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 ،ة العزيزةإلى العائل

 

لعائلة مع التشخيص المعلومات المتعلقة بالحقوق أداة مهمة تساعد في مواجهة اتعتبر 

في هذه الكراسة يمكن  على مدى طيف ألتوحد منذ البداية وعلى طول الطريق.

رحلة حول الحقوق التي يستحقها ابنكم من موقيمة  العثور على معلومات مركزة

 التشخيص وحتى جيل المراهقة.

انتم مدعوون  .آمل في أن تساعدكم هذه الكراسة، في كل سؤال، طلب أو تطرق

لخدمتكم في الفروع ألعائلة في  جمعية  )ألوت ( الموجود  للتوجه إلى طاقم مراكز

 المنتشرة في البالد.

                                    

                                      

 مركز العائلة بجمعية الوط    

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 * المعلومات التي ترد فيما يلي ال تعتبر بديال لالستشارة القانونية وال تحل مكانها*
 



 

2 

 المحتويات

 3................... .......................................................جمعية األوالد التوحديين )ألوت(

 4................................................................... مراكز العائلة في جمعية ألوت...........

 6........................................................ مخصصات الولد المعاق– مؤسسة التأمين الوطني

 11..............................................ء......................................تخفيض برسوم الكهرباء والما

 12............................عالجات في صناديق المرضى....................................................................

 16...................................... ...... التوحدالشخص الذي يعاني من قسم عناية   – وزارة الرفاه

 19.......................................................................  نقاط استحقاق من ضريبة الدخل

   21............................................. إعفاء من رسوم الترخيص+  للمعاقين ةبطاقة إيقاف سيار

 23 .............................................................. تخفيضات في دفعات الهاتف لشركة بيزك

 24.....................من انتظار الدور وأجور مرافق................................................................. إعفاء

 25................................................................................. ضريبة السكن - أرنونا 

 26..............................أيام الغياب عن العمل بسبب المرافقة ومرض ولد -مصروف المرضقانون 

 27...................................................................................إذن تشغيل عامل أجنبي

 29.........................................................................................التنقل والمرافقة

 31...................................................................................نظم الخدمات طوال الحياة

 34................................................................................ راتدليل  ملحقات استما

 

 

 

 



 

3 

 جمعية وطنية لألوالد التوحديين –الوت 

الشخص الذي  أمورور مركزية، قطرية، رائدة في تقديم الخدمات المهنية وعناية الوت هي جمعية أولياء أم

اختالف احتياجاته واحتياجات عائلته. تعمل الوت من أجل تعزيز حقوق التوحد على طول حياته مع يعاني من 

في إسرائيل، من أجل تحسين الخدمات التي تمنح لهم  ألتوحديكل األوالد، الفتية والبالغين على الطيف 

 ولعائالتهم ومساعدة العائالت في مواجهة العجز.

 انتهم االقتصادية واالجتماعية والقانونية.نشاط الوت يهدف إلى ضمان تواجدهم، تأهيلهم، مستقبلهم ومك

 فيما يلي األهداف الرئيسة التي وضعتها الوت لنفسها :

  وعائالتهم في إسرائيل. التوحديين الدفع قدماً بحقوق مجموعة  –مناصرة 

 .تعزيز المعرفة في  معالجة مجموعة التوحديين وتطوير نماذج عالجية 

  أجل مجموعة التوحديين وعائالتهم.أطر وخدمات نوعية من  إقامة وتفعيل 

تشغل ألوت أشخاصا مهنيين، معالجين ومرشدين في جميع أرجاء البالد المنتشرين في أطر أقامتها وتديرها 

 الجمعية:

  طفال.مراكز رعاية وعناية يومية تأهيلية لأل –الوت لألطفال 

  )للشباب والكبار. –اطر سكنية ) بيوت للحياة 

 21لبالغين من جيل مراكز يومية وتشغيل ل. 

 .مراكز دعم للعائالت في أرجاء البالد  

 لألوالد والعائالت. بيت نقاهة واستجمام  –طبيعة في كرميئيل  -الوت 

 .المخيمات الصيفية والنوادي 

 .مراكز إرشاد للمعالجين 

  ههاروفيمركز للتوحديين في مستشفى اساف. 

 .مراكز عالجية 

 إدخال تغطية صحية لروضات االتصال 
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 للعائلة  ألوتمراكز 

 

أقيم مركز العائلة من اجل إعطاء الرد ومرافقة العائالت من لحظة التشخيص وطوال الطريق. يتيح المركز 

 الحصول على معلومات، دعم، استشارة ومرافقة في مجاالت مختلفة لها عالقة بالتوحد وتعامل العائلة : 

جماهيرية، حقوق تقدم من قبل جهات مختلفة مثل التامين  تقدم المعلومات حول خدمات التشخيص ومعالجة

الوطني، وزارة الرفاه الخ، معلومات حول اطر تعليمية، سكن وشغل، أسماء أشخاص مهنيين، نشاطات خالل 

 ساعات الفراغ في منطقة السكن الخ.

 

 أضف إلى ذلك، يمكن إيجاد النشاطات التالية : 

 رائدين في مجالهم، في مختلف المواضيع التي لها عالقة تقدم من قبل أشخاص مهنيين  محاضرات

 بالتوحد.

  لألهل، أجداد واإلخوة لألوالد والبالغين.مجموعات دعم 

 تشمل عددا من اللقاءات المخصصة في موضوع له عالقة بالتوحد. ورشات 

  ل اجتماعية من خالل لقاء ومحادثات هاتفية حسب الحاجة ) يحتم مع عامل / ةمحادثات شخصية

 إجراء محادثة دون التعريف(

 "إمكانية الحديث مع أولياء أمور متطوعين لألوالد الذين يعانون من مشاكل اتصال.  – "خط مفتوح

 03 – 6709094هاتف الخط المفتوح : 

  الخط المفتوح يمنح الرد الهاتفي للمعلومات واالستشارة :

 16:00 -  10:00الخميس بين الساعات  –خالل أيام األحد  –أشخاص مهنيين 

 -أولياء أمور متطوعون 

 22:30 – 20:00الخميس بين الساعات  –خالل أيام األحد 

 12:00-14:00يوم الجمعة خالل ساعات 

 22:30 – 20:00يوم السبت خالل ساعات 

  "وساطة بين عائالت من اجل المرافقة، الدعم الشخصي الخ."أولياء أمور من اجل أولياء أمور  

 مخصص للعائالت، أشخاص مهنيين، طالب والجمهور الواسع.  مركز معلومات 

خدمات المركز تشمل : مكتبة للمطالعة، معلومات من مصادر موثوق بها في االنترنت، 

 مكتبة فيديو، نشرات دورية ومجموعات بيانات.

 

ل أو تردد له نحن، أشخاص مهنيون وأولياء أمور الذين نتطوع في مراكز الوت للعائلة، في خدمتكم في كل سؤا

 عالقة بالموضوع.
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 فروع المركز للعائلة :

 03 -6703077': هاتف ،رمات غان ،'ا 63 كرينيتسي: المركز       

b_lauren@netvision.net.il      

 بئر السبع ،3570 ص.ب.  ،20طريق ايالن رامون : بئر السبع والجنوب،  

   08-6431528: هاتف

            mishpacha_beer_sheva@alut.org.il 

 02 -5665294: هاتف ،30 هاتسفيرا: اورشليم القدس    

             .ilmishpacha_Jerusalem@alut.org 

 04 -8101569: هاتف ، 10بينسكي : حيفا 

 mishpacha_haifa@alut.org.il  

 21605: ميكود ،كرميئيل ،50061 ص.ب.: كرميئيل وعماكيم  

 04-9885590: هاتف

@alut.org.ilMishpacha_carmiel 

  052-4237535:هاتفقطري , : العربيالمجتمع العربي  

mishpacha_migzar@alut.org.il 
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 2010 -ت.ش.ع عام – عاجزمخصص ولد  –تم تحديثه حسب أنظمة التامين الوطني 
 2010/02/14من تاريخ  ةطبقمال

 قحال
 ت التي يستحقها األوالد مع قصور على خطى التوحد:نسبة المخصصا

 ش.ج. 2561يبلغ صابون بخلل من طيف التوحد ان معدل المخصص الذي يستحقه اوالد م 

% من 50 بنسبةة وعال مخصص عجز تستحق الحصول على تقاضىعائلة مع اكثر من ولد واحد يوان 
 مخصص عجز ويسكن في البيت. يتقاضىالمخصص لكل ولد 

التي  قيماعاقة واحدة يحق له الحصول على مخصص واحد بالقيمة االعلى من بين ال اكثر من يعاني من ادولوان 
 يستحقها.

 عاجزالتوحد الحصول على مخصص ولد  من طيفالحق القانوني ألوالد مع إعاقات ويكون من 

 في حددمال عدلمخاص "، يستحق مخصصا بال خلل" ولد مع  بالتوحد يعرف  من طيف صاحب خلل اولدوان 
 االنظمة.

ة صل وأط ارتبا يس لهااللجنة الطبية ل في اطارات االعتماد واالداء التي تجرى اختبارمن المهم االشارة الى ان و
كان الولد مستقال  اذالذلك، حتى و". اخاص خلال"  يكونالتوحد،  من طيف خللعندما يكون الحديث عن ولد مع 

 خاص". خللالحصول على مخصص النه " ولد مع ، فانه يستحق سليما ااداء ظهروي

 

 المستندات ذات الصلة

 (.أ) مرفق كملحق  عاجز. استمارة طلب الحصول على مخصص ولد 1

 13/15التي حددها تعميم المدير العام لوزارة الصحة رقم  االجرائية اتلتعليما تطلبات. تشخيصات تفي بم2

 (الحقاتفصيل يأتي الد على طيف التوحد. ) في موضوع تشخيص االوال 10/11/2013من تاريخ 

 تعليمي الستمارة تقديم طلب أعاقة (  إلطار إثباتيمستند رفاق إل حاجةال  1.8.12)* بدءاً من 

تقرير تربوي من االطار الذي يتعلم به الولد مع تقرير عن  ويمكن ويكون من المرغوب فيه ان يرفق بالمطالبة
 امراض النطق واللغة، وعالج وظيفي(عالجات شبه طبية ) اخصائي علم 

 

 هي : المدير العام حسب تعميم تطلباتالم 

  يجرى من قبل طبيب وطبيب  عميم المدير العام هو تشخيص كاملان تشخيصا صالحا يفي بمتطلبات ت
 نفساني:

  وريتط ، طبيب اوالدشباني لالوالد والاننفس يبالذين يحق لهم تشخيص مرض التوحد هم : طب االطباءان 

او خبير في علم األعصاب  سنوات على االقل في معهد معترف به لتطور الولد 3 نة عمل متجربمع 
 والد.لأل الخاص باألوالد وعالم اعصاب

  وان طبيبا نفسانيا تأهيليا او تطوري او سريري، ي انتشخيص من قبل طبيب نفسيجب ان يجرى للولد
 .كا تأهيال مثبتا في مجال تشخيص التوحدتربويا يمكنهما القيام بالتشخيص بشرط ان يمل

  ،صحة اخرون. اختصاصيورك في التشخيص تيشساذا لزم االمر 

  تحديدات عينت في الالتشخيص حسب سيجرى- DSM- 5 ويجب ان يتضمن المعايير للتشخيص في اطار

. DSM- 5 -طيف التوحد مع البيان التفصيلي لدرجة الخطورة لكل واحد من المعيارين المشمولين في ال

وسيتضمن التشخيص التطرق لمستوى تطوري واستعرافي )حسب العمر( وكذلك تقييما ادائيا وتقييم اعراض 

 وفي هذا الرابط تبين بالتفصيل األدوات التي يمكن استعمالها لتأدية تشخيص.  التوحد.
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بدون  1.6.14حتى تاريخ   DSM4سوف يستمر االعتراف بالتشخيص حسب يرجى االنتباه : 

عالقة لتاريخ تقديم الطلب لمؤسسة التأمين الوطني. كل طلب جديد مع تشخيص تاريخه بعد 

 .   DSM5يجب ان يتالئم مع مطلبات  1.6.14

 

 مخصص بأثر رجعي :

شهرا  12للحصول على مخصص باثر رجعي لفترة ال تزيد عن  مطالبةحسب االنظمة الجديدة، يمكن تقديم 

 من بين : سبقال يسبق الموعد األ عنه سوف دفع المخصصسيالموعد الذي  وان. مطالبةسبقت يوم تقديم ال

 اجراء سجل تم ايطبي )  سجلفي  خلل مااعراض مصاحبة ل ت فيه ألول مرةالموعد االول الذي وثق .1

 ;مهني الخ( اختصاصي عنايةلدى ولدى الطبيب، و، مركز رعاية األم والطفلمنتظم في 

 

 .عنائيا شديدا للغاية لقي عبئاي خللال أبدانه فيه  ين الوطني الموعد الذي يعتقد طبيب التام .2
 

 ة.يالرئيس مطالبةعطى بشكل فوري، ومن المفضل طلبه مع تقديم اليالمخصص باثر رجعي ال ان  من المهم !

 
 عاجزمخصص ولد ب المطالبةاجراء تقديم 

اذا لم يكن هناك ومن قبل الوصي على الولد. او  معه لولد يتواجد الولدل والدمن قبل  – مطالبةمن قبل من تقدم ال

 الولد. يقوم بحضانةمن  مطالبةيستطيع تقديم ال ،وصي

في موقع مؤسسة التامين الوطني  يجادهايمكن ا مطالبةالمستندات لتقديم الان  – مطالبةطريقة تقديم ال

www.btl.gov.il   يجب ووفي فروع التامين الوطني ) ملحق في نهاية الكراسة(.  (عاجزولد  –) اوالد

في استمارة  طلبالمستندات الضرورية كما ي جميعوارفاق  مطالبةالتفاصيل التي ترد في استمارة ال جميعتعبئة 

مكن ة بما في ذلك الملحقات يمعبأال مطالبةاستمارة الوان المعلومات هذه.  نشرةل في يفصبين بالتوكما  مطالبةال

 تقديمها في فرع التامين الوطني القريب من مكان سكناك.

