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משפחות ופניות ציבור,מנהלת תחום תיאום טיפול 



פי חוקהגדרה על –שירות תיאום טיפול 

מתאם טיפול שיהיה אחראי  מינוי -תחום תיאום טיפול"
"  ליישום ותיאום מתן כל השירותים הניתנים לנכה הנפש

(לחוק השיקום' ז2סעיף )



התיאום טיפולמטרות

תכנית שיקומית  למשתקם לבנות לסייעמטרת השירות 
קידום ולמען , והעדפותיורצונותיו , בהתאם לצרכיואישית 

בקהילהמטרותיו האישיות והשתלבותו המיטבית 
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מהות השירות

מיצוי זכויות  
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–דיגיטלי /תיאום טיפול שוטף תיווכי טלפוני▪

מהיקף המשתקמים2%יותר מ לא ▪

תיאום טיפול שיינתן למשתקמים אשר אושרה להם תכנית שיקום ואשר ממתינים  ▪
וקביעת פגישות  , טלפונייםיעוציםשישה ,השירות כולל פגישת הכרות אחת . לשירות

המשתקם יגיע  . הכרות עם שירות שיקומי על פי החלטות הוועדה ורצון המשתקם
שעות  5ידווח בהיקף של עד . לפגישות ההכרות עם השירותים השיקומיים באופן עצמאי

.התערבות

–תיאום טיפול שוטף טרום ועדת שיקום בנוכחות 

מטרת השירות לסייע למשתקם  לגבש בקשותיו לתכנית שיקום יחד עם מתאם הטיפול על  

השירות באישור רכז השיקום משרד הבריאות לאחר עיון  . מנת להביאם בפני וועדת השיקום

.בטפסי המועמדות לסל שיקום שהוגשו למחוז

שעות חודשיות ולא יותר משלושה 12יינתן בהיקף של תיאום טיפול שוטף עד השירות 

.חודשים 
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מנגנון קבלת החלטות

הקצאת סוג תיאום טיפול תעשה על פי החלטת ועדת השיקום בלבד  ▪

.ובהתאם לצרכי המשתקם
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1מודל 

▪

ועדת שיקום  

מעקב/חוזרת/ראשונה

מתאם  טיפול+מתמודד 

תיאום טיפול  

אינטנסיבי  

3עד 

חודשים

–השמה בדיור 
תיאום טיפול  

לחודש הסתגלות

השמה  

בשירותי  

תעסוקה  

חונכות  

השכלה  

תיאום טיפול  

שוטף

ועדת מעקבועדת מעקב

ועדת מעקב
תיאום טיפול מעקב  

שנה עוקבת
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2מודל 

ועדת שיקום  

מעקב/חוזרת/ראשונה

מתאם  +מתמודד 

טיפול  

תיאום טיפול  

שוטף

השמה בשירותי  

תעסוקה השכלה  

חברה חונכות

–השמה בדיור ▪
המשך תיאום  
טיפול  לחודש  

ימים בלבד

ועדת מעקב

תיאום טיפול מעקב  

שנה עוקבת

ועדת מעקב
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3מודל 

–בקשה חדשה למערך השיקום 
חומר כתוב

–תיאום טיפול ללא ועדה בנוכחות 
חודשים3עד 

ועדה בנוכחות המתמודד והמתאם   

וגורם טיפולי  ,

:  אישור תיאום טיפול על פי צרכי המתמודד

שוטף/אינטנסיבי
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שאושרה  חדש לצורך יישום התכנית מועמד תיאום טיפול לכל ▪

!!!בוועדה

אולם מסיבות  , וועדת סל שיקוםתיאום טיפול לכל מועמד שהתקיימה עבורו בעבר ▪

.  מימש את זכאותושונות לא 

בעבר שירותים של סל שיקום ואשר מסיבות תיאום טיפול לכל מועמד שצרך ▪

לתוכנית  שוב לוועדת שיקום בבקשה השתלבותו ופונה שונות הסתיימה 

.  מחודשת

?  מי זכאי 
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תיאום טיפול למועמד שנמצא בתהליכי מעבר בין שירותים  ▪

בניית  ,ניהול המעבר משירות לשירות , המתאם מאפשרת רציפות בתהליכיםנוכחות .

.  ומסייע במינוף התכנית השיקומית, תהליך השתלבות מחודש

תכנית של דיור שיקומי  לו ואושרה תיאום טיפול למועמד שנמצא באשפוז ▪

השירות יסייע  . עבודת התיאום תתווך בין השירות האשפוזי למערך הדיור. לסוגיו

יסייע בליווי תיווך וסנגור מול שירות  , למשתקם להכיר את שירותי הדיור השונים

.  הקליטה וההסתגלות הראשונית למסגרת הדיור, יסייע לתהליך הבחירה, הדיור
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בעבר קבל שירות של תיאום טיפול אך מסיבות  משתקם אשר ▪
לחדש את  שונות אינו משולב במערך השיקום ומעוניין 

יוכל לפנות ישירות אל השירות על  השתלבותו במערך השיקום 
מנת שהשירות יתווך את בקשתו לוועדת השיקום המחוזית  

.וקבלת אישורה

ידאג לצרף לבקשה לוועדת השיקום מכתב אישי של השירות ▪
. המשתקם המפרט את נימוקי בקשתו 

השיקוםאישור וועדת לא יינתן שירות בפועל טרם ▪

▪

תיווך לוועדת השיקום
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תהליכי קבלה לשרות

:קליטת משתקם חדש בכפוף לקבלת המסמכים הבאים 

אזוריתהחלטת ועדת שיקום טופס ▪

.  פניה לוועדת שיקוםטופס ▪

י  "חתום עהתיאום טיפול ויתור סודיות לשירות טופס ▪

אפוטרופוס/המשתקם

.אדם שאינו מלווה במעקב רפואייתקבל לשירות לא ▪


