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CBR 

Community Based Rehabilitation 

   שיקום מבוסס קהילה 

 

 ממונה על החטיבה הקהילתית ופיתוח משאבי ידע, בית איזי שפירא -שוש קמינסקי 

 רקע 

 עם אנשים של מלאה בהשתתפות התומכת אסטרטגיה הוא (CBRמבוסס קהילה )יקום ש

 יםמענבפיתוח  תמתמקד . אסטרטגיה זוובהכללתם בהן שלהם הקהילות בחיי תיומוגבלו

 הדוק פעולה בשיתוף כרוך מהיישוו ,שלהם הקהילות בתוך מוגבלויות עם אנשים שלם לצרכי

 פיזיים מחסומים על להתגבר כדי ,משפחותיהם בניעם ועצמם  תיומוגבלו עם אנשיםה עם

, פרנסה, חינוך, בריאות ם כגוןבתחומי וסביבתלו לאדם הוליסטית גישה באמצעות חברתייםו

 .והעצמה מיומנות פיתוח, חברתית הכללה

  של פיתוח ידי-על מוגבלויות עם לאנשיםסייע ל היא( CBR)ה קהילמבוסס  שיקום של המטרה

 של הכוח. שיקום תכניותגיבוש ו הזדמנויות שוויוןמתן , חברתי לשילוב קהילתיות תכניות

. מוגבלתבהם  תשתיתשה כפריים באזוריםגם  ותזמינ להיות ותיכול ןשה הוא CBR תכניות

, חינוך, בריאות שלם בתחומי מקצוע אנשינשענת רק על  אינה  CBRתכניתשל  הפעלה

, עצמםמוגבלויות הנשים עם אהלהפעלתה שותפים  ;חברתיים שירותים או מקצועיתתעסוקה 

 .מתאימים מקצוע אנשילצד  שלהם והקהילות המשפחותכן ו

 World Health) העולמי הבריאות ארגוןהתפתחה ביוזמת  מבוסס קהילה התפיסה של שיקום

Organization )ספקת שירותים אתפיסה זו של . 1978 בשנת אטה-אלמה תהצהר בעקבות

 נפרדים חייבהספקת שירותים במרכזי שיקום אזוריים אשל  אסטרטגיהלאחר שה התגבשה

ם הקמת. שיקום שירותי כדי לקבל , לעתים קרובות למרחק רב,לנסועת יואנשים עם מוגבלו

ן מהאוכלוסייה שנזקקה טרק לאחוז ק המענ ווסיפק ותיקר והפעלתם היושירותים אזוריים  של

 עבור אנשים שיקום לשירותי הגישה בטאת אסטרטגיה לשיפורמ CBRשל התפיסה  .לשירות

 . מקומיים במשאביםמיטבי או בינונית, ולשימוש  נמוכההכספית שהכנסתם  תיומוגבלו עם

 עם אנשים של וארגונים ממשלתיים לא ארגונים, ם"האו של אחרים ארגונים עםפות תובש

המספקת  מגזרית-רב האסטרטגיל CBR-תפיסת הבמהלך השנים התפתחה , מוגבלויות

 םהשתתפות את להבטיח אשר שואפתו, תיומוגבלו עם אנשים של המגוונים לצרכים מענה

 .םהחיי איכות לשם שיפור בחברה תםוהכלל

הגדיר  . צוות זה CBRאסטרטגיה שלנייר עמדה להכין ש לאומי-ןביהוקם צוות  2003 שנתב

 אנשיםיהם של זכויותלאומית בדבר -ןהבי האמנה יישוםאלו כחלק מ םהנחיות לפיתוח שירותי

  .תיומוגבלו עם

, והוא מיושם כיום נשען על שתי גישות מרכזיות: מעורבות הקהילה וזכויות אדם CBR-מודל ה

  ברחבי העולם. בארצות רבות
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 שירותים ומענים לפיתוחקהילתית  הגיש

ם ביוזמתדהיינו  –" למטה-מלמעלהבגישת "נוצרות שירותים  פיתוחל לעתים קרובות, יוזמות

כיום יותר ויותר גופים מכירים בכך . וללא מעורבותה של הקהילה עצמה מדיניותה קובעי של