 أمام اللجنة الطبية تحديد نسبة العجز دون المثول 

 بقدر المستطاع, تحاول اللجنة الطبية تحديد نسبة العجز بدون الحاجة بمثول االبن امام اللجنة  –أ 

ومو بالتوقيع ) الموافقة ( على البند الخاص ان يقيجب على االهل المعنيون بعدم مثول ابنهم امام اللجنة  -ب

لذلك باالستمارة. يجب االنتباه انه باختيار امكانية عدم المثول امام اللجنة ما يعني عدم رؤية / فحص الولد.لن 

 يكون امكانية لفحص مستوى التعلق بالغير وعدم االستقاللية.

 يحق للتأمين الوطني دعوة الولد للمثول امام اللجنة 

من المفروض ان يتم الحصول على ويرسل اليكم عبر البريد. سقرار اللجنة الطبية ان  – ر اللجنة الطبيةقرا

التابع  االتصال الهاتفي مركز عن طريقاذا اتخذ قرار فيما فحص الاشهر ويمكن  3القرار خالل فترة اقصاها 

 *.6050للتامين الوطني 

 

http://www.btl.gov.il/
http://www.btl.gov.il/
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 تقديم اعتراض

يجب تقديم و. هافحص قرار اللجنة الطبية يمكن تقديم اعتراض على قرارادة عفي حاالت تكون هناك حاجة ال

وان قرار مؤسسة التامين الوطني. ببالغا ايوما من يوم تسلمكم  90االعتراض، بواسطة فرع المؤسسة، خالل 

 بالغ االعتراض وحيثياته.ايوما من يوم استالم المؤسسة  60خالل   أبدستاالعتراض  قشةنام

 حيثمن مؤسسة التامين الوطني، توكول (و) برتابة االعتراض يجب طلب محضر اللجنة الطبية من اجل كو

التي ادت الى الغاء او تخفيض  مسوغاتعلى ال يلالعتراض، النه يحتو قاعدة فعال هذا المحضر يعتبر

كن طلب يم به من فروع التامين الوطني.لويجب ط اوتوماتيكيمحضر الجلسة ال يرسل بشكل وان المخصص. 

 باللغة العربية. 6050ألمحضر ) بروتوكول ( عن طريق الفرع او على خدمة الزبائن *

يمكن التوجه الى مراكز الوت للعائلة لغرض دراسة امكانية الحصول على مساعدة قانونية في شؤون * 

 .االعتراض

 

 االجراءات في لجنة االعتراض

للجنة،  زيجووفحص الولد الذي قدم بشانه االعتراض. تسلجنة االعتراض وان  –من الضروري احضار الولد 

المطالبة  لآلباءانه ال يحق على ، هنا يؤكدوالمستندات فقط.  باالستناد الىالولد، دراسة االعتراض  آباءبموافقة 

 التوجه الى لجنة االعتراض مسبقا وطلب ذلك. بالتأكيد انه يمكن بيدلفحص، في ابعدم حضور الولد 

لولد ل قدم العنايةيحق لكم ان تكونوا ممثلين امام اللجنة من قبل محام وايضا من قبل طبيب  –لجنة تمثيل امام ال

 .اخصائياو طبيب 

بيان رأي  خبير اخر يقدم لهاان فحص الولد من قبل خبير اخر، او باعادة لب ايحق للجنة ان تط –فحص اعادة 

 ه.قدمت لالمستندات التي  باالستناد الى مهنيا

 

 

 على قرار لجنة االعتراض الطبية اضعترا

يوما من حصولكم  30ية خالل القليمعلى قرار لجنة االعتراض الطبية الى محكمة العمل ا عتراضيمكن تقديم ا

محكمة على قرارات طبية مهنية بل على اجراء غير الامام  عتراضبشكل عام ال يمكن االوعلى قرار اللجنة. 

غير صحيحة ) مثال : اجراء اختبارات  ية( او االعتماد على بنود قانون ةشرعي بيانات رأيسليم ) مثال : تجاهل 

 (.من جراء ذلك التوحد وسحب المخصص من طيفية الوالد مع عيوب ادائ
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مجانا من مكاتب  ينالى محكمة العمل يمكن الحصول على مساعدة وتمثيل قضائي عتراضمن اجل تقديم او

 رة العدل في ارجاء البالد :المساعدة القانونية التابعة لوزا

 بريد الكتروني  فاكس  هاتف  عنوان  اسم اللواء 

 لواء الشمال 

شارع توفيق زياد 

بناية وفا  3047

 5سنتر طابق 
صندوق بريد 

الناصرة  50021

16160 

 

44-60-70-700-1 6462532-02 
-Naz

.ilsiyua@justice.gov  

 لواء حيفا

 

أ  15شارع بل يم 

حيفا  11طابق 

33095 

 

44-60-70-700-1 6467943-02 
Haf-

siyua@justice.gov.i 

لواء تل ابيب 
 والمركز 

 4ع هانريتا سولد شار

  64924تل ابيب 
44-60-70-700-1 6467717-02 

Tlv-

siyua@justice.gov.il 

لواء القدس 
اشدود 
 وايالت 

 1شارع هسورج 
متسفي صندوق بيت 

القدس  1777بريد 

91017 

 

44-60-70-700-1 02-6467611 
-Jer

siyua@justice.gov.il 

لواء بئر 
السبع 

 والجنوب 

بيت  33شارع شازر 

 1نوعم طابق 

بئر  534صندوق 

  84002السبع 

44-60-70-700-1 02-6467672 
Bsh-

siyua@justice.gov.il 

 

 دجدتقديم طلب م

، يمكن تالتي قدم عتراضات والطعوناال تاذا رفضكذلك ، وعتراضتقديم الفترة الاذا رفض الطلب وانقضت 

 اشهر من موعد الرفض. 6د بعد مرور جدتقديم طلب م

تقديم قرار  عندت حقائق تعتقد مؤسسة التامين الوطني انها لم تكن معروفة طرأاذا اكتشفت او  من المهم !

)مثال، تدهور وضع  ق الحصول على المخصص او نسبتهاستحقا قريرؤثر على تمن شأنها ان تالرفض، و

 اشهر من موعد الرفض. 6لم تمر فترة  اذاد حتى جديمكن تقديم طلب معندها ، الولد(

mailto:Naz-siyua@justice.gov.il
mailto:Naz-siyua@justice.gov.il


 

10 

 مساعدة الغيرعلى كلياً  والمعتمدللولد الذي يعاني من توحد،  خصصزيادة نسبة الم

 صاب بأي من اضطراباتلولد الملمخصص لعلى ا ة عالوعلى  2012ابتداء من يناير  صادق التأمين الوطني

 مساعدة الغير.على  تماماً  والمعتمد، سنوات 3 من العمر طيف التوحد، الذي بلغ

 .ش.ج 1927للمخصصات بهذا الشأن ستبلغ : نسبة العالوة  2015أبتداءا من شهر نيسان ) ابريل ( 

ا زيادة على المخصصات العادية والذي يتقاضى ايض 18-3مجمل عالوة المخصصات لولد مع توحد من جيل 

 ش.ج .  4488, مخصصات ) تعلق كلي بمساعدة الغير ( سيبلغ : 

مساعدة الغير هو ولد الذي يحتاج مساعدة، في على تماماً  يعتمد اولدان التأمين الوطني،  المحدد من قبلبحسب -

طعام، االغتسال والنظافة الشخصية تناول ال : الملبس , اليومية عمالاأل جميعالقيام ب على، يومكل ساعات ال

 ه(.ابناء سنمن خالل المقارنة مع  عمالاأل تلك والتنقل بشكل مستقل في البيت )يتم القيام بالفحص بالنسبة ألداء

 تأدية األعمالفي  عتمادمن خالل اختبارات األداء واال قررمن سن ثالث سنوات وياعتبارا االستحقاق  سريي -

 اليومية.

  عي : دفع بأثر رج

شهرا سبقت يوم  12حسب االنظمة الجديدة، يمكن تقديم مطالبة للحصول على مخصص باثر رجعي لفترة ال تزيد عن 
 تقديم المطالبة. وان الموعد الذي سيدفع المخصص عنه سوف ال يسبق الموعد األسبق من بين :

طبي ) اي تم اجراء سجل منتظم  الموعد االول الذي وثقت فيه ألول مرة اعراض مصاحبة لخلل ما في سجل .1
 في مركز رعاية األم والطفل، ولدى الطبيب، ولدى اختصاصي عناية مهني الخ(;

 

 الموعد الذي يعتقد طبيب التامين الوطني  انه فيه بدأ الخلل يلقي عبئا عنائيا شديدا للغاية. .2

 

 ه مع تقديم المطالبة الرئيسية.من المهم ! ان المخصص باثر رجعي ال يعطى بشكل فوري، ومن المفضل طلب

  والذي حدد فيه هذا الحق ! 1.1.12: لن تدفع مخصصات باثر رجعي قبل التاريخ   يرجى االنتباه

 

ولد  خصص% م100طيف التوحد، الذين يستحقون  صابين بأي من اضطراباتاألوالد المان حتى اليوم، 

 ام لجنة طبية تابعة للتأمين الوطني.وأداء أم اعتماد، لم يطلب منهم الخضوع الختبارات عاجز

استمارة يقومون بتعبئة سويعتقدون أن ابنهم يفي بكافة المعايير،  خصص ولد عاجزيحصل ولدهم على م ان آباءا

 فيما يلي: ةالمرفق المطالبة

http://www.btl.gov.il/טפסים%20ואישורים/Documents/t7824.pdf 

 

ب من بيتكم، واعتماداً عليه سوف تتم دعوتكم للتأمين قريإلى فرع التأمين الوطني ال ستمارةيجب تقديم اال-

 الوطني لفحص االستحقاق.

من االطار الذي يتعلم فيه الولد مع تقرير طبي  ادائي  - وباالضافة لذلك، يوصى بارفاق تقرير تربوي -

 تناوالن اداء الولد عند تادية األعمال اليومية.ي

عليهم أن  خصص ولد عاجز، يجباستحقاق الولد لم غرض تقريرألول مرة ل مطالبةالذين يقدمون  ن اآلباءا 

 خر.عتماد على اآلفحص في اختبارات االلالخضوع لبلبوا اأما اللجنة الطبية وأن يط مثوليطلبوا ال

http://www.btl.gov.il/טפסים%20ואישורים/Documents/t7824.pdf
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جز من اجل الحصول على حقوق من اع ولد مخصصباستحقاق التامين الوطني  من هناك حاجة لمستند اثباتي
 ات أخرى مثل :هيئ

 رسوم الترخيص. من إعفاءوة معاق ) بطاقة وقوف للسيارة ( شارالحصول على  .1

 تشغيل عامل أجنبي. .2

 تأهيلي. خدمات مركز رعاية نهاري الحصول على  استحقاق – االجتماعي وزارة الرفاه .3

 .لشركة بيزيك الهاتف ورأجعلى تخفيض  .4

 االرنونا. على رسومتخفيض  -السلطة المحلية .5

 نقاط استحقاق من ضريبة الدخل .6

نقاط( في لجنة االعتماد  10نقاط وما فوق )من ضمن  5فقط لمستحقي  -الكهرباء أسعارعلى تخفيض  .7
 على الغير.

 المياه أسعارعلى  تخفيض  .8

 مرافق أجورمن  وإعفاءمن انتظار الدور  إعفاء .9

 . http://www.btl.gov.il  موقع التامين الوطني: فيتفاصيل أخرى ويمكن الحصول على 

 

 المياه والكهرباء أجورخصم على 

سنة، مصاب بأي من اضطرابات طيف التوحد  18حتى  3آباء ولد، يبلغ سن  إن 05.2012بدءاً من شهر 

نقاط وما فوق، سيستحقون دفع مبلغ مخفض،  5-عتماد للتأمين الوطني لووجد مستحقا في فحص اال

كيلوواط التي تم  400أول  % من السعر لالستخدام المنزلي، عن50وسيستحقون دفع مبلغ مخفض بنسبة 

 .االستعمال المنزلي فقط إطارفي كل شهر، في  استهالكها 

 تخفيض بتسعيرة الماء لالستهالك المنزلي

متر مّكعب لمن يستحق في كل شهر هذا االمتياز يمنح  3.5 إضافةسوف تقدّم  01.07.2012 خ :بدءا من تاري

  .لالستهالك المنزلي فقط وفي العقار الّذي تقطنون فيه

  متر مكعب للشهر بتسعيرة الماء المخفضة. يسمح االمتياز بالحصول  3.5يحق لكل مواطن الحصول على

 تسعيرة المخفضة.متر مكعب إضافي للشهر بال 3.5على 

 من يستحق ذلك ؟

 ولد متوحد الذي يستحق مخصصات ولد معاق.

يقوم التأمين الوطني بنقل تفاصيل المستحقين بشكل تلقائي وال حاجة للتوجه بشكل فردي وطلب االمتياز الذي 

 تستحقونه.

 207-2755440في كل توجه في هذا الموضع يمكن التوجه إى مركز سلطة المياه على هاتف : 

http://www.btl.gov.il/
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 حقوق في صناديق المرضى

 تشخيص

 الحق

مصابين بأي من اضطرابات  أوالديخضع تشخيص  الثانية من قانون التأمين الصحي الوطني اإلضافةحسب 

العناية التطورية، لمسؤولية صناديق المرضى، بدءا من وقت التشخيص حتى عمر  إجماليطيف التوحد مع 

18. 

 لوزارة الصحة. مدير العامالوسيجرى التشخيص حسب توجيهات تعميم 

تشخيص نفساني ويمكن االكتفاء بتشخيص طبي  إلجراءال حاجة  -التشخيص او تقييم دوري إعادةوفي حالة من 

 فقط.

