קצבאות כגון הקשישים,

והרווחה.

סוציודמוגרפיים מאפיינים 2.1
מכלל ל^40 (בהשוואה 75+ בני 32?£ ומתוכם 65+ בני הם הרדיפות מנכי אחוזים וחמישה שמונים
בארץ. הקשישים כלל בקרב 5870 לעומת נשואים 65+ בני מהנכים שלישים שני בארץ). הקשישים
הקשישים כלל בקרב לשיעורם דומה (כרבע) בגפם הגרים הנכים ושל (57^ הנשים של שיעורם

בארץ.

כלכלי מצב 2.2
מכלל רבע בארץ. הקשישים כלל של ממצבם יותר טוב הרדיפות נכי של הכלכלי מצבם ככלל,
לקו מתחת הכנסתם שגובה מי נמצאו לא הנכים בקרב העוני; לקו מתחת חיים בארץ הקשישים
השואה ניצולי כלל עם הרדיפות נכי את להשוות באפשרותנו אין כי לציין יש כן פי על אף העוני.
קצבת מקבלים 9070 האוצר, לתגמול בנוסף כי נמצא הכנסה, מקורות מבחינת בארץ. הוותיקים
הכנסתו זוגם. בן של עבודתו ממקום או עבודתם ממקום חודשית פנסיה מקבלים ו^60 זקנה

ש"ח. 4,967  זוג בן עם הגר נכה ושל ש"ח 3,213 היא יחיד נכה של הממוצעת החודשית

דיור תנאי 2.3
כגון תחזוקה, בעיות על דיווחו מהם כחמישית בבעלותם. בדירות גרים מהנכים אחוזים כתשעים
עזר אבזרי העדר על דיווחו כרבע הביוב. במערכת ובעיות בחורף רטובים תקרה או קירות
לקשישים במיוחד חשובים אלה אבזרים במקלחת. או באמבטיה לאחיזה מעקים כגון בטיחותיים,
בשנה דיווחו במחקר, שנמצא כפי הרדיפות, נכי בקרב רווחת מאוד תופעה  נפילות למנוע ויכולים

נפילות. על £469, האחרונה

ובריאות תפקוד 2.4
כ^13 שונות. ובריאות תפקוד מבעיות סובלים הרדיפות מנכי גבוה שיעור כי עולה מהממצאים
בני הרדיפות נכי של תפקודם שרמת נמצא ואכילה). הלבשה (רחצה, אישי בטיפול מוגבלים מהם
האישי הטיפול בתחום מוגבלים מהם כ£159  הכללית באוכלוסייה 65+ בני של מזו נמוכה 65+
,75+ בני הרדיפות נכי בקרב ל£309 מגיע זה שיעור מכך יתרה הקשישים. כלל בקרב 109& לעומת

.75+ בני הקשישים כלל בקרב 189& 11 בהשוואה

דיווחו $48.) הכללית באוכלוסייה גילם מבני יותר כרוניות ממחלות סובלים 65+ בני רדיפות נכי
בהתאמה). ,1196 לעומת לב מחלות על
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ומעוניינים מחוברים אינם וכרבע למצוקה, לקריאה למכשיר מחוברים הרדיפות מנכי כרבע
כזה. למוקד להתחבר

(בעיקר ברשותם שאינם רפואיים או אורתופדיים למכשירים זקוקים הרדיפות אחוזיםמנכי ארבעים
ציוד קבלת לשם כלשהו לגורם פנו לא מהם 87^ מיוחדים), ומזרנים גב חגורות אורתופדיות, נעליים

לפנייה. וכתובת זכויות על מידע העדר בגלל בעיקר זה,

הממושך הסיפול ובשירותי רווחה בשירותי בריאות, בשירותי שימוש 2.5
נזקקו ו^43 כללי, בביתחולים אושפזו מהם 3596 החולים: בתי בשירותי להשתמש מרבים הנכים
יותר משתמשים הרדיפות נכי מיון). חדר (כגון דחופה רפואה לשירותי האחרונה השנה במהלך
נפגשו 65+ מבני אחוזים ושמונה עשרים ראשוניים. בריאות בשירותי הקשישים אוכלוסיית מכלל

