
       
 

2019, אפריל מדיניותהחלטות והמלצות 
 רקע להחלטות ולהמלצות המדיניות

בישראל, בדומה למדינות אחרות, קיימים פערים גדולים בבריאות בין קבוצות חברתיות 
או ו/, מוגבלות פיזית כלכלי, השכלה, לאום, מקום מגורים-מעמד חברתישונות על רקע 

מגורמים שמחוץ למערכת הבריאות,  , בין היתר,בבריאות מושפע ןשוויו-איועוד.  נפשית
אלו מהווים גורמים מרכזיים לבריאות טובה ולפערי  –עוני והדרה חברתית  - בניהם

 בריאות. 

פועל כדי להטמיע תפיסה  זו ובמסגרת בבריאות שוויון-אי לצמצום חותר הבריאות משרד
, העבודה משרד. זו בכל מדיניות, לצד הפעלת יחידה יעודית העוסקת בצמצום פערים

 והדרה בעוני החיים לקוחותיו של מצבם את ו לקדםבבוא החברתיים והשירותים הרווחה
 פונים אלו. הבריאות בתחום במענים שחווים לקוחותיו ולחסמים לחסכים נחשף

 . הבריאות בתחום מענים של בהנגשה בבקשה לפתרון חברתיים לשירותים למחלקות

לקדם פתרון כולל  יםמחויב םעצמ יםרוא יםהמשרדשני בצד מענה לצורך של פרטים, 
ולצמצום  להפחתת אי השוויון בבריאותת רחבה ובת קיימא לקדם שותפו יםולפיכך חותר

  .העוני והשפעותיו

מסמך זה הנו פרי עבודה משותפת של משרדי הבריאות והעבודה, הרווחה והשירותים 
הליך תכנון מדיניות משתף המתמקד  המבוססת על(להלן משרד הרווחה) החברתיים 

בנושא של השפעות העוני והדרה חברתית על בריאות. תוצרי המסמך מבוססים על הליך 
אנשים החיים בעוני ועם עובדים במחלקות עם  2018במהלך שנת היוועצות ציבורי שנערך 

כמו כן, התהליך כלל גם ההיוועצות עם עובדי בריאות,  לשירותים חברתיים ברחבי הארץ.
 .רווחהההחוזות והמטות של משרד הבריאות ומשרד 

התהליך במספרים: הליך התכנון כלל שולחנות עגולים, היוועצות 
דיגיטלית ושאלונים עם עובדים במערכת הבריאות והרווחה וכן עם 

אנשים החיים בעוני: 

877 
 

230 
 

4 16 
ממדי  תשובות השתתפו

 התערבות
 החלטות

 חברת ידי על לווה ההיוועצות תהליך 

הדרה  , עוני
חברתית   

ובריאות



       
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

העדרה של 
מחויבות 

ממשלתית 
ברורה 

ומתוקצבת
פרגמנטציה  

בין המערכות 
ונפילה בן  
הכיסאות

עלות 
,  תרופות

שרותים 
וטיפולים בסל

הוצאות נלוות 
דוגמת  

נסיעות ומזון 
בריא

חוסר ביטחון  
תזונתי

חיים בתנאי  
הישרדות 
המייצרים  

דחק

פניות לטפל 
בעצמי

זמינות תורים 
ופרישת 
שירותים 
בפריפריה

חוסר מיצוי 
זכויות 

בריאות וקשיי 
התמצאות  
במערכת

בירוקרטיה 
סבוכה

,  יחס שקוף
זלזול וטרטור 

של צוותי 
בריאות  
ורווחה

חוסר ידע של 
צוותי רווחה 

בתחום  
הבריאות  

וההפך

,  אין שפה
הכרות וידע  

משותף  
לצוותי 
בריאות  
ורווחה

הבעיות והצרכים 
 העיקריים 

שעלו במסגרת 
 ההיוועצות



       
 

 
 מה אנחנו מתכננים לעשות? -תפיסת המדיניות

 

 .ביותרהבעיות החברתיות הקשות והמורכבות מאחת   -חתירה למיגור העוני

של עוני על בריאות, רווחה ושלמות ההדדיות  מניעת ובלימת ההשפעות

 .פיזית, נפשית וחברתית

 הקשור בהוצאות על שירותי בריאות ועל קידום הפחתת הנטל הכלכלי
 ושמירה על אורח חיים בריא ופעיל.

 מונעים מימוש זכויות והטבות. הבמערכות חברתיות הסרת חסמים 

 

 

 ההתערבותארבעת ממדי 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

המחויבות 
והמשאבים 
 הממשלתיים

הממשק 
בין 

 המערכות

החסמים 
במפגש עם 

מערכת 
 הבריאות

 

המפגש עם 
המטפלים 
במערכת 
 הבריאות

    



       
 

 מה החלטנו?

 

 המחויבות והמשאבים הממשלתיים.  
 

 המרכזיות המשימות
 לו"ז וסטטוס משימה

שנתית -אישור ופרסום תוכנית פעולה רב
משותפת למשרדי הבריאות והרווחה בנושא 

 עוני והדרה חברתית.

  התוכנית אושרה ע"י מנכ"לי שני
 .2018המשרדים בספטמבר 

הפניית מקורות תקציביים משני המשרדים 
 לטובת תוכנית מאוגמת.

  חלק ממרכיבי התוכנית ע"י המשרדים
ראו תוקצבו ( 2019ולקראת  2018במהלך 
 .)סימוני $

עובדים ייעודיים לטובת ניהול ותכלול 
 התוכנית המשותפת.

 לשירות צוערים  2 2019ינואר ב ואושר
הצוערים נקלטו המדינה עבור התוכנית; 

 .03/2019-במשרדים ב

הגדלת תמריצים לטובת פרקטיקות ממוקדות 
בקופות מבחני תמיכה דרך עוני ובריאות: 

 החולים.