 -من يستحق

 مبكرة من التوحد، حسب رأي الوالد او اختصاصي مهني. أعراضاعاما يظهر  18 أقصاهولد يبلغ من العمر ما 

 من يتم التوجه إلى

 المعاهد لتطور الولد. أوسكرتارية الصندوق  إلىصناديق المرضى يجب التوجه  في جميع

  وإجراءاختصاصيين مهنيين خاصين معترف بهم من قبل وزارة الصحة  إلىالتوجه  إمكانيةتتوفر لآلباء 

 تشخيص بتمويل خصوصي.

 

  شبه طبية عالجات 

 الحق

من اضطرابات مصابون بأي  أوالد، يستحق 84ورقم  43حسب التعديالت على قانون الصحة الوطني رقم 

أموال عن استرداد  أوعلى طول السنة في صناديق المرضى،  أسبوعياشبه طبية  عالجات  3طيف التوحد، 

 خصوصية. عالجات 

 اللغة والنطق، وعلم النفس والعمل االجتماعي.  أمراضعالج وظيفي، وعالج فيزيائي، وعلم :  الجاتالع أنواع

 على طول السنة. أسبوعيا عالجات  3يسري الحق في الحصول على  2010سنة واعتبارا من 

 صناديق المرضى ملتزمة بتقديم العناية بدون تأخير. وفي حالة ال يوجد إنتقرر  1.1.2012واعتبارا من 
 اختصاصي مهني في صناديق المرضى لتقديم العناية خالل فترة زمنية معقولة، يحق للوالد التوجه الى

 صي عناية خصوصي واسترداد األموال المدفوعة عن العناية.اختصا
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 التواصل ألعالجي 

 المبدأ الذي بحسبه يجب الحفاظ على تواصل عالجي لولد على طيف التوحد يطبق بالحاالت التالية : 

سبق وقد اعطي العالج المطلوب للولد على يد معالج من قبل صندوق المرضى. في هذه الحالة ال يمكن  –أ 

 لصندوق المرضى القيام بتبديل / تغيير المعالج الموجود بمعالج اخر وألسباب ممكن ان تكون مادية. 

بحال اعطي العالج للولد على يد معالج خاص وذلك بسبب عدم مقدرة صندوق المرضى توفير نوع العالج  -ب

حالة يمكن لألهل االستمرار . بهذه الاشهر ( 4-3المطلوب خالل الفترة الزمنية المحددة النتظار الدور ) 

بالحصول على العالج القائم على يد المعالج الخاص , حتى لو بهذه الفترة الزمنية كان بمقدور صندوق المرضى 

 توفير معالج مختص  بالفترة الزمنية المحددة وفق القانون. 

 إبرازحة، مقابل بقيمة تسعيرة وزارة الص أموالاسترداد ) معالج (  خصوصي يجب  عن اختصاصي عناية

يكون اختصاصي العناية قد اعترف به مسبقا من قبل صناديق المرضى، كالمفصل  أن، وذلك بشرط إيصال

 :أدناه

 ش.ج.  153 -عمل اجتماعي . أ

 ش.ج.  200 -اللغة والنطق أمراضعلم  . ب

 ش.ج. 200 -ج. عالج وظيفي

 ش.ج. 217 -د. عالج فيزيائي

 ش.ج. 242 -ه. علم النفس

 ش.ج. 29اشتراك ذاتي من اآلباء قدرها  أجورقدم، ستجبى ست كل عنايةعن 

 يعطى اعفاء من دفع اجور االشتراك الذاتي للعالجات الشبه طبية في الحاالت التالية فقط : 

 سنوات  3ولد مع توحد حتى جيل  –أ 

  بحال تلقي االب او االم مخصصات ضمان الدخل 18ولد مع توحد حتى جيل  -ب

 من يستحق

، مشخصين بأي من اضطرابات طيف التوحد، ال يستغلون استحقاقهم 18عمر التشخيص حتى عمر من  أوالد

 .عنايةمراكز  أوفي مراكز الرعاية النهارية التأهيلية، والروضات االتصالية،  تعزيزيهللتمتع بعناية صحية 

زيزيه، ال تشكل بديال تعتقدم في األطر التربوية والتي ال تأتي كعناية صحية  ويؤكد هنا على أن عالجات 

 بموجب قانون الصحة الوطني، ويستحق األوالد الخضوع لها آنيا وليس الواحدة بدال من األخرى. لعالجات 

 من يتم التوجه إلى

 المعاهد لتطور الولد. أوسكرتارية الصندوق  إلىفي جميع صناديق المرضى يجب التوجه 
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ة ألوالد مصابين بأي من اضطرابات طيف التوحد في توجيهات خاصة بالتوجه وشرح حول الخدمات المقدم

 صناديق المرضى المختلفة:

 إعفاء من أجور االشتراك الذاتي

 الحق

أوالد يتقاضون مخصص ولد عاجز من مؤسسة التأمين الوطني معفون ( (  4) 8حسب قانون الصحة العام ) 

 من دفع أجور اشتراك ذاتي في صناديق المرضى عن الخدمات التالية:

 زيارة عند طبيب أولي )طب عام، وعائلة، وأوالد، وداخلي، وتوليد ونساء(. .1

 زيارة عند طبيب مهني غير أولي )طب أخصائيين في المجتمع(. .2

 زيارة عيادات خارجية. .3

 زيارة معاهد )معاهد تشبيه، ومعاهد تشخيص وغيره(. .4

 ت التالية:أن إعفاء من أجور اشتراك ذاتي عن عالجات  شبه طبية سيمنح في الحاال .5

 .3ولد مصاب بأي من اضطرابات طيف التوحد حتى عمر  . أ

، يتقاضى احد والديه ضمان 18ولد مصاب بأي من اضطرابات طيف التوحد حتى عمر  . ب

     الدخل من مؤسسة التأمين الوطني.

 أوالد يتقاضون مخصص ولد عاجز من مؤسسة التأمين الوطني. -من يستحق

 لصندوق.سكرتارية ا -الى من يتم التوجه

 ولالستشارة ومعالجة المشاكل أمام صناديق المرضى يمكن التوجه إلى فروع مركز ألوت للعائلة. 

 

 :تكال ليصندوق المرضى 

http://www.clalit.co.il/HE-

IL/Family/parents/Autism/articles/rights_of_autistic_children.html 

 

 : صندوق المرضى ميئوحيديت

https://www.meuhedet.co.il/meuhedet/views/engine?idorItemId=top

Menu&templateName=menu.txt&templateKey=&mainView=article&mai

nId=1272270971969 

 :صندوق المرضى مكابي

http://www.clalit.co.il/HE-IL/Family/parents/Autism/articles/rights_of_autistic_children.html
http://www.clalit.co.il/HE-IL/Family/parents/Autism/articles/rights_of_autistic_children.html
https://www.meuhedet.co.il/meuhedet/views/engine?idorItemId=topMenu&templateName=menu.txt&templateKey=&mainView=article&mainId=1272270971969
https://www.meuhedet.co.il/meuhedet/views/engine?idorItemId=topMenu&templateName=menu.txt&templateKey=&mainView=article&mainId=1272270971969
https://www.meuhedet.co.il/meuhedet/views/engine?idorItemId=topMenu&templateName=menu.txt&templateKey=&mainView=article&mainId=1272270971969
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http://www.maccabi4u.co.il/4787-he/Maccabi.aspx 

 :صندوق المرضى ليئوميت

http://www.leumit.co.il/news_inner.asp?catId=492&pgId=86662 

 

 : في الوثيقة( 96رابط للتعديل على القانون )صفحة 

http://www.justice.gov.il/NR/rdonlyres/640A318C-5F1B-41B4-B253-

E3D1B02ED789/12174/2191.pdf 

 

 :أيضا، الذي يوسع االستحقاق لعامل اجتماعي وعالم نفس 48رابط لتعديل 

http://cbl212-235-5-

230.bb.netvision.net.il/privatelaw/data/18/3/308_3_1.rtf 

 

الفحص بالمقارنة مع التأمينات التكميلية والتمريضية لصناديق المرضى  بإجراءلذلك يوصى  وباإلضافة* 

 .مختلفة والأم واستردادالمختلفة، وحقوق تمويل 

 بالتنويم أسنانعالجات 

 الحق

وبالغون مصابون  أوالدالطب، يستحق  إدارةالثانية من قانون التأمين الصحي الوطني وتعميم  اإلضافةحسب 

كجزء من سلة الصحة.  أسنانعالجات  إجراءبأي من اضطرابات طيف التوحد الخضوع للتنويم العام لغرض 

 الشعبة أنظمة)في مستشفيات وعيادات( حسب  أسنان أطباءلعام من قبل وسيجرى عالج األسنان بالتنويم ا
 لصحة السن في وزارة الصحة.

المتلقي لعالج  إمكانيةفقط عندما ال تتوفر هناك  أسنانعالج  إجراءوعموما يجب استعمال التنويم العام لغرض 

 من التنويم. أخربنوع  العالج 

 خالل فترة التنويم غير مشمولة ضمن هذا االستحقاق. التي تجرى أن عالجات األسنان  -اإلشارةومن المهم 

 وبالغون مصابون بأي من اضطرابات طيف التوحد. أوالد -من يستحق

في  عيادات تستوفي الشروط المفصلة أوبالتنويم العام في مستشفى  أسنانستجرى عالجات  -الى من يتم التوجه

 .توجيهات الشعبة لصحة السن

 قبل التوجه.  17: اذا قمتك بالتوجه للمستشفى لتلقي العالج يجب ارفاق استمارة  يرجى االنتباه*

 

http://www.maccabi4u.co.il/4787-he/Maccabi.aspx
http://www.leumit.co.il/news_inner.asp?catId=492&pgId=86662
http://www.justice.gov.il/NR/rdonlyres/640A318C-5F1B-41B4-B253-E3D1B02ED789/12174/2191.pdf
http://www.justice.gov.il/NR/rdonlyres/640A318C-5F1B-41B4-B253-E3D1B02ED789/12174/2191.pdf
http://cbl212-235-5-230.bb.netvision.net.il/privatelaw/data/18/3/308_3_1.rtf
http://cbl212-235-5-230.bb.netvision.net.il/privatelaw/data/18/3/308_3_1.rtf
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 أجهزة االتصاالت والدعم البديلة لألشخاص  ذوي االعاقة  

 انضمت خدمة ادخال حاسوب لالتصال الداعم والبديل  لخدمات الصحة العامة . 2015ابتداء  من سنة  –الحق 

شخاص ال يمكنهم التواصل الكالمي واللذين ليس باستطاعتهم استعمال : جهاز اخراج يمكن توفير الجهاز / الحاسوب أل

 التواصل الحديثة تمكنهم من االتصال الناجع. ألجهزةالصوت , لوحات صور واجهزة لوحية للتواصل بحيث يمكن 

 المواثيق المطلوبة : 

اي طبيب بحيث تحتوي على معلومات طبية ذات  مواثيق طبية دقيقة  ومفصلة عن التشخيص  من طبيب معالج او من –أ 

 صلة.

المقصود معالجة نطق من قبل صندوق المرضى ولكن يمكن تلقي ) نطق موجه  تقرير تربوي / ادائي من معالجة  -ب

 تقرير ايضا من معالجة نطق من االطار التربوي , اطر تأهيل ومرافق صحية ) مستشفيات ( (.

:  ياإللكترونوالتنقل " عن طريق البريد  التأهيلطرية الجهزة يجب تقديم الطلب " للوحدة الق

nayadut@moh.health.gov.il   , : التأهيل ألجهزةللوحدة القطرية  او عن طريق البريد :  025655985فاكس 

 تل ابيب .  15والتنقل شارع ناح موزيس 

 

 خدمات الشخص مع التوحد –ه وزارة الرفا   

عن تقديم خدمات للجمهور أو  مسئولةالخدمات لمعالجة الشخص الذي يعاني من التوحد التابعة لوزارة الرفاه، 
 مؤسسات سكنية خارج البيوت لألوالد والكبار الذين تم تشخيصهم على خطى التوحد.

ن ماتها، حتى وان كانت الخدمات تقدم مفقط من يتم االعتراف به من قبل الخدمات يستحق الحصول على خد
 .ألوتقبل جهات أخرى مثل جمعية 

 استحقاق

 تقديم خدمات لألوالد الذين تم تشخيصهم على خطى التوحد.

 لمن التوجه

من اجل االعتراف بالخدمات يجب التوجه إلى عاملة اجتماعية في قسم الخدمات االجتماعية في منطقة السكن، 
 مكم إلى الخدمات.التي تتوجه بدورها باس

 معايير االعتراف بالخدمة

 يطلب تشخيص معترف به ومنمق حسب الشروط التالية :. 1

 طبيب األمراض المهنيين :  الختصاصيينجرى من قبل هؤالء ات اتبتشخيص المصلحة تعترف

صاحب  أطفالوطبيب  (،18للمرشحين حتى جيل  الشبانطبيب أعصاب ) خبراء لألوالد وو، النفسية

 نفساني سريري معهد معترف به لتطور الولد، ومعالجسنوات على األقل في  3ة عمل من تجرب
 . نفسي تأهيلي / تربوي بشرط الخبرة الكافية (  ج) معال ريتطو ي نفس معالج و

  يجب على االشخاص المهنيين المشخصين للتوحد استعمال طرق التشخيص واالدوات
يجب  ان تحدد في المكتوب اي اداة تشخيص استعملت.المهنية المتفق عليها اثناء التشخيص و

  DSM-5ضبط التشخيص حسب التعليمات ومستوى التوحد في 

  إذا ما كانت هناك عدة تشخيصات ) مثال : التوحد والتخلف العقلي(، يجب إرفاق مبررات
 عن وجود كل تشخيص ونقاش إجمالي ومتكامل حول وضع الشخص.

mailto:nayadut@moh.health.gov.il
mailto:nayadut@moh.health.gov.il
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يمكن للخدمات أن ترسل إلى تشخيص معاد من قبلها، يمكن لإلجراءات أن عندما ال يكون التشخيص مؤكد، 
 تستمر عدة اشهر.

