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רקע ומטרות. 1

8

להיות  , לפי העניין, זכותו של האדם שבמרכז ובני משפחתו או נציגיו"

שותפים מלאים ושווים בתהליכי קבלת ההחלטות הנוגעות לחייו  

" הפרטיים ולעיצוב הקהילה והחברה בה הוא חי

('שותפות פורצת מוגבלות'פורום , מתוך אמנת השותפות)
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רקע 

מינהל:להלן)החברתייםוהשירותיםהרווחה,העבודהבמשרדמוגבלויותמינהלהקימו2017בשנת

.(הפורום:להלן)'מוגבלותפורצתשותפות'בשםפורוםנוספיםושותפיםהוריםעםיחד(מוגבלויות

קבלתבתהליכימשפחותיהםובנימוגבלותעםאנשיםשלשותפותלקדםלמטרהלושםהפורום

.המדינהוברמתהמקומיתהרשותברמת,השירותברמת,הפרטניתברמה–הרמותבכלהחלטות

ושילובםלקידומםאסטרטגיתשותפותאמנת"את2018בשנתהפורוםניסח,פעילותולהמשךכבסיס

שבווכנסמקווןציבורשיתוףשלמהלךהפורוםיזםמכןלאחר.^"בחברהמוגבלותעםאנשיםשל

.מקצועואנשיאוכלוסייהנציגי,ציבורנציגיהשתתפו

אנספח ראו ^ 
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(המשך)רקע 

ובנימוגבלותעםאנשיםשלשותפותלהטמעתפרקטיקותבנייתעלחשיבהתהליךהחלזהשלבלאחר

כדילמגבלותמעברישראלוינט'גואלאשלים-ישראלוינט'גאלמוגבלויותמינהלפנהאז.משפחותיהם

עלבחלקהשהתבססההיגויועדתגובשההראשוןבשלב.הפרקטיקותליישוםפיילוטתוכניתלפתח

ומוכנותבשותפותניסיוןשלהם,מוגבלותעםואנשיםוכן,הוריםנציגיבעיקר,הקודםהפורוםחברי

ונותניוארגוניםעמותותנציגי,והמקומיהמרכזיהשלטוןנציגילרבות,מקצועאנשיוכן,לפיתוחהלפעול

על,ובעולםבישראלהקיימיםשותפותשלמודליםעללמידהתהליךלערוךהוחלטראשוןכצעד.שירות

.לישראלהקיימיםהמודליםשלהתאמתםועללהפעלתםוסטנדרטיםמיטביותפרקטיקות

בשירותיםאיכותלחטיבתלמגבלותמעברישראלוינט'גונציגיאשלים-ישראלוינט'גנציגיפנוכךלשם

פרקטיקותועלמודליםעלללמודשמטרתומחקרלבצעבבקשהברוקדייל-וינט'ג-מאיירסבמכוןחברתיים

.^שותפותשלמיטביות

.על תרומתה בשלבים הראשונים של המחקר ועל הייעוץ לאורך ביצוע המחקר, יאבומריאלה, ברצוננו להודות לעמיתתנו במכון ברוקדייל^
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מטרות המחקר

מוגבלותעםאנשיםעםשותפותלתהליכיהנוגעיםוהאתגריםהצרכיםאתלחדד1.
משפחותיהםובני

מדיניותוקובעימקצועאנשיביןשותפותשל,ובעולםבישראל,מודליםעלללמוד2.
חייהםעלהחלטותלקבלתבנוגעמשפחותיהםובנימוגבלותעםאנשיםובין

ההחלטותבקבלתלשותפותמיטביותפרקטיקותלזהות3.



מערך המחקר. 2

8
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מערך המחקר

:המחקרשיטת

משתףמחקרשלמאפייניםבעלאיכותניומחקרלאומית-ביןסקירה

:המחקראוכלוסיית

(13)מוגבלותעםאנשים•

(8)מוגבלותעםלבוגריםאולילדיםהורים•

(20)המוגבלויותמתחוםמקצועאנשי•

:המחקרתקופת

2021מארס–2020יוניבחודשיםנערךהמחקר
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(המשך)מערך המחקר 
:המחקרכלי

.(11שקףראולפירוט)והעולםהארץמןקריאהפריטי70-מיותרנסקרו.בינלאומיתסקירה.א

אולילדיםהורים4;מוגבלותעםאחדאדםרואיין:ראיונות15בוצעו.מובניםחציעומקראיונות.ב
והשירותיםהרווחה,העבודהממשרדמטהנציגי3;מקומיותרשויותנציגי3;מוגבלותעםלבוגרים

.ישראלוינט'מגאחדונציג;השלישיהמגזרמןנציגים3;החברתיים

שהתנסומוגבלויותסוגימגווןעםאנשיםעםקבוצותשתי:מיקודקבוצות4נערכו.מיקודקבוצות.ג
לילדיםוהוריםוחושיתפיזיתמוגבלותעםאנשיםשלמעורבותאחתקבוצה,שותפותבתהליכי
.השלישיהמגזרמןארגוניםנציגיעםאחתוקבוצה,מוגבלותעםולבוגרים

,משפחהבני,מוגבלותעםאנשיםובהם,מקווןעבודהביוםהשתתפואיש70-מיותר.עבודהיום.ד
נציגי,מוגבלויותמינהלנציגי,חברתייםלשירותיםהמחלקותנציגי,מקצועואנשיאקדמיהאנשי

צוותהנחההעבודהביום.ישראלוינט'גונציגיחברתייםוארגוניםעמותותנציגי,המקומיהשלטון
.בהןשעלווהעמדותהידעאתוניתחמקרהבתיאורידיוןהמחקר
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^  מאפייני המחקר כמחקר משתף

השתתפות חברי הפורום בתכנון המחקר

דיונים והתייעצויות בשלב גיבוש  ▪
הצעת המחקר

העברת פריטי קריאה לחוקרות▪

הפניית צוות המחקר למרואיינים  ▪
ולמשתתפים בקבוצות המיקוד  

סיוע בארגון קבוצות המיקוד ובפנייה  ▪
לקבלת הסכמה להתראיין  

(2020יוני )דוגמה להתייעצות עם הפורום 
על אילו שאלות הייתם רוצים  ? מה הציפיות שלכם מן המחקר▪

?לקבל תשובה במחקר
?ואיך? מה הייתם רוצים לתרום למחקר▪
?את מי אתם ממליצים לראיין▪

השתתפות חברי הפורום במהלך המחקר

השתתפות בראיונות ובקבוצות המיקוד  ▪

מתן משוב על הממצאים שהוצגו במפגשי  ▪
ועדת ההיגוי  

תכנון וסיכום יום העבודה דרך שיח  , ארגון▪
בפורום ובצוותי עבודה ייעודיים

אתגרים מרכזיים של מערך המחקר כבעל אופי משתף: בנספח ראו ^ 
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מיפוי והמשגה של פריטי המידע בסקירה 
לאומית-הבין

סוג המסמך

מחקר הערכה–אקדמי ▪

אמפירי–אקדמי ▪

קונספטואלי–אקדמי ▪

מסמך מדיניות▪

אתרי אינטרנט▪

מטרת המסמך

הגדרת עקרונות פעולה▪

הצגת חקר מקרה ספציפי▪

שילוב בין כמה מטרות▪

אוכלוסייה

אנשים עם מוגבלות▪

בני משפחה▪

ילדים ובני נוער▪

קשישים▪

מקבלי שירותי בריאות▪

הציבור הרחב▪

דרגת השיתוף

יידוע▪

היוועצות▪

שותפות בקבלת החלטות▪

מרחב ההשפעה

פרט▪

שירות▪

רשות מקומית▪

מדינה▪

סוג השירות

בריאות▪

חינוך▪

רווחה▪

משך הזמן

פעמית-שותפות חד▪

שותפות  מתמשכת▪

.  הוגדרו מאפייני המסמכים שנסקרו ונבנה קטלוג של מאפייניהם המרכזיים, כדי לחדד את מערך המחקר
(.מסומנים בצבע)בהמשך נבחרו המאפיינים הרלוונטיים בכל קטגוריה לצורך התמקדות והעמקה במחקר 