  מלש"ח לטובת הנושא בתמיכות  3תוקצבו
שנת ; ב2017המשרד בקופות החולים לשנת 

 2019; בשנת מלש"ח 4.5תוקצבו לנושא  2018
מלש"ח (ולמשפחות  14תוקצבו לנושא 

 )נוספים מלש"ח 5 -צעירות בעוני

ת עלויות בנושא נטל ההוצאה מחקר הערכ
השתתפויות עצמיות,  ,תחבורההפרטית (

, )חובות, טיפולי שיניים ושירותים שאינם בסל
לקראת גיבוש המלצות בנושא והגשת 

הבריאות בקשות במסגרת "קול קורא" לסל 
2021.  

  2019במהלך שנת 

 

משרדי קבוע, שיפעל לטיוב -הקמת צוות בינ
העבודה לטובת מתמודדי נפש החיים בעוני 

וזכאים תחת חוק שיקום נכי נפש  םומועמדי
 בקהילה. 

 בנושא ממשקי עבודה  צוות בינמשרדי
. הצוות יעסוק בין היתר 2019מונה ביוני 

 בממשקים בנושא ברה"נ והזדקנות.

משרדית לטובת -הרחבת העבודה הבינ
הסרת חסמים למימוש שירותים ציבוריים: 

 -אלכא-במסגרת "המיזמים הלאומיים" בגוינט
עובדות  הוריות-נשים חדצוותי משימה בנושא 

 החיות בעוני 

  2018עבודה במהלך החלה. 

 

$ 

$ 

 $ =תוקצב



       
 

 

  . הממשק בין המערכות                 
 

 המרכזיות המשימות
 סטטוסלו"ז  משימה

כתיבה והטמעה של אינטייק בנושא בריאות 
במרכז נושמים לרווחה של מערך המענים ב

כלל הלקוחות (בהמשך הרחבה לעוצמה 
 שירותים חברתיים).ל במחלקות

  והוטמע  2018האינטייק נכתב במהלך
נדרש להטמיע . במערכת הממוחשבת

 .2019-אותו בקרב העובדים ב

כתיבה ופרסום אמות מידה למדיניות 
 . ופרקטיקות מודעות עוני למערכת הבריאות

 הליך גוריון נבחרה ללוות -אוניברסיטת בן
 . 2019שיערך במהלך שנת  הפיתוח 

סדנאות עבודה משותפות לעובדי מערכת 
הבריאות והרווחה ברמת מחוז שתכלול 

זיהוי חסמים  ,הכרות עם המערכת המקבילה
  תוח פתרונות.יבממשקי עבודה ופ

  נבחרה חברה לביצוע הפרויקט אשר
 סוףועד  2019יתבצע ברבעון האחרון של 

2020. 
 

פיתוח ממשקים ושגרות עבודה ברמה 
, לוד, פיילוט בערים רמלה :יישובית-מרחבית

משפחות עם עם  ממוקד -גסר עזארקה
-החיות בעוני [הרחבה לרמה כללילדים, 

  .]תוצאותארצית בהתאם ל

 וברמלה ב 05/2018-בלוד החל פיילוט ב-
 2019-; הפיילוט ממשיך ב10/2018

 

פלטפורמה : משרדיות-קהילות ידע בינ
 משותפת לקהילות ידע לשני המשרדים. 

 המשרדים בוחנים את הנושא 

 

  

 

 

$ 

$ 

$ 

 =תוקצב $



       
 

 

    

 החסמים במפגש עם מערכת הבריאות.               
 

 המרכזיות המשימות
 סטטוסלו"ז ו משימה

הכשרות לעובדי ולקוחות מרכזי עוצמה 
זכויות וניווט  ,בנושא חוק בריאות ממלכתי

 במערכת הבריאות. 

  ;נבחרה עמותה שתבצע הפרויקט
 .2019במהלך  חלוה הכשרות

 
מרכזי זכויות בקהילה (כחלק ממערך 

המרכזים של אגף שירות): בחינת האפשרות 
לבניית מודל עבודה ייחודי עם הרווחה וביטוח 

 לאומי (חינוך), קודם הקמה. 

 2019-2020– לוז. 
 

 

 

 

 המפגש עם המטפלים במערכת הבריאות.           

 

 המרכזיות המשימות
 סטטוסלו"ז ו משימה

בדים (עו "train the trainers"קורס הדרכה 
, סיעוד, רפואה ומקצועות בריאות םיסוציאלי

נוספים) בנושא פרקטיקה מודעת עוני 
  ).(הטמעת הדרכות שוטפות בכלל המוסדות

  2020במהלך שנת. 
 

השירות לעבודה סוציאלית של מנהלי ס וניכ
בכלל ארגוני הבריאות: בחינת הנושא של 

פרקטיקה מודעת עוני במערכת הטמעת 
ארגוניות בנושא  ת פעולהוובניית אסטרטגי

 . עוני ובריאות

  2020במהלך שנת. 

 

 

 

  

 

 

$ 
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 "העוני משפיע על הבריאות מכיוון שכשאת רוצה טיפול בשיניים 

 העוני עוצר אותך"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 המייצרות דחק אני בהישרדות, ריבוי משימות ובעיות 

 

 לא של הגדר" "האתגר הוא בנייה של האחריות המשותפת,
 
 דבריה של עובדת מטה במשרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים במסגרת יום משותף שקיימנו למטות ומחוזות בריאות ורווחה

 ציטוטים מתוך הליך תכנון המדיניות
 לקוחות מרכזי עוצמה, ארגוני חברה אזרחית ועובדי רווחה ובריאות
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