 في كل حالة تقدم لالعتراف بالخدمات، دون عالقة لجيل المرشح، يجب أن تشمل المواد المقدمة :

  وصف التطور النفسي األولي، مع التطرق إلى نقاط تشير إلى التطور والخلل، اإلشارة إلى نقاط
 سة للتطور، والعمر المناسب.رئي

 وصف الوضع النفسي والسلوكي السابق والحالي، بما في ذلك مظاهر خاصة لها إشكالية ) مثل 
التشنجات الالإرادية، التسلط، العنف ضد نفسه والمحيط، التحفيز الذاتي، قلق، مظاهر الخوف 

اتصال وإظهار االتصال،  المرضي، وما شابه( وأيضا نقاط قوة ) مثل مجاالت اهتمام خاصة، طرق
 مهارات خاصة، حب االستطالع والتحقق، مقدرة دراسة، التزام بالحدود، وما شابه(.

 .وصف العالجات التي أجراها المرشح ويحصل عليها، تطرق إلى نجاعتهم وحاجة عالجات أخرى 

  أداء أخير. –خلفية تربوية، وتقرير تربوي 

 تقرير طبي جديد 

  تقرير اجتماعي جديد 

 

 ة في قسم الخدمات االجتماعية./ة االجتماعي/د الخدمة يصل مباشرة إلى العاملر

  .6من المهم ! االعتراف يمنح بشكل مؤقت حتى جيل 

 

 يجب تقديم تقارير تشخيص وتربية من اجل تجديد االعتراف !في نهاية فترة االعتراف 

 : خدماتالعائالت التي تعترف بها الخدمات يحق لها الحصول  

تنسيق وتطبيق برامج شخصية لكل  . في هذا النزل يتم 3يومية ) نزل يومي تأهيلي( لألوالد حتى جيل أطر  .1
الوت وجهات أخرى(. معلومات األداء. ) هذه األطر تدار من قبل جمعية ولد من اجل تطوير مهارات وتحسين 

وموقع وزارة الرفاه  .www.alut.org.il حول األطر المتوافرة يمكن إيجادها في موقع الوت :

www.molsa.gov.il 

، الذي يمكث في نزل يومي خاص تحت إشراف وزارة 3ساعات دمج الطفل من جيل عام وحتى جيل . 2
 وإشراف وزارة التربية والتعليم. اجتماعي تحت إشراف وزارة التربية والتعليم أوالصناعة والتجارة 

  توجيه إلى استشارة وعالج مشاكل جنسية. . 3

 خدمات تقدم حسب الميزانية:

واكبر. مساعدة في تمويل من يعتمد عليه / ها ) مساعد / ة( في  3لألوالد من جيل  –للولد  بيتيهمساعدة . 4
ماد يعتمد على وضع العائلة ) هناك اختبار بيت العائلة، لعدة ساعات بعد الظهر. الحصول على ساعات االعت

 قبل األهل لتمويل الخدمة. للدخل( ووضع الولد بصفته فردا. هناك مشاركة من

المخيم يناسب فقط األشخاص الذين يتواجدون على  –الصيف واألعياد  إجازاتمخيمات لألوالد خالل . 5
 الطيف. المخيم هو على أساس يومي وال يشمل النوم.

يحق لهم الحصول على مخيمات ثالث مرات خالل العام، كل مرة االستحقاق هو لـ   21 – 3من جيل األوالد 

 أيام. 5- 4

من اجل استغالل االستحقاق يجب التوجه إلى العاملة االجتماعية في قسم الرفاه والحصول على استمارة قرار 
 يتعلق باالنتساب واستمارة انتساب لإلطار.

http://www.alut.org.il/
http://www.molsa.gov.il/
http://www.molsa.gov.il/
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يستحقون المساعدة د مشخصين على طيف التوحد والمدمجون باطر تربوية عادية يرجى االنتباه ان اوال
" التي يديرها الحكم المحلي بالصيف , او بمخيمات فازت بمناقصة وزارة  عادية" اشتراكهم بمخيمات  بتمويل
 الرفاه. 

عد الظهر حيث يقدم إطار تربوي عالجي يعمل في ساعات ب –أندية للنشاط الترفيهي وقت الفراغ بعد الظهر . 6
 عالج شخصي وجماعي لتحسين مهارات اجتماعية. في الوقت الراهن عدد األندية المتوفرة محدود جدا.

 اطر سكنية خارج البيت.. 7

اطر خارج البيت لمكوث قصير الوقت يجرى في أماكن مناسبة جدا خالل نهايات األسابيع  –عطالت . 8

 ي السنة، دون إمكانية جمع األيام.يوما ف 15يحق الحصول على  -واإلجازات

الولد الذي  يستغل خدمات إعانة ال يستطيع أن يشارك في األندية والعكس صحيح، في  من المهم !

 نفس الوقت.

 روابط لتعميم أنظمة العمل االجتماعي :

العناية بشخص ذي  -10فصل , gov.ilwww.molsa.: في موقع وزارة الرفاه والخدمات االجتماعية

 .توحد

 

 خدمات في المجتمع ألشخاص يعانون من التوحد / خلل كبير في التطور للذين يمكثون في بيتهم

http://www.molsa.gov.il/CommunityInfo/Regulations/SocialRegulations/Documents/%D7%A4%D7%A8%D7

-%A7%2010

7%A1%D7%98%20%D7%98%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%9C%20%D7%91%D7%90%D7%95%D7%98%D7%99%D

%D7%99%D7%9D/10_3.pdf 

 

 عطالت / مكوث لمدة قصيرة ألشخاص يعانون من التوحد / خلل تطوري كبير

http://www.molsa.gov.il/CommunityInfo/Regulations/SocialRegulations/Documents/%D7%A4%D7%A8%D7

-%A7%2010

%20%D7%98%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%9C%20%D7%91%D7%90%D7%95%D7%98%D7%99%D7%A1%D7%98

%D7%99%D7%9D/10_5.pdf 

 انون من التوحد / خلل تطوري واسعسياسة عالج األشخاص الذين يع

www.molsa.gov.il/CommunityInfo/Regulations/SocialRegulations/Documents/%D7%A4%D7%A8%D7http://

-%A7%2010

%20%D7%98%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%9C%20%D7%91%D7%90%D7%95%D7%98%D7%99%D7%A1%D7%98

%D7%99%D7%9D/10_1.pdf 

 

http://www.molsa.gov.il/
http://www.molsa.gov.il/CommunityInfo/Regulations/SocialRegulations/Documents/%D7%A4%D7%A8%D7%A7%2010-%20%D7%98%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%9C%20%D7%91%D7%90%D7%95%D7%98%D7%99%D7%A1%D7%98%D7%99%D7%9D/10_3.pdf
http://www.molsa.gov.il/CommunityInfo/Regulations/SocialRegulations/Documents/%D7%A4%D7%A8%D7%A7%2010-%20%D7%98%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%9C%20%D7%91%D7%90%D7%95%D7%98%D7%99%D7%A1%D7%98%D7%99%D7%9D/10_3.pdf
http://www.molsa.gov.il/CommunityInfo/Regulations/SocialRegulations/Documents/%D7%A4%D7%A8%D7%A7%2010-%20%D7%98%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%9C%20%D7%91%D7%90%D7%95%D7%98%D7%99%D7%A1%D7%98%D7%99%D7%9D/10_3.pdf
http://www.molsa.gov.il/CommunityInfo/Regulations/SocialRegulations/Documents/%D7%A4%D7%A8%D7%A7%2010-%20%D7%98%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%9C%20%D7%91%D7%90%D7%95%D7%98%D7%99%D7%A1%D7%98%D7%99%D7%9D/10_3.pdf
http://www.molsa.gov.il/CommunityInfo/Regulations/SocialRegulations/Documents/%D7%A4%D7%A8%D7%A7%2010-%20%D7%98%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%9C%20%D7%91%D7%90%D7%95%D7%98%D7%99%D7%A1%D7%98%D7%99%D7%9D/10_5.pdf
http://www.molsa.gov.il/CommunityInfo/Regulations/SocialRegulations/Documents/%D7%A4%D7%A8%D7%A7%2010-%20%D7%98%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%9C%20%D7%91%D7%90%D7%95%D7%98%D7%99%D7%A1%D7%98%D7%99%D7%9D/10_5.pdf
http://www.molsa.gov.il/CommunityInfo/Regulations/SocialRegulations/Documents/%D7%A4%D7%A8%D7%A7%2010-%20%D7%98%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%9C%20%D7%91%D7%90%D7%95%D7%98%D7%99%D7%A1%D7%98%D7%99%D7%9D/10_5.pdf
http://www.molsa.gov.il/CommunityInfo/Regulations/SocialRegulations/Documents/%D7%A4%D7%A8%D7%A7%2010-%20%D7%98%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%9C%20%D7%91%D7%90%D7%95%D7%98%D7%99%D7%A1%D7%98%D7%99%D7%9D/10_5.pdf
http://www.molsa.gov.il/CommunityInfo/Regulations/SocialRegulations/Documents/%D7%A4%D7%A8%D7%A7%2010-%20%D7%98%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%9C%20%D7%91%D7%90%D7%95%D7%98%D7%99%D7%A1%D7%98%D7%99%D7%9D/10_1.pdf
http://www.molsa.gov.il/CommunityInfo/Regulations/SocialRegulations/Documents/%D7%A4%D7%A8%D7%A7%2010-%20%D7%98%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%9C%20%D7%91%D7%90%D7%95%D7%98%D7%99%D7%A1%D7%98%D7%99%D7%9D/10_1.pdf
http://www.molsa.gov.il/CommunityInfo/Regulations/SocialRegulations/Documents/%D7%A4%D7%A8%D7%A7%2010-%20%D7%98%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%9C%20%D7%91%D7%90%D7%95%D7%98%D7%99%D7%A1%D7%98%D7%99%D7%9D/10_1.pdf
http://www.molsa.gov.il/CommunityInfo/Regulations/SocialRegulations/Documents/%D7%A4%D7%A8%D7%A7%2010-%20%D7%98%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%9C%20%D7%91%D7%90%D7%95%D7%98%D7%99%D7%A1%D7%98%D7%99%D7%9D/10_1.pdf
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 نقاط استحقاق في ضريبة الدخل

 االستحقاق

 45تي استحقاق ألولياء أمور ولد هو على خطى التوحد، وذلك باالعتماد على بند ضريبة الدخل تمنح نقط
لقانون ضريبة الدخل. معنى نقاط االستحقاق هو تخفيض  قيمة الضريبة. قيمة نقطة االستحقاق يتم تحديثها بين 

 الفترة واألخرى حسب ارتفاع المؤشر ومستوى المعيشة.

يمكن توزيع نقاط االستحقاق بين الوالدين حسب طلبهم. إذا ما كان الولد االستحقاق هو لراتب احد الوالدين، و
 تحت رعاية احد الوالدين، يمكن الطلب أن تمنح نقاط االستحقاق فقط له.

لذلك يحق لكل واحد بهذه الحاالت ان  .ال يعتبرون زوج متزوج بخصوص هاذا الشأن   متزوجون ااباء مطلقون , منفصلين او ليسو•

 ضريبة الدخل . لقانون  45نقاط استحقاق من ضريبة الدخل حسب بند  2يتلقى 

من المهم التوضيح، انه ال يوجد حد أقصى لدخل احد الوالدين من اجل الحصول على نقطتي استحقاق من 
 ضريبة الدخل.

ن * تأتي فترة االستحقاق لنقاط استحقاق حسب فترة االستحقاق للمخصص المذكور في المستند االثباتي م
 مؤسسة التأمين الوطني.

يمكن محاولة الطلب من الموظف " مصادقة متعددة السنوات" بدون شهادة من قبل طبيب / من 
 مؤسسة التامين الوطني الن له احتمال إعطاء هذه المصادقة.

 لمن االستحقاق

بيتهم ولهم  أولياء أمور ألوالد مع حاجات خاصة الذين يحصلون على مخصصات ولد معاق، الذين يسكنون في
 عالقة بأولياء أمورهم.

 لمن التوجه ؟

على الوالدين التوجه إلى موظف الضريبة في مكاتب ضريبة الدخل في منطقة السكن وتقديم المستندات 
 الضرورية لطلب الحصول على نقاط استحقاق.

  بت وجود ممكن طلب مكتوب من طبيب او من مؤسسة التامين الوطني يث. يجب تقديم طلب جديد كل سنة
عجز دائم وتقديم طلب لضريبة الدخل " طلب موافقة متعددة السنوات " في حاالت نادرة يمكن الموافقة على 

 هذا الطلب بدون ارفاق مكتوب طبي 

 

 المستندات التي يجب أن تقدم

تاريخ التشخيص ساري  أيتقرير طبي يشمل تفصيال وتشخيصا واضحا ودقيقا، ومن  – 127استمارة . 1
 ول. طبيب مختص ) طبيب التطور / أعصاب / نفسي ( فقط يجب عليه أن يعبئ هذه الشهادة.المفع

على أولياء األمور تعبئة هذه  –طلب استحقاق من الضريبة لقريب فاقد المقدرة  –ا  116استمارة . 2
 االستمارة إذا ما كانوا أجيرين.

 . امين الوطنيلد معاق من مؤسسة الت% لمخصصات و100مصادقة الحصول على  .3

 

 دفع بأثر رجعي :

يحق لألجيرين الحصول على استعادة ضريبية وبأثر رجعي بإضافة الفائدة والرقم القياسي، لست سنوات سابقة 
 لتاريخ الطلب، أو من يوم والدة الولد، أو من يوم الحصول على التشخيص.