ממצאים. 3

8



שותפות בקבלת החלטות של אנשים עם מוגבלות  3.1

מונחים מרכזיים: ובני משפחותיהם

8
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הגדרה של תהליך שותפות
,קיימאובתמעשית,רעיוניתעומקשותפות"כמוגדרתהנוכחיבמחקרהחלטותבקבלתשותפות▪

,2018',מוגבלותפורצתשותפות'פורום)"שלוהתמיכהמערכתגורמיכלעםשבמרכזהאדםשל
^לתהליךהשותפיםשלשונותוהעדפותידעלסוגילגיטימציהמתןבסיסעלזאת,(2'עמ

אתהאחדמשתפיםהשירותנותניהןהשירותמקבליהןכאשררקמתרחשתמשמעותיתשותפות▪
מתקבלותההחלטותוכאשרשווהמעמדהידעלסוגיכאשר:שבידיהם'כוח'וב'ידע'בהאחר

,Levin)במשותף 2012)

החלטותויישוםהשותפותמהלך,הכנה:מרכזייםשלביםשלושהשותפותתהליךבכל▪

.הגדרה זו אינה מתייחסת למצבי סיכון. יש הגדרות רבות לשותפות^ 
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קבלת החלטות טובה יותר▪

שיפור האיכות והיעילות של  ▪
והתאמתם לצרכים  , שירותים

של מקבלי השירות  

זיהוי בעיות  הזדמנות ל ▪
ומציאת פתרונות

חיזוק הלגיטימציה להחלטות ▪
המתקבלות

הכרה של החברה בחשיבות ▪
של הידע מניסיון המצוי אצל  

-דולב ולוי)מקבלי השירות 
(2020, זוהר

,  אמון הדדי, שוויוןקידום של ▪
אמפתיה , כבוד הדדי

וסולידריות בין אנשים  
מקבוצות שונות

,  הרחבת יכולת שליטה▪
עצמאות ואוטונומיה  

העצמי שיפור הדימוי ▪
והביטחון העצמי

תועלות בהיבט  
פרטניה

תועלות בהיבט  
המעשי

תועלות בהיבט  
חברתי-הערכי

תועלות השותפות
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תשתית וערכי יסוד בתהליכי שותפות

ערכי יסוד

שקיפות  ודמוקרטיה, שוויון▪

אוטונומיהחשיבות ה▪

כבוד ואמון הדדי בין בני אדם שונים▪

לגיטימציה של ידע ▪
מניסיון המצוי אצל מקבלי השירות  

ובני משפחותיהם

ערכים ייחודיים לשותפות עם  
אנשים עם מוגבלות

שינוי עמדות כלפי מוגבלות  ▪

גישה המבוססת על המודל  ▪
מוגבלות  –החברתי של מוגבלות 

כעניין חברתי ולא רפואי  
(2016, שייקספיר)

מאפיינים מערכתיים

אמון בין השותפים▪

אנשים בעלי מיומנויות לתהליכי  ▪
שותפות

כוח  : זמינות של משאבים מספקים▪
זמן וכסף , אדם
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חסמים ואתגרים בתהליכי שותפות

חסמי יסוד  

חשש משינוי ▪
המבנה ההיררכי

יצירת תהליך טקסי במקום  ▪
שותפות אמיתית

חוסר אמון בין בעלי העניין▪

חסמים ייחודיים לשותפות  
עם אנשים עם מוגבלות

תפיסות של אנשים עם מוגבלות  ▪
כמקבלי שירות פסיביים ולא  

כסוכנים פעילים

גישה המבוססת על המודל הרפואי  ▪
מוגבלות כעניין  –של מוגבלות 

,  שייקספיר)רפואי ולא חברתי 
2016)

אתגרים מערכתיים

מצד הצוות  , התנגדות לשיתוף▪
והארגון

היעדר מיומנויות לקיום שותפות▪

קושי בשמירה על גבולות במתח  ▪
שבין שותפות רחבה ובין הצורך  

לקבל הכרעות

זמן , כוח אדם)היעדר משאבים ▪
(  וכסף
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2

.השותפותתהליךשלוההשפעההשיחעומקמבחינתשונותדרגותשותפותלתהליכילייחסמקובל
הגבוההלדרגה,מידעהעברתשלביותרהנמוכההדרגהמן–דרגותשלושובוכסולםזאתלהציגאפשר
,Arnsteinבסיסעל)החלטותקבלתשלביותר .(2017,וורדיאמירפלד;1969

.החלטותבקבלתכשותפותמוגדרתשותפותזהבמחקר

דרגות של תהליכי שותפות

העברת מידע

התייעצות

קבלת החלטות

שאותוהגורםוביןהמשתףהגורםביןצדדי-חדמידעהעברת
ביניהםשיחקיוםללא,(להפךאו)משתפים

וביןהמשתףהגורםביןהתייעצותמתקיימתשבותהליך
ידיעללבסוףמתקבלותוההחלטות,משתפיםשאותוהגורם
המשתףהגורם

החלטותבקבלתמלאיםשותפיםהםאנשיםשבותהליך
לחייהםבנוגע
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לפי דרגת השותפות, שיטות וכלים למימוש שותפות
לשותפותמכווןהפיילוט.השותפותמימושב להשתמשנהוגשבהםושיטותכליםיששותפותדרגתלכל

.החלטותקבלתבמתמשכת

קבלת החלטות
קבוצת מנהיגות/קבוצת עבודה

קבוצת דיון משפחתית

דיאלוג פתוח

עמיתים מומחים

Local Area Coordination

מיזם משותף

PBתקציב משתף 

שולחן עגול

האקאתון

התייעצות
פרלמנט אזרחים/ועדות ייעוץ

אתר היוועצות מקוון

קבוצות מיקוד

כנס

שולחן עגול

ראיונות

סקרים

העברת מידע
מדיה חברתית

מנגנון לקבלת תלונות

סקרים

שאלון שביעות רצון

פעמית -כלים לשותפות חד כלים לשותפות מתמשכת
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מרחבי השפעה בתהליכי שותפות
מדינה

פרט

רשות מקומית

מדינה :השותפותמתהליךהמושפעיםהאנשיםהיקףעלמצביעיםהשפעהמרחביארבעה

ושלהמוגבלותעםהאדםשלהאישייםלחייוהנוגעותלהחלטותמתייחס–הפרטשלההשפעהמרחב▪

משפחתובני

מסויםבשירותהמשתמשיםלכללהנוגעותלהחלטותמתייחס–השירותשלההשפעהמרחב▪

ברשותמוגבלותעםהאנשיםלכללהנוגעותלהחלטותמתייחס–המקומיתהרשותשלההשפעהמרחב▪

מסוימתמקומית

במדינהמוגבלותעםהאנשיםלכללהנוגעותלהחלטותמתייחס–המדינהשלההשפעהמרחב▪

פרט ושירות–לפיילוט שמקדם הפורום נבחרו שני מרחבי השפעה 
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(המשך)מרחבי השפעה בתהליכי שותפות 

עיצוב וקביעת המדיניות  , תכנוןרשות מקומית 

ברמה המקומית

עיצוב וקביעת המדיניות ברמה המדינית, תכנוןמדינה

;מחלקה לשירותים חברתיים;תוכנית טיפול אישיתפרט

ועדות אבחון של המוסד לביטוח לאומי

מדיניות במסגרות בקהילה ובמסגרות דיורשירות
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יובנו הקשרים והחיבורים בין מרחבי  , כחלק מן ההבנה ולפיה האדם עצמו הוא מטרת השותפות▪

