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 , שלום רב

 יום שיקומיים בחברה הערבית-מעונותנתונים על  הנדון:

באוגוסט  2-מ יום שיקומיים-מעונותבנושא  מרכז המחקר והמידע של הכנסת בהמשך למסמךלבקשתך, 

 יום שיקומיים בחברה הערבית.-מעונות עללהלן מידע  ,2016

)להלן: משרד  הרווחה והשירותים החברתייםהעבודה, משרד באחריות  יום שיקומיים-מעונותיש שני סוגי 

שיקומיים ייעודים לפעוטות עם אוטיזם, שבאחריות השירות לטיפול באדם עם  יום-מעונות: הרווחה(

רותי רווחה יקהילתי שבאגף לששיקום טיפול והשירות לנכותיים, שבאחריות -רב יום-מעונותו 1,אוטיזם

 אחתב – 3שתי רשימות העביר לידנו , משרד הרווחהידע של הכנסתמהחקר ולבקשת מרכז המ 2ושיקום.

 נכותיים. -מעונות רב על נתונים הישניבו ,מעונות ייעודים לפעוטות עם אוטיזםעל נתונים 

מחוזות משרד  תיישוב ומחוז מארבעבאיזה היכן הוא ממוקם ) מעוןלגבי כל  נכתבבכל אחת מהרשימות 

. 0162נכון לסוף דצמבר בו, מספר הפעוטות המושמים  ומה ולרבית המאושרת מהי התפוסה המ 4(,הרווחה

קושי  :נתקלנו בשני קשיים מרכזיים שיקומיים יום-מעונותבמהלך כתיבת המסמך בנושא יש לציין כי 

הגורם שהוא , שיקוםרותי רווחה וילשאגף הברשימה מ – של המעונותכפילות ברשימות  היהד אח

וברשימה מהשירות נכותיים שבאחריותו, -היום השיקומיים, נכללו המעונות הרב-מעונותהמופקד על רוב 

יום שיקומיים ייעודיים לפעוטות עם אוטיזם, שבאחריותו, וכן -נכללו מעונות לטיפול באדם עם אוטיזם

נכללו . עוד נכותי-לצד כיתות מעון רב נכותיים שבהם יש כיתות ייעודיות לפעוטות עם אוטיזם-מעונות רב

נכותיים שמשולבים בהם פעוטות עם אוטיזם במקרים שבהם אין אפשרות -מעונות רב עטברשימה זו מ

 מעונותכלומר,  יום שיקומי ייעודי לפעוטות עם אוטיזם או כיתות ייעודיות במעון.-מעוןבעבורם לפתוח 

בהם משולבים ש נכותיים-בהם כיתות ייעודיות לפעוטות עם אוטיזם ומעונות רביש ש נכותיים-רב

פעוטות עם אוטיזם נכללו הן ברשימת המעונות של אגף השיקום והן ברשימת המעונות של השירות 

מדובר בנתונים מכך ש נובע הקושי השני כפילות זו הקשתה על איסוף הנתונים. לאדם עם אוטיזם.

                                                 

 . 2017בינואר  4, כניסה: משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, אוטיזםאתר  1

 . 2017בינואר  4, כניסה: משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, האגף לשירותי רווחה ושיקוםאתר  2
 . 2016לדצמבר  26משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, מכתב,  ממשלה,-ענת שגב, מרכזת הקשר כנסת 3

ממשלה, משרד העבודה, -אשת קשר כנסת –החלוקה לפי מחוזות במסמך זה היא לפי ארבע מחוזות משרד הרווחה, ענת שגב  4
משרד העבודה,  אתרבמחוזות משרד הרווחה ראו פירוט . 2017בינואר  4הרווחה והשירותים החברתיים, שיחת טלפון, 

