
 

 
 

 27.1.2020 במרכז האדם מפגש
 

 נוכחים
 

 משרד  תפקיד  שם
  קדם מירב

 לנדו גל
 

  לוין עפרי

 חשכ"ל סגנית
 בחשכ"ל שלישי ומגזר רווחה חינוך, תחום מנהל

 
 בחשכ"ל שלישי ומגזר רווחה חינוך, רפרנטית

 האוצר משרד

 עזרא ורד ד"ר
 שלזינגר אלון
 אברמיצקי שיר
  גרשון בן בלה

 הרפואה חטיבת ראש
 הבריאות משרד חשב
 רפואה מנהל תפקידי רכזת

 הנפש ובריאות לאוטיזם מחלקה מנהלת

 הבריאות משרד

  אברמזון רחלי
  נבון מירי

 
 להב גולדנר רוית

 מיוחד חינוך א' אגף מנהלת
 הכלה חנ"מ, חוק יישום בכיר אגף מנהלת

 והשתלבות
 הכלה מ,ʺחנ חוק יישום בכיר אגף מנהלת ס.

 והשתלבות
 

 החינוך משרד

 שמיס מארק
 

 אזרן ויויאן
  ויסמן אילתי רויטל

 ותכניות הכרה הערכה, – בכיר אגף מנהל
 מוגבלויות במנהל
 קהילה בכיר אגף מנהלת
  יום מסגרות תחום מנהלת

 העבודה, משרד
 והשירותים הרווחה

 החברתיים

 לאומי ביטוח   אליאסיאן לודמילה

 כץ דורון קרן
 

 לב אבי
 פיאסצקי חי

 ברמר יאנה
 

 ואיכות משאבים מיצוי אזוריות, תחום מנהלת
 השירותים

 תכניות מנהל
 תכניות מנהל
 תחום רכזת

 אלכא ג'וינט

  הבסיסי למהלך אסטרטגי יועץ פריינד מיכה

 
 

 המפגש: מטרות

 פעולה: צוותי שני הזנקת  

  הטיפולי' 'הרצף     –

 ורביעיות' שלישיות 'הסעות     –
 הזכאות בסוגיית הבסיסי למהלך הקשור בכל פעולה ודרכי פרמטרים קביעת 

 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 

 בינוני - קצר לטווח פתרונות צוותי מפגש
 במפגש - הצוות בעבודת לקידום חשובים יעדים וסימון התנעה למפגש נפגש השירותי הרצף צוות

 נוכחים יהיו בריאות שגם חשוב כי הבנה תוך לחינוך, רווחה בין והממשקים ברצף הפערים דוברו
  הבאים: הנושאים סומנו בדיון בדיונים.

 השונים. המשרדים שירותי בין במעבר המרכזיים הצמתים וסומנו שנתי הרב הרצף שורטט 

 משרד גורמי מפנייה. הרתעות – נוסף שירות לקבלת לרווחה לפנות משפחות של קושי 
  הרווחה. משרד לשירותי בהנגשה ההורים עבור כהזדמנויות סומנו החינוך

 הדיונים. להמשך ואפשרויות רעיונות כמה הועלו – לילדים פרטני מכוון 

 עבודה( או )לימודים בוגרים לחיים הכנה או צבא, – 18 לבגי הילדים נושא על דגש הושם 

 (.3 )גיל החינוך למערכת הכניסה על לדגש גם רבה חשיבות יש 
 בנפרד. יישלחו הדיון להמשך לצוות ייעודי סיכום

 
 תתואם והאוצר הרווחה לאנשי שנקבעה דחופה פגישה עקב ורביעית שלישית הסעה צוות פגישת
  בהקדם. מחדש

 
 הבסיסי המהלך – במרכז האדם של המליאה מפגש

 
 :silosב בעבודה המשולמים המחירים של בהצגה החל הדיון

 
 

 
 
 
 
 

  :המהלך של האסטרטגי הפעולה מרחב את וכן



 

 
 

 
 
 

 
 עיקרי לפנות. נוכל בהם הכיוונים ומה לשינוי מזהים שאנו ההזדמנויות מה סביב נסוב דיוןה

 הדברים:
 

 והסכמה לעבודה להגיע שנוכל כך היום המנגנונים וייעול משותף, לא או משותף – אבחון 
 שיש אומרת הראשונה משמעותיות: אפשרויות שתי ישנן האבחון במנגנון משותפת.