ההשפעה השונים

נקודות המפגש  יהויהוא אמצעי להבנת החיבורים בין מרחבי ההשפעה באמצעות ז' מסע לקוח'▪

הבנת החוויה שלו בנקודות המפגש ושיפורה, של הלקוח עם השירות

חשיבות הקשר והחיבור בין מרחבי  
מדינה–רשות –שירות –פרט : ההשפעה



הצורך בשותפות3.2

8



24

,  נקודות זמן בחיי האדם, מרחבי ההשפעה
וקבוצות באוכלוסייה שבהן עלה צורך בשותפות

בראיונות ובקבוצות המיקוד עלה צורך רב בתהליכי  , על אף קיומן של יוזמות ראשונות של שותפות בשטח
נמצאו  , נוסף על כך. בכל אחד מארבעת מרחבי ההשפעהצורך זה בתהליכי שותפות נמצא . שותפות

.נקודות זמן בחיי האדם עם מוגבלות שבהן היעדר השותפות מורגש במיוחד

.כך פוחתת יכולתן להשפיע על קבלת החלטות, ככל שקבוצות באוכלוסייה מרוחקות ממוקדי הכוח

הורים לאנשים עם מוגבלות  ▪
(ראו נספח ג)
אנשים עם קושי לתקשר ▪
במיוחד נשים, אוכלוסייה ערבית▪
עם  ( ויותר45בני )מזדקנים ▪

מוגבלות שכלית התפתחותית
אנשים עם התנהגות מאתגרת▪
ילדים עם מוגבלות▪

אישיתטיפולתוכניתגיבוש▪
אבחוןשלתהליכים▪
החינוךבמערכתהלימודיםסיום▪
עצמאייםלמגוריםהביתמןיציאה▪
עבודהמקוםחיפוש▪
זוגיתיחסיםלמערכתכניסה▪

באוכלוסייהקבוצות נקודות זמן מרחבי השפעה

פרט▪
שירות▪
מקומיתרשות▪
מדינה▪



מודלים של תהליכי שותפות3.3

8
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?  מהו מודל של שותפות

,מוגדרותומטרותיעדאוכלוסייתהכולל,בהווהמתקייםאובעברשהתקייםשותפותתהליךהואמודל
.ספציפייםשותפותובכליבשיטותשימושנעשהובמסגרתו

,החלטותבקבלתמשפחותיהםובנימוגבלותעםאנשיםשללשותפותבמודליםהתמקדנובמחקר
ושלהפרטשלההשפעהבמרחב(החלטותבקבלתשותפות)שותפותשלביותרהגבוההבדרגה

^השירות

בחירות אלה מבוססות על החלטות שקיבלו הצוות המוביל וועדת ההיגוי בנוגע לפיילוט^
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^חלוקה טיפולוגית של המודלים

עםאנשיםבקרבבמיוחד,החלטותקבלתלצורכישימושנעשהשבהםרביםמודליםאותרובמחקר
מרחב,הפרטמרחב–השוניםההשפעהבמרחבימודליםנבחנוכןכמו.משפחותיהםובנימוגבלות
.המדינהומרחבהמקומיתהרשותמרחב,השירות

והם,מוגבלותעםאנשיםעבורהקיימיםהמודליםשלטיפולוגיתחלוקהנעשתההמחקרבמסגרת
המודליםעוסקיםשבהםהנושאים,השוניםההשפעהמוקדינבחנו–ההשפעהמרחבילפינותחו

.עבודהודרכיתועלות,השפעהמרחבבכל

.ושירותפרט–הפיילוטלצורכישנבחרוההשפעהמרחבימשניאחדלכלמודליםשנייוצגובהמשך
במרחביבולהשתמשואפשרמסויםהשפעהלמרחבייחודישאינואחדמודליתוארכןכמו

.השוניםההשפעה

לשותפות" נסטה"קטלוג –ראו דוגמה לחלוקה טיפולוגית של מודלים לשותפות ^ 

https://media.nesta.org.uk/documents/co-production_catalogue.pdf
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טיפולוגיה של המודלים 
מרחב ההשפעה של הפרט

מהות המודל
שותפות בגיבוש תוכנית טיפול אישית וקבלת החלטות הקשורות לחיי האדם ומשפחתו

מוקד ההשפעה
חייו האישיים וחיי משפחתו וסביבתו הקרובה–אדם

נושאים
תיווך בין האדם לשירותים ולאנשי מקצוע  , מיצוי זכויות, בניית תוכנית הטיפול, צרכים אישיים
ב"מתאימים וכיו

תועלת ייחודית
,  בסיס ראשוני לכל סוגי השותפויות. התאמה מיטבית של השירותים לצורכי הפרט ולרצונותיו

שותפות עומק עם הפרט ומשפחתו ועבורם
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מהות המודל
דרכי עבודה משותפות לגיבוש המדיניות וההתנהלות בשירות

מוקד ההשפעה
בני המשפחה ואנשי הצוות, כל מקבלי השירות–שירות

נושאים
הפעילויות בשירות  , מערכת היחסים בין הצוות למקבלי השירות, נהלים וכללים בשירות

והתאמתם לצורכי המשתמשים

תועלת ייחודית
פיתוח יחסי אמון בין  , התאמה מיטבית של השירותים לרצונות של מקבלי השירות ולצורכיהם

בניית קהילה, הצוות ובין מקבלי השירות

טיפולוגיה של המודלים 
מרחב ההשפעה של השירות
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מהות המודל
בנוגע למדיניות הרשות ולשירותיה, דרכי עבודה משותפות ברמת הרשות

מוקד ההשפעה
אנשים עם מוגבלות שגרים בתחומי הרשות ובני משפחתם–מקומית רשות

נושאים
נגישות של  , הנגשת שירותים לאנשים עם מוגבלות, שירותים ברמת הרשות וברמה הארצית

שינוי מדיניות ועמדות, מרחבים ומקומות

תועלת ייחודית
פיתוח יחסי  , התאמה מיטבית של החלטות המדיניות לרצונות של מקבלי השירותים ולצורכיהם

ניפוץ סטיגמות ודעות קדומות, עיצוב תרבות שיתופית ובניית קהילה, אמון וטיוב השירותים

טיפולוגיה של המודלים 
הרשות המקומית  מרחב ההשפעה של 
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מהות המודל
בנוגע למדיניות ולשירותים של המדינה  , דרכי עבודה משותפות ברמה הארצית

מוקד ההשפעה
כלל האנשים עם מוגבלות ובני משפחתם–מדינה

נושאים
,  נגישות של מרחבים ומקומות, הנגשת שירותים לאנשים עם מוגבלות, שירותים ברמה הארצית

שינוי מדיניות ועמדות

תועלת ייחודית
ניפוץ סטיגמות  , התאמה מיטבית של החלטות המדיניות לצורכי מקבלי השירותים ולצורכיהם

השפעה על תחומי רוחב רלוונטיים במדינה, ודעות קדומות

טיפולוגיה של המודלים 
המדינהמרחב ההשפעה של 



דוגמאות למודלים במרחב 3.3.1
ההשפעה של הפרט
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Local Area Coordination(LAC)תיאום מקומי  . א

.משפחותיהםולבנימוגבלותעםלאנשיםייעודימודל:ומטרותמאפיינים▪
case))אזורירכזבמינויייחודו managerאתזמןולאורךאישיתשמלווה
,אישיתטיפולתוכניתאיתםמגבש,משפחתוואתמוגבלותעםהאדם
ובה,אלהשירותיםוביןבינםומקשרהמקומיתבקהילהשירותיםמאתר

