
דיור עצמאי בקהילה

וינט ישראל'ג-ישראל מעבר למגבלות , ד זיו מגור"עו



אנשים עם מוגבלות-רקע 



בישראלמוגבלותעםאנשים

(לפי הגדרה עצמית)מיליון אנשים עם מוגבלות בישראל 1.5-בישראל חיים כ-2019נכון לשנת •

מקבלים קצבת נכות כללית( בגילי עבודה)אנשים עם מוגבלות ( 2019נכון לדצמבר )270,000-כ•

רובם של האנשים עם המוגבלות גרים בקהילה•

('הוסטלים וכו, מעונות)ביתיות -במסגרות חוץ30,000-כ•

הפניית המשאבים עומדת ביחס הפוך•



ביתי-חוץבדיורהגריםכלליתנכותקצבתמקבלי

לפי סוג מוגבלות, ביתיות-מקבלי קצבת נכות כללית שגרים במסגרות דיור חוץ

דייריםכ"סהמגוריםמסגרתמוגבלותסוג

11,330מוגןדיור/פנימיותהתפתחותיתשכליתמוגבלות

(עיוורים144)3,605מוגןדיור/פנימיותשיקום

12,860מוגןדיור/טיפולייםמגורים/אשפוזנפשמתמודדי

1,770מוגןדיור/פנימיותאוטיזם

29,565כ"סה



ביתיץחודיור-ממוצעתחודשיתעלות

(לחודש, ח"בש)עלות חודשית ממוצעת לפי מסגרת ושירות 

ממוצעעיווריםשיקוםאוטיסטיםה"משמסגרת

14,283--13,95316,20412,692(24/7)פנימייהמעון

ביתיים-מגוריםחוץ

(16/8)

12,54211,07710,560--11,393

2,1203,3942,0122,1692,424יוםמסגרת

1,4191,161452811961במסגרתנמצאלא



מטרה
יותר אנשים עם מוגבלות מתגוררים 

באיכות חיים ראויה,באופן עצמאי בקהילה



דיור עצמאי בקהילה-רציונל 

19סעיף , האמנה בדבר זכויותיהם של אנשים עם מוגבלויות

תהא לאנשים עם מוגבלויות הזדמנות לבחור את מקום מגוריהם והיכן ועם  "
וכי לא יחויבו להתגורר בהסדר מגורים מסוים, בשוויון עם אחרים, מי יגורו

"

:ערכי

ביתיות-מגורים במסגרות דיור חוץ33%-ההוצאה הציבורית על מגורים בקהילה זולה בכ:כלכלי

וסיכום שנת הפעילות הראשונה של פיילוט תקצוב אישיברוקדייל-אייל . י, ניב. י, מקינזי
"

"

שיפור תפקודי בחייהם ובתפיסה העצמית ובתחושת המסוגלות"
"

:חברתי

האגודה לבריאות הציבור, מחקר הערכה-דיור נתמך



דיור עצמאי בקהילה

באיכות חיים ראויה, יותר אנשים עם מוגבלות יתגוררו בקהילה-מטרת העל 

מחסור באפשרויות בחירה חופשית עבור אנשים עם מוגבלות-הבעיה

העוגן הנורמטיבי
(סעיף המטרה)חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות 

,  ולעגן את זכותו להשתתפות שוויונית ופעילה בחברה בכל תחומי החיים, חוק זה מטרתו להגן על כבודו וחירותו של אדם עם מוגבלות"

"תוך מיצוי מלוא יכולתו, בפרטיות ובכבוד, וכן לתת מענה הולם לצרכיו המיוחדים באופן שיאפשר לו לחיות את חייו בעצמאות מרבית

לאמנה הבינלאומית בדבר שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות19סעיף 
וכי לא יחויבו להתגורר בהסדר  , בשוויון עם אחרים, תהא לאנשים עם מוגבלויות הזדמנות לבחור את מקום מגוריהם והיכן ועם מי יגורו"

"מגורים מסוים



?מה נעשה עד כה-דיור עצמאי בקהילה 



למגבלותמעברישראל-וינט'בגכהעדנעשהמה

דיור נתמך. א

דיור נתמך מעובה. ב

(פיזי)קהילות תומכות . ג

(מוגבלות שכלית התפתחותית)סביבה תומכת . ד

תקצוב אישי. ה

דירות אימון. ו

בתים חכמים. ח

מיזם הדירות  . ט



?בישראלכהעדנעשהמה

מוגבלותעםלאנשיםבקהילהדיורתומכישירותים-רווחהשירותיחוקהצעת•

(אישיוסיועבקהילהדיור)מוגבלותעםלאנשיםזכויותשוויוןחוקהצעת•

(2016דצמבר)גלגליםלכיסאהרתוקיםאנשיםעבורלדיורהסיועלשיפורהצוותח"דו•

(2017)זליכהועדת•

נפשלמתמודדידירהבשכרהסיועגובההעלאתבנושאצ"לבגעתירה2019יוני•



חסמים עיקריים



חסמים עיקריים
מגוריםעלויות

אירופהמדינותלעומתלמכפויותרבישראל('וכומים,חשמלחשבוןתשלום)דירהולאחזקת(שכירותאורכישה)לדיורהממוצעההוצאהמשקל.א

