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 בני משפחה ו למתמודדיםיעוץ "לקלוע לסל": 

 גבי האפשריות הקימות בסל שיקום ל

  :שרותרציונאל ה

אנשים הניגשים לקבלת סל  אך סל השיקום בישראל הינו מהמתקדמים בעולם. בסל גלומות אפשרויות רבות.

. ממצא זה תואר יות השונות הקימות בתוך מרכיבי הסלואינם מכירים את מרכיבי הסל ואת האפשר שיקום

 .(2015)ברוך וחב', רווחה וחברה, מרץ אי יישום תכניות שיקום כגורם לבמחקר 

 וזקוקים לשם כך לידע ולהכוונה ספציפית.בני משפחה רבים רוצים את הטוב ביותר עבור קרובם  

ומתקשים לדייק את השירותים  ,יותומכירים רק חלק קטן מהאפשרלסל שיקום ם המפנים הגורמירבים מגם 

 . הרצויים

 . למה הוא זקוק ובאילו תחומים פונהלבדוק לעומק עם ה לא תמיד מתאפשרהזמן קצוב, ו ,בועדות הסל

בסל  ותהקיימ האפשרויותאינם נהנים באופן מיטבי מהניגשים לקבלת סל שיקום, אנשים קורה שמסיבות אלו, 

  .ועל האופציה לשיקום על זכאותם לסללחלוטין מוותרים אף ( ISPRAאתר לפי  %25)השיקום ופעמים רבות 

שרות שבבסיסו כאן מוצע לכן  ה לוועדה.את הדיון המעמיק באופציות המגוונות שהסל מעניק, טוב לעשות כהכנ

 יטביות עבור האדם. ולמצוא את הסביבות השיקומיות המ יעוץ חד פעמי שמטרתו לדייק את הצרכים והרצונות

 

 :שרותמטרות ה

  .מתן מענה שיקומי מיטבי לאדם 

 השיקום .-הגברת שביעות רצון הלקוח ומשפחתו מתהליך ההפניה לסל 

  מניעת אשפוזים באמצעות שיקום מותאם 
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 :"לקלוע לסל"השיטה: 

  :יעוץ חד פעמי לאדם עצמו ו/או למשפחתו

  הסבר על  ,כרות עם האדם, כוחותיו, צרכיו ורצונותיוישעה וחצי וכוללת הכפגישה אורכת

  פונה.לשל האופציות המתאימות ביותר בירור מדויק ו השיקום בסלהקיימות האפשריות הכלליות 

  שיקום. -סלטופס השירותים המותאמים בבמשותף נבחרים במסגרת המפגש  

  הכוללת מספרי טלפון והקטגוריה  ,היעוץ, יקבל הפונה רשימת שירותים ברורה ומובחנתבסיום

 אותה יש לבקש בועדת סל השיקום.

  בהתאם לצורכי ורצונות הפונה. ,תהליךליווי בניתן לקבוע המשך 

 

 

 :קצר וקולעה אחרי יעוץ נראזה כך ו

 

 שלום היקרה אורלי"

 .שלי לאח הולמת מסגרת למציאת הובילה שלך המשמעותית שהעזרה בכך אותך לשתף רציתי

 כשנפגשנו. ואמפטית קשובה מקצוע אשת שפגשתי חשבתי בטלפון לראשונה איתך כששוחחתי

 .איכפתיות ומלא מכיל גדול לב כולך את והאמפטיה למקצועיות שמעבר הבנתי איתך

, ותיקווה ביטחון להרגיש לנו שאיפשרה עצומה בנדיבות לנו מסרת לך שיש המידע כל את

 .כך כל חשובה תומכות מסגרות עם שלך וההיכרות שיקום סל בנושא שלך הידע

 לסמס תמיד פנויה את. משמעותית גבית רוח ונותנת, שואלת, מתעניינת את פגישתנו מאז

 ביטחון הרבה כך כל נותן וזה התלבטות, עדכון, התייעצות של

 וכאב וקושי שחור הרבה כך כל מכיל הנפש בריאות תחום יודעים שכולנו כמו, אורלי

 את להקל איך נשמתך מעומק יודעת ספק ללא את ובירוקרטיות ממסגרות ועייפות

 .אלה כל עם ההתמודדות

 "להתעדכן נמשיך,  התמיכה על לך תודה המון המון
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