הקשישים. מכלל £ל14 לעומת מומחה. רופא עם לריאיון שקדמו בשבועיים

על עולה אינו סיעוד, ביטוח חוק כגון ממושך, טיפול שירותי המקבלים הרדיפות נכי של שיעורם
הרדיפות שנכי פי על אף ממנו, קטן אפילו והוא הכללית, הקשישים אוכלוסיית בקרב השיעור
שירותים מקבלים (65+ בני וגברים 60+ בנות (נשים הזכאות בגיל רדיפות מנכי 690 יותר: מוגבלים
רבעים כשלושה הזכאות. בגיל הקשישים כלל מקרב £99 לעומת סיעוד, ביטוח חוק במסגרת
נכי מכלל #10) זה בתחום נוספת עזרה בקבלת צורך על דיווחו אישי בטיפול מהמוגבלים

הרדיפות).

ונפש1 חברתי מצב 2.6
הרדיפות מנכי כרבע בשבוע. פעם לפחות אתם נפגשים ורובם בארץ, ילדים יש (90^ הנכים לרוב
במועדונים מבקרים אשר 65+ בני בקרב לשליש מגיע זה ושיעור כלשהי, חברתית במסגרת מבקרים
מסופקים לא צרכים על וגם החברה מחיי רצון שביעות חוסר על מורים הנתונים זאת, עם לקשישים.
הטיפול בתחום המוגבלים מהנכים (63^ שלישים וכשני הרדיפות מנכי כשליש הנפשי. בתחום
הגרים הנכים וכמחצית הרדיפות מנכי כרבע מכך, יתרה שלהם. החברה מחיי מרוצים אינם האישי

קרובות. לעתים בדידות תחושת על דיווחו (£539) בגפם

אחוזים עשר כשישה הנפשי. בתחום עזרה ולקבל תרבותיות בפעילויות להשתתף מעוניינים הנכים
אך בביתם, יבקרם שמתנדב רוצים \¥$>< לבקר, ומעוניינים חברתיות במסגרות מבקרים אינם מהם
מנכי (56^) ממחצית למעלה קצת הרדיפות. מנכי בלבד אחד אחוז של בביתם מבקרמתנדב בפועל
אך שואה, לניצולי המסייעים אחד וולונטרי ארגון או אחת עמותה לפחות מכירים הרדיפות
להיפגש שרצו או בביתם מתנדב בביקורי שרצו או חברתי במועדון לבקר שרצו מהנכים כמחצית
לציין ראוי כאלה. בפעילויות העוסקים וולונטריים ארגונים על שמעו לא אחרים שואה ניצולי עם

השואה. בתקופת קורותיהם על כלשהי במסגרת לשוחח רוצים הרדיפות מנכי שכמחצית
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עובדת של והן הנפש בריאות שירותי של הן הנפשי, בתחום סיוע רוצים הרדיפות מנכי ניכר שיעור
ו לריאיון שקדמה בשנה הנפש בריאות שירותי עם קשר היה מהם אחוזים לכשמונה סוציאלית.
נפשי, טיפול רצו זו בתקופה הנפש בריאות שירותי עם בקשר היו שלא הרדיפות נכי 20מקרב ?£

עם נפגשו הרדיפות מנכי כ£139 .(6453 (בני יותר הצעירים הנכים בקרב ל£339 מגיע זה ושיעור
העובדת עם נפגשו שלא הרדיפות מנכי וכ^12 לריאיון, שקדמה בשנה סוציאלית עובדת

בכך. מעוניינים היו זו תקופה במהלך הסוציאלית

בנאצ'ם המלחמה נכי .3
סוציודמוגרפיים מאפיינים 3.1

,75+ בני למחציתם מעל ;65+ בני כולם ,(£979) גברים בעיקר מונה המלחמה נכי אוכלוסיית
מלחמה נכי בהיותם הקושי שמלבד כך לשעבר; המועצות מברית 1989 מאז לארץ עלו מהם וכ£759
במסגרת בזיקנה. הכרוכים וקשיים בארץ הקליטה תהליך  בוזמנית נוספים קשיים עומדיםבדרכם
,(70+ בני (גברים ומין גיל קבוצת באותה הכללית העולים אוכלוסיית לבין בינם השווינו המחקר
במחיצת גרים ו£409 נשואים המלחמה מנכי רבעים כשלושה הייחודיים. אפיוניהם על ללמוד כדי