  .2017בינואר  4, כניסה: מחוזות רווחה –הרווחה והשירותים החברתיים 

https://www.knesset.gov.il/mmm/data/pdf/m03809.pdf
https://www.knesset.gov.il/mmm/data/pdf/m03809.pdf
http://www.molsa.gov.il/Units/Wings/AgafNoar/AutismService/Pages/otizem_PDD.aspx
http://www.molsa.gov.il/Units/Wings/AgafNoar/AutismService/Pages/otizem_PDD.aspx
http://www.molsa.gov.il/Units/Wings/Recovery/CommunityRehabilitationService/Pages/CommunityRehabilitationService.aspx
http://www.molsa.gov.il/Units/Wings/Recovery/CommunityRehabilitationService/Pages/CommunityRehabilitationService.aspx
http://www.molsa.gov.il/Units/Districts/Pages/OpenMechozot.aspx
http://www.molsa.gov.il/Units/Districts/Pages/OpenMechozot.aspx
http://www.molsa.gov.il/Units/Districts/Pages/OpenMechozot.aspx


 
   

   הכנסת  

 7 מתוך 2 עמוד מרכז המחקר והמידע 

 

בכל מעון  מספר המעונות, מספר המקומות הנתונים על דינמיים, המתעדכנים במהלך השנה. לפיכך,

 .2016בדצמבר  26-עדכניים לוהתפוסה בהם 

חלק שיקומיים העומדים לרשות פעוטות בחברה הערבית.  יום-מעונותבמסמך זה נתמקד כאמור ב

סך כל . מעורבים וחלקם ביישובים יהודייםביישובים ם חלקמצויים ביישובים ערביים,  ואלממעונות 

מצויים ביישובים  (50%) מתוכם 18 – מעונות 36הוא ה הערבית יהמעונות הנותנים מענה לאוכלוסי

 ביישובים יהודיים. ( 25%) תשעהביישובים מעורבים ו( 25%) תשעהערביים, 

 .2 ;ובים הערבייםשיקומיים בייש יום-מעונות עלנתונים  .1בחלוקה לשלוש קטגוריות:  ,להלן הנתונים

נתונים  .3 ;פעוטות מהמגזר הערביבהם פלים מעורבים שמטו שיקומיים ביישובים יום-מעונות עלנתונים 

ביישובים יהודיים אשר למעונות  פעוטות מהמגזר הערבי.בהם שמטופלים יהודיים ביישובים  מעונות על

 שישצוין  מהם כי המעון מיועד למגזר היהודי והערבי כאחד, ולגבי חלק קטןלגבי רובם צוין  – ומעורבים

הכללית ומספר מרבית התפוסה ה ונצויבמעונות אלו  5כיתה או קבוצה ייעודית לפעוטות מהמגזר הערבי.

 . 2016בדצמבר  26-נכון ל ,המושמים מהמגזר הערבי בכל מעון

 יום-מעונותאין מחסור ב מועד כתיבת המסמךלממשרד הרווחה והשירותים החברתיים נמסר כי נכון 

 יום-מעוןנכותיים מהמגזר הערבי. כל הפעוטות הזכאים ל-שיקומיים לפעוטות עם אוטיזם ולפעוטות רב

יעלה צורך בפתיחת מעונות בעתיד וד נמסר כי אם ואין רשימת המתנה. ע ,שיקומי מופנים למעונות

  6.ךכלחדשים, משרד הרווחה והשירותים החברתיים יפעל לפרסום מכרז בהתאם 

 יקומיים ביישובים ערבייםש יום-מעונות .1

מעונות  חמישהנכותיים ו-מעונות רב 13מהם יום שיקומיים, -מעונות 18יש ביישובים הערביים 

  .ערבייםיישובים  16-ב פרוסים ואל מעונותייעודיים לפעוטות עם אוטיזם. 