دة والرقم القياسي. إال انه فعال، بسبب يحق للمستقل الحصول على استعادة ضريبية وبأثر رجعي بإضافة الفائ
 تقادم التقارير المالية، يحصلون على إعادة بأثر رجعي حتى أربع سنوات.
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يجب األخذ بعين االعتبار) تحديدا للمستقلين ( أن بالتوجه بأثر رجعي لضريبة الدخل هناك فحص واسع للملف 
 قه األهل.ويمكن ظهور ديون تتضح خالل اإلعادة بأثر رجعي الذي يستح

في كل الحاالت من المفضل االستشارة مع جهة خبيرة في مواضيع الضريبة قبل كل توجه للحصول على 
 استعادة بأثر رجعي.

 من المهم المعرفة !

  توجد في موضوع، األمرباإلضافة إلى وعمى وتخلف". ومع " شلل،  االضريبة أوالد أمريتناول 
طيف  مصابين بأي من اضطراباتأوالد  آلباء أيضا استحقاق نقاط منحضريبة الدخل تعليمات داخلية ل

 .عاجزون مخصص ولد تقاضالتوحد الذين ي

 

 

 نقاط استحقاق ألوالد في السكن خارج البيت

الحصول على نقطتي  –في هذه الحالة على أولياء األمور إبالغ ضريبة الدخل، ويحتمل أن يمنح لهم االختيار 

 % مقابل إبقاء الولد بسكن خارج البيت.35اوب استحقاق ضريبي بنسبة استحقاق من الضريبة أو بالتن

 

 ضريبة الشراء

 االستحقاق :

، يمكن الحصول على تخفيض في 1974حسب أنظمة ضريبة تحسين األراضي ) ضريبة الشراء( للعام 

 % عجز طبي.100ضريبة الشراء عند شراء شقة ألوالد لهم 

 

. 

 : لمن يمنح االستحقاق

 % شريطة أن تستعمل الشقة إلسكان الولد.100يمنح لولد يعاني من عجز طبي بدرجة  االستحقاق

 ، لكن هناك حاجة لشرح سبب النقل بحيث  تستعمل لحاجات الولد.ال توجد حاجة لتسجيل الشقة على اسم الولد

هي لجنة % مخصصات ولد معاق التي يستحقها الولد، اللجنة 100عليكم االنتباه إن الحديث ال يدور عن 
، لولد مع توحد لحاجات ضريبية وتختلف من استحقاق مخصصات ولد معاق التي تعطى على أساس التشخيص

  نسبة العجز الطبي تحدد على أساس خطورة اإلعاقة.

 يجدر االنتباه ان شروط الحصول على التخفيض معقدة ومن تجربتنا طلبات قليلة جدا تحصل على موافقة.  

 

 االستحقاق كيفية الحصول على 
وارفاق طلب اعفاء جزئي  يجب تقديم طلب خاص يفصل حاجة العائلة بالنقل لبيت جديد تتالءم مع حاجات الولد الخاصة

 من ضريبة الشراء وطلب حلفان يمين على اكتساب الحق في شراء ارض 
 ارفاق مكتوب التامين الوطني لمخصصات العجز يجب 

 הסניף המרכזי –ן : "מיסוי מקרקעיيجب ارسال الطلب  ل 

 91010ירושלים מיקוד  1170, ת.ד. 5כתובת דואר: רח' כנפי הנשרים 

 .02-6559404מס' פקס: 

 6559262-02: لالستفسارات 

 180022233או ל:  
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 بطاقة وقوف + إعفاء من رسوم الترخيص
 

 بطاقة وقوف : 
عاقين، وأيضا في أماكن غير منظم بها بطاقة الوقوف للمعاق تمنح إمكانية إيقاف السيارة في أماكن مخصصة للم

الوقوف، بتوافر شروط معينة محددة في القانون ) أساسها عدم عرقلة حركة السير(. قانون وقوف السيارات 
للمعاقين ووزارة المواصالت ال تعفي صاحب البطاقة من الدفع مقابل الوقوف. مع ذلك، المعاق معفي من الدفع 

ة بحيث الوصول الممكن الوحيد للمعاق هو عن طريق إيقاف السيارة في أماكن من جراء الوقوف في أماكن عام
 عامة ملزمة بالدفع.

 لمن االستحقاق ؟

% على األقل، يمكن لحركة 60أولياء أمور أوالدهم / بناتهم يحصلون على مخصصات ولد معاق بنسبة 
والد لهم إعاقة في أرجلهم بحاجة أوالدهم بدون سيارة أن تؤثر على وضعهم الصحي، وأيضا أولياء أمور أل

 لكرسي متحرك أو سيارة كوسيلة تنقل.

وزارة المواصالت طرحت تعليمات عمل جديدة حول أسلوب عمل لجنة منح بطاقة وقوف  2010في نهاية 
التوحد، إال أن هذا المعيار ال يمنح استحقاقا لبطاقة العجز بشكل  –للمعاق ويرد هناك بوضوح معيار واضح 

 تيكي. كل طلب يفحص بشكل منفرد ويتخذ القرار حسب ذلك.أوتوما

 لمن التوجه ؟

لدائرة الترخيص اللوائية في منطقة السكن ) يمكن الحصول على هذه الخدمة أيضا في فرع الترخيص في 
 الرملة(.

حولون، ميكود  72يجب نقل الطلبات إلى قسم متابعة معاقي التنقل في مركز التحديث والمراقبة ص.ب. 

 . ال توجد حاجة للوصول إلى مكاتب الترخيص.03 – 5027686. أو بواسطة فاكس 58100

أو  1-222-56-78يمكن الحصول على تفاصيل أخرى بواسطة الرد اآللي أو الشخصي في األرقام 

*. في حاالت وجود أسئلة / مشاكل يمكن التوجه إلى ممثلة توجهات الجمهور في دائرة الترخيص في 5678

مع نسخة للسيدة دفنه مهلل   harushd@mot.gov.ilلسيدة دينا حروش ا–حولون 

mahalald@mot.gov.il   

 

 المستندات التي يجب أن تقدم :

ب "استمارات في موضوع ترخيص يمكن تحميل المستندات من موقع دائرة الترخيص تحت لسان التبوي
 مركبة".

 استمارة طلب لبطاقة معاق وإعفاء من رسوم ترخيص. .1

مستندات طبية أصلية وحديثة التي تشير إلى األسباب، المشاكل والحاجات ) كمية الدعم والعالج( التي  .2
 على أساسها تطلب بطاقة المعاق.

 لمسجل به اسم الولد.صورة عن هوية الشخص المسجلة السيارة باسمه مع الملحق ا .3

 تصوير رخص السيارة والسياقة. .4

 تصوير شيك بنكي مشطوب ) من اجل الحصول على التخفيض في رسوم الترخيص(. .5

شهادة من قبل مؤسسة التامين الوطني حول الحصول على مخصصات ولد معاق / تنقل ) نسخة من  .6
 محضر الجلسة لدى مؤسسة التامين الوطني(.

، يجب إحضار مستندات تثبت العالقة له : هويات رة مسجلة على اسم المعاقإذا ما لم تكن السيا  .7
 األزواج، أو هويات أصحاب السيارة المسجل بها الولد، أو التعيين كوصي.

mailto:harushd@mot.gov.il
mailto:mahalald@mot.gov.il
mailto:mahalald@mot.gov.il
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يجب إرفاق تصريح أمام  إذا ما كانت السيارة مسجلة على اسم شخص ال يعتبر قريبا لصاحب اإلعاقة .8
حكمة لصاحب السيارة يكون مسجل بها أن صاحب السيارة محام أو تصريح مشفوع بالقسم لدى الم

 يضع السيارة الستعمال المعاق الشخصي  وبشكل دائم.

يجب إظهار كتاب من قبل الشركة مع ترويسة تناسب  – إذا ما كانت السيارة مسجلة على اسم شركة .9
 اسم الشركة، من أن السيارة مرافقة الستعمال صاحب السيارة وبشكل دائم.

 .تأجيريهيجب إبراز اتفاقية  –نت السيارة مسجلة على اسم شركة إيجار / ليسينغ إذا كا .10

 

 مراحل متابعة الطلب :

المستندات التي تم استالمها في وزارة المواصالت تنقل إلى طبيب شعبة الترخيص في وزارة المواصالت. بعد 
لى تسديد رسوم الترخيص المخفضة أو على المستندات ترسل إلى بيت العائلة بطاقة وقوف ومصادقة ع اإلطالع

 كتاب رد آخر. فترة متابعة كل طلب يمكن أن تستمر حوالي شهر.

 من المهم معرفة !

  يمكن الحصول على بطاقة وقوف 1993حسب تعديل قانون وقوف المعاقين، للعام ،
 لسيارتين، شريطة أن يثبت أن السيارتين تستعمالن لتنقل الولد.

  اسم صاحب اإلعاقة أو المسجلة على اسمه معفية من رسوم تغيير الملكية. السيارة المسجلة على
 التغيير دون دفع، يجرى في مكتب الترخيص فقط.

  لمن ليس بحوزته مصادقة على مخصصات اإلعاقة وال يستحق رسوم ترخيص مخفضة، يمكن له أن
الترخيص القريب من يطلب بطاقة توقف بمصادقة طبيب قسم الترخيص. يجب تقديم الطلب إلى مكتب 

، وهي تفحص من قبل طبيب قسم الترخيص. الجواب يعطى الحديثةمكان سكناك مع المستندات الطبية 
 من قبل مكتب الترخيص.

 .يمكن االستئناف على الحصول على رد سلبي 

 إعفاء من رسوم ترخيص :

 واألخرى. يعطى لمن يستحق بطاقة إعاقة. رسوم الترخيص لسيارة المعاق تعدل بين الفينة 

  ليس كل شخص حصل على مصادقة الحصول على بطاقة وقوف يحصل بشكل أوتوماتيكي على
تخفيض في دفع رسوم الترخيص. كل توجه يفحص بشكل منفصل من قبل طبيب شعبة الترخيص 

وبإمكانيته المصادقة أو رفض طلبات الحصول على بطاقات وقوف / تخفيض في دفع رسوم 
 الترخيص.

  دون الحاجة لتسجيل السيارة على  –ترخيص لسيارة مخفضة يمنح لسيارة واحدة فقط حق دفع رسوم
 اسم الولد.

  يجب التأكد من عدم تسجيل سيارة سابقة، التي تدفع  –عندما يتوجه لتسجيل سيارة مع رسوم معاق
السيارة السابقة قد بيعت، أو التأكد من تغيير رسوم الدفع حسب  عليها رسوم إعاقة، أن تكون

 االستحقاق 

 

 دفع بأثر رجعي
في حاالت المصادقة على دفع رسوم ترخيص مخفضة، يمكن الحصول على إعادة جزء تناسبي لرسوم 
الترخيص. يجب تعبئة وتقديم استمارة طلب إلعادة رسوم رخصة السياقة وإرفاق نسخة شيك مشطوب، إلى قسم 

حولون، ميكود  72لتابع لوزارة المواصالت ص.ب. متابعة العاجزين عن التنقل في مركز التحديث والمراقبة ا

58100. 

ال توجد في القانون تعليمات ملزمة حول مصادقات لبطاقة وقوف ورسوم ترخيص مخفضة، لذلك 
 يوجد اختالف بين المكاتب المختلفة.
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 قانون الوقوف للمعاقين:

http://www.aisrael.org/Index.asp?ArticleID=1835&CategoryID=428&Page=1 

 

 تخفيضات في دفع رسوم الهاتف لشركة بيزك

 االستحقاق :

 التخفيض يمنح  بمسؤولية وزارة العمل والرفاه. –التخفيض على رسوم الهاتف لزبائن " بيزك" 

 50.تخفيض في رسوم استعمال ثابت % 

  دقة عداد شهريا. 60بقيمة  –تخفيض في عدد الوحدات شهريا 

  50.تخفيض في قيمة التركيب والنقل لخط الهاتف % 

 لمن االستحقاق :

 %.100الذين يحصلون على مخصصات ولد معاق بنسبة  18أولياء أمور ألوالد من جيل الوالدة وحتى 

 ل منفرد او إضافة السم الوالدين.يجب أن يكون خط الهاتف مسجال على اسم الولد المعاق، بشك

 التخفيض يمنح لهاتف بملكية الشخص وفي مكان سكناه الدائم أو الذي يستعمل للشخص الذي يسكن باإليجار.

 لمن التوجه :

مسؤولية تشغيل وتمويل نظام التخفيض في بيزك هي بأيدي وزارة الرفاه. من اجل الحصول على التخفيض 

األربعاء بين الساعات -األحد أيام، 02-5085430في الوزارة هاتف :  يجب االتصال بشعبة التأهيل

المطلوبة يجب إرسالها إلى العنوان  االثباتية االستمارة والمستنداتوان ، السيدة اهوفا روبس. 8:30-12:00

 .91012القدس  اورشليم ،1260، ص.ب. االجتماعي وزارة الرفاه –التأهيل  إعادةشعبة : 

 أن تستمر في وزارة الرفاه عدة اشهر لذلك ينصح التحلي بالصبر.يمكن لإلجراءات 

 المستندات المطلوبة :

 استمارة طلب الحصول على تخفيض. .1

 صورة هوية ولي األمر وصورة الصفحة المسجلة بها تفاصيل هوية الولد مع الحاجات الخاصة. .2

 نسخة عن حساب الهاتف األخير. .3

 ق.صورة المصادقة على مخصصات الولد المعا .4

 في حاالت السكن باإليجار يجب إرفاق عقد إيجار ساري المفعول. .5

 : مراحل متابعة الطلب

األهل الذين يستحقون الحصول على تخفيض يحصلون بالبريد على مصادقة على استمارة موقعة، وعليهم 
 التوجه بها إلى مكاتب بيزك من اجل تنفيذ التخفيض.

 

  ير في حساب الهاتف نفسه.التخفيض على حساب الهاتف يجد له التعب

http://www.aisrael.org/Index.asp?ArticleID=1835&CategoryID=428&Page=1
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 من المهم المعرفة !