הכללית. העולים אוכלוסיית בקרב לאלה הדומים שיעורים ילדיהם,

כלכל1 מצב 3.2
שהם המלחמה מנכי >?ל49 זאת לעומת זקנה. מקבליםקצבת חדשים עולים שאינם המלחמה נכי כל
זכאים אינם ולכן מהאוצר גבוה תגמול מקבלים שהם משום אותה מקבלים אינם חדשים עולים
שליש של הבלבדי הכנסתם מקור הוא מהאוצר החודשי התגמול הלאומי. הביטוח לקצבת גם
"נצרכים". כנכים מוכרים שהם מאחר יחסית, גבוה הוא כי לציין יש אך המלחמה, נכי מכלל
בת או זוג בן עם הגר נכה ושל ש"ח 3,100 היא יחיד מלחמה נכה של החודשית הממוצעת ההכנסה

ש"ח. 3,925  זוג

דיור תנאי 3.3
עולים שהם הנכים בקרב יותר נמוך זה שיעור בבעלותם. בדירות גרים המלחמה נכי של מחציתם

.(229S) 70+ בני העולים כלל בקרב מהשיעור יותר גבוה אך ,(39^ חדשים

70+ בני העולים מכלל 54^. לעומת פרטית בשכירות גרים ,70+ בני מהעולים אחוזים ושישה שלושים
הכלכלי. מצבם על מכביד והדבר מדי, גבוה הדירה שכר כי דיווחו וכשליש בארץ

ובעיות בחורף רטובים תקרה או קירות כגון תחזוקה, בעיות על דיווחו המלחמה מנכי כחמישית
מנכי ששליש מאחר בחורף. הדירה בחימום בעיות על דיווחו המלחמה מנכי וכרבע בביוב,
כהלכה. אותן לתחזק להם קשה הפרטי, בשוק שכורות בדירות גרים חדשים, עולים שהם המלחמה,
לאחיזה ידיות או מעקים כגון בטיחות, אבזרי ללא בדירות גרים המלחמה מנכי כשליש ועוד, זאת
האחרונה), בשנה £449) נפילות על דיווחו המלחמה מנכי שרבים מאחר במקלחת. או באמבטיה

במקלחת. או באמבטיה לאחיזה מעקים כגון בטיחות, אבזרי לנושא הדעת את לתת כדאי
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זה שיעור מוגן. דיור במסגרת במגורים מעוניינים הם כי דיווחו המלחמה *40מנכי כי לציין יש
חדשים. עולים מלחמה נכי בקרב ל6ל47 מגיע

ובריאות תפקוד 3.4
אישי בטיפול מוגבלים כ29£9 שונות: ובריאות תפקוד מבעיות סובלים המלחמה מנכי גבוה שיעור
בטיפול מוגבלים חדשים עולים שהם המלחמה מנכי אחוזים כשלושים אכילה); הלבשה, (רחצה,
הכללית העולים מאוכלוסיית יותר וסובלים הכללית), העולים באוכלוסיית 11 $< (לעומת אישי

לב). ממחלות סובלים בהתאמה 519& לעומת £739 (למשל כרוניות ממחלות

מחוברים אינם ו1896 למצוקה, לקריאה למכשיר מחוברים המלחמה מנכי אחוזים שבעה
כזה. למוקד להתחבר ומעוניינים

(בעיקר ברשותם שאינם רפואיים או אורתופדיים למכשירים זקוקים המלחמה מנכי (#46) כמחצית
קבלת לשם כלשהו לגורם פנו לא מתוכם 8796 מיוחדים); ומזרנים גב חגורות אורתופדיות, נעליים

לפנייה. וכתובת זכויות על מידע העדר בגלל זה ציוד

הממושך הסיפול ובשירותי רווחה בשירותי בריאות, בשירותי שימוש 3.5
מ4096 למעלה קצת חולים: בתי בשירותי להשתמש מרבים המלחמה נכי כי עולה מהממצאים
מיון), חדר (כגון דחופה רפואה לשירותי נזקקו דומה ושיעור בביתחולים אושפזו המלחמה מנכי
שירותי שקיבלו חדשים עולים שהם המלחמה נכי של שיעורם לריאיון. שקדמה השנה במהלך
בארץ העולים כלל אוכלוסיית בקרב משיעורם שונה אינו משפחה, רופא כגון ראשוניים, בריאות