 והוא המשרדים( בין )השוני היום שקיימת בשפה להישאר יכול אבל שממיין אחד מנגנון
 אותו את עושה שהוא נגיד אומרת השנייה אופציהה אותו. שמעניין מה משרד לכל ישלח

 צריכים המשרדים כל .C וטייפ B טייפ ,A טייפ שהוא ילד לייצר רוצים אנחנו בסוף אבל דבר
 ילדים. בין חלוקה לאותה להסכים

  

 גם הוצע השירותים. ברמת מה נותן מי של משותפת מפה ביצירת צורך יש – זכאות 
 המשרדים בין ההמשך שירותי את לחלק כיצד לראות זוא הילד, צרכי לפי אבחון לבצע

 

  בשפה משמעותיים הבדלים יש – המשותפת השפה פערי 
 יהיה השינוי גודל כזו אין עוד כל כי טוענת אחת גישהו המשותפת,

 ולאמצו ממנו ללמוד כדי ICFCYה מודל את הציע מארק מוגבל.
 לתוך יוכנס גם המודל כי ציין אלכא צוות משותפת. כשפה

  עליה. עובדים שאנו הבינלאומית הסקירה



 

 
 

 להחזיק להמשיך עדיין ניתן אך השונות השפות את להכיר חובה יש כי טוענת נוספת גישה
 .משרד( כל של השונה המהות )מעצם שונות מקצועיות שפות

  

 השירותים. ובמתן באבחון כפילויות למנוע צורך 
 

 הנתונים בקבלת קושי יש .21 עד 0 מגיל ילדים של ונתונים שירותים במיפוי צורך יש 
 צוות במקביל המשרד. נתוני את לחלץ לעזור כדי תתגייס הבריאות ממשרד ושיר המלאים,

 הנתונים. בחילוץ נוספות אפשרויות על יחשוב אלכא
 

 יותר. ונכון יותר טוב אותם מחלקים איך ולראות משאבים םלאג צריך – משאבים איגום 
 אבולוציה. או רבולוציה של בדרך זאת לעשות אם להחליט צריכים אנחנו

 

 שפה לנו לעשות רוצים שאנחנו כמו ובהירים. ברורים מאוד להיות צריכים אנחנו – בהירות 
 כזאת. שפה צריך הציבור גם ובהירה ברורה

 

 קבלת על מקשה המתבקשת התמונה את מראה אשר נתונים בסיס העדר – נתונים 
 לנסות רוצים אנו שבה לנקודה מפגשים כמה לאחר , חזרנו המהלך. המשך לגבי החלטה

 החלטות. קבלת תייצר אשר בסיסית נתונים מפת לייצר אפשרית דרך בכל
 

 :לקידום נושאים

 לפני עבודה להמשך להיפגש ימשיכו בינוני – קצר טווח חשובים לפתרונות צוותיםה שני 
 הבא. המליאה מפגש

 הראשוני למיפוי חזרה מאפשרת כנראה הבריאות משרד מטעם המשתתפים הרחבת –  
 המיפוי. על לעבוד ימשיכו ושיר אבי 

 ה מודל את גם להכניס הבינלאומית הסקירה קידוםICFCY .לסקירה 

 ויעדכן. אפשרויות מספר יבחן הצוות סטטוס. גיל/ לפי שירותים מפת יצירת  

 וחשכל אלכא – הבא המפגש עד למהלך הבריאות ממשרד החדשים המשתתפים חיבור 
 
 

  .18:00 – 14:30 השעות בין ליר בון 17.2020ה שני ביום יתקיים הבא במרכז האדם מפגש
 מפגש ואז הצוותים בכינוסי יתחיל  הנוכחי; במפגש שהתקיימה לזו דומה במתכונת יתקיים המפגש
  בנפרד(. ייצאו ייעודיים )זימונים הבסיסי המהלך על לדיון מליאה

 (.haipi@jdc.org) חי או (AviLe@jdc.org) אבי עם הגעה אשרו אנא
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