 היא מרכיב חיוני – ייצוג ידי-על או, ארגונים או קבוצות, יחידים של – הקהילה מעורבותש

 תהליך ו שלשלבי בכלוכי מעורבות זו נדרשת  ,פיתוח של שירותים ורעיונותבזום ויבי

השירותים ש להבטיח מסייעת קהילה מבוססשל פיתוח  גישה. ובקרה יישום, תכנון: הפיתוח

את  מקלה והיא ובמיוחד לקבוצות המוחלשות והשוליות בה, ,הקהילה חברי יהיו נגישים לכל

 קיימה.-ובנות מציאותיות, יותר כוללניות יוזמות של ןביצוע

 פיתוח שירותים ומעניםב אדם זכויות ה שלגיש

 את לממש דרך שירותים הוא ופיתוח ,אדם לזכויות הדוק שירותים ומענים קשרשל  םלפיתוח

 זכויות מבוססת בגישה להשתמש נוהגים רבים וארגונים סוכנויות, מסיבה זואדם. ה זכויות

אדם  זכויות מבוססת לגישה אוניברסלי מתכון איןש אף על פי. שלהם הפיתוח בתכניות אדם

 החשובים מאפיינים כמהזוהו  בכל זאת, עבור אנשים עם מוגבלויות שירותים ם שלבפיתוח

 :כזו לגישה

 להיות צריכה ומדיניות פיתוח תכניות של העיקרית המטרה :אדם זכויות מימוש .1

  ;האדם זכויות של םשומימ

-ןהבי אמנהה שלהכלליים  העקרונותלאומית: -יישום עקרונותיה של האמנה הבין .2

 ,נהתכנו את צריכים להנחות תיומוגבלו עם אנשיםיהם של זכויותבדבר לאומית 

 :תחומי החייםשירותים ופעילויות בכל לגבי מדיניות ה של יישומהו הפיתוח

 ;אדם באשר הואהטבוע בכל אדם עם מוגבלות  לכבוד כבודמתן  .א

 לקבל החופש לרבותכל אדם עם מוגבלות, ל אוטונומיההזכות להענקת  .ב

 להיות עצמאי. ו עצמוב החלטות

  .אפליה-איהקפדה על  .ג

  .בחברה הכללהשל ו ומועילה מלאה השתתפותקידום של  .ד

האנושי  מהגיוון כחלק תיומוגבלו עם אנשים של לשונות וקבלה כבודמתן  .ה

  .והחברתי

  .הזדמנויות שוויוןהענקת  .ו

 .נגישותאספקת  .ז

  .נשיםל גברים בין שוויוןהקפדה על  .ח

 לשמר זכותםהכרה בו מוגבלויות עם ילדים של המתפתחות ליכולות כבודמתן  .ט

 .זהותם את

 

 ;זכויות להם שיש אנשים הם בעלי הזכויות :זכויות במתן והחייבים הזכויות בעלי .3

 אנשיםה זכויות הם ם במתןחייביה. לחינוך כמו הזכות זכויות בעלי הם ילדים ,למשל

 יהנותלו יהםזכויות לממש אתיוכלו  זכויותה שבעלי להבטיח שאחראים הארגונים או

 ;מהן

ילמדו  שילדים הבטיחל יועל – ילדיםלת יוזכובמתן חייב  החינוך משרד ,למשל

לתמוך עליהם  –בנושא החינוך ת יוזכו ם במתןחייבי הוריםגם  .במסגרות חינוך

 . הספר בבית בילדיהם ולאפשר להם ללמוד
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 כיום  CBR-מודל ה

 מטריציונימודל עבודה עיצוב הובילה ל תחומית-רב פיתוח אסטרטגייתכ CBR של ההתפתחות

, בריאות :עיקריים מרכיבים השימחמ מורכבת המטריצה. CBR לתכניות מסגרתהמספק 

 .אלמנטים חמישה כולל מרכיב כל. והעצמה החבר, מחיהמקורות , חינוך

 

 
 

