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اختيار إطار تعليمي مناسب

تم تشخيص سلسلة التوحد حتى سن 18 يحق 
لهم التمتع بالحقوق والخدمات من صندوق 

المرضى الذي هم أعضاء فيه

خدمة الشخص المصاب بالتوحد هي 
المسؤولة عن تقديم الخدمات التي تم 

تشخيصها على تسلسل التوحد حتى سن 
18: إعادة التأهيل والرعاية اليومية والخدمات 

الترفيهية والمزيد

حتى سن 3 سنوات ، تكون أطر العمل من 
مسؤولية وزارة الرفاه ، ويجب عليك االتصال 

بقسم الرفا في السلطة المحلية.

أكبر من سن 3 سنوات ، تكون أطر العمل 
من مسؤولية وزارة التربية ، ويجب عليك 

االتصال بقسم التربية والتعليم في السلطة 
المحلية.
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اإلعتارف من صندوق 
المرضى

التوجه لمكتب الرفاه
فتح ملف في مكتب الرفاه  في 

السلطة المحلية في مكان سكنكم 

تقديم طلب مخصص لولد 
معاق من التامين الوطني

متوحدين تم تشخيصهم لغاية جيل 18
يستحقون الى %100 مخصص ولد معاق



تم تشخيصهم على تسلسل التوحد حتى سن 
18 عاًما  المصمم على أنه يعتمد اعتماًدا كلًيا على 

مساعدة اآلخرين ويحق له الحصول على معاش 
تقاعدي متزايد

بمجموع 4،773 شيكل
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استحقاق:
تم تشخيص استمرارية التوحد حتى سن 18 التي 

تلبي متطلبات تعميم مدير عام وزارة الصحة 
لتشخيص مشترك يقوم به كل من الطبيب 

واألخصائي النفسي.

متطلبات:
يجب تقديم "استمارة طلب الحصول على 
مخصصات طفل معاق" إلى فرع التامين 

الوطني مع مستندات التشخيص.

يجب إضافة طلب مكتوب للحصول على 
معاش بأثر رجعي وإرفاق المستندات الطبية 

المناسبة التي تثبت عالمات التوحد قبل تقديم 
المطالبة )سيتم تحديد األهلية وفًقا لتاريخ 

التوثيق المبكر(.
يتم التخلي عن المنفعة بأثر رجعي لمدة عام على 

األكثر.

* يتم تحديث مخصصات األطفال 
المعوقين في كانون الثاني )يناير(  2022

استحقاق:
األطفال الذين تزيد أعمارهم عن 3 والذين 

يحتاجون إلى الكثير من المساعدة مقارنة بأبناء 
جيلهم في جميع ساعات اليوم ، ألداء األنشطة 

التالية فقط: ارتداء المالبس وخلع المالبس 
، وتناول الطعام ، واالستحمام ، والنظافة 

الشخصية واالستقاللية التنقل في المنزل.
يتم اختبار اإلستحقاق وفًقا الختبارات الوظيفة 

واالعتماد واألداء مقارنة بأبناء جيلهم

متطلبات:
يجب تقديم طلب إعادة فحص متلقي 

مخصصات األطفال ذوي اإلعاقة واآلراء 
الداعمة والمستندات الطبية ذات الصلة إلى فرع 

التامين الوطني.

ُينصح بإضافة طلب مكتوب للحصول على 
معاش بأثر رجعي وإرفاق المستندات الطبية 

المناسبة.

يتم منح مخصص بأثر رجعي لمدة تصل إلى سنة 
واحدة على االكثر1 

مؤسسة التأمين الوطني

مخصص طفل معاق

لمزيد من التفاصيل بموقع آلوتلمزيد من التفاصيل بموقع آلوت

مخصص االعتماد على المعالين 
تم تشخيصهم على تسلسل التوحد حتى عمر

18يستحقون مخصص طفل معاق حتى سن 18
وثالثة أشهر بمعدل 2،608 شيكل

صحيح لكانون الثاني )يناير( 2021
)يتم تحديث المبلغ مرة واحدة في السنة(.

https://alut.org.il/זכויות-2/ילדים-עד-גיל-18/גמלת-ילד-נכה/
https://alut.org.il/זכויות-2/ילדים-עד-גיל-18/קצבת-תלות-בזולת/
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مؤسسة التأمين الوطني

تراكم األسباب 
زيادة المخصصات بنسبة  ٪188 لألطفال الذين 

يعانون من ثالث حاالت طبية ويحق لهم في حد 
ذاتها الحصول على مخصصات.