האחרונה). השנה במהלך משפחה רופא עם בקשר היו #96) גיל באותו

אף על ,(#7) סיעוד ביטוח חוק כגון ממושך, טיפול שירותי מקבלים המלחמה נכי של נמוך שיעור
המוגבלים המלחמה נכי (#69) מרבית .(#29) אישי בטיפול מוגבלים מהם יחסית גבוה ששיעור

המלחמה). נכי מכלל £209) נוספת עזרה בקבלת צורך על דיווחו אישי בטיפול

נפשי חברת1 מצב 3.6
וכשליש ילדיהם, עם תדיר בקשר עומדים מהם מבוטל לא שיעור בארץ. ילדים יש (#88) הנכים לרוב
כלכליים יתרונות העולים לקשישים מעניקים הילדים במחיצת משותפים מגורים עמם. גרים אף
ולא ילדיהם רצון את או רצונם את משביעים הם תמיד לא אך ואינסטרומנטלית, רגשית ותמיכה
עולים שהם המלחמה מנכי ש£ל47 מהעובדה להתעלם אין קבע. של הסדר בבחינת הם תמיד

מוגן. בדיור במגורים עניין הביעו ילדיהם במחיצת הגרים המלחמה מנכי ושליש חדשים

במועדונים בעיקר .(4796) מאורגנות חברתיות במסגרות המבקרים המלחמה נכי של הגבוה שיעורם
מחנכים ו#37 המלחמה נכי מכלל #15 דיווחו זאת למרות מאוד. בולט המלחמה, נכי ארגון של
מהמוגבלים וכשליש המלחמה נכי מכלל כרבע קרובות. לעתים בדידות תחושת על בגפם הגרים
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שיעורם הוא במיוחד בולט ממצא שלהם. החברה מחיי רצון שביעות חוסר הביעו אישי בטיפול
המלחמה. תקופת על בשיחות עניין שהביעו ($80<) המלחמה נכי של הגבוה

מכלל אחוזים עשר כארבעה הנפשי. בתחום עזרה ולקבל תרבותית בפעילות להשתתף רוצים הנכים
מנכי אחוזים כעשרה של בביתם לבקר. ומעוניינים חברתיות במסגרות מבקרים אינם המלחמה נכי
ארגון על שמעו המלחמה מנכי אחוזים כשבעים בביקוריו. מעוניינים ו£129 מתנדב מבקר המלחמה
וולונטריים, ארגונים על שמעו לא חברתיות בפעולות להשתתף שרצו ממי שליש אך המלחמה, נכי
לסייע היכולים אחרים ארגונים של קיומם את הנכים בקרב לפרסם צריך המלחמה. נכי ארגון כגון
אחוזים ותשעה סוציאלית עובדת של טיפול לקבל רוצים המלחמה מנכי אחוזים עשר שישה להם.

הנפש. בריאות משירותי סיוע לקבל רוצים

האוצר משרד של נכים לשיקום והלשכה הנכה בין הקשר .4
הנכים אוכלוסיית בין הקשר של השונים היבטיו את לבחון הייתה המחקר ממטרות אחת כאמור,
לזכויותיהם, הנכים מודעות את בדקנו זו במסגרת האוצר. משרד של נכים לשיקום הלשכה לבין
העיקריים. הממצאים תמצית להלן וכר. ללשכה הנכים בין הקשר דפוסי ואת מימושן מידת את

לזכויותיו הנכה מודעות 4.1
הנכה זכויות על והמידע ההסבר חוברת את קיבלו הנכים מכלל אחוזים ושישה כחמישים ■

נכים. לשיקום הלשכה של
בהבנתה. שנתקשו ציינו המידע חוברת את שקיבלו הנכים מכלל כרבע ■

נוסף סיוע לקבלת פנו כי דיווחו ההסבר חוברת את שקיבלו מהנכים אחוזים ושניים עשרים ■

החוברת. בעקבות
לאחר בזכויותיהם שחלו השינויים על שמעו שלא דיווחו הרדיפות מנכי אחוזים כארבעים ■