 .التخفيض هو من يوم التوجه إلى وزارة الرفاه لـ " بيزك"، ال توجد استعادة بأثر رجعي 

  في كل األحوال  % يحق لهم الحصول على تخفيض أكبر. 100أولياء أمور لولدين مع عجز بنسبة
 التخفيض هو على خط هاتف واحد.

 ( ال توجد ترتيبات تخفيض أمام تعمل في البالد ) هوت وكافي زهاف رى التيلشركات االتصال األخ
 وزارة الرفاه.

  يجب االنتباه إلى مدة سريان مفعول المصادقة من قبل مؤسسة التامين الوطني المرسلة إلى وزارة
الرفاه. التخفيض في بيزك ساري المفعول طالما المصادقة على العجز سارية المفعول. في لحظة 

نتهاء فترة سريان المصادقة من قبل مؤسسة التامين الوطني على مخصصات الولد المعاق، ينتهي ا
سريان المصادقة على التخفيض لدى بيزك. في هذه الحاالت يجب إرسال طلب مجدد إلى وزارة الرفاه 

من اجل الحصول على التخفيض، العائلة التي ال ترسل الطلب المجدد للتخفيض توقف وال تعطى 
 إعادة بأثر رجعي.

 

 روابط ألنظمة بيزك :

5.pdf-http://www.moc.gov.il/new/documents/legislation/B 

 

 مرافق أجورمن دفع  وإعفاءمن انتظار الدور  إعفاء

تمكن من الحصول على خدمة عمومية بدون انتظار  أنظمةسارية المفعول  أصبحت 25.10.2013في يوم 

 عمومية. أماكنفي  مع توحد  مرافق لشخصل من الدفع  إعفاءلدور وكذلك منح ا

 من يستحق؟ -توفير خدمة عمومية بدون انتظار الدور

  ولد مصاب بأي من اضطرابات طيف التوحد يتقاضى مخصص ولد عاجز بسبب كونه مصابا بأي من

 وحد.اضطرابات طيف الت

 توفير خدمة عمومية بدون انتظار الدور ال يسري في مكان يكون فيه االنتظار داخل سيارة  أن -انتبهوا

 )مثل عند مدخل حديقة وطنية، ومحطة وقود(.

 

 من يستحق؟ -عمومية أماكنلمرافق شخص ذي توحد في  أجورمن دفع  إعفاءمنح 

 كونه مصابا بأي من اضطرابات طيف التوحد. وما فوق يتقاضى مخصص ولد عاجز بسبب 12* ولد من عمر 

 

مرافق في مكان عمومي، ال يسري في مكان يصاحب فيه الخدمة توفير خدمة  أجورمن دفع  تإعفاءا أن -انتبهوا

 فردانية للمرافق، مثل تخصيص مقعد، وغرفة الخ...

من مؤسسة التأمين الوطني، التي  شهادة المعاق الجديدة إبرازيمكن استغاللها عند  أعالهالحقوق المذكورة  أن* 

 مرافق". أجورمن دفع  إعفاءمن انتظار الدور/ إعفاءسيظهر عليها "

، وال حاجة للتوجه 2013الشهادات الجديدة خالل شهر كانون األول  إلرسالوتستعد مؤسسة التأمين الوطني  -

 بشكل فاعل. إليها

 :إعاقاتمساواة في الحقوق ألشخاص ذوي مفوضية ال إلى* ولمزيد من االستفسارات، يمكن التوجه 

 5088034-02. 

http://www.moc.gov.il/new/documents/legislation/B-5.pdf
http://www.moc.gov.il/new/documents/legislation/B-5.pdf
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 ) ضريبة البيت ( أرنونا

 االستحقاق : 

هناك توصية للسلطات المحلية لمنح تخفيض في دفع رسوم االرنونا ) حسب أنظمة التسويات في مرافق  الدولة 

تتغير من سلطة الى (. قيمة التخفيض تعطى حسب قرار السلطة المحلية و1993) تخفيض االرنونا( للعام 
سلطة. أنظمة وزارة الداخلية تلزم جميع السلطات المحلية بتنظيم " لجنة التخفيضات لالرنونا". مهمة اللجنة هو 

 فحص استحقاق المواطنين ألنواع التخفيضات التي هي بصالحية اللجنة حسب معايير حددها القانون.

 لمن االستحقاق :

، الذي يحصل على مخصصات ولد معاق من مؤسسة التامين 18حتى جيل أولياء أمور لولد معاق / إعاقات 

 مترا مربعا. 100% حتى 33مقابل الولد الذي يعاني من عجز هو بارتفاع  األقصىالوطني. التخفيض 

 لمن التوجه :

من اجل الحصول على التخفيض يجب التوجه إلى قسم جباية االرنونا في السلطة المحلية، من اجل الحصول 
استمارة التخفيض قي االرنونا ، وتقديم الطلب بإرفاق مصادقه الحصول على مخصصات ولد معاق من  على

 مؤسسة التامين الوطني.

 .التخفيض ال يمنح بشكل تلقائي، وكل توجه يفحص على انفراد 

  يمكن تقديم طلب للحصول على تخفيض اكبر على أساس الحاجة ) حسب معيار حجم الدخل وعدد
تسكن في البيت(. مخصصات العجز التي يستحقها الولد، ال تحتسب حسب مقياس الدخل  النفوس التي

 الذي يفحص استحقاق الوالدين للتخفيض في االرنونا.

 

 استمارات طلب الحصول على تخفيض االرنونا في البلديات المختلفة :

 

 

 

 

 :بلدية تل ابيب

http://www.tel-

aviv.gov.il/Hebrew/_MultimediaServer/Forms/23004a.pdf 

 :بلدية حيفا

http://www.haifa.muni.il/Haifa/municipality/CityMoney/Document

s/han20.pdf 

 بلدية أورشليم القدس

http://www.haifa.muni.il/Haifa/municipality/CityMoney/Document

s/han20.pdf 

 :دليل مواقع بلديات

http://www.cityindex.co.il/city_sys/index.asp 

http://www.tel-aviv.gov.il/Hebrew/_MultimediaServer/Forms/23004a.pdf
http://www.tel-aviv.gov.il/Hebrew/_MultimediaServer/Forms/23004a.pdf
http://www.haifa.muni.il/Haifa/municipality/CityMoney/Documents/han20.pdf
http://www.haifa.muni.il/Haifa/municipality/CityMoney/Documents/han20.pdf
http://www.haifa.muni.il/Haifa/municipality/CityMoney/Documents/han20.pdf
http://www.haifa.muni.il/Haifa/municipality/CityMoney/Documents/han20.pdf
http://www.cityindex.co.il/city_sys/index.asp
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 مرافقة ومرض ولد ألسبابغيب عن العمل تال أيام -ل مرض ابداقانون 

ة ومرافقة ةرعاينتكلم عن  ماإوذلك ه. اعاقتومرافقة بسبب  ةرعايعاقة اإل ذوة يحتاج الولد كررحيان متا في 

 أوطبية  شبه ة عناي، مثل عاقةبسبب اإل بمطلوخدمات خاصة م لغرض تلقي أو ة الخضوع لعناي لغرض

 خدمات داعمة أخرى، مثل التوجه إلى أطباء.

ن مكان عمله عددا كبيرا من األيام. ومن عن يتغيب ألأحيانا عديدة  ريضطي إعاقةذو لولد  ا، فان والدفبالتالي

غيب تل المرض ) ابدافي قانون  قرر ، فقدحاجات المشغل مل وبينعااجل إيجاد التوافق  بين حقوق الوالد ال

  :إن  - ب ة أ,فقر، في ال1993 -، سنة ت.ش.ن.جبسبب مرض ولد (

يوما  18 أقصاهعلى ما حق الحصول ستإعاقة يعمل سنة على األقل في نفس مكان العمل ي ذيولد ل اوالد أن)أ( 

غيب ت على أمرهجبر للولد الذي تم تشخيصه والذي يغيب من اجل تقديم المساعدة الشخصية تال لصالحسنويا 

للوالد العامل أو على حساب  متراكمةهذه األيام على حساب األيام المرضية الوستستغل ن مكان العمل. عالوالد 

 حسب اختيار الوالد. –ه خاصتيام اإلجازة ا

 قدشخص آخر )والد(  هناك لم يكن غيب لهذه األسباب طالماتيوما إضافيا من ال 18 أقصاهما لوالد احق ستي)ب( 

 توفر الشروط التالية :في حالة ن العمل عغيب تال التي توجبمساعدة لهذه األيام ل في تخصيصاستغل حقه 

 الولد. ةرعايلمرافقة و /هاتغيب عن عمله/تعمل ولم ي/تي /ةالزوج أن 

  الولد. ةرعايفقة ومراغرض ل /هان مكان عملهعتغيب /تولم ي /ةمستقل عامال/ة /ةالزوجي/تكون 

  وحيد عن والديتم التكلم هنا. 

  ة.ألحصري الوالد ةلحضان اإلعاقةذو الولد يخضع 

من األيام وال يتوجب التغيب يوما كامال عن العمل. وفي هذه  أجزاءلمدة  أيضا)ج( يتمكن الوالد من التغيب 

 الحالة، ستحتسب مدة تغيب الوالد حسب ساعات تغيبه.

من اليوم األول من  ابتداءمرض، لغرض توفير مساعدة شخصية لولده،  إبدالمل صرف . )د( يستحق العا1

في حالة التغيب لمدة جزء من يوم العمل، وعند هذه الحالة، سيحتسب حسب  أيضاالتغيب. ويصرف هذا المبلغ 

 ساعات تغيب العامل.

بالنسبة  -فة الكاملة او اقل من ذلكسنويا )في حالة الوظي إضافيةساعة  52. )ه( سيستحق الوالد الحصول على 2

أليام المرض التي تكون للعامل حسب القانون، والتي سيتمكن من استغاللها  باإلضافةجزئية وظيفته(، وذلك  إلى

استغالل ذلك بساعات وتقاضي اجر  أيضالم يستغلها فال يمكن تراكمها. وسيمكن  وإذافقط لغرض العناية بالولد. 

يتمكن  -لم ي/تستغل الزوج/ة تلك األيام أوكان الوالد هو والد وحيد  وإذان اليوم األول. م ابتداءعن كل تغيب، 

 من استغالل األيام العائدة للزوج/ة؛ وذلك حسب حجم الوظيفة للوالد.   أيضاالعامل 
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 أجنبيتشغيل عامل  إذن

 االستحقاق :

 تشغيل موظف أجنبي للعناية بالولد.

 لمن االستحقاق ؟

ي تحصل على مخصصات ولد معاق يحق لها تقديم طلب الحصول على إذن تشغيل عامل أجنبي العائالت الت
 للعناية بالولد.

ما اثبت، حسب رغبة اللجنة المهنية من قبل الوحدة المؤهلة لوزارة التجارة والصناعة انه  إذاإذن التشغيل يقدم 
 األسباب اآلتية: إحدىتوافرت 

 رط الدراسة بمرافقة معالج من اجل تقديم المساعدة الجسدية للولد.الولد يتواجد في إطار تعليمي يشت 

  الولد بحاجة إلى مرافقة ومراقبة دائمة طوال ساعات اليوم بسبب عجزه، ولم يستطع المشاركة في
 إطار تعليمي / عالجي / رعاية نهارية.

  للولد خالل  التي تلزم العالج اليومي، مرافق بشكل متواصل أخرىطبية خاصة  أسباب تتوافر
يل(. هذا عالج خاص للولد خالل ساعات الل إلى) مثل : الحاجة  الساعات التي يتواجد بها في البيت.

 يحدد االستحقاق للعائالت مع أوالد على خطى التوحد.  أساسههو البند الذي على 

 التصريح يقدم مؤقتا وفي نهاية الفترة التي حددت يجب تجديده.

 لمن التوجه :

وع العمال األجانب يجرى من قبل هيئة السكان والهجرة ومعابر الحدود في وزارة الداخلية. من اجل عالج موض
التسجيل في المكتب على المشغل والعامل إجراء االتصال مع إحدى المكاتب الخاصة المخولة والتوقيع على 

لذي يصادق التسجيل في استمارة طلب للتسجيل في المكتب. السلطة تسلم كتاب توظيف للمشغل والعامل، ا
المكتب، قانونيا، وتنقل التفاصيل إلى سلطة الهجرة في وزارة الداخلية. السلطة تقوم بفحص التفاصيل وتعلم 

ما كانت تصادق على التشغيل. المكتب ينقل رد السلطة إلى الموظف األجنبي  إذاأيام،  7المكتب، عادة خالل 
 ومشغله.

 عبر خط المعلومات القطري، قسم تصاريح التمريض، رقمهيمكن الحصول على معلومات مسجلة 

147-707-700-1 

 

 أجنبيكيف نقدم طلبا لتشغيل عامل 

 التالية :. يجب تعبئة االستمارات أ

 طلب للحصول على إذن تشغيل عامل أجنبي او تمديد تصريح قائم –استمارة أ 

  تعهد مشغل –استمارة ب 

  طبية.تصريح تنازل عن السرية ال –استمارة ج 

  محام أمامتصريح خطي من قبل الوالدين موقع  –استمارة د 

  يجب إرفاق تقرير طبي حديث من الطبيب المهني الذي يعالج الولد )  يجب على الطبيب ان يؤكد
 الحاجة لمراقبة دائمة للولد(

  عوبات تقرير عامل اجتماعي كتب من قبل العاملة االجتماعية للعائلة يفصل ص –تقرير سلطات الرفاه
 الولد والحاجة إلى مساعدة.