 את המשקפים תחומי מפתח בתהליך הפיתוח,ל מתייחסים הראשונים המרכיבים ארבעת

 עם אנשים של תםלהעצמ מתייחס האחרון המרכיב .CBR של מגזרית-רבה ההתמקדות

של  םמעורבותאת המבטיח  מרכיב הואו, שלהם והקהילות המשפחותשל וכן , מוגבלויות

 מיצוי זכויותיהם. בובכל התחומים  םהחיי איכות שיפורבת יואנשים עם מוגבלו

 

מתכננים למציעה  המטריצהה. מטריצרכיבי המכל  כלול יישום שללאינן אמורות  CBR תכניות

 עדיפויותה דרים, לסלצרכי תואמותלבחור את אלו ה אפשרותםוב ,שונות אפשרויות

 בין ובריתות שותפויותמושתתות על  CBR תכניות. מקומייםה פוטנציאלייםה משאביםלו

כל  של היתרונותיהנו מי משפחותיהם ובני תיומוגבלו עם אנשים כי ותהמבטיח ,מגזרים

 . מגזריםה

 

CBR ברמה מוגבלויות עם אנשים ם שליגיעו למודעות האמנה יתרונות כי להבטיח לעזור יכול 

 :באמצעות המקומית

  את עזרה לאנשים להביןמתן ו האמנה קידום :אנשיםה האמנה בפניהצגת 

  ;משמעותה

 לא ארגונים עם עבודה :כדי ליישם את האמנה עניין בין בעלי פעולה שיתוף 

 מקומיות.  וממשלות ארגוני נכים פרטיים, אנשים כולל ,ממשלתיים

   אפליה למניעת חוקים לבצר או לפתח ןשמטרת הסברה בפעילויות ותהתמקד :נגורס 

  ;ותעסוקה חינוך, בריאות כגון תחומיםל המתייחסת ומקומית לאומית ומדיניות

 בריאות

 קידום

 מניעה

 טיפול רפואי

 שיקום

 אביזרי עזר  

 חינוך

 הגיל הרך

 חינוך יסודי

  ;חינוך תיכוני
השכלה 
 גבוהה  

-חינוך לא
 פורמלי

למידה לאורך 
 מעגל החיים

מקורות  
 מחיה   

פיתוח  
 מיומנויות  

העסקה 
 כעצמאי  

העסקה 
 כשכיר  

שירותים  
 כספיים

הגנה  
:  חברתית
 קצבאות 

 חברה

 סיוע אישי

, קשרים
נישואין  
 ומשפחה

תרבות 
 ואמנויות  

שיקום פנאי 
 וספורט

 צדק 

 העצמה

נגור  ס 
 ותקשורת 

ניעות  
 חברתית

השתתפות 
 פוליטית

קבוצות  
 לעזרה עצמית

ארגוני אנשים 
 עם מוגבלויות  
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 לרמה  הלאומית הרמה בין דיאלוג קידום :המקומיתלרמה  הלאומית הרמה בין תיאום

 מוגבלויות עם אנשים של ארגונים או מקומיות קבוצות חיזוק; ותמיכה בו המקומית

  ;ארציתהו המקומית ברמהמשפיע  תפקידדי שיוכלו למלא כ

 תכניות של לפיתוח תרומה :תכניות פעולה מקומיות ומעקב אחר ביצוען ה שלהכנ 

 מקומית ציבורית מוגבלות במדיניותם הקשורים לנושאישל  שילוב ,מקומיות פעולה

   ;מגזרי-בין פעולה שיתוף והשגת

  פרנסהו חינוך, בריאותשירותי שירותים חברתיים ו להפיכת תורמותה תיופעילויישום 

 .כפריים באזורים החיים בעוני או ואל כולל, תיומוגבלו עם אנשיםה לכל יםנגישל

 

 

 שירות מבוסס קהילה ם בתפקידי

 תפקידי המנהל 

 שירות  של פי עקרונות-מתוכננים מנוהלים ופועלים עלה נהליםהו מדיניותשהוודא ל

  ;מבוסס קהילה

 לה ומחוץ הקהילה בתוך ושותפויות לבנות ולחזק רשתות; 

 וכן ומרכיביו, תהליכי השירות בכל מעורביםיהיו  המרכזיים העניין בעלי כלש להבטיח 

  ;התפתחויותבו בהישגים

 ובניהולם משאביםה גיוסלסייע ב; 