(507") המרכז במחוז הנכים בקרב יותר גבוה היה זה שיעור הנאצים. רדיפות נכי חוק תיקון
.(46^ חיפה ובמחוז

אותן מבינים שאינם דיווחו החדשות זכויותיהם על ששמעו הרדיפות נכי מבין כמחצית ■

כלל. אותן מבינים אינם או מספקת במידה
נכי בקרב ביותר גבוה היה זה ושיעור זכויותיהם על מידע יותר רוצים הנכים מכלל כמחצית ■

מידע לקבל רוצים הרדיפות נכי .(7870) ירושלים במחוז הגרים הנכים ובקרב ,(55 70) הרדיפות
הדיור. בתחום במידע במיוחד מעוניינים המלחמה ונכי זכויותיהם על כללי

מהלשכה הלוואות בנושא לזכויותיהם מודעים אינם מהנכים אחוזים ושבעה חמישים ■

בביצוע צורך על שדיווחו הנכים בקרב במיוחד גבוה זה (שיעור בדירתם שיפוצים למטרת
בדירתם). שיפוצים

על החזר או מענק קבלת בנושא לזכויותיהם מודעים אינם מהנכים אחוזים ושבעה שבעים ■

לביתם. ציוד רכישת עבור ששולם מס

6



זכויות מימוש 4.2
הרדיפות. מנכי 30?£ זה ובכלל תגמול, תוספת מזמן לא ביקשו הנכים מכלל אחוזים עשרים ■

כבר שבקשתם דיווחו כמחציתם תגמול. תוספת לקבלת בקשות לכ6,000 מתורגם זה שיעור
אושרה.

המקרים וברוב נכותם אחוז את לשנות בבקשה רפואית לוועדה פנו מחנכים אחוזים שישה ■

אושרה. כבר היא ^ביר}
בעבר. הוכרה שלא נוספת במחלה להכרה בקשה הגישו מחנכים אחוזים ארבעה ■

נכים לשיקום הלשכה לבין הנכה בין הקשר דפוסי 4.3
האחרונה. בשנה הלשכה של כלשהו בסניף ביקרו הנכים מכלל אחוזים ושמונה עשרים ■

במיוחד גבוה זה ושיעור בשנה, ביקורים לכ13,000 מתורגם להיות יכול הביקורים היקף
בתל הראשי בסניף נערכו מהביקורים שלישים שני המרכז. במחוז הגרים הנכים בקרב

אביב.
של נגישותם היא הסיבה כי ציינו הלשכה מסניפי באחד ביקרו שלא מהנכים לרבע מעל ■

הסניפים.
שיחת ביקור, (כולל האחרונה בשנה הלשכה עם קשר היה הנכים מכלל אחוזים לארבעים ■

בכתב. פנייה או טלפון
זה ושיעור הלשכה עם שלהם הקשר בהעמקת מעוניינים מהנכים אחוזים ושמונה עשרים .
הגרים ונכים לבד, הגרים נכים אישי, בטיפול מוגבלים נכים רדיפות, נכי בקרב יותר גבוה

ירושלים. במחוז
לקיום רצון הביעו הלשכה עם הקשר בהעמקת המעוניינים מהנכיס אחוזים ושישה שלושים ■

הלשכה. עובד עם פנים אל פנים קשר
על מידע יותר לקבל או הלשכה עם הקשר בהעמקת מעוניינים הנכים מחצית מעל ■

במחוז הגרים הנכים ובקרב (6170) הרדיפות נכי בקרב במיוחד גבוה זה שיעור זכויותיהם.
.(£839) ירושלים

בנאצים המלחמה ולנכי הנאצים רדיפות לנכי השירות לשיפור פעולה כיווני .5
כנכי והן הרדיפות כנכי הן נכים, לשיקום ללשכה המוכרים שהנכים מעלים המחקר ממצאי
והשירותים המענים מקצת צורכיהם. על לענות הבאים רבים ושירותים תגמולים מקבלים המלחמה,
ניתנים השירותים מקצת בריאות), שירותי (כגון המדינה אזרחי היותם בתוקף הם מקבלים שהם
ויתר לקשישים), יום ומרכזי מועדונים סיעוד, חוק (כגון בישראל הקשישים אוכלוסיית לכלל

