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המטרות של אנוש

שירותי שיקום וטיפול

חדשנות

מודעות

מיצוי זכויות



קחו לכם דקה

https://vimeo.com/297562833


2000שנת , חוק שיקום נכי נפש בקהילה-שיקום בקהילה 

תעסוקה

סל שיקום

דיור

תיאום טיפול 
וטיפולי שיניים

מרכז ייעוץ 
למשפחות

השכלה

חיי פנאי 
וחברה



מיצוי זכויות סל שיקום בישראל

%
?מימוש

זכאי סל שיקום שאושרו
להם שירותי שיקום

זכאים לקצבת נכות נפשית מהמוסד לביטוח  
)תנאי לסל שיקום(נכות 40%-לאומי זכאים ל

77,000

24,000

כלל נכי הנפש המוכרים למערכת הציבורית
150,000-130,000

או מחלת נפש/אומדן אנשים החווים משבר נפשי ו
250,000

2017מעודכן לשנת 

מהאישורים50%, ג66לפי דוח המבקר 
לשירותי שיקום שמנפק משרד הבריאות  

אינם מנוצלים בידי נכי הנפש קושי בתיאום
בליווי ובסיוע בבחירת ספק השירות, הטיפול

מילוי טפסי סל שיקום המונים  
, חסמי שפה, עמודים24-למעלה מ

התמודדות עם וועדת נוספת

קבלת חוות דעת, וועדה רפואית
אנשים שמקבלים הכרה בנכות בביטוח

הלאומי לא מיודעים על אפשרות לזכאות
לסל שיקום מטעם משרד הבריאות

חסמים , סטיגמה ביחס למחלות נפש: חסמים
חסמי , תרבותיים, תודעתיים ותפיסתיים

חסמים בירוקרטיים, מודעות וידע

66דוח מבקר המדינה :מקורות
בריאות הנפש בישראל  ) 2016(ג  
משרד , 2015שנתו סטטיסטי –

,  2015(אבירם ) 2017(הבריאות 
).2017(ודוד בניש) 2017



השירותים של אנוש

דיורפנאי וחברהשיקום בתעסוקה

מיצוי זכויות  , סנגור
וייעוץ משפטי

ייעוץ ותמיכה  
למשפחות

ונוויגייטהד ספייס 
התערבות מוקדמת  

ומניעה לצעירים ולבני  
נוער

אלטרנטיבת אשפוז 
בית מאזן, גומא



אנוש במספרים

6,700

70

46716,000850

800 16,000 מעל

6,000
פניות למרכז  
המידע הטלפוני

מתמודדיםבני משפחותצעירים
בשירות

אנשים שהתארחו 
במרכזי אנוש 
ברחבי הארץ

מרכזים 
בפריסה ארצית

מתנדבים

עובדים

12
שותפויות בפורומים  
לקידום זכויות אנשים 

עם מוגבלויות



עקרונות מובילים

שילוב בקהילה

מומחים מניסיון ותמיכת עמיתים  

שירותים הוליסטיים  

האדם במרכז

משותפת, קבלת החלטות נתמכת

וגישה משלבת



מרכז מידע המספק מענה  
למיצוי זכויות בתחום

11

שירותים חדשניים

,  חדשניות, הכשרות ייחודיות
נתמכות טכנולוגיה

,  קבוצות תמיכה למשפחות באנגלית
שירותים מותאמים  . רוסית ואמהרית

דתית/ לקהילה החרדית 

התערבות מוקדמת וסיוע לבני  
12-25נוער וצעירים בגילאי 

טיפול מוקדם וממוקד 
באפיזודה פסיכוטית ראשונה

,בית מאזן-גומא 
אלטרנטיבת אשפוז בקהילה



שירותים מותאמים  
חרדית/ לקהילה דתית 

גישה אישית

רחובדרי

תחלואה כפולה
דירות קבוצתיות לנערות 
ונערים המתמודדים עם 

PTSD

Seeds -
לנשים שמתמודדות עם פוסט טראומה מורכבת

https://www.youtube.com/watch?v=w0CCHmDFLJA


רבקה וגבי

סיפורי הצלחה



איגור

סיפורי הצלחה

https://www.youtube.com/watch?v=wk_FO6fzVnE


סיפורי הצלחה

אמנות כגשר לשילוב בקהילה

https://drive.google.com/file/d/1hPfzdc6lMG6Rp7Kt92vclBN42fQCwZYD/view


פעילות בינלאומית

ECOSOC חברות בארגונים מובילים מעמד מייעץ
בתחום

פ עם ארגון  "שת
הבריאות העולמי



פעילות בינלאומית



העלאת המודעות והשיח 
הציבורי על ובנושא תחום  

בריאות הנפש

הרחבת ההשפעה של  
אנוש בזירה הבינלאומית

שילוב והרחבת השיקום 
בקהילה וטיפול מונע  

לצעירים

הפנים לעתידעם 



ויחיאל יבדל  , הלה בת הדסה זכרה לברכה, אני
,לבית עבו, לחיים ארוכים

משיאה משואה זו
,  הנפש ובני משפחותיהם-לכבוד מתמודדי

,המבקשים לנצח את הקשי ואת התיוג החברתי
ללא  , ולחיות חיים מלאים בעשיה ובמשמעות

.בושה וללא אשמה
אנוש  עמתתמיסדות, האמיצותהאמהותלכבוד 

,וכל פעילי החברה האזרחית
אמונתם ואהבתם מעצבים את פני החברה  שבכח

.הישראלית
,שחקני הנשמה, המפלאיםלכבוד עמיתי 

.אנשי ונשות הטפול והשקום בבריאות הנפש
,בעז ועדי, לכבד אהובי

.  התקוהשהשאירו לי למשמרת את אש 
!ולתפארת מדינת ישראל

Israel Yom Ha'atzmaut Torch Lighting Ceremony, 2019

הרוח הישראלית



תודה
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