]1{ قد يكون هذا البديل مناسًبا لألطفال  
المصابين بالتوحد وحالتين طبيتين أخريين 

استحقاق:
 اعتباًرا من كانون األول )ديسمبر(  2020 ، 

تمت إضافة خيار لزيادة المعاش بمعدل  188٪ 
)مماثل إلى بدل اإلعالة(( لألطفال الذين يعانون 

من ثالث حاالت طبية ويمكن لكل فرد أن 
يحصل على مخصصات بمعدل  100٪. 

متطلبات:
يجب تقديم "طلب إعادة فحص المتلقي 

مخصص الطفل المعاق" واآلراء الداعمة 
والمستندات الطبية ذات الصلة إلى فرع الضمان 

االجتماعي.

إذا أمكن ، سيتم فحص الطلب دون دعوة إلى 
لجنة طبية.

يمكن طلب االستحقاق بأثر رجعي حتى عام 
واحد ، ولكن ليس قبل  11 \ 2020  )تاريخ دخول 

المنشور حيز التنفيذ (

لمزيد من التفاصيل بموقع آلوت

بحاالت 
خاصة

https://www.btl.gov.il/benefits/HozrimGimlaot/Hozrim/חוזר%201999-%20קצבת%20ילד%20נכה%20לילדים%20עם%20תסמונת%20דאון%20(002).pdf


استحقاق:
آباء األطفال الذين يتلقون مخصصات طفل 

مع إعاقة .

استالم الخصم :
تقدم مؤسسة التأمين الوطني القوائم إلى 
سلطة المياه من أولئك الذين قد يكونون 

مؤهلين للحصول على الخصم.

عنوان سكن الوالد الذي يتلقى المخصص يجب 
ان يكون محدث في وزارة الداخلية .

يجب إعطاء الخصم تلقائًيا .

الخط الساخن لسلطة المياه: 076-5300905
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مزايا المستفيدين "عالوة األطفال المعوقين" 

سلطة المياهمؤسسة التأمين الوطني 

خصم على فاتورة المياهاصدار شهادة عجز

استحقاق:
الحاصلون على مخصصات طفل معاق

استالم الشهادة:
يتم إرسال الشهادة تلقائًيا عبر البريد خالل 

شهر يتلقى إخطار الموافقة أو تجديد المعاش .  
األهلية مبينة في الشهادة مستثنى من قائمة 

االنتظار .

تأكد من تحديث عنوانك في سجالت التامين 
الوطني. لم تستلموا ذلك؟  تواصلوا مع الفرع 

)متاح أيضا من خالل الموقع( أو على الخط 
الساخن رقم الهاتف 6050   *.

الشهادة صالحة لمدة   7   سنوات ، أو في تاريخ 
انتهاء الصالحية األهلية للحصول على اإلعانة 

)أيهما أسبق( . شهادة الشخص المعاق ال 
تحمل صورة ولذلك فهو ممكن ان تحتاجوا 

إلى تقديم بطاقة هوية عند استخدام شهادة 
اإلعاقة .

يمكن طلب إصدار شهادة إعاقة إضافية )على 
سبيل المثال في حالة الوالدين المطلقين( 

عن طريق االتصال بالفرع . إذا كنت ترغب في 
الحصول على الشهادة اإلضافية إلى عنوان آخر 
من العنوان المسجل ، يجب تحديث عنوان آخر 

عن طريق البريد .

لمزيد من التفاصيل بموقع آلوت

https://alut.org.il/זכויות-2/ילדים-עד-גיל-18/מס-הכנסה-נקודות-זיכוי/הנחה-בתעריף-תשלום-המים/
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مزايا المستفيدين "عالوة األطفال المعوقين" 

السلطة المحلية

خصم على ضرائب الممتلكات

استحقاق:
1.  آباء وأمهات األطفال الذين يتلقون 

مخصصات لطفل معاق .

2.  والدا شخص بالغ يعيش معهم في منزل     
ويتلقى معاش إعاقة عامة ،   1   فقط الذين 

حصلوا سابًقا على مخصصات طفل معاق أو 
شخص بالغ تم تحديد أنه لديه إعاقة طبية بنسبة   

٪90   فأكثر في التامين الوطني .