אישילליוויאחראיהאזוריהרכז.האדםשלבמצבושינוייםאחרעוקבבעת
ויוצרמוגדרגאוגרפיבאזורומשפחותאנשיםעשרותכמהשלומתמשך
המקומיתהקהילהוביןאלהאנשיםביןחיבורים

Government)נוספותבמדינותבהמשךשאומץאוסטרלימודל:מקור▪ of
Western Australia , 2016; NESTA, 2012)

באזורהגריםמשפחותיהםובנימוגבלותעםאנשים:יעדאוכלוסיות▪
מסויםגאוגרפי

שביעותהראואוסטרליהממשלתשלהערכהמחקרי:התוכניתהערכת▪
גבוההיעילותוכןהמקצועאנשיושלהשירותמקבלישלמאודגבוההרצון

Government)תועלת-עלותשלבמונחים of Western Australia , 2016)
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(ם"קד)קבוצת דיון משפחתית . ב

ומנהלמנחהזהלתפקידשהוכשרייעודימקצועשאישמשפחתיתדיוןקבוצת:ומטרותמאפיינים▪
בני,מוגבלותעםהאדםביןמובנהדיוןמנחהולבסוףמוביל,מכין,מתכנןהמנחה.(ם"קדמנחה)

מובנהתהליךלאחר.שוניםשירותמתחומירלוונטייםמקצועואנשיוהמורחבתהגרעיניתהמשפחה
אחראיהמנחה.ליישומהומחויביםאישיתטיפולתוכניתיחדמגבשיםהשותפיםכל,ומשותף
.התוכניתיישוםאחרמתמשךלמעקב

Frost;2020',ואחשמר)רבותבמדינותהיוםומיושםזילנדבניובמקורשפותחמודל:מקור▪ et al,
2014).

עבורגםיעילהנמצאההשיטהאךבסיכוןונוערילדיםעבורשימושעשהנבמודל:יעדאוכלוסיות▪
.מוגבלותעםוילדיםאנשים

10
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(המשך( )ם"קד)קבוצת דיון משפחתית . ב

במסגרת.חוקעוברנוערעבורבמודלשימושעושההישראליתם"קדעמותת:ליישוםדוגמאות▪
נפגע,משפחתובני,הפוגעהנערובהשתתפותם"קדמנחהבהנחייתמפגשנערךהתוכנית
יישמוהמודלאת;הדדיהסכםומתגבשהעבירהנידונהבמפגש.הצדדיםשניונציגיהעבירה

אשלים-ישראלוינט'ג,הקליטהמשרד,החברתייםוהשירותיםהרווחה,העבודהמשרדלאחרונה
.והערכהטיפולתכנוןלוועדתלחלופהבפיילוטמוזאיקהועמותת

בהפחתתלמשל,המודליעילותעלהצביעואשרהערכהמחקריכמהנערכו:התוכניתהערכת▪
2015Onrust)תמיכהברשתותוחיזוקהמשפחהשלהחייםבאיכותשיפור,הילדשלהסיכון et

al.,;קשייםמתעורריםהמודלביישום,זאתעם.(2007,ידגרושמעיהריבקין;2015',ואחאזרחי,
.(2020',ואחשמר)הארוךהכנהתהליךכגון

10
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לפי שלושת שלבי השותפות  , מודלים ברמת הפרט
(יישום ההחלטות, מהלך השותפות, הכנה)

יישום ההחלטותשותפותמהלך ה הכנה לשותפות

LAC▪מינוי והכשרה של רכזים אזוריים
גיבוש מודל לוגי  ▪
קביעת מדדי הצלחה לטווח הקצר  ▪

והארוך

:הרכז אחראי ל
, ליווי אישי של האדם ומשפחתו▪

,  לרבות סיוע במיצוי זכויות
בהתאמת השירותים ובשימוש 

מיטבי בהם
פיתוח רשתות תמיכה לא  ▪

פורמליות ויצירת קהילה

הטמעה במערכת  ▪
השירותים הקיימת

תיאום בין המשרדים  ▪
והשירותים

הערכה על פי המדדים  ▪
שנקבעו

מינוי והכשרה של מנחים האחראים ▪ם"קד
ם"קדלמפגשי 

קביעת הגורם המפנה▪

ם"לקדהפניה ▪
הכנה של המנחה למפגש כחלק  ▪

מן התהליך
קיום המפגש בהנחיית המנחה  ▪

,  ובהשתתפות האדם עם מוגבלות
בני המשפחה ואנשי מקצוע  

רלוונטיים
גיבוש תוכנית אישית ויישומה▪

מעקב ותיאום בין הגורמים  ▪
,  האדם)המעורבים 

(המשפחה ואנשי מקצוע
הטמעה במערכת  ▪

השירותים הקיימת 



במרחב דוגמאות למודלים 3.3.2
ההשפעה של השירות

13
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גיבושומטרתההשירותולמקבליהמקצועיהצוותלאנשיהמשותפתקבוצה:ומטרותמאפיינים▪

,קבועהבתדירותמתכנסיםוחבריה,יותראואחדמנחהלקבוצה.בשירותוההתנהלותהמדיניות

מקדםהמודל.מראשקצובזמןפרקבמהלךגםלעיתיםאך,ממושכתתקופהבמשךכללבדרך

,בשירותהמשתמשיםלכללוהפצתןמשותפתהחלטותוקבלתדיוניםבאמצעותשותפותישירות

שבמסגרתובכךשותפותתהליכיבעקיפיןמקדםהמודל,מזויתרה.השירותולהנהלתהצוותלאנשי

להמחוצההןבקבוצההן,שוניםחייםבמישוריעצמםעל'לסנגר'כיצדהקבוצהמשתתפילומדים

(2018',ואחקריים)ובעולםבארץנרחבבשימוש:מקור▪

ובנימוגבלותעםאנשיםובהן,מגוונותבאוכלוסיות,דיורבמוסדותמיושםהמודל:יעדאוכלוסיות▪

משפחותיהם

סנגור עצמי/ קבוצת מנהיגות . א

10
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מנהיגותקבוצת;"ישראלאלווין"ושלשפיראאיזיביתשלעצמילסנגורקבוצות:ליישוםדוגמאות▪

אשדודבעיר"לילך"יוםבמסגרתשכליתמוגבלותעםלילדיםהוריםשל

העצמיהביטחוןאתמחזקתעצמילסנגורבקבוצההשתתפותכיצדהמדגיםמחקר:המודלהערכת▪

(2018,הירשברג)מוגבלותעםילדיםבקרב

(המשך)סנגור עצמי / קבוצת מנהיגות . א

10
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מועצות/ נציגות בוועדים מנהלים . ב

מנהליםבוועדיםמשתתפיםמשפחותיהםובניהשירותמקבלישלנציגים:ומטרותמאפיינים▪
עלאמצעיתבלתיהשפעהמאפשרתוהשתתפותם,השונותברמותהשירותשלובמועצות
המתקבלותההחלטות

Omeni;2019',ואחבלקין-מהכני)ובעולםבארץנרחבבשימוש:מקור▪ et al., 2014)

משפחותיהםובנימוגבלותעםאנשיםובהן,מגוונותאוכלוסיותבקרבמיושםהמודל:יעדאוכלוסיות▪

:ליישוםדוגמאות▪

שניםבארבעפעםנבחריםהם.מוגבלותעםאנשיםשנישלנציגותישאקיםעמותתשלבוועד▪
העמותהשלהעצמיהסנגורקבוצות25-ב,ומהםהמשתתפיםידיעל

בארץהשונותהדיורממסגרותדייריםהורימשתתפיםאקיםעמותתשלהארציההוריםבוועד▪

10
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לפי שלושת שלבי  , סיכום המודלים ברמת השירות
(יישום החלטות, מהלך השותפות, הכנה)השותפות 