נוכחית בהם התפוסה הפעוטות, ואילו  502היא  אלההיום ה-מעונות 18בכל מאושרת הרבית מהתפוסה ה

  .%67כלומר , פעוטות 337 היא

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

כרמיאל, שניהם מצויים ב –כי קיימת כיתה ייעודית או קבוצה ייעודית בשניים מהמעונות  בתשובת משרד הרווחה נכתב 5
ממשלה, משרד העבודה, הרווחה והשירותים –ושניהם מעונות ייעודיים לפעוטות עם אוטיזם. ענת שגב, מרכזת הקשר כנסת

 . 2016בדצמבר  26החברתיים, מכתב, 
 . 2016בדצמבר  26ממשלה, משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, מכתב, –ענת שגב, מרכזת הקשר כנסת 6



 
   

   הכנסת  

 7 מתוך 3 עמוד מרכז המחקר והמידע 

 

, בכל מעון נוכחיתותפוסה  מרבית, כולל תפוסה הערבייםנכותיים ביישובים -הרב המעונותפירוט  להלן

 :2016 בדצמבר 26-ל נכון

 

 כלומר ,פעוטות 306 היאתפוסה בפועל הו, פעוטות 412 היאמרבית התפוסה ה נכותיים-הרב המעונות 13-ב

 מספר ואילו(, שישה) צפוןחיפה וההגדול ביותר נמצא במחוז  נכותיים-הרב המעונות מספר. תפוסה 74%

בכל אחד  שניים) מרכזוה אביב-תלהקטן ביותר נמצא במחוזות ירושלים ו נכותיים-הרב המעונות

 (. מהמחוזות

-בבית ,ליםירושנכותי חדש אמור להיפתח בימים הקרובים במחוז -מעון רבממשרד הרווחה נמסר כי 

 פעוטות. 14רבית מאושרת של חנינא, ובו תפוסה מ

 

 

 

 

 

 

 

 
רבית תפוסה מ ישובי מחוז

 מאושרת למסגרת
תפוסה 
 נוכחית

 עוריש
 תפוסה

 90% 36 40 שלום-שגב דרום 1

 88% 35 40 רהט דרום 2

 100% 10 10 תל שבע דרום 3

 75% 30 40 חנינא מעון ראשון-בית ירושלים 4

 67% 20 30 באהר-צור ירושלים 5

 אביב-תל 6
 מרכזוה

 48% 11 23 קאסם-כפר

 אביב-תל 7
 מרכזוה

 92% 23 25 קלנסואה

 63% 25 40 אלפחם-אום צפוןחיפה וה 8

 93% 37 40 עראבה צפוןחיפה וה 9

 67% 16 24 מנדא-כפר צפוןחיפה וה 10

 65% 26 40 ניןח'ס צפוןחיפה וה 11

 75% 30 40 אכסאל צפוןחיפה וה 12

 35% 7 20 קרע-כפר צפוןחיפה וה 13

 74% 306 412 13  לוסך הכ



 
   

   הכנסת  

 7 מתוך 4 עמוד מרכז המחקר והמידע 

 

 רביתהמ התפוסה כולל ,ערבייםהאוטיזם ביישובים פעוטות עם ל ייעודייםה מעונותהפירוט  להלן

 :2016בדצמבר  26 – ל נכון, מעון בכל הנוכחית והתפוסה

תפוסה  תפוסה מרבית מאושרת למסגרת ישובי מחוז 
 נוכחית

 עוריש
 תפוסה

 38% 6 16 רהט דרום 1

 29% 7 24 7באהר-צור ירושלים 2

 אביב-תל 3
 מרכזוה

 31% 5 16 טירה

 50% 7 14 רביהע'-אלבאקה  צפוןחיפה וה 4

 30% 6 20 נצרת צפוןחיפה וה 5

 לוהכ סך
  

90 31 34% 

 

פעוטות,  90 היא מרביתה תפוסההשובים הערביים ילפעוטות עם אוטיזם בי ייעודייםההמעונות  בחמשת

 .34% דהיינו ,פעוטות 31 היא נוכחיתה תפוסההו

 8שיקומיים ביישובים מעורבים יום-מעונות .2

 םהמ שמונהפעוטות מהמגזר הערבי,  שבהם משולבים יום-יש תשעה מעונות מעורביםהביישובים 

  יישובים. ארבעהב פרוסים ואל מעונותייעודי לפעוטות עם אוטיזם.  אחדונכותיים -רב מעונות