 .التقرير الطبي الذي اعد في مؤسسة التامين الوطني خالل دعوى مخصصات الولد المعاق 
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 ب. لكل طلب يجب إرفاق المستندات اآلتية : 

ش.ج. ) الطلب الذي قدم بدون مصادقة على تسديد الرسوم  285.49مصادقة على دفع رسوم الطلب بقيمة  -
 رسل (.يعاد إلى الم

ما كان المعالج غير قادر على تلبية التزاماته كمشغل  إذاصورة الهوية + ملحق المعالج ) وللـ "مشغل"،  -
 (. األجنبيللعامل 

  

 اذا ما كان المعالج تحت الحماية، يجب إرفاق مصادقة على الوصاية.  -

 
 ج.  لطلب تمديد تصريح قائم يجب أيضا إرفاق : 

 للعامل األجنبي المشغل حسب التصريح ) من داخل الجواز(.صورة عن إذن المكوث  -

 

 تغيير طريقة التشغيل : أعقابمعلومات هامة في 

  .ال يحق لمكتب خاص جباية مبلغ معين من الوالد المشغل / من العامل األجنبي بسبب تقديم الطلب

مة أن تزودها : ش.ج. شهريا من قبل المشغل مقابل الخدمات التي هي ملز 70يحق للمكتب جباية 
وتمديد سريان  تأميناتزيارات دوريه، مساعدة في إيجاد حلول لمشاكل تشغيل، مساعدة في ترتيب 

 تصاريح وتأشيرات الخ.

  ش.ج. من المشغل في حالة الوساطة / وضع عامل أجنبي جديد  2000حتى  جبايةيحق للمكتب
 للعمل لديه.

  على المشغل إعطاء تقرير للمكتب. –ل ترك العامل المشغ أوإذا ما فصل المشغل عامله 

  يحصل على كتاب توظيف جديد من قبل المكتب. أنإذا ما استوعب المشغل عامال جديدا، عليه 

 العامل والمشغل كما ورد. يسجل  أندون  ال يمكن تمديد تأشيرة عمل 

 

 معلومات إضافية وقائمة المكاتب الخاصة يمكن الحصول عليها في موقع االنترنت :

 http://www.piba.gov.il/Subject/ForeignWorkers/Forms/Pages/Bakash

aLeaasakatOvedZar.aspx 

 

 

  

http://www.piba.gov.il/Subject/ForeignWorkers/Forms/Pages/BakashaLeaasakatOvedZar.aspx
http://www.piba.gov.il/Subject/ForeignWorkers/Forms/Pages/BakashaLeaasakatOvedZar.aspx
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 التنقل والمرافقة    

، الذين يتواجدون على 21حتى  3اإلعاقة، أوالد من جيل حسب قانون التنقل األمن لألوالد والصغار ذوي 
خطى التوحد، يحق لهم الحصول على تنقل من بيتهم إلى المدرسة التي يدرسون بها والعودة منها. التنقل يمنح 

 حسب حاجيات الولد اخذين بعين االعتبار نوع اإلعاقة.

 ؟ اآلمنمن يستحق التنقل 

ة، العقلية، حتى واحد وعشرين بسبب عجز في مقدرته الجسدي 3جيل الشخص من  أيكل ولد مع إعاقة، . 1
 .سفريهغير قادر على التنقل بمفرده وبحاجة إلى النفسية أو السلوكية 

 صغار من جيل ستة اشهر حتى ثالث سنوات، الذي تدفع بحقه مخصصات ولد معاق.. 2

) تعليمات  واطفال مع حاجيات خاصة دتعليمات التنقل االمن ألوال. اطفال مع توحد داخل حضانة عالجية 3
ومرافقة اطفال لحضانة عالجية ( , تنظم وألول مرة هذا المجال ) تعليمات االمان , وظيفة المرافق لنقل 

وجوب تعيين مسؤول من قبل السلطة المحلية, والسائق ووجوب تعليمهم , كيفية تشغيل المرافق في السيارة , 
مثال منع دمج اطفال مع اوالد  بة, التطرق لقضية اختالط االوالد حسب اجيالهمتحديد عدد االوالد داخل المرك

 وغيرها.  (سنوات  6اكبر من جيل 

 
في السلطة المحلية هي التي تحدد استحقاق التنقل األمن. حسب تعليمات المدير العام لوزارة  لجنة التنسيب 

خطى التوحد، يحق لهم الحصول على سفريات أمنة  التربية. األوالد الذين يستوفون معايير اإلعاقة وهم على
المهني لكل إعاقة،  المسئولاألمر مشروط بمصادقة  للحصول على مصادقة لجنة التنسيب.  حتى  دون الحاجة

 يحق لهؤالء األوالد المرافقة دون عالقة للمسافة من بيتهم. أيضا
 

 عن التنقل والمرافقة : المسئول
 

ة لتنظيم السفريات والتمويل هي على السلطة المحلية، التي يسكن في إطار سلطتها القانون يحدد أن المسؤولي
االستحقاق للسفرية  إن، اإلشارةالولد، ويجب التوجه إليها في كل مشكلة لها عالقة بالسفر والمرافقة. من المهم 

 هو طوال السنة الدراسية. 

 خارج مكان سكنه، المسؤولية هي على السلطة في حالة إرسال الولد للدراسة في مؤسسة تعليمية  أيضا
 المحلية التي يسكن بها.

 استحقاق المرافقة :
حسب أنظمة التنقل اآلمن لألوالد المعاقين ) قواعد وامتحانات للمستحقين للتنقل والمرافقة (، الولد الذي حددت 

ئق. المرافق يشغل من قبل من كبير، إضافة للسا أخرىلجنة التوظيف انه يعاني من التوحد يستحق مرافقة 
 السلطة المحلية، إال إذا كان المرافق متطوع تمت المصادقة عليه من قبل منظمة اجتماعية.

 
، تستحقون مطالبة فحص من قبل لجنة المرافقةفي كل حالة توجد بها خالفات رأي مع السلطة المحلية حول 

مع كل التصاريح المطالب بها، وقسم التنقل  أللوائيقسم التنقل  إلىالتوجه  االستثناءات. على السلطة المحلية
 ينقل الطلب إلى لجنة االستثناءات التي تلتئم في أورشليم القدس مرة كل شهر. أللوائي

 : اآلمنشروط التنقل 

  على التنقل أن يالئم الجدول الزمني الرسمي للمؤسسة التعليمية. ساعة بداية الدراسة الرسمية هي

 11.50الخميس، ويوم الجمعة حتى  -أيام األحد  14:30التعليم هي على األقل   . ساعة انتهاء08:00



 

30 

على األقل خالل أيام األحد حتى الخميس، ويوم  16:45على األقل. صفوف األوالد مع التوحد تنتهي في 

 على األقل. 12:45الجمعة الساعة 

 رس خالل إجازة الصيف، وإجازات حق التنقل يطبق أيضا أيام النشاط التي تمت المصادقة عليها للمدا
 األعياد. أيضا، يشمل حق التنقل حق التنقل لدراسة أخرى التي تعتبر جزءا ال يتجزأ من البرنامج التعليمي.

  المسافة التي تبرر مشاركة في مصاريف التنقل لألوالد مع إعاقات أخرى هي ابعد من كيلومترين لطالب
كيلومترات لطالب الصف الخامس وما فوق. نقل الطالب إلى الصف الرابع وما اقل، وابعد من ثالثة 

كيلومترا،  35مدرسة تتواجد على مسافة تزيد عن  أوكيلومترا  25الحضانة التي تتواجد على بعد يفوق 
المحلية  والتعليم في السلطة  التربيةقم التعيين، الذي يشمل مدير قسم مصادقة كتابية من قبل طا إلىبحاجة 

 التربية الخاصة في نفس السلطة.والمفتش على 

  .ما كان عدد األوالد اكبر إذافي موضوع جمع الطالب، على كل األحوال يصادق على جمع واحد فقط 
 التربية الخاصة.  إلىنقلتين من مدرسة واحدة من  أكثريمكن توزيع الجمع. ال يصادق على 

 الظهر، حتى وان كانت تجرى في  في كل األحوال ال يوجد حق للتنقل من األندية والحضانات بعد
ساعات الدراسة التي حددتها وزارة  إطارالمدرسة، الن هذا البرنامج هو من قبل الرفاهية وال يندرج في 

 الخاصةذلك فان وزارة التربية ال تمول تنقل األوالد المعاقين وطالب التربية  إلى أضف. لإلطارالتربية 
 ..الخ..  تأهيلية، المساعدةللعالجات الطبية ، الطبية 

 عليم، يمكن الطلب أن تصل ما أبقى كل أولياء األمور أوالدهم في المدرسة لنشاط إضافي بعد انتهاء الت إذا
 عن التنقل. المسئولبعد انتهاء النشاط، ولكن هذا ال يبرر إلزام  المواصالت 

 

 سالمة سيارات التنقل :

السيارة، وان تكون مناسبة لتنقل األوالد والصغار مع إعاقات، على السلطة المحلية المسؤولية إن  تتكفل بسالمة 

حسب أنظمة وزير المواصالت في هذا الموضوع. هذا األمر يشمل مالئمة خاصة في السيارة مثل آلة لرفع 

كرسي العجالت، وسائل ربط المسافرين ووصل الكراسي مع بعض بقاعدة السيارة، وسائل مساعدة أوليه الخ، 

لسيارة التنقل شهادة تصادق إنها مناسبة  ان،الدراسية باألنظمة. من المفضل التأكد في بداية السنة كما هو مفصل 

 لتنقل الصغار واألوالد مع إعاقات، كما هو مطالب به حسب األنظمة.

عنه،  المسئولمهم ! عندما يكون الحديث عن صغير مع إعاقة بحاجة إلى كرسي السالمة، على احد الوالدين أو 

 ولية تزويده. مسؤ
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 سلسلة من الخدمات على طول مراحل الحياة

 صغار ) من جيل سنة وحتى ثالث سنوات ( :

 يحدد حقوق الصغار مع إعاقات، بما في ذلك 2000قانون النزل اليومي التاهيلي من عام  : نزل يوم تأهيلي

ون من قبل طاقم مهني مختص الصغار يعالج للمعالجة والتربية في إطار يومي خاص.توحد،  صغار ذوو أطفال
ل اليومي يحصل الصغار على ولكل ولد تالئم خطة تربوية شخصية حسب حاجياته ومقدرته. في إطار النز

ساعة أسبوعية من العالجات الطبية المساعدة المباشرة  14صحية بتمويل من قبل وزارة الصحة، تشمل تغطية 
 العالج الطبيعي، علم النفس الخ.,  وظيفي  عالج ،النطقعالج االتصال وشرة مثل : والغير مبا

عملية    إجراءلمحلية، ) يجب في السلطة احق يجب التوجه إلى مكتب الرفاة من اجل الحصول على هذا ال

في كراسة  10انظر صفحة  –الخدمة للشخص مع التوحد، وإذا ما كان الشخص غير معروف االعتراف بقسم 
  الحقوق(.

 www.alut.org.ilالوت جمعية العثور عليها في موقع يمكن التي  األطرتفصيل 

 

مرافقة من قبل مساعدة في نزل يومي خاص أو عام عادي يتواجد تحت إشراف :  دمج عادي في نزل عادي
وزارة وزارة الصناعة والتجارة ) يجب الفحص مع مديرة الحضانة إذا كان للحضانة ترخيص من قبل 

  (:يجب التوجه إلى مكتب الرفاه في السلطة المحلية. قالصناعة والتجارة(. من اجل تطبيق هذا االستحقا

 (:اإللزاميألوالد الحضانة ) من جيل قانون التعليم 

 : اآلتيةالولد على خطى التوحد إمكانيات تحديد التعيين  أمامفي إطار قانون التعليم الخاص، 

 أنيمكنها خر مختلف في التطور. هذه الروضة مع تأ 3مخصصة لألوالد من جيل روضة :عالجية  روضة 
أن تكون مصنفة للعالج بإعاقة واحدة خاصة. عدد األوالد في الحضانة يتراوح  أوتشمل مجموعة من اإلعاقات 

ة عالجيعدة ومعالجين مختلفين. لكل روضة . طاقم الحضانة يشمل مربية للتعليم الخاص، مسا14 – 8بين 
لحضانة. في عدد تخصص ساعات نفسية من الخدمات النفسية التربوية التابعة للسلطة المحلية، التي تتواجد بها ا

يومين في  -العادية بإطار ساعات أسبوعية وحتى يوم كبير من الروضات هناك ساعات دمج في الروضة 
 األسبوع.

يرات في التطور االتصالي، في اغلب مع تأخ 3روضة عالجية مخصصة لألوالد من جيل   :روضة لغوية 
 األحيان لها عالقة بتطور اللغة.

التوحد. عدد األوالد في الروضة يتراوح بروضة عالجية مخصصة لألوالد الذين تم تشخيصهم  : روضة اتصال

. في 15.8ويستمر حتى  1.9العام الدراسي في روضة االتصال يبدأ في  طالب.  8 – 5بشكل عام بين 

، ويتمتع األوالد في الروضة من حقوق أخرى مثل 16:45هج يوم الدراسة المطول، حتى الساعة الروضة ينت

ساعات أسبوعية من وزارة التربية وما  3.4الغذاء، تنقل ومرافق للتنقل، عالجات طبية مساعدة بإطار حوالي 
 شابه.

وضات االتصالية يوجد عالجات اضافية " سلة عالجات بقسم من الر, باإلضافة للساعات العالجية من قبل وزارة التربية والتعليم 

 .ساعة عالجية مباشرة وغير مباشرة مثل : عالج نطق , عالج وظيفي , عالج نفسي والخ  14مكثفة " والتي تشمل 

 

يمكن تواجد اوالد مع  في النمو بأنواع مختلفة. سنوات يعانون من تأخر 3يخص اوالد بع جيل  –روضة عالجية 
متشابه او حاالت مختلفة من االعاقات . مثال :روضة لغوية , هي روضة عالجية مختصة في  مشاكل تطور

 مجال التواصل والنطق , وهكذا بالنسبة لحاالت اخرى.

مساعدة ومعالجون , طاقم الروضة يتكون من : معلمة تربية خاصة  .  14-8عدد االوالد يتراوح بين :  

اعات دوام لمعالج نفسي من قسم الخدمات النفسية التربوية في كل روضة عالجية تحصل على س. متنوعون

http://www.alut.org.il/
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كثير من الروضات هنالك امكانية لدمج االوالد في روضات عادية لساعات اسبوعية محددة السلطة المحلية. في 
 وحتى يوم او يومين في االسبوع. 