מוגבלותללאאנשיםשלמהכנסתם25%-בנמוכהמוגבלותעםאנשיםשלהכנסתם.ב

מוגבלותללאמאנשיםפחות60%-בכנמוכההכנסתם,עובדיםשכןואלובמיוחדנמוךהמועסקיםאחוז-נכותקצבתמקבליבקרב.ג

בקהילהדיורתומכישירותיםהיעדר

בקהילההולםמענההיעדר-חסרתקצוב.א

Care-ההזדקנותבפרט)שלהםהתמיכהמערכותהתדלדלותאוהזדקנותם.ב givers)

ומגוונתמכילהקהילהשירותיפיתוחהיעדר

מלקחייםתנועתנדרשת-בלבדפרטניבאופןמונגשים-המותאמיםהשירותיםבהתאמתדיאין.א

(אוניברסאלייםשירותיםוהןסגרגטיבייםשירותיםהן)הגאוגרפיתבקהילהומגווניםנגישיםבשירותיםמחסור.ג



אוכלוסיית היעדטנציאלפו



בקהילהלמגוריםהיעדאוכלוסייתפוטנציאל

ביתיהחוץבדיורהמתגורריםמוגבלותעםאנשים•

20%שלעצמאילדיורלמעבריעד-דיירים30,000-כ

עצמאיתלגורומעונייניםהמשפחהעםיחדכיוםשחייםמוגבלותעםאנשים•

253,567עמדנכותקצבתמקבליסך-2018לסוףנכון.א

114,958-נשואיםהםנכותקצבתממקבלי46%-כ.ב

(פוטנציאל)138,609-נשואיםלא54%-כ.ג

העתידדור•
נכהילדקצבתמקבלי63,050-ילדים260,000-כלומדים(היחידניבשילובאוקטנותכיתות,מיוחדיםספרבתי)המיוחדבחינוך



פתרונות אפשריים



המגוריםעלויותלפתרונות

ציבורילדיורזכאות.א

מוגבלותעםאנשיםעבורפרטיתאוציבוריתקרקעעלבנייהמכל5%-כשלהקצאה.ב

דירהבשכרהסיועהיווןהסדרעיגון.ג

מופחתד"בשכטווחארוכתשכירות.ד

(משכנתאלקחתיכוליםלא)מדינהערבות.ה

הרכישהבתהליךייעוץ.ו

דירהבשכרהסיועהגדלת.ז



ח מקבלי סיוע בשכר דירהפילו

ח ביישובים במרכז הארץ"ש770עד -אנשים עם מוגבלויות שמקבלים סיוע בשכר דירה 

אחוזהסיועמקבלימספרגילקבוצת

29,005100כ"סה

212971.0-מפחות

21-347,68626.5

35-447,82527.0

45-546,77923.4

6,16921.3קשישיםגילעד

2490.9קשישים



בקהילהדיורתומכילשירותיםפתרונות

ביתי-החוץלדיור70%בעודהקהילהלסעיף30%-המדינהבתקציבהיחסשינוי.א

אישיתקצוב.ב

נכותי-לרבפתיחה-נתמכתתעסוקה/ים"מעש/יוםמרכזימסוגתעסוקהשירותי.ג

נכותי-לרבפתיחה-פנאיופעילויותמרכזי.ד

לזקנההמוגבלותביןהמחיצההסרת.ה

בקהילהשירותיםלפיתוחמשמעותיתמריץ-(ביטוחימנגנוןמעין)בקהילהלשירותיםמימוןמסלוליצירת,ב"לארהבדומה-Waver-ה.ו

צעיריםמגיליםעצמאייםלחייםועידודהחלטותלקבלתלחינוךהכשרות-החלטותלקבלתחינוך.ז

בדידותעםלהתמודדותתוכניותפיתוח.ח



מלקחייםתנועת-ומכילהמגוונתלקהילהפתרונות

מוגבלותעםאנשיםשלבדידותוהפחתתשייכותתחושתהעלאת-פורמאלייםבלתישייכותמעגלי.א

('וכואחאות)נוספיםמשפחתייםתמיכהבמעגליתמיכהמערכותכולל-עצמאותמקדמתמשפחה.ב

ובנייהתכנוןשלסטטוטוריותבוועדותנציגות.ג

קהילתיתומנהיגותמעורבותפיתוח.ד

הזקניםאוכלוסייתעבורהמיועד"שכןמגן"לפיילוטבדומה-שכנותיחסי.ה



ההיבט הכלכלי



נתמךדיורשלהמקרה-בקהילהלדיורלמעברכלכליפוטנציאל

בקהילהעצמאיבאופןלהתגוררעברואשרמוגבלותעםמשתתפים368ישנתמךדיורתוכניתבמסגרת•

עצמאייםלמגוריםההוריםמביתעברו300•

בקהילהעצמאייםלמגוריםביתי-החוץהדיורממסגרתעברומתוכם68•

3,139,306₪שלשנתיוחיסכון261,609₪שלחודשיחסכוןמתקיים-ביתיים-חוץממגוריםשיצאוהתוכניתמשתתפישלכלכלימניתוח•

ביתיחוץבדיורמגוריםמעלות33%שלחיסכון-9,513₪סךעלעומדתבקהילהלמגוריםממוצעתחודשיתעלות•

(ביתי-חוץדיור)בחדרמאחדיותרלא-שונות•



סיכום

לאמנה19סעיף

עלזכות•

ערכימגדלור•

אקטיביתחובהמטילה•

הבחירהזכות•

עלזכות•

אישילסיועהזכותאלא-מגוריםמקוםרקלא•