 .יהודים כאחדלערבים ולוהם מיועדים  ,פעוטות 297 היאאלה ה מעונותתשעת הכל ברבית מהתפוסה ה

 רבית.מהתפוסה המ 32%שהם , פעוטות 94 הואמהמגזר הערבי בהם מספר המושמים 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

מפקחת ארצית, השירות לטיפול באדם עם אוטיזם, משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, שיחת טלפון, קרן קרדי,  7
 .2017בינואר  2

, 3, עמ' מבוא –ם בישראל הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, יישוביפי הגדרת -עלנעשתה  "יישובים מעורבים" ההגדרה 8
. לפי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, היישובים המעורבים בישראל הם: ירושלים, 2017בינואר  2. כניסה: 2016ספטמבר 

 שלום.-ונווהעילית -נצרתתרשיחא, -יפו, חיפה, עכו, רמלה, לוד, מעלות–אביב-תל

 

http://www.cbs.gov.il/ishuvim/ishuv2015/info2015.pdf


 
   

   הכנסת  

 7 מתוך 5 עמוד מרכז המחקר והמידע 

 

מספר מושמים מהמגזר ו מרבית תפוסה כולל, מעורביםה ביישוביםנכותיים -הרב המעונות פירוט להלן

 :2016 בדצמבר 26 -ל נכון, מעון בכלהערבי 

 

הפעוטות המושמים בהם  מספר .פעוטות 287 היאמרבית התפוסה ה, נכותיים-הרב המעונות שמונתב

 מהתפוסה המרבית.  32% דהיינו פעוטות, 92 הואמהמגזר הערבי 

 מרביתה תפוסההו לוד,ממוקם בעיר  ואה – מעורביםה ביישובים לאוטיזםיש מעון ייעודי אחד  לכך בנוסף

, מהמגזר הערבי שני פעוטות במעון הם .פעוטות היא עשרהחד כא והיהודימהמגזר הערבי  לפעוטותבו 

  מהתפוסה המרבית. 20%כלומר 

  .שיקומיים יום-מעונות ישמעורבות הערים ה שמונה מתוך בארבע כי לראות אפשר

 שיקומיים ביישובים יהודיים יום-מעונות .3

 מהם שבעה ;שבהם משולבים פעוטות מהמגזר הערבי יום-יש תשעה מעונות ביישובים היהודיים

קבוצה או בהם כיתה יש שמעונות ייעודיים עבור פעוטות עם אוטיזם  ים הםשניו ,נכותיים-מעונות רב

  יישובים. שבעהב ממוקמים ואל מעונותייעודית לפעוטות מהמגזר הערבי. 

הפעוטות  מספרערבים ויהודים כאחד, ו ,פעוטות 202 היאאלה המעונות תשעת המרבית בהפוסה תה

פעוטות משרד הרווחה, לפי . 38% תפוסה של – פעוטות 76 הואהמושמים בהם כיום  מהמגזר הערבי

המגזר הכללי מסיבות שונות, בין היתר בשל שיקומיים של  יום-מעונותעשויים להשתלב במהמגזר הערבי 

 שיבוץרצון ל או בשלשיקומי המיועד לפעוטות מהמגזר הערבי  יום-מעוןב התנגדות המשפחות לשיבוץ

רבית תפוסה מ ישובי מחוז 
 מאושרת למסגרת

מושמים  מספר
 מהמגזר הערבי 

 עוריש
המושמים 

מהמגזר 
   הערבי

 50% 20 40 חולים אלי"ן-בית -ירושלים ירושלים 1

 50% 20 40 לקויות שמיעה –ירושלים  ירושלים 2

 25% 10 40 לקויות ראייה –ירושלים  ירושלים 3

 אביב-תל 4
 מרכזוה

 27% 9 33 לוד

 אביב-תל 5
 מרכזוה

 7% 3 44 יפו–אביב-תל

 40% 8 20 לקויות ראייה –חיפה  צפוןחיפה וה 6

 30% 12 40 חיפה צפוןחיפה וה 7

 33% 10 30 לקויות שמיעה –חיפה  צפוןחיפה וה 8

 סך
 לוהכ

  