 השירות  של מהותה אתבעלי העניין לצוות הארגון ולהסביר ל-CBR  ; 

  עדכניות  מידע מערכותתכניות עבודה באמצעות של ביצוע ההתקדמות והלפקח על

 ומתאימות;

 

  סגל העובדים בשירות מבוסס קהילה

 משפחותיהם, מוגבלויות עם אנשיםליבת השירות עבור  –העובדים הם המשאב המרכזי 

 . הקהילה וחברי

 :ולכלול CBR הנחיות בכל צריכים להיות ברורים שלהם האחריות ותחומי התפקידים

 ביצוע ו דםותפק של בסיסיות הערכות ביצוע, מוגבלויות עם אנשיםשל  זיהוי

 ;שונות טיפוליות התערבויות

 וכדי ולסייע להם תיומוגבלו עם אנשיםב לתמוך כדי משפחה בנישל  הוהכשר חינוך ,

 ;לתמוך בבני המשפחה עצמם

 ובני מוגבלויות עם אנשים ם שלוקישור, בקהילה זמינים שירותים על מידע מתן 

 ;ומעקב יהיהפנ באמצעות אלה שירותיםל משפחותיהם

  בהפעלתןו עצמית לעזרה קבוצות ביצירה של מוגבלויות עם לאנשים סיועהענקת; 

  יצירת ידי-עלבמארג חיי הקהילה  תיומוגבלו עם אנשים של והכללההנגשת הקהילה 

 אפשריים עבודה מקומות, מרכזי תרבות ופנאי, ספר בתי, בריאות מרכזי עם קשר

 ;וכדומה

 ת ויכולותיהם להשתלב בקהילה יואנשים עם מוגבלו לגבי בקהילה מודעותה העלאת

 ;והקהילה משפחהה בחיי את הכללתםולקדם  לעודדכדי  ,ולתרום

 ת יורשתות תמיכה קהילתיות לאנשים עם מוגבלושל מערכות תמיכה ו ה שלבניי

 משפחותיהם.לבני ו

 

 

 



 8מתוך  5עמוד 

 

 בעלי עניין מרכזיים 

 

 

 

 
 

 .רבים עניין בעלילהיות עשויים שירות מבוסס קהילה כל להתרשים מבהיר כי 

  

  משפחותיהם ובני מוגבלות עם אנשים. 1

. CBR-ב מאוד חשוב תפקיד מלאל יכולים משפחותיהם ובני תיומוגבלו עם אנשים

 הם בקצרה אבל, CBR הנחיות בכל ברורים יהיו שלהם האחריות ותחומי התפקידים

 : עשויים

o ה תכנית מרכיביכל  ם שלניהולב פעיל תפקיד מלאל-CBR, תרום מהידע האישי לו

 ;תכניתהוהניסיון שלהם לקהילה ולפיתוח השירות/

o עדותובו שתתףלה CBR מקומיות; 

o כאנשי ולעבוד בהתנדבות יםמעורב להיות CBR; 

o  לחשוף וכן  ,תיובקהילה המקומית לגבי אנשים עם מוגבלו מודעותלפתח

 ;הסרתםרוש את דהמפריעים לשילובם ופוגעים באיכות חייהם ול מחסומים

o  את נושא המוגבלות בהםלהשתתף בפעילות של פורומים בקהילה ולחשוף.  

 

  מהקהילה מקצוע ואנשי קהילהה מנהיגי ,הקהילה חברי. 2

 עם לאנשים רק לאו, בקהילה האנשים כללהביא תועלת ל יכול שירות מבוסס קהילה

על לקבל  קהילהה חברי אתשיקום מבוססות קהילה מעודדות  תכניות. תיומוגבלו

 :הבאים האחריות ותחומי התפקידים אתעצמם 

,        ממשל ארצי
 מדיה , מנהיגים פוליטיים

,        ממשל מקומי
, ארגוני חברה אזרחית

 מ "קבוצות של אע

מנהיגות בקהילה    
:         ואנשי מקצוע

 רווחה ובריאות, חינוך

 קהילה  

אדם עם מוגבלות  
 ומשפחתו
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o ת בפעילויותיהםיולכלול אנשים עם מוגבלו;  