כך שאנשים עם מוגבלות ישתתפו השתתפות שווה ומלאה בתהליך, חושית ופיזית, תקשורתית, מבחינה קוגניטיבית–תפקיד המאפשר הוא הנגשת כלל שלבי השותפות ^ 

יישום ההחלטותשותפותמהלך ה הכנה לשותפות

קבוצת  
מנהיגות  

סנגור  / 
עצמי  

הכשרת לבבות▪
מנחה וגורם  )גיוס הצוות המוביל ▪

(מתכלל
משתתפים  15-8גיוס ▪
קביעת נהלים ברורים▪
קביעת מדדים להצלחה▪
שיעזרו בתקשורת^ מינוי מאפשרים▪

כולל  , הכנה לקראת כל מפגש▪
ארגון ותכנים

קיום מפגשים קבוצתיים סדירים  ▪
( מפעם בשבוע ועד פעם בחודש)
קביעת כללי דיון ותיאום ציפיות▪
בחירת הנושאים לדיון יחד עם  ▪

הקבוצה

מעקב שוטף של הצוות  ▪
המוביל

מפגשים לחשיפה ולדיון  ▪
עם ההנהלה והצוות

עדכון ודיווח בנוגע ליישום▪
מדידה והערכה▪

נציגות  
בוועדים  
מנהלים

קבלת תמיכה בקרב ההנהלה והוועד  ▪
המנהל

הכנה ולמידה של , הכשרת לבבות▪
הצוות ושל מקבלי השירות ובני  

משפחותיהם
קביעת נהלים ברורים ומדדים  ▪

להצלחה
מתכללמינוי גורם ▪

גיוס ובחירה מייצגת של , יישוג▪
נציגים  

,  השתתפות מלאה בכל דיוני הוועד▪
כולל בחירת הנושאים לדיון

,  פישוט לשוני)הנגשה מלאה ▪
('מאפשרים וכו

מעקב אחר יישום  ▪
ההחלטות 

דיווח ומשוב על , עדכון▪
התנהלות הוועד  

מדידה והערכה▪



דוגמה למודל המתאים  3.3.3
למרחבי השפעה שונים



43

Experts from Experience–מומחים מניסיון 

צוותיםכחברי–משפחותיהםובנימוגבלותעםאנשים–מניסיוןידעבעלישלשילוב:ומטרותמאפיינים▪

כמטפליםאו(השירותשלההשפעהבמרחב)עצמילסנגורקבוצותאומנהיגותקבוצותכמנחי,מקצועיים

.(הפרטשלההשפעהבמרחב)פסיכיאטרייםחוליםבתישלהטיפוליבמערך

.נפשיתמוגבלותעםאנשיםבקרבבמיוחד,רבותאוכלוסיותבקרבשונותבמדינותמאודנפוץ:מקור▪

.משפחותיהםובנימוגבלויותעםאנשיםלרבות,יעדאוכלוסיותשלרחבבמנעדמיושםהמודל:יעדאוכלוסיות▪

מתמודדי,2014משנתהחלה"לשמעמותתשהפעילה"מומחיםעמיתים"תוכניתבמסגרת:ליישוםדוגמה▪

לבריאותהמרכזשלהמקצועיבמערךשולבוייעודיתהכשרהועברושלהםההחלמהבתהליךשהתקדמונפש

.שבעבבארהנפשלבריאותובמרכזבעכו"מזור"הנפש

סייעו לאפיין את תפקיד העמיתים בבתי החולים הפסיכיאטריים ואישרו  ממצאי מחקר הערכה :מדידה והערכה▪

לצוות ולבני המשפחה וכן אישרו את הצורך בהדרכה ובליווי שוטף שלהם בבית , את חשיבותו למטופלים

(.2021', הלפרין ואח)החולים 
10



פרקטיקות מיטביות לשותפות3.4

8
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?מהי פרקטיקה מיטבית
וליישםלהכירשיש(פרקטיקות)פעולהודרכיעקרונותשלהמתודולוגיההיאהחלטותבקבלתשותפות▪

בסיסיתנאיהואאלהפעולהודרכיעקרונותפיעלהשותפותיישום.השותפותשלמיטבימימושלצורך
.מיטיבהשותפותלהבטחת

.מראשמוגדרותמטרותלקידוםויעילהמומלצתפעולהדרךהיאמיטביתפרקטיקה▪

.ביותרהטובהבדרךשותפותמייצריםכיצדהשאלהעלעונההשותפותבתחוםמיטביתפרקטיקה▪

.ההחלטותיישום,השותפותמהלך,הכנה:השותפותשלבישלושתלמתייחסותמיטביותפרקטיקות▪
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^הכנהשלב הפרקטיקות מיטביות ב

,  ידע ומיומנויות, אפיון ניסיון קודם: לאפיין את רמת המוכנות של השירות לתהליכי שותפות
.ב"מוכנות להקצאת משאבים וכיו

נספח דראו ^

על המשתתפים המגויסים לתהליך לייצג את : להקפיד על גיוס מגוון ורלוונטי של משתתפים
עם זאת יש לדאוג כי מספר האנשים  . מגוון האנשים שעליהם ישפיעו ההחלטות המתקבלות

.המגויסים יאפשר תהליך מועיל ויעיל

,  ההכשרות ייסובו סביב שינוי ביחסי כוחות: לקיים הכנה לכלל השותפים ולהכשיר את הלבבות
.ב"גישור על פערים וכיו, דרכים ליצירת אווירה טובה ויחסי שוויון, לגיטימציה לסוגי הידע השונים

יש לייצר עוגנים מנהליים בארגון שבו השותפות  : לקבוע נהלים להבניה ולהסדרה של השותפות
.ובהם נהלים כתובים המחייבים קיום הליכי שותפות, מיועדת להתרחש

שותפות היא הליך הדורש משאבים ויש להקצותם מראש  : זמן וכוח אדם, להקצות משאבי כסף
.בהתייחס למשאבים קיימים לעומת משאבים חסרים, ובשקיפות מלאה

יישום ההחלטותשותפותמהלך ה הכנה לשותפות
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מיטביות במהלך השותפותפרקטיקות

יש להתחיל משיח על הסכמות כדי לאפשר התקדמות ולמנוע עצירה  : להתחיל מן ההסכמות
.ההסכמות בדרך מכבדת-כמו כן יש לנהל את אי. של התהליך

כדי להגיע לשיח מיטבי בתהליך  : "כניסה לנעלי האחר"להשתמש בטכניקה ובתפיסה של 
.למשל דרך שאילת שאלות, יש להבין את תפיסתו של הזולת במגוון דרכים, השותפות

חשוב מאוד להגיע להכרעות בנושאים השונים כדי למנוע תסכול ולייצר  : להקפיד להגיע להכרעות
.בד בבד עם מתן נימוק ברור בנוגע לסיבה שבעטיה התקבלו ההחלטות, התקדמות ממשית

יישום ההחלטותשותפותמהלך ה הכנה לשותפות



48

פרקטיקות מיטביות בשלב יישום ההחלטות

21

בשלבים הראשונים של התהליך יש  : למדוד ולהעריך את תהליך השותפות ואת תוצאותיו
.למידה ושיפור, ובהמשך יש לבחון את מידת השגתן לצורך הפקת לקחים, להגדיר את מטרותיו

יש לעקוב ברציפות אחר תהליכי יישום ההחלטות שהתקבלו  : לעקוב אחר יישום ההחלטות
.בתהליך השותפות

את השותפים  לעדכן בהחלטות חשוב : לעדכן את כל השותפים בנוגע להחלטות שמתקבלות
.אך מושפעים מן ההחלטות, ואת מי שלא השתתפו בתהליך

