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 פרופ' מימון שלום רב,

 

 .אנשים עם מוגבלות שכלית, המשתייכים לקבוצת סיכוןהנדון: 

הריני  ,ן: "אקים"(ומשפחותיהם )להלשכלית בשם אקים ישראל, הארגון הארצי לאנשים עם מוגבלות 

 בנושא שבנדון. ךלפנות אלי

, באמצעות ועדי הורים של האנשים עם המוגבלות והמשפחות 35,000ארגון המייצג את כלל הינו אקים 

עבור משרד מפעיל  כןו ,סניפי אקים 65 גות הורים והאנשים עצמם בכלל מסגרות הדיור ובאמצעות הנה

, פנאימסגרות ו בגני ילדים ובבתי הספר סוקה, הארכות יוםמסגרות דיור בקהילה ומסגרות תעהרווחה 

 אנשים עם מוגבלות שכלית.ילדים וללמרפאות שיניים ועוד 

אנו מברכים אותך על כניסתך לתפקיד המשמעותי כראש התכנית, ומקווים להמשיך בשיתוף הפעולה 

 הפורה עם התכנית, כפי שהיה עד כה.

מדרג אוכלוסייה צבם של אנשים עם מוגבלות, אשר על פי אנו מבקשים להפנות את תשומת ליבך למ

 , הוגדרו ברמת סיכון גבוהה )הקבוצה "האדומה"(.בסיכון לתחלואה בקורונה

של משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים,  מתווה החזרה למסגרות התעסוקה לבוגריםעל פי  .1

הם אינם  עד להודעה חדשה. ו/או בבית המשפחהבמסגרות הדיור אנשים אלה נדרשים להישאר 

מורשים להשתלב חזרה במסגרות התעסוקה ו/או בפעילויות הפנאי, אשר חוזרות אט אט לפעילות 

זאת ועוד, אנשים בקבוצת סיכון שגרים בבית המשפחה ולא  מלאה בשגרת "קורונה" )תחת מגבלות(.

ואי והאחר שהם זקוקים מורשים כיום לצאת למרכזי יום סיעודיים לא מקבלים את הטיפול הפרא רפ

 .24/7לו וגם בני המשפחה מתקשים להתמודד עם הטיפול בהם 

עבור אנשים בקבוצת סיכון המתגוררים במסגרות דיור בקהילה יחד עם אנשים נוספים נציין עוד כי 

גבוה, עצם המגורים המשותפים מטילים מגבלות על האנשים המתגוררים איתם  שאינם בסיכון

 תם לקהילה לקבלת שירותים אישיים כגון: מספרה, טיפוח אישי ועוד.  ונמנעת כיום יציא
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. הם חשים כמי שנשכחו מאחור, עבור אנשים אלהומצב נפשי לא פשוט הדבר מייצר קושי משמעותי  .2

בעוד כל יתר חבריהם יוצאים למסגרות התעסוקה ואף לפעילויות אחרות. בשונה מאנשים אחרים 

אנשים עם מוגבלות להנמצאים בסיכון בשל גיל או מחלה, מהציבור הרחב )ללא מוגבלות שכלית( 

 או גרים בבתי משפחותיהם, לא ניתנת זכות הבחירה (לחיים םבתי)שכלית שנמצאים במסגרות דיור 

 באופן גורף.  אלא נאסר עליהם לצאת לתעסוקה ולפנאי )לא להם ולא לאפוטרופוסים שלהם(,

אם לאו, אך ככל שהתקופה בה הם סגורים  ראויהרותם האישית קטונתי מלדעת אם פגיעה זו בחי .3

בבתים מתארכת ואין מועד או קריטריון לסיום תקופת הסגר עבורם, אני מרגישה חובה אתית לפנות 

  .אליך כאיש מקצוע על מנת שתיתן דעתך עליהם ותנחה אותנו בהתאם

הדיור עדיין מתקיימים עם  ובנושא אחר, ביקורי המשפחות שמתקיימים היום לאנשים במסגרות .4

תאפשר מגע בינם לבין בני המשפחה. מדובר מבמהלך ביקור המשפחות אצלם לא  מגבלה חמורה, שכן

באנשים, אשר עבורם המגע הוא משמעותי מאוד, והקשר עם המשפחה הוא קריטי לבריאותם 

 ?האם עדיין אלו הם ההנחיות שצריכות להתבצע לדעתךהנפשית.  

של אותם  בריאותם של האנשים לבין זכויותיהם האחרותהגנה על מדובר באיזון בין כי לכולנו  ברור .5

לאור ההנחיות  אתאך אנו פונים אליך לשקול  ,יחד בדירות םאנשים ושל אנשים שמתגוררים אית

 .המצב העדכני

 בתודה רבה להתייחסותך בהקדם.

 בכבוד רב,

 פרץ יהלומיסיגל 

 מנכ"לית אקים ישראל

 :העתקים

 רופאה ראשית, משרד הרווחה ,אלון שגית ארבלד"ר 

 הגב' ויויאן אזרן, ראש אגף קהילה, מינהל המוגבלויות במשרד הרווחה

 הגב' חיה יוסף, אחות מנהלת תחום הבריאות במינהל המוגבלויות במשרד הרווחה

 במשרד הרווחה תוכן חירום ופיתוח, שירות דיורמנהלת אחות , שושי אספלרהגב' 

 ל המוגבלויות במשרד הרווחהד"ר מיכל חפץ, מנהלת שירות הדיור בקהילה, מינה

 הגב' גלי ברמי, יו"ר ועד הורים ארצי לדיור וסגנית יו"ר אקים ישראל