3.  شخص بالغ يستحق مخصصات شهرية 
كاملة     لديه درجة عجز عن العمل بمعدل   75٪   

فأكثر .

مقدار الخصم :
آباء األطفال الذين يتلقون مخصصات لطفل 
معاق ووالدي شخص بالغ يعيش معهم في 

المنزل ويتلقى مخصصات إعاقة عامة ، بشرط 
أن يكون قد سبق له أن حصل على إعانة طفل 
معاق أو للبالغين محددة له بسبب إعاقة طبية 
لـ   ٪90   أو أكثر في غير التأمين   1   من ، أو خريج 

يستحق معاًشا شهرًيا كاماًل لديه درجة من 
العجز عن العمل بمعدل   ٪75   وما فوق .

متطلبات :
يحق لكل سلطة تحديد مبلغ الخصم .

يجب تقديم استمارة إلى السلطة المحلية لطلب 
خصم ضريبي ، مع شهادة استالم مخصصات 

طفل معاق من مؤسسة التأمين الوطني .

   باإلضافة إلى ذلك ، يمكن تقديم طلب للحصول 
على خصم ضريبي على أساس "الحاجة" ، ووفًقا 

للشروط المنصوص عليها في اختبار الدخل ، 
''يمكن تقديم خصم يصل إلى  .70٪  

من المهم مالحظة أنه في ضريبة األمالك 
هناك استحقاق لخصم واحد ، وسيتم منح أكبر 

خصم من أبنائهم .

لمزيد من التفاصيل بموقع آلوت

https://alut.org.il/זכויות-2/ילדים-עד-גיל-18/מס-הכנסה-נקודות-זיכוי/הנחה-בתשלום-ארנונה/
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    مزايا المستفيدين "مخصصات األطفال المعوقين"

ضريبة الدخل

نقطتين براءة من ضريبة 
الدخل

خصم على ضريبة الشراء - 
الضرائب العقارية

التخفيض في دفع مبالغ الضريبة

استحقاق:
اآلباء الموظفين والمستقلون ألبناء يتلقون 
مخصصات طفل معاق من سكان إسرائيل .

يمكن تقسيم نقطتي االئتمان بين الوالدين .

استالم االعتماد :
يجب تقديم النماذج إلى كاتب سلطة الضرائب 

)أيًضا للحصول على رد بأثر رجعي ، طالما أن 
هناك استحقاق( .

بداًل من ذلك ، يمكن للموظفين الحصول 
على نقاط البراءة مباشرًة من صاحب العمل 

باستخدام النموذج   101   في بداية كل عام .

استحقاق:
1. تم تعطيل آباء األطفال الذين يتلقون إعانة 

الطفل     بمعدل   ٪188   )مخصصات "االعتماد 
على اآلخرين"( .

2. اآلباء الذين خضعوا للجنة معينة وتلقوا 90٪   
إعاقة طبية .

يحق لهؤالء الحصول على خصم ضريبة الشراء 
على شراء شقة سكنية أو على أرض لبناء شقة 

سكنية ، وفًقا للوائح ضريبة تقدير العقارات 
وبمعدل  0.5٪  .

سيتم منح الخصم مرتين فقط .

تحقيق التحويل :
لغرض تحقيق المنفعة ، يجب عليك االتصال 
بمكتب الضرائب العقارية التابع للجنة ضريبة 

الدخل ، وتقديم النماذج المطلوبة .

لمزيد من التفاصيل بموقع آلوت

https://alut.org.il/זכויות-2/ילדים-עד-גיל-18/מס-הכנסה-נקודות-זיכוי/
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    مزايا المستفيدين "مخصصات األطفال المعوقين"

الفضاء العام

اإلعفاء من الوقوف في 
الطابور

اإلعفاء من سداد القرض

تلقي الخدمة دون طابور في األماكن العامة

استحقاق:
تم تشخيصهم على تسلسل التوحد حتى سن   

18   تلقي مخصصات طفل معاق من مؤسسة 
التأمين الوطني .

ممارسة الحق :
يمكن ممارسة هذا الحق بتقديم شهادة إعاقة 

من التأمين الوطني .