o לתכניות( ציודו כסף, זמן למשל) משאבים לתרום CBR; 

o נכות על עוד ללמוד כדי הכשרה בסדנאות להשתתף; 

o עם אנשים בפני הזדמנויות החוסמות שלהם והעמדות האמונות את לשנות 

 ;משפחותיהם מוגבלויות ובני

o בנימו תיומוגבלו עם המונעים מאנשים חסמים סרתלה כתובת שמשל 

 ;שלהם הקהילות בחיי להשתתף משפחותיהם

 

 (נשים ניוארגו דתיים ארגונים, ממשלתיים לא ארגונים גוןכ) האזרחית חברהה. 3

 לרמת בהתאםמשתנים  אזרחיים חברה ארגוני של האחריות ותחומי התפקידים

 האחריות ותחומי התפקידים. תתיקהיל או תאזורי, תלאומי, תלאומי-ןביפעילותם: 

תחום המוגבלויות ובשירותים ב מעורבותהו ניסיוןה מרמתגם  מושפעים שלהם

 במרכזהחברה אזרחית  ם רבים שלארגוניהיו  סטוריתיה מבחינהמבוססי קהילה. 

 CBR תכנית כל של המניע חוהכ להיות עשויים הםדווקא  ולכן, CBR-ה עבודת של

של החברה האזרחית  אחריותה ותחומי תפקידיםה, כללי באופן. מתקיי או חדשה

 :לכלול עשויים

o תכניותשל  ויישום פיתוח CBR מוגבלת ממשלתית תמיכה המקבלות; 

o לתכניות והדרכה משאבים, טכני סיוע מתן CBR; 

o עניין בעלי ביןשיתופי פעולה  ביצירה שלו רשתות של בפיתוח תמיכה; 

o בתכניות תמיכה CBR אחרים עניין בעלי של תויכולפתח ל כדי; 

o שירותים חדשים או מתייחסות למוגבלות כחלק בלתי נפרד מתכניות והה הגברת

 ;קיימים של הזרם המרכזי

o מבוססי קהילה.  ושירותים תכניות של פיתוחבו מחקרב, הערכהב תמיכה 

 

  מוגבלויות עם אנשים של ארגונים. 4

 רביםלו, CBR תכניות לחיזוק ערך-רב משאב הם מוגבלויות עם אנשים של ארגונים

 עשויים שלהם האחריות ותחומי התפקידים .CBR בתכניות משמעותי תפקידמהם 

 :לכלול

o תיומוגבלו עם אנשים של האינטרסים גוייצ; 

o  תיומוגבלו עם אנשים של צרכיםלגבי  ייעוץמתן; 

o כויותיהםז לגבי מוגבלויות עם אנשיםל מתן הסבר; 

o   השירותים שהממשלה  כי להבטיח כדי ,לשינוי מדיניות נקיטת פעולותו נגוריס

 רכיהם האמיתיים. ולזכויותיהם ולצ המעננותנים והרשויות המקומיות מספקות 

 

 ממשלתיות רשויות. 5

 גוןכ ,הממשלהמשרדי  כלאת ו ממשלה רמות כל את עסיקלה צריכיםמוגבלות  ושאינ

 התפקידים. ומשרד הרווחה והשירותים החברתיים חינוךה משרד ,בריאותמשרד ה

 :לכלול עשויים שלהם האחריות ותחומי

o שיקום מבוססי קהילה;  /שירותילאומית של תכניותברמה ה ניהול והפעלה 

o את המבטיחות  מתאימות ומדיניותות חקיקה קיימש נקיטת פעולות כדי להבטיח

 ;תיומוגבלו עם אנשים של זכויותיהםמימוש 

o ( קידום תפיסה של שירותים מבוססי קהילהCBR כמדיניות ארצית וכאסטרטגיה )