להציג את ההחלטות בוועדות  , למשל:להפיץ את ההחלטות בקרב מקבלי החלטות רלוונטיים
כדי להרחיב את מעגלי  ( כגון ועדות בכנסת וועדות ביישוב)העוסקות בנושאים הנוגעים להן 

.אם הדבר רלוונטי, ההשפעה

יישום ההחלטותשותפותמהלך ה הכנה לשותפות
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פרקטיקות מיטביות לאורך כל תהליך השותפות

,  מבחינה קוגניטיבית, על התהליך להיות מונגש הנגשה מלאה: להקפיד על הנגשת התהליך
.ב"תקשורתית וכיו, חושית, פיזית

יש להקפיד על ניהול שיח בגובה העיניים בין השותפים  : להקשיב ולנהל שיח בגובה העיניים
התקשורת בין כלל  . ידע מקצועי וידע מניסיון–בהתבסס על שוויון בין סוגי הידע , השונים

.השותפים צריכה להתבסס על כבוד ועל הקשבה הדדית

תיאום  , לרבות הגדרת מטרות, יש לחתור לשקיפות מלאה והדדית: לקיים את התהליך בשקיפות
.ציפיות ובחירת תחומי השותפות המהותיים

יישום ההחלטותשותפותמהלך ה הכנה לשותפות



:  ממצאים מיום העבודה3.5

פרקטיקות מיטביות בתהליכי שותפות
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רקע על יום העבודה  

ופרקטיקותדיון ופיתוח של מודלים : מטרה▪
.מיטביות לקראת פיתוח הפיילוט

ובהם  , משתתפים70-יותר מ: משתתפים▪
אנשי  , בני משפחה, אנשים עם מוגבלות

נציגי המחלקות  , אקדמיה ואנשי מקצוע
,  לשירותים חברתיים ונציגי מינהל מוגבלויות

נציגי עמותות וארגונים  , נציגי השלטון המקומי
.וינט ישראל'חברתיים ונציגי ג

ליבת היום הייתה  ; ארבע שעות בזום: פעילות▪
הדיון עסק בתיאורי  . דיון בקבוצות קטנות

מקרה הממוקדים במרחב ההשפעה של  
.  הפרט ובמרחב ההשפעה של השירות
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כללי: תובנות מרכזיות

בנוגעהמחקרמממצאירביםאוששו,בפרטהקטנותבקבוצותובדיוניםבכללהעבודהיוםבמהלך
:ובעיקר^,מיטביותלפרקטיקות

.החלטותיישום,השותפותמהלך,הכנה:פעולהשלבישישהבנה▪

כולל,השותפותלתהליךההכנהשלבעלהמשתתפיםמרביתידיעלמיוחדדגששימת▪
.(אותהללמודשצריךכשיטהשותפות)השותפיםלכלמקצועיתוהכשרהלבבותהכשרת

תקנותהגדרת,מנגנוניםהקמת)השותפותתהליךשלולמיסודלהסדרהרבהחשיבות▪
.(האחריותתחומיהגדרת,השותפותבתהליךוקבועיםסדיריםמפגשיםקביעת,ונהלים

העבודהליוםההכנהלשאלתתשובות:הנספחראו^
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תובנות מרכזיות בנוגע למרחבי ההשפעה

:הפרטבמרחבדגשים

וביןהאדםביןתיווךלצורך'משמעותיאחר'שלמעורבות,מתמשךתהליך,אישית-ביןתקשורת▪
,הצוותאישופניותאישי-הביןהקשרוסדירותרציפות,(האדםרצוןולפיהצורךבמידת)מקצועאנשי

.(משברמצבי,למשל)משתניםלמצביםגמישות

:השירותבמרחבדגשים

קבוצתיסנגור/הוריםאודייריםקבוצת/מנהיגותקבוצת:מנגנוניםהקמת▪

.מנהליםובוועדיםמנהיגותבקבוצתלדיוןוהנושאיםהנציגיםבבחירתהשותפותחשיבות▪

.ביתיות-חוץבמסגרותהביתיותתחושתלהגברתכמנגנוןשותפות▪



,  סיכום. 4
כיווני פעולה והמלצות  
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סיכום

בשותפותצורך1.

הורים,מוגבלותעםאנשיםבקרבהחלטותבקבלתשותפותתהליכישלראשוניותיוזמותשישנןאףעל
,פרט–ההשפעהממרחביאחדבכל,בשותפותרבצורךעלמצביעיםהמחקרממצאי,מקצועואנשי
.ומדינהמקומיתרשות,שירות

השפעהמרחבילפיחלוקה–לשותפותמודלים2.

,שירות,פרט–ההשפעהמרחביפיעלהחלטותבקבלתלשותפותהמודליםאתולאפייןלמייןאפשר
רביםמשותפיםורכיביםמאפייניםמסויםהשפעהלמרחבהמתאימיםלמודלים.ומדינהמקומיתרשות

.ייחודייםומאפייניםהבדליםבצד

מיטביותפרקטיקות3.

לוהייחודיותמיטביותפרקטיקות(ההחלטותויישוםהשותפותמהלך,הכנה)השותפותמשלביאחדלכל
.התהליךכללאורךהמתקיימותפרקטיקותבצד

.  שנועדה לתת מענה לצורכי השותפים, סדורהמתודולוגיה שותפות בקבלת החלטות היא
.מיטביותפרקטיקותהיא מתבצעת באמצעות מודלים שונים ויש ליישמה על פי 
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כיווני פעולה

:פיילוטהיתוחלפפעולהכיווניכמהעוליםהמחקרמן

,לרשותוהעומדוהתקציבמטרותיו,הפיילוטאופיעלשיתקבלולהחלטותבהתאם:המודלהרכבת1.
מהם'לתפור'והרלוונטיההשפעהלמרחבהמתאימיםהשוניםהמודליםמןרכיביםלאמץמומלץ

.המסוימתלשותפותביותרהמתאיםהמודלאת

לפרקטיקותלהתייחסחשוב,אחראוזהבמודללבחירהקשרללא:מיטביותבפרקטיקותשימוש2.
.לפיהןלתהליךולהיערךהשותפותלקיוםהמיטביות

מיוחדתובולטותהתייחסותקיבלושתיים,השונותהמיטביותפרקטיקותהמבין:והסדרההכנה3.
שלמיומנויותלפיתוחמקצועיתוהכשרהלבבותהכשרתכולל,הכנה–שהתקייםהעבודהביום

.השותפותתהליכישלוהבניהוהסדרה,שותפות
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המלצות בנוגע להכשרה מקצועית

.מבליטים את הצורך בהכשרה מקצועית לתהליך שותפות, ובייחוד תוצרי יום העבודה, ממצאי המחקר

אנשים  , קובעי מדיניות, עבור אנשי מקצועסדנאות מומלץ לפתח את ההכשרות המקצועיות באמצעות 
.עם מוגבלות ובני משפחה

הכרה בידע מניסיון כתשתית ערכית  : עיקרון מנחה▪

:  בין הנושאים לדיון בסדנה▪

תרומות ותועלות אפשריות לעומת אתגרים וחסמים▪

לכוחות ולאינטרסים של כל אחת מן הקבוצות המעורבות  , תיאום ציפיות בנוגע לצרכים▪
בשותפות  

ובהן הנגשה מלאה ותקשורת מקדמת שותפות, דרכי יישום מיטביות לתהליך השותפות▪
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המלצות בנוגע להסדרה והבניה