זו. לאוכלוסייה ייחודיים ביותר) משמעותי חלק (שהם המענים

מסופקים, אינם הנכים של צורכיהם לעיל, שצוינו מסוימים, בתחומים כי התגלה המחקר במסגרת
הלשכה של באחריותה בחלקו הוא אלה לצרכים המענים מתן כך. על הדעת את לתת וכדאי

וולונטריים. עירוניים ממשלתיים, גופים באחריות  ובחלקו האוצר במשרד נכים לשיקום
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הדעת: את עליהם לתת שיש עיקריים תחומים שלושה על מורים המחקר ממצאי
בהם. המטפלים השונים ולארגונים לנכים מידע הפצת א.

הנכים. של והנפשיים החברתיים לצורכיהם המענים חיזוק ב.
מוגבלות. ולמניעת הנכים של העצמאי תפקודם לשיפור המענים חיזוק ג.

מידע הפצת א.
שחלפו השנתיים במהלך מידע. קבלת הוא זכויותיהם את למצות הנכים של ליכולתם הכרחי תנאי
הממצאים זכויותיהם. על הנכים בקרב מידע בהפצת רבים מאמצים נכים לשיקום הלשכה השקיעה
אך נוסף, סיוע לקבל ללשכה בעקבותיו ופנו מהמידע תועלת הפיקו אכן מהנכים חלק כי מעלים
מידע בערוצי שימוש לשקול יש לכן זכויותיהם. בהבנת ומתקשים המידע את מבינים שאינם נכים יש
המידע: הפצת תהליך לשיפור דרכים מספר על להצביע ניתן המידע. הגשת אופן ושינוי נוספים

ולרענון. לתזכורת תקופתי מידע העברת ■

שבהם בנושאים או בעייתיים שנראים בנושאים במיוחד ספציפית, זכות על מידע דף העברת ■

הדירה שיפוץ למטרת הלוואות קבלת הם מהמחקר שעלו דוגמאות לפנות. ממעיטים הנכים
אחרים, בעייתיים תחומים שיש (ייתכן לבית ציוד לרכישת קנייה מס של החזרים קבלת או

המחקר). במסגרת ישיר באופן נבדקו לא הם אך
אכן שהנכים להבטיח כדי  ברוסית וגם בעברית  וברורה פשוטה בצורה המידע ניסוח ■

והפצתו פרסומו לפני המידע הבנת מידת על משוב קבלת לשם זכויותיהם. את מבינים
הנכים. של מיקוד בקבוצת להיעזר אפשר

האפשר. ככל גדול ציבור בקרב המידע את להפיץ כדי המוניים תקשורת באמצעי שימוש ■

אוכלוסיית בקשר שעומדים מקצוע בעלי ועם שירותים נותני גופים עם פעולה שיתוף יצירת ■

זכויותיהם. את למצות כיצד אותם וידריכו בקרבם המידע את להפיץ שיסייעו כדי הנכים
ארגוני חברתיים, לשירותים לשכות חברתיים, מועדונים החולים, קופות הם אלה מעין גופים
הקליטה משרד של מקומיים סניפים הלאומי, הביטוח של לקשיש לייעוץ תחנות הנכים,
ארגון מידע, הפצת באמצעות להעלות אפשר בקהילה המקצוע בעלי של מודעותם את וכר.

וכר. והשתלמויות עיון ימי
לשם בלשכה המטופלת האוכלוסייה את המשרתים ארגונים עם משותפים עיון ימי קיום ■

הדדי. עדכון
רלוונטיים. ארגונים של נציגיהם לבין נכים לשיקום הלשכה עובדי של משותף פורום הקמת ■

הנכים של והנפשיים החברתיים לצורכיהם המענים חיזוק ב.
תמיכה ולקבל חברתיות בפעילויות להשתתף הנכים רצון הוא הבולטים המחקר מממצאי אחד
את למצוא הצליחו שלא מי גם יש עדיין אך זה, רצון מממשים אמנם רבים וחברתית. נפשית
מפורטות להלן זה. בתחום להם לסייע כיצד הדעת את לתת כדאי ולכן להם המתאימות המסגרות