اإلعفاء ال يسري في الحاالت التالية :
في الطابور حيث يكون االنتظار في السيارة

في خدمة موعدها محدد مسبقا
في خدمة حيث يتم تحديد قائمة االنتظار وفًقا 
لإلجراءات واالعتبارات تتعلق بطبيعة الخدمة 

)على سبيل المثال ، في غرفة الطوارئ( 
عندما تكون قائمة االنتظار ال تذكر

عندما يتم تشكيل قائمة االنتظار بشكل 
عفوي

اإلعفاء من الدفع في األماكن العامة بدون 
مقعد منظم

استحقاق:
برفقة أطفال تتراوح أعمارهم بين   12   وأكثر 

في سلسلة التوحد المستمرة ، والذين يتلقون 
مخصصات طفل معاق .

استالم اإلعفاء :
يمكن ممارسة هذا الحق بتقديم شهادة إعاقة 

من التأمين الوطني .

لمزيد من التفاصيل بموقع آلوت

https://alut.org.il/?s=פטור+מעמידה+בתור
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    مزايا المستفيدين "مخصصات األطفال المعوقين"

وزارة النقلبيزك

شارة وقوف للمعاقين واإلعفاء خصم على فاتورة هاتف بيزك
من رسوم ترخيص للمركبة

خصم بيزك على :
 يدق عداد

رسوم االستخدام الشهرية
عند تركيب ونسخ الهاتف

استحقاق :
 يحصل آباء األطفال على مخصصات طفل 

معاق بنسبة  100٪.  

استالم االعتماد :
يجب تقديم "نموذج طلب الخصم" بموافقة من 

مؤسسة التأمين الوطني لتلقي المخصصات 
، إلى قسم إعادة التأهيل في وزارة العمل 
والرفاهية ، شارع إرميا   39 ،   ص.   1260 ،   

القدس.

استحقاق :
ال يتم منح الشارة تلقائًيا ، يتم فحص كل طلب 

بناًء على موضوعه  .
يحق للوالدين أن يتم تشخيصهم في سلسلة 
التوحد المستمرة حتى سن   18   الذين يتلقون 

مخصًصا لطفل معاق .

استالم اإلعفاء :
يجب تقديم "استمارة طلب لشخص معاق 

وإعفاء من رسوم الترخيص" ، جنًبا إلى جنب مع 
الشهادات والوثائق الطبية المحدثة التي توضح 
بالتفصيل أسباب وصعوبات واحتياجات أولئك 
الذين يتقدمون بطلب للحصول على شخص 

معاق .

يمكن توجيه الطلبات إلى :
1. عبر اإلنترنت من خالل موقع الويب     وزارة 

النقل
2. في بريد اسرائيل ل: وحدة معالجة معاقي 

الحركة في مركز المراقبة والتحكم ، صندوق 
البريد   72،    حولون ، الرمز البريدي  .5810001

لمزيد من التفاصيل بموقع آلوتلمزيد من التفاصيل بموقع آلوت

لمزيد من التفاصيل بموقع الجكومة

https://www.gov.il/he/service/disability_parking_badge
https://alut.org.il/זכויות-2/ילדים-עד-גיל-18/מס-הכנסה-נקודות-זיכוי/הנחה-בתשלומי-הטלפון-של-בזק/
https://alut.org.il/זכויות-2/ילדים-עד-גיל-18/תו-חניה-לנכה-ופטור-מאגרת-רישוי-2/
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    مزايا المستفيدين "مخصصات األطفال المعوقين"

اإلعفاء الضريبي على السحب 
المبكر ألموال االدخار

إذن توظيف عامل أجنبي 
لرعاية طفل

خصم بيزك على :
1. يحصل آباء األطفال على مخصصات لطفل 

معاق     بمعدل   ٪188   بشكل دائم .

2. أولياء أمور األطفال الذين تم تحديد إعاقتهم 
الطبية     بنسبة ال تقل عن   ٪75   بشكل دائم 

في لجنة طبية معينة في مؤسسة التأمين 
الوطني - قد يحق لهم الحصول على إعفاء 
ضريبي مبكًرا سحب أموال االدخار بشرط 

اكتشاف العجز بعد فتح صندوق االدخار .

استالم اإلعفاء :
لغرض توضيح االستحقاق ، يجب االتصال بوزارة 

المالية بشهادة من التأمين الوطني بخصوص 
استحقاق مخصص طفل معاق أو بشهادة 

إعاقة طبية .