 ;רלוונטיות פוליסותכמו  ,באחריות המדינההמצויות בפעילויות 
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o לתכניותכוח אדם ומימון  ה שלהקצא CBR; 

o יכולים משפחותיהם ובני תיומוגבלו עם נשיםאש נקיטת פעולות כדי לוודא 

 .הקיימים בקהילה ציבורי ןמתקאו  שירות, כניתלהשתמש או להשתתף בכל ת

o  

 

 ?הצלחה של שירות מבוסס קהילהלהגורמים המסייעים לקיימות ו םמה

 

  להלן:בתרשים מופיעים ביניהם מהעיקריים  ;בגורמים שוניםתלויות   CBRהצלחה וקיימות של

 

 
 

 

 

  מנהיגות אפקטיבית 

צריכים  CBR תכנית מנהלי. יעילים וניהול מנהיגות ללא CBR תכניות לקיים מאוד קשה

 תכניתה מטרות את להשיג כדי העניין בבעלין ולתמוך כוול, השראה עוררל, עילהנ
 . מפותחיםשלמנהל יהיו גם כישורי מנהיגות  חשוב לכן. הרצויות תוצאותהאת ו
 

 שותפויות 

גרור עלול לכזה מצב  ;בקהילה אחריםשירותים בתחרות לה עלולות CBR תכניות
במשאבים קיימים  הביא לשימושל יכולות שותפויות. ערך יקרי משאביםשל  זובזב

עשיר את הידע, הלהשתלבות בזרם המרכזי, ול הזדמנויות, לתת מיטביבאופן 

 קיימות 

מנהיגות  
 אפקטיבית  

 שותפויות

תחושת  
בעלות של  

 הקהילה

שימוש  
במשאבים  

 מקומיים

התאמה  
 תרבותית

 בניית יכולת  

מקורות מימון  
 יציבים  

תמיכה 
 פוליטית  
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נוסף, כקול להשפיע, כקול מוביל או  גם מימון. שותפויות יכולותהומקורות  מיומנויותה
 . תיומוגבלו עם אנשים של לזכויותיהם הנוגעת מדיניותעל ו ממשלתית חקיקה לע
 

 של הקהילה תחושת בעלות 

 של םהשתתפותידי -המושגת על בעלות תחושתלקהילה יש  ,מוצלחות CBR תכניותב

 ערכה של השירות. הההפעלה וה ,התכנון שלבי בכל מרכזיים עניין בעלי
 

 מקומיים במשאבים שימוש 

 יסייע ,חיצוניים ממקורות וחומריים כספיים משאביםבו כוח אדםב התלות צמצום
 םבמשאבי להשתמש קהילות לעודד יש. של התכניות קיימותהסיכויי את  שפרל

 .מקומיים-קהילתיים
 

  התאמה תרבותית 
 אנשים של אחת לקבוצה תרבותית מבחינהשמתאים  ומה, שונות זו מזו תרבויות

 אקיימ-בנות CBR תכניות להבטיח כדי. אחרת לקבוצהבהכרח מתאים  אינו
אנשים מתרבויות שונות  על ותמשפיע ןה כיצד בחוןל חשוב, שונים בהקשרים
 .  םאליה ולהתאימן

 

 בניית יכולת 
 תרוםת CBR תכניות ולהעריך נטרל, ליישם, לתכנן ענייןה בעלי של םיכולת בניית

כלים  , לרבותולהקנות להם ידע וכליםלשם כך יש להכשיר את בעלי העניין . ןלקיימות
  ייצוג עצמי. תחום של ב
 

 מקורות מימון 
 של רחב מגווןהן חייבות לבחון  .יציבים מימון קורותזקוקות למ CBR-ה תכניות כל

כמו  ,תורמיםשל ו/או מימון  (מענקים או ישיר) ממשלתי מימון כולל ,מימון אפשרויות
 גם הכנסות עצמיות. 

 

 פוליטית תמיכה  
 אנשיםשל  לזכויותלאומית -ןהבי האמנהמימוש את  טיחתב לאומית CBR מדיניות

ממשלתית  מדיניותבו חקיקהמוגבלות ב נושאי שלהבאתם בחשבון . מוגבלויות עם
להם הזדמנויות לשימוש  ספקושי ,אקיימ-בנות הטבותלאנשים עם מוגבלויות  תבטיח

 שונים.  שירותיםב
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