 
 

أوالد من التربية الخاصة. عدد تشمل األوالد من التربية العادية و 5روضة ألوالد فوق جيل  :روضة مدمجة 

طالب يستحقون تربية خاصة، في اغلب األحيان  10، من بينهم حتى 30األوالد األقصى في الروضة هو 
يدور الحديث عن أوالد مع مشاكل في التصرف وتأخيرات في التطور من كل نوع. طاقم الروضة يشمل 

 معلمتين، معلمة عادية ومعلمة تربية خاصة، ومساعدة.

اجل االستفادة من  االستحقاق يجب التوجه إلى قسم التربية في السلطة المحلية والمطالبة بالحصول على  من
 دعوة للجنة التعيين للتربية الخاصة.

 www.alut.org.ilتفصيل اإلطار يمكن العثور عليه في موقع الوت 

ألوالد في جيل التعليم اإللزامي يحق لهم الحصول على دمج فردي في روضة ا : فردي في روضة عادية دمج 

 30إلى  7عادية. على دمج األوالد في الروضة، أضف الى معلمة روضة، مسؤولة أيضا مدمجة، ترافقهم بين 
ساعة أسبوعية، حسب مستوى أدائهم. أضف الى ذلك يستحق كل ولد مدمج إلى سلة دمج، تشمل تعليمات 

 عالج باإلبداع والتعبير، معدلة، 

 3 -4عالجات طبية مساعده، تدريب الطاقم المعالج وما شابه. من المهم التأكيد، أيضا األوالد من جيل  
 يستحقون الدمج باالعتماد على ميزانية خاصة حددت لذلك من قبل وزير التربية. 

 ألوالد المدرسة والفتية :

 لب الذي يتواجد على خطى التوحد إمكانيات للتعيين كما يلي :في إطار قانون التربية الخاص، أمام الطا

 لمشخصين بأي من اضطرابات طيفمدرسة للتربية الخاصة مخصصة للطالب ا :مدرسة ألوالد ذوي توحد

طالب. طاقم الصف  8-5صفوف، في كل صف يدرس بين  4التوحد. مدرسة للتوحديين تشمل على األقل 

وبعضهم يضم   21وحتى  6ن جيل طالب ماعدة. قسم من المدارس تضم  ومسمكون من معلم للتربية الخاصة 

. في 15.8وتستمر حتى 1.9اإلعدادية. السنة الدراسية في المدرسة تفتتح في  أوطالب الصفوف االبتدائية 

، ويتمتع الطالب من حقوق أخرى مثل الغذاء، 16:45المدرسة ينتهج اليوم الدراسي المطول، حتى الساعة 

ساعة أسبوعية من وزارة التربية وما شابه. يؤكد،  2.9ومرافق للتنقل، عالجات الطب المساعد في إطار تنقل 
ما حددت لجنة التعيين ذلك من انه يستحق  إذاالطالب يستطيع أن ينضم إلى مدرسة التربية الخاصة فقط  أن

 إطار التربية الخاص.

 www.alut.org.il تفصيل اإلطار يمكن إيجاده في موقع  الوت

في وتوحد. بالصف تربية خاصة في مدرسة عادية مخصص للطالب الذين تم تشخيصهم  : يصف اتصال

السنة الدراسية في وان ة. عاونالطاقم التربوي من معلم للتربية الخاصة وم ويتألف طالب. 8حتى الصف يدرس 
  ةاإلعدادي وفي المدارس ،15.8 مدرسة االبتدائية تنتهي السنة الدراسية في. وفي ال1.9المدرسة تفتتح في 

 

 

http://www.alut.org.il/
http://www.alut.org.il/
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 تختار واحدا من نموذجين: أنتستطيع المدرسة  والثانوية

 31.7تستمر السنة الدراسية حتى  .1

 عطلة. 31.7-21.7 التاريخين، فتحل بين 15.8تستمر السنة الدراسية حتى  .2

، تغذيةحقوق أخرى مثل المن الطالب  تمتعي، و16:45لساعة مطول، حتى ا دراسيفي الصف ينتهج يوم و

وما شابه.  والتعليم أسبوعية من وزارة التربية اتساع 2.9 بنطاقطبية  شبه اتنايعو، ر مرافق للسفر والسف
 تعليمي خاص في بداية العام. منهاج يوضع يصف االتصالاللكل طالب في و

لجنة  عقد في السلطة المحلية وطلب والتعليم وزارة التربية هذا الحق يجب التوجه إلى لاستغالمن اجل او
 تنسيب. 

الطالب الذين يتم دمجهم بشكل خاص في صف اعتيادي. عن دمج الطالب  : دمج خاص في مدرسة اعتيادية

ساعة أسبوعية، حسب  30حتى  7في الصف، أضف إلى المربية، مسؤولة أيضا مدمجة، التي ترافقه بين 
التي تشمل التعليم المصحح، العالج  سلة دمج. إلىستحق كل طالب مدمج ف إلى ذلك يمستوى أدائه. أض

بواسطة اإلبداع والتعبير، عالجات طبية مساعدة، إرشاد الطاقم المعالج وما شابه. من اجل االستفادة من هذا 
ي لجنة الدمج. في نقاش ف إجراءالمدير/ة المدرسة وطلب  إلىبعد التسجيل يجب التوجه  –الحق : في المدرسة 

 في لجنة الدمج. " ماتيا "  للبحث المهني  أللوائيمركز الدعم  إلىيجب التوجه  بعد التسجيل –الروضات 

 .ألوتمركز العائلة في  إلىلمعلومات إضافية وحق الدمج يجب التوجه 

 : اطر وقت الفراغ

 أندية لساعات بعد المدرسة 

 مجموعات للمهارات االجتماعية 

 عات بعد الظهرمساعدة لسا 

 النقاهة  أيام 

 المخيمات 

 

 :21من جيل للكبار 

: بيت الحياة هو بيت، يتواجد في حي سكني يسمح لنزالئه بانتهاج حياة مشابه قدر اإلمكان  سكن خارج البيت
ار للحياة في العائلة، بالتعاون مع المجتمع. طابع الحياة في البيت يحافظ على احترام نزالئه ويأخذ بعين االعتب

 طبع الفرد، رغبته ومقدرته.

 من اجل االستفادة من هذا الحق يجب التوجه إلى مكتب الرفاه في السلطة المحلية. 

يعاني من  خاصة للشخص الذيمركز التشغيل يتعامل مع االحتياجات ال اطر تشغيلية للشخص مع التوحد
مع طاقات , قدرات  ، حاجيات   تالئمي ، مع مالئمة برنامج عمل شخصيتشغيلي -ألتأهيليالتوحد في المجال 

التشغيلي   من قبل أشخاص مهنيين في مجال التوحد. المركزومهارات كل شخص مع مرافقة وعناية كاملة 
 هم وقدراتهم.للعمل حسب مهارات يتماثل مع نموذج مكان عمل عادي بحيث يقوم بتأهيل األشخاص 

 كتب الرفاه في السلطة المحلية.من اجل االستفادة من االستحقاق يجب التوجه إلى م

 في كراسة الحقوق للبالغين. وأيضا www.alut.org.ilتفصيل األطر يمكن العثور عليه في موقع الوت 

 لتفصيل األطر يجب التوجه إلى مركز العائلة في الوت

http://www.alut.org.il/


 

34 

 دليل النماذج
 ان موقع االنترنت منه يمكن تنزيل االستمارةعنو مجال االنتماء صفحة مرفق استمارة

استمارة دعوى 
  لمخصصات ولد معاق

 www.btl.gov.il -موقع التامين الوطني تامين وطني   ملحق ا

 -االستمارة

http://www.btl.gov.il/%20טפסים 

 Documents/t7821.pdf/שוריםואי

نموذج طلب لمخصصات 
 متعلق باآلخرين

 االستمارة تأمين وطني  ملحق ب

http://www.btl.gov.il/ואישורי%20טפסים
 Documents/t7824.pdf/ם

 استمارة استحقاق ضريبي

 116 استمارة 

طلب  -'ا
استحقاق ضريبي 
بسبب قريب فاقد 
 المقدرة

شهادة " 127 استمارة

 "طبية

 -موقع سلطة الضرائب ضريبة الدخل  ملحق ج

http://www.finance.gov.il 

 -االستمارات

il/taxeshttp://www.finance.gov./ 

رقم  –" ضريبة دخل" -يجب اختيار :"استمارات"
 االستمارة حسب القائمة.

http://taxes.gov.il/TaxesFormsList/itc11

6a.pdf 

 

axes.gov.il/TaxesFormsList/itc12http://t

7.pdf 

http://taxes.gov.il/TaxesFormsList/itc10

6_11.pdf 

 

نقاط استحقاق لولد في 
 سكن خارج البيت

 106 استمارة– 
مجمل الدفعات 

والخصميات 
للموظف في سنة 

 ضريبية معينة.

 1301 ستمارةا 

تقرير شامل  –
 للدخل

 ضريبة الدخل  ملحق د

طلب بطاقة إعاقة وإعفاء 

 .من رسوم ترخيص

 

  وزارة المواصالت  ملحق ه
دائرة السير ومدير 

  المواصالت

 - موقع وزارة المواصالت

http://www.gov.il/FirstGov/TopNav/Offi

cesAndAuthorities/OAFList/OAMot/ 

 -االستمارة

http://media.mot.gov.il/PDF/RISHUI/Bakasha

LeTav.pdf 

 

http://www.btl.gov.il/
http://www.btl.gov.il/טפסים
http://www.btl.gov.il/טפסים%20ואישורים/Documents/t7824.pdf
http://www.btl.gov.il/טפסים%20ואישורים/Documents/t7824.pdf
http://www.finance.gov.il/
http://www.finance.gov.il/
http://www.finance.gov.il/taxes/
http://taxes.gov.il/TaxesFormsList/itc116a.pdf
http://taxes.gov.il/TaxesFormsList/itc116a.pdf
http://taxes.gov.il/TaxesFormsList/itc127.pdf
http://taxes.gov.il/TaxesFormsList/itc127.pdf
http://taxes.gov.il/TaxesFormsList/itc106_11.pdf
http://taxes.gov.il/TaxesFormsList/itc106_11.pdf
http://www.mot.gov.il/wps/portal/!ut/p/.cmd/cs/.ce/7_0_A/.s/7_0_42K/_s.7_0_A/7_0_42K
http://www.mot.gov.il/wps/portal/!ut/p/.cmd/cs/.ce/7_0_A/.s/7_0_42K/_s.7_0_A/7_0_42K
http://www.gov.il/FirstGov/TopNav/OfficesAndAuthorities/OAFList/OAMot/
http://www.gov.il/FirstGov/TopNav/OfficesAndAuthorities/OAFList/OAMot/
http://media.mot.gov.il/PDF/RISHUI/BakashaLeTav.pdf
http://media.mot.gov.il/PDF/RISHUI/BakashaLeTav.pdf
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استمارة طلب الستعادة 
 رسوم ترخيص سيارة

وزارة   ملحق و
  المواصالت

دائرة السير 
ومدير 

  المواصالت

 

http://media.mot.gov.il/PDF/RI

SHUI/HehzerTaslumCar.pdf 

استمارة طلب للحصول 
 على تخفيض بيزك

وزارة العمل   ملحق خ
 والرفاه

http://alut.org.il/?page_id=291 

 

طلب الحصول على 
تصريح تشغيل موظف 

 أجنبي.

 

وزارة الداخلية، سلطة   ملحق ح
 النفوس والهجرة.

http://www.piba.gov.il/Subject/ForeignWorke

rs/Forms/Documents/%D7%98%D7%95%D7%A

4%D7%A1%20%D7%91%D7%A7%D7%A9%D7%9

%9B%D7%A0%D7%994%20%D7%A2%D7%93%D7

-%20

%20%D7%90%D7%95%D7%92%D7%95%D7%A1

%D7%98%202012.pdf 

 

 

http://www.mot.gov.il/wps/portal/!ut/p/.cmd/cs/.ce/7_0_A/.s/7_0_42K/_s.7_0_A/7_0_42K
http://www.mot.gov.il/wps/portal/!ut/p/.cmd/cs/.ce/7_0_A/.s/7_0_42K/_s.7_0_A/7_0_42K
http://www.mot.gov.il/wps/portal/!ut/p/.cmd/cs/.ce/7_0_A/.s/7_0_42K/_s.7_0_A/7_0_42K
http://media.mot.gov.il/PDF/RISHUI/HehzerTaslumCar.pdf
http://media.mot.gov.il/PDF/RISHUI/HehzerTaslumCar.pdf
http://alut.org.il/?page_id=291
http://alut.org.il/?page_id=291
http://www.piba.gov.il/Subject/ForeignWorkers/Forms/Documents/%D7%98%D7%95%D7%A4%D7%A1%20%D7%91%D7%A7%D7%A9%D7%94%20%D7%A2%D7%93%D7%9B%D7%A0%D7%99%20-%20%D7%90%D7%95%D7%92%D7%95%D7%A1%D7%98%202012.pdf
http://www.piba.gov.il/Subject/ForeignWorkers/Forms/Documents/%D7%98%D7%95%D7%A4%D7%A1%20%D7%91%D7%A7%D7%A9%D7%94%20%D7%A2%D7%93%D7%9B%D7%A0%D7%99%20-%20%D7%90%D7%95%D7%92%D7%95%D7%A1%D7%98%202012.pdf
http://www.piba.gov.il/Subject/ForeignWorkers/Forms/Documents/%D7%98%D7%95%D7%A4%D7%A1%20%D7%91%D7%A7%D7%A9%D7%94%20%D7%A2%D7%93%D7%9B%D7%A0%D7%99%20-%20%D7%90%D7%95%D7%92%D7%95%D7%A1%D7%98%202012.pdf
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