אפשרויות: כמה

ציבוריים ארגונים בידי המופעלות חברתיות למסגרות הנכים של מודעותם העלאת ■

ביקורי כגון חברתיתנפשית, תמיכה שירותי מעניקים גם שמקצתם שונים, וולונטריים
תמיכה. קבוצות והפעלת מתנדבים
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בית, חוגי מועדונים, הקמת (כגון נכים לשיקום הלשכה מטעם חברתית פעילות ייזום ■

טיולים).
עצמית. לתמיכה קבוצות של בהקמתן סיוע ■

עצמם. למען משפחתם בני ושל הנכים של ההתנדבותית פעילותם עידוד ■

בתחום צורכיהם את למלא כדי הנכים, לאוכלוסיית הניתן הסוציאלי השירות חיזוק ■

הנכה ובהדרכת מידע במתן חשוב גורם להיות יכול גם הוא זאת מלבד החברתינפשי.
לשיקום הלשכה של הסוציאלי השירות הרחבת עלידי זאת לעשות ניתן זכויותיו. למימוש
שתי של שילוב עלידי או חברתיים, לשירותים הלשכות עם הקשר חיזוק עלידי נכים,

הגישות.
המתמחים השירותים על מידע הפצת כולל הדבר הנפשית. העזרה בתחום המענים חיזוק ■

סיוע המספקים בקהילה אחרים ולגורמים הלשכה של היעד לאוכלוסיית נפשי סיוע במתן
נפשי. ייעוץ לספק כדי הלשכה בתוך מיוחדת יחידה הקמת לשקול ניתן כן כמו נפשי.

להתערבות: מועדפות יעד אוכלוסיות שתי להביאבחשבון יש החברתינפשי בתחום פתרונות בפיתוח
לשתי האישי. הטיפול בתחום המוגבלים הנכים ואוכלוסיית לבד הגרים הנכים אוכלוסיית
(תחושת והנפשי החברתי בתחום הנכים ליתר מאשר לאמסופקים צרכים יותר יש אלה אוכלוסיות
עניין הביעו הם כמוכן, החברה). מחיי רצון שביעות חוסר בדידות, הרגשת נמוכה, נפשית רווחה
בריאות שירותי של מקצועי וסיוע מתנדבים, מטעם סיוע מאורגנת, חברתית במסגרת בהשתתפות

סוציאלית. עובדת או הנפש

מוגבלות ולמניעת הנכים של העצמאי תפקודם לשיפור D'jyjon pirn ג.
אינם הנכים של צורכיהם שבהם נוספים תחומים במחקר נתגלו האמורים, התחומים שני מלבד
לשעת ומערכות בטיחות אבזרי והתקנת אורתופדי ציוד אספקת למשל, זאת, לשפר ויש מ0ופקים
או אישי בטיפול המוגבלים מחנכים משמעותי שיעור כי נמצא כן כמו הנכים. של בבתיהם מצוקה
הוא הדיור בתחום שנתגלה בולט ממצא נוספת. עזרה בקבלת מעוניינים הבית משק בניהול

מוגן. דיור במסגרת במגורים מעוניינים חדשים עולים שהם המלחמה מנכי שמחצית

והן להם, לסייע היכולים קהילתיים שירותים של לקיומם הנכים של מודעותם את הן להגביר יש
להעלאת דרכים על הדעת את לתת יש בזמן בו בהם. המטפלים הגורמים של מודעותם את להעלות

אלה. צרכים על לענות הבאים השירותים של זמינותם

בגלל נכים. לשיקום הלשכה לבין בינם הקשר בהידוק הנכים של רצונם על המחקר הצביע לבסוף
סניפים פתיחת מלבד הלשכה. לסניפי נגישותם מידת לשיפור הדעת את לתת יש הגיאוגרפי, פיזורם
מגוריהם. מקום בקרבת נכים קבוצות לבין הלשכה נציגי בין מפגשים ליזום למשל אפשר נוספים,
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לגורמים אותם ולהפנות מידע להפיץ צרכים, לאתר מהנכים, משוב לקבל ניתן אלה במפגשים
להידוק נוספת דרך להיות עשוי הלשכה של הסוציאלי השירות חיזוק וכר. להם לסייע שיכולים

הלשכה. לבין הנכה בין הקשר
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