خصم بيزك على :
األطفال الذين يتلقون مخصصات طفل معاق 

باإلضافة إلى إحدى القياسات التالية :
1.الطفل في بيئة تعليمية مصحوبة     بمقدم رعاية

2. يحتاج الطفل إلى مرافقة أو إشراف مستمر 
معظم اليوم

3. هناك حاالت طبية خاصة أخرى تتطلب رعاية 
يومية .

استالم الشهادة :
يجب تقديم النماذج والتصاريح المناسبة إلى وحدة 

التصاريح التابعة لسلطة السكان والهجرة .

هيئة السكان والهجرةصناديق االدخار

لمزيد من التفاصيل بموقع آلوت

https://alut.org.il/אישור-העסקת-עובד-זר/
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 فائدة حصرية للمستلمين     
"االعتماد على المعالين"  

قانون األجر المرضي

شركة الكهرباء
مكان العمل

أيام التغيب عن العمل خصم على فاتورة الكهرباء
لمرافقة مرض طفل

خصم   %50    على   400   أول كيلوواط ساعة

خصم بيزك على :
فقط المستحقون لمعاش اإلعالة لآلخرين :

اآلباء واألمهات الذين ثبت أن طفلهم يستحق 
بالفحص التبعية للتأمين الوطني 5     نقاط أو 

أكثر .

يحق لهؤالء األطفال أيًضا الحصول على جميع 
المزايا المقدمة لمن يستحقون معاش طفل 

معاق

استالم اإلعفاء :
يوفر التأمين الوطني لشركة الكهرباء   قوائم 

بأولئك الذين قد يستحقون الحصول على 
الخصم .

يجب إعطاء الخصم تلقائًيا .

يجب أن تكون فاتورة الكهرباء بسعر األسرة 
فقط وباسم الوالد الذي يتلقى المخصص .

لالستفسارات ، يمكنك االتصال بالخط الساخن 
103 الخاص بـالكهرباء.

ما يصل إلى   18   يوًما من الغياب سنوًيا لغرض 
تقديم المساعدة الشخصية للطفل على حساب 

أيام إجازة الوالد أو إجازته المرضية ، ودفع أجر 
المرض من اليوم األول للغياب .

باإلضافة إلى   52   ساعة سنوًيا على حساب 
صاحب العمل لرعاية الطفل .

استحقاق :
آباء األطفال ذوي اإلعاقة الذين يعملون لمدة 

عام على األقل في نفس مكان العمل .

يحق للوالد الوحيد منذ البداية تخصيص الساعات 
واأليام بالقدر الذي ُيمنح لوحدة األسرة .

استالم الموافقة :
اتصل بقسم الموارد البشرية في مكان العمل .

لمزيد من التفاصيل بموقع الجكومةلمزيد من التفاصيل بموقع آلوت

للمأجورين 
فقط

https://alut.org.il/זכויות-2/ילדים-עד-גיל-18/מס-הכנסה-נקודות-זיכוי/הנחה-בתשלום-החשמל/
https://www.gov.il/he/Departments/Guides/parental_work_leave_help_child_pwd?chapterIndex=5


 حضانات إعادة التأهيل حتى سن الثالثة  
ساعات الدمج لألطفال الصغار حتى سن الثالثة
المساعدة في تمويل وصي )مدرس( لمدة         

بعد الظهر )من سن   3 (
المخيمات خالل اإلجازات الصيفية والعطالت

إعانة االشتراك في المخيمات "العادية "
نوادي ألنشطة بعد الظهر

الروضات
اإلحالة إلى االستشارة للمشاكل الجنسية

أطر اإلسكان خارج المنزل

استحقاق :
تم تشخيصهم على تسلسل التوحد حتى سن   18   

ويتم أيًضا تقديم بعض الخدمات للبالغين .

استالم اإلعفاء :
يجب الخضوع إلجراءات االعتراف في إدارة الرعاية 

والخدمات االجتماعية في مكان اإلقامة .

12

وزارة العمل والشؤون 
االجتماعية

 خدمات لألطفال المصابين 
بالتوحد حتى سن   18 عاًما

لمزيد من التفاصيل بموقع آلوت

https://alut.org.il/זכויות-2/ילדים-עד-גיל-18/משרד-הרווחה-השירות-לטיפול-באדם-עם-אוטי/


تم تشخيصهم تسلسل التوحد حتى سن   18   
مؤهلون للحصول على متوسط       3   مسعفين في 

األسبوع على مدار العام من صندوق المرضى .