.  ממצאי המחקר מדגישים את חשיבות ההסדרה כאמצעי למיסוד השותפות לטווח ארוך

:מומלץ לקדם את הסדרת תהליכי השותפות על ידי

בארגוןמנגנוני עבודה סדירים יצירת נהלים ברורים לשותפות כחלק מ▪

של כל השותפים לתהליךמחויבויותבצד הסמכויותגיבוש ה▪

מפגשים קבועים וסדירים  הבניה של ▪

(במרחב ההשפעה של הפרט)בין אנשי המקצוע ובין האדם עם מוגבלות ומשפחתו ▪

של קבוצת מנהיגות או של הוועד המנהל ובהם ישתתפו נציגיהם של מקבלי השירות או  ▪
(במרחב ההשפעה של השירות)בני משפחתם 

כולל מאפייני האוכלוסייה  , (תוכנית עבודה סדורה)' מודל לוגי'השותפות ובניית מטרותהגדרת ▪
תפוקות ותוצאות לטווח הקצר והארוך, משאבים נדרשים, וצרכיה



מקורות והמלצות לקריאה. 5
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מקורות
משרד . כהליך חלופי לנוער עובר חוק( ם"קד)מחקר הערכה על תוכנית קבוצות דיון משפחתיות (. 2015. )י, ולבד. ג, חן, .י, חסידה, .א, רוזינר, .י, אזרחי▪

.  הרווחה והשירותים החברתיים, העבודה

אוניברסיטת  .חיבור לשם קבלת תואר דוקטור לפילוסופיה.  פרדיגמה משפטית חדשה. הורות במוגבלות": לא כנגד כל הסיכויים"(. 2017. )מ, עם-איש▪
חיפה

-סקירה בין–האתגרים ועקרונות הפעולה המיטביים , מנגנוני השיתוף: שיתוף מקבלי השירות בפיקוח על שירותים חברתיים. (2020. )א, זוהר-ולוי. ה, דולב▪
.ברוקדייל-וינט'ג-מכון מאיירס, 20-821-דמ. לאומית

.  בית איזי שפירא. סנגור עצמי והתפתחות העצמי(. 2018. )י, הירשברג▪

:  176מפעלים מיוחדים -המוסד לביטוח לאומי. עמיתים מומחים בבתי חולים פסיכיאטריים(. 2021. )י, ואריה. א, יעקב-בנדס,  .ג, הלפרין▪
https://www.btl.gov.il/Publications/Special_Activities_publications/Documents/mifal_176.pdf

.ח"מט. דוח מסכם–הערכת פיילוט שיתוף ציבור (. 2019. )ת, ומסרי, .א, צירולניקוב, .ט, בלקין-מהכני▪

.  משרד ראש הממשלה, אגף ממשל וחברה.מדריך שיתוף ציבור בעבודת הממשלה(. 2017. )ס, וורדי. ת, פלד אמיר▪

.  אמנת שותפות אסטרטגית לקידומם ושילובם של אנשים עם מוגבלות בחברה(. 2018)' שותפות פורצת מוגבלות'פורום ▪

מסיסמה למציאות עבור אנשים עם מוגבלות –שום דבר עלינו בלעדינו : התשמע קולי(. 2018. )ג, ושוורץ. ד, ברק, .ש, סדובניק, .ש, קמינסקי, .י, קריים▪
.  בית איזי שפירא. שכלית התפתחותית

ברוקדייל  -וינט'ג-מכון מאיירס. 07-491-דמ. קבוצות דיון משפחתיות לנוער עוברי חוק. מ.ד.קהערכת תכנית (. 2007. )ס, ידגר-ושמעיה. ד, ריבקין▪

-113' עמ. )מקראה: לימודי מוגבלות(. 'עור)מזרחי . וו, איכנגרין. א, קנטר. א, זיו. נ, מור. ש: בתוך. המודל החברתי של המוגבלות(. 2016. )ט, שייקספיר▪
.  ליר והוצאת הקיבוץ המאוחדוןמכון (. 91

ס לעבודה סוציאלית  "ביה. לרווחת הילד( קבוצת דיון משפחתית)ם"קדמודל : סקירת ספרות(. 2020. )וסרי לוי ב. מ, אלקיים, .ד, גוטמן, .ג, ביטון. א, שמר▪
.  האוניברסיטה העברית בירושלים, ולרווחה חברתית

https://www.molsa.gov.il/CommunityInfo/ResearchAndEvaluation/tb_ResearchesAndPublications/%D7%93%D7%95%D7%97%20%D7%A7%D7%93%D7%9D%20%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%92%D7%A9%20%D7%A1%D7%95%D7%A4%D7%99%20-%2018-7-16.pdf
https://www.beitissie.org.il/kb/wp-content/uploads/2018/10/--------------------------------------------------------.pdf
https://www.btl.gov.il/Publications/Special_Activities_publications/Documents/mifal_176.pdf
file:///C:/Users/RevitalAm/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/7XE0WBCB/התשמע%20קולי:%20שום%20דבר%20עלינו%20בלעדינו%20–%20מסיסמה%20למציאות%20עבור%20אנשים%20עם%20מוגבלות%20שכלית%20התפתחותית
https://brookdale.jdc.org.il/publication/evaluation-kedem-program-family-group-conferences-youth-offenders/
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:נספח א
–' שותפות פורצת מוגבלות'פורום 

אמנת שותפות אסטרטגית 
לקידומם ולשילובם של אנשים  

עם מוגבלות בחברה
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מתוך המבוא לאמנת שותפות אסטרטגית לקידומם  
ולשילובם של אנשים עם מוגבלות בחברה

לוהניתניםלשירותים,חייולאורחבאשרלהחלטהיסודזכותבעלהינושבמרכזהאדם▪

.חיהואשבההקהילהולאופי

מקריםבאותםגםשבמרכזלאדםשמורהלמימושםולשאוףרצונותיואתלבטאהזכות▪

.לסביבתוהמובןבאופןאותםלבטאמתקשההואשבהם

מלאיםשותפיםלהיות,הענייןלפי,נציגיואומשפחתוובנישבמרכזהאדםשלזכותו,מכאן▪

שבהוהחברההקהילהולעיצובהפרטייםלחייוהנוגעותההחלטותקבלתבתהליכיושווים

.חיהוא
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של אמנת שותפות אסטרטגית  " אני מאמין"מתוך ה
לקידומם ולשילובם של אנשים עם מוגבלות בחברה

מן הרמה  : זכות הבחירה ונטילת חלק בקבלת החלטות חלה בכל מישורי החיים של האדם שבמרכז▪
.הפרטית ועד לשותפות בעיצוב סביבתו והשירותים הניתנים בקהילה שבה הוא חי ובמדינה בכלל

מתוך כך . כולנו זקוקים לשינוי תודעה מעמיק באשר לתבניות המחשבה והפעולה שלנו עד כה▪
של האדם שבמרכז עם כל  , מעשית ובת קיימא, אנחנו מציעים לקיים שותפות עומק רעיונית

...  גורמי מערכת התמיכה שלו

שאצל האדם שבמרכז ואצל כל אחד מגורמי התמיכה שלו קיים ידע ייחודי בעל  , אנו מאמינים▪
נציגיו  , בני המשפחה, יש לראות באדם שבמרכז, לכן. ...תרומה סגולית ומהותית באשר לרווחת חייו

.שותפים מומחים ושווים בכל הקשור לחייווגורמי התמיכה שלו 

כדי  , מנהיגות משותפת של האדם שבמרכז ומשפחתו ומערכות התמיכהאנו מאמינים שנדרשת ▪
באשר לאופיין של  , להוביל ולחולל שינוי מרחיק לכת וחיוני כזה וליצור שינוי תודעה ציבורית

.  של כל אחד ממרכיבי מערכת התמיכה, המשותפות והנבדלות, הסמכויות והמחויבויות



: נספח ב

,  הזדמנויות ואתגרים מרכזיים במחקר
שמקורם באופיו המשתף

8
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שמקורן באופיו , הזדמנויות מרכזיות במחקר
המשתף