 

287 92 32% 
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 7 מתוך 6 עמוד מרכז המחקר והמידע 

 

 הערבי מהמגזר נוספים פעוטות ישנם אם מידע בידינו אין 9ון הקרוב ביותר למקום מגוריו.הפעוט במע

 .יהודיים ביישובים במעונות המושמים

מספר המושמים מהמגזר ו מרבית תפוסה כולל, יהודייםנכותיים ביישובים -פירוט המעונות הרב להלן

 :2016 בדצמבר 26 -ל נכון, מעון בכלהערבי 

 מחוז 

 

 שוביי

 

תפוסה מרבית מאושרת 
 למסגרת

 מושמים מספר
 מהמגזר הערבי

עור יש
המושמים 

מהמגזר 
הערבי 

מסך 
התפוסה 
 המרבית

לקויות  –שבע -באר דרום 1
 שמיעה

3010 18 60% 

 אביב-תל 2
 מרכזוה

 11% 4 35 הרופא-אסף

 50% 20 40 נהריה צפוןוה חיפה 3

 40% 8 20 שמואל-גן צפוןחיפה וה 4

 58% 7 12 כרמיאל צפוןחיפה וה 5

 13% 4 30 שמונה-תיקרי צפוןחיפה וה 6

 10% 2 20 צפת צפוןחיפה וה 7

סך  
 לוהכ

  

187 63 34% 

 

מהמגזר הערבי הפעוטות  מספרו, פעוטות 187 היאמרבית הוסה תפה נכותיים-הרב המעונות שבעתב

  המרבית. מהתפוסה 34% – 63 הואהמושמים בהם בפועל 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 . 2016בדצמבר  26שירותים החברתיים, מכתב, ממשלה, משרד העבודה, הרווחה וה-ענת שגב, מרכזת הקשר כנסת 9
בינואר  2דינה בן לביא, מפקחת ארצית, גיל רך, אגף השיקום, משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, שיחת טלפון,  10

2017.  



 
   

   הכנסת  

 7 מתוך 7 עמוד מרכז המחקר והמידע 

 

 ,אוטיזםפעוטות עם בתוך מעון ייעודי לקבוצות ייעודיות לפעוטות מהמגזר הערבי או  כיתותפירוט  להלן

 בכל נוכחיתותפוסה  קבוצה ייעודית לפעוטות עם אוטיזם מהמגזר הערביבאו  בכיתה רביתכולל תפוסה מ

 :2016 בדצמבר 26-ל נכון ,מעון

 רביתתפוסה מ ישובי מחוז 
בכיתה/קבוצה 

ייעודית לפעוטות עם 
אוטיזם מהמגזר 

מאושרת  הערבי,
 למסגרת

מספר מושמים 
 מגזר הערבימה

שעור 
המושמים 

מהמגזר 
הערבי 

מסך 
 התפוסה

 רביתהמ

 100% 10 10 1כרמיאל מעון  צפוןחיפה וה 1

 60% 3 5 2כרמיאל מעון  צפוןחיפה וה 2

 סך
 לוהכ

  

 

15 13 87% 

 

קבוצות או  יש כיתותבמחוז צפון,  שניהם, ייםשובים יהודיבי מעונות ייעודיים לפעוטות עם אוטיזם שניב

גזר ממה ןבההמושמים  מספר .פעוטות 15 היאבהן  מרביתה תפוסההגזר הערבי שמייעודיות לילדים מה

  .87%תפוסה של  כלומר, פעוטות 13 הואהערבי 

 

 

 

 בכבוד רב,

 ננה גוטרייךר

 

 

 צוות ת, ראששלי לויאישור: 

 עריכה לשונית: מערכת "דברי הכנסת"