أنواع العالجات :
عالج بالممارسة
أطباء االتصاالت
العالج الطبيعي

علم النفس
الخدمة االجتماعية

استحقاق :
يتم تشخيصهم على تسلسل التوحد حتى سن   18 ،   

وال تحصل على سلة صحية   واثنين   من المروجين 
في مراكز الرعاية النهارية التأهيلية ، ورياض 

األطفال التواصلية أو مراكز العالج .

متطلبات :
اتصل بسكرتارية   صندوق المرضى   أو معاهد تنمية 

الطفل .

مجمع التشخيص والعالج 
التنمية لغاية سن 18

  العالجات غير الطبية 

13

الفوائد في صناديق المرضى

استحقاق :
األطفال حتى سن   18   الذين تظهر عليهم 

العالمات المبكرة للتوحد ، في رأي   الوالد   أو أحد 
المتخصصين

متطلبات :
اتصل بسكرتارية   صندوق المرضى   أو بمعاهد 

تنمية الطفل .

من المهم مالحظة أن الصندوق يمول 
تشخيص واحد .

لمزيد من التفاصيل بموقع آلوتلمزيد من التفاصيل بموقع آلوت

https://alut.org.il/?page_id=297
https://alut.org.il/?page_id=298
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الفوائد في صناديق المرضى

اإلعفاء من رسوم 
االشتراك الذاتي

  عالج األسنان التخدير 

اإلعفاء من التحمل مقابل الخدمات المختلفة 
في صناديق المرضى

استحقاق :
تم تشخيصهم على تسلسل التوحد حتى سن   

18   تلقي مخصصات طفل معاق من مؤسسة 
التأمين الوطني .

اإلعفاء من التحمل في الخدمات في مجال تنمية 
الطفل ، ُيمنح فقط لطفل حتى سن   3   أو 

لطفل يتلقى أحد والديه مخصصات دعم دخل 
من مؤسسة التأمين الوطني .

الحصول على اإلعفاء :
تواصل مع سكرتارية صندوق المرضى .

التخدير العام لعالج األسنان مشمول في سلة 
األدوية . ااإلستحقاق للتخدير ، وليس للعناية 

باألسنان.

استحقاق :
 تم التشخيص على استمرارية التوحد حتى سن   18.  

متطلبات :
تواصل مع سكرتارية صندوق المرضى .

لمزيد من التفاصيل بموقع آلوتلمزيد من التفاصيل بموقع آلوت

https://alut.org.il/?page_id=9140
https://alut.org.il/?page_id=300
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الفوائد في صناديق المرضى

تمويل أجهزة االتصال 
الداعمة والبديلة

استحقاق :
األطفال الذين ال يستطيعون التواصل لفظًيا 

وال يمكنهم استخدام أجهزة إخراج الصوت أو 
لوحات الصور أو األجهزة اللوحية للتواصل .

متطلبات :
يجب تقديم المستندات الطبية المناسبة للوحدة 

الوطنية ألجهزة إعادة التأهيل والتنقل .

لمزيد من التفاصيل بموقع آلوت

https://alut.org.il/?page_id=42778


مراكز الرعاية اليومية إلعادة التأهيل هي مراكز 
رعاية يومية مخصصة يتولى رعايتها - طاقم 

مهني وماهر.
كجزء من مركز الرعاية اليومية ، يحق لألطفال 

الحصول على رعاية صحية تروج لحوالي 14     
ساعة أسبوعية من العالجات الطبية البرية:

عالج بالممارسة
عالج النطق

  • علم النفس
الخدمة االجتماعية

تشمل الساعات   10.5   ساعة من الرعاية 
المباشرة )للطفل ووالديه(   و 3.5   ساعات 

من الرعاية غير المباشرة )على سبيل المثال: 
تدريب الموظفين ، تنسيق / تضمين االستجابة 

العالجية(.

تسجيل :
االتصال بدائرة الخدمات االجتماعية في السلطة 

المحلية )الرفاه( .

مرافقة مساعد في المهاجع التي تشرف عليها 
وزارة الصناعة والتجارة والعمل .

تسجيل :
اتصل بقسم الخدمات االجتماعية في السلطة 

المحلية .

إذا لم يكن هناك مكان في مركز الرعاية النهارية