משתףמחקרשלמאפייניםבעלכמחקראותוועיצבהמחקריהתהליךעלהשפיעהשותפותנושא▪

וביןהחוקרותצוותביןלשותפותמראשומוגדרותמובנותתחנותתוכננוהמחקרהצעתמשלבכבר▪

הפורום

שלחשוביםבצמתיםמכןולאחרהמחקרהצעתשלוהגיבושהתכנוןמשלבהחל,כךלשם▪

ולקבלהמובילהצוותחבריועםהפורוםחבריעםלהתייעץביקשהמחקרצוות,המחקריהתהליך

.עימםבשותפותהחלטות

ושלהמחקריהמהלךשלהמיטביתההתאמהאתאפשרההמחקריבתהליךהפורוםשותפות▪

.ולמטרותיוהפורוםלצורכיתוצריו
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שמקורם באופיו , אתגרים מרכזיים במחקר
המשתף

רצון לשתף  
ולשמוע  
מגוון של  

אנשים

חשיבות  
הבחירה 

באנשים בעלי  
ידע וניסיון  
רלוונטיים

רצון לשתף שיתוף  
שוויוני את כל 
השותפים בכל  
שלבי תהליך 

ההכנה לפיילוט  

צורך לקבל  
החלטות  

במסגרת הזמן  
והתקציב  
הנתונים

להנגישהשאיפה 
את התהליך 

במלואו ולאפשר  
את השתתפותן  
של אוכלוסיות  

שונות

קושי לייצר שיח  
משמעותי בגובה 

העיניים עבור  
קבוצות שונות לדיון 
בהחלטות מורכבות



שותפות הורים של  : נספח ג

אנשים עם מוגבלות

8
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שותפות הורים

:שותפות הורים של אנשים עם מוגבלות מתייחסת לשני היבטים

על חשיבותה של שותפות זו יש  –קבלת החלטות הנוגעות לחיי המשפחה וההורים עצמם 1.
.  הסכמה רחבה

שותפות כזו היא מאתגרת ויש  –( גם הבוגרים)שותפות הורים בהחלטות הנוגעות לילדיהם 2.
.  בנוגע לה שיקולים בעד ונגד
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קבלת החלטות הנוגעות לחיי המשפחה  . 1
וההורים עצמם  

ישהוריםשותפותשלזההיבטעל,המיקודובקבוצותבראיונותהןלאומית-הביןבסקירההןשעלהכפי
.(2017,עם-איש)רחבההסכמה

:הזהבהקשרהוריםלשותפותהניתנתהרחבההלגיטימציהביסודמונחיםמרכזייםהיבטיםשני

חיי כל המשפחה מושפעים מחלק מן ההחלטות ולהורים תפקיד מרכזי בהחלטות הנוגעות להם▪

מניסיוןוידערצונות,זכויותבעליאקטיבייםכסוכניםהורים▪
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שותפות הורים בהחלטות הנוגעות לילדיהם  . 2

:בעדשיקולים

משפחהבני,מסוימותמוגבלויותשלבמקרה▪
לתווךשיכוליםהיחידיםלפעמיםהם

מוגבלותעםהאדםחווייתאתולהנגיש
המקצועולאנשילסביבה

ילדיהםלייצוגלגיטימיתזכותלהורים▪
(18גילעד)הקטינים

ויכולותכוחותישמשפחהולבנילהורים▪
ומכאןהשונותבזירותנושאיםולקדםליזום

להשפיעיכולתם

בנימשתתפיםשבהםשותפותתהליכי▪
מייצריםמוגבלותעםואנשיםמשפחה
משפחתילשיחהזדמנות

:נגדשיקולים

עםהאנשיםבמקוםההוריםאתלשתףאין▪
היאעצמאיתהחלטותקבלת;עצמםמוגבלות

מוגבלותעםאנשיםשלהיסודמזכויותאחת

זוויותישמוגבלותעםולאנשיםמשפחהלבני▪
הוריםששותפותכך,שוניםושיקוליםראייה
עםישירהשותפותלהחליףיכולהאינה

עצמםהאנשים

על"מגונן"תפקידלאמץנטייהלהורים▪
עללהשפיעשיכולדבר,הבוגריםגם,ילדיהם

שלהםההחלטותקבלת

להתקשותעלוליםמוגבלותעםאנשים▪
הוריהםבנוכחותהאישיתדעתםבהבעת

שיתוף הורים תלוי בהבעת עניין והסכמה של ילדיהם  : הנחת יסוד



: נספח ד

ערכת הכנה ליציאה לשותפות
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החלטות שיש לקבל בשלב ההכנה לשותפות

קידום,המקומיתברשותמוגבלותעםאנשיםבקרבהפנאיפעילויותקידום)?השותפותמטרותמהן✓

(ועוד,בקהילההשתתפות

(מוגבלויותסוגי;והוריםמוגבלותעםאנשים)?היעדאוכלוסייתמהי✓

(ושירותיםמקומיותרשויותשלבחירה)השותפותתתקייםהיכן✓

(הכלליתהארגוניתלתוכניתבהתאם)?התהליךלקיוםהשוניםלשותפיםהמתאיםהעיתוימהו✓

(מדינהאומקומיתרשות,שירות,פרט)?לשותפותביותרהמתאיםההשפעהמרחבמהו✓

עיצוב מאפייני המודל
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החלטות שיש לקבל בתכנון היציאה לפיילוט

?איפה

?היכן ייערך הפיילוט✓
מהי רמת המוכנות של  ✓

השירות שבו מיועד  
על פי  )להיערך הפיילוט 

(^כלי לאפיון

?מי

מי השותפים להוצאת הפיילוט  ✓
?לפועל

מי המשתתפים שיוזמנו  ✓
אנשים עם  )להשתתף בפיילוט 

(?הורים?מוגבלות

?מתי

?מהם לוחות הזמנים✓

כלי שפותח במהלך המחקר ומיועד לבחינת רמת המוכנות של השירות לשותפות^
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החלטות שיש לקבל בתכנון היציאה  
(המשך)לפיילוט 

מדידה והערכה

כיצד תתבצע הערכה ✓
?לפיילוט

כלים ושיטות

שיטות  /באילו כלים✓
?שיתוף ייעשה שימוש

הבניה והסדרה

כיצד מסדירים ומבנים את ✓
?('נהלים וכו, אמנה)התהליך 

?אילו משאבים נדרשים וכמה✓



:נספח ה

תשובות לשאלת ההכנה ליום העבודה 
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תוצאות שאלת ההכנה ליום העבודה  : 4נספח 
(n=30)

17 17

12

9

7 7 7
6 6

0
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6

8

10

12

14

16

18

לקבוע נהלים  
להבניה ולהסדרה של 

השותפות

להקפיד שתהליך  
השותפות יהיה נגיש 

עבור כל השותפים

להקשיב ולנהל שיח 
בגובה העיניים

לקיים הכנה והכשרה  
של כל השותפים

למדוד ולהעריך את 
תהליך השותפות  

ותוצאותיו

להקצות משאבי 
כוח אדם, זמן, כסף

להכשיר לבבות  
לתהליך השותפות

לעקוב אחר יישום  
ההחלטות

להקפיד על גיוס  
משתתפים מגוון  

ורלוונטי

מספר  
הקולות  
שניתן 
לכל 

תשובה

.  כשבוע לפני יום העבודה לכלל המוזמנים, המנטימטרתשובות לשאלת הכנה שהועברה באמצעות יישומון 
אפשרויות3ניתן היה לבחור עד 

?מה הכי חשוב לעשות כדי ליצור שותפות משמעותית בתהליך קבלת החלטות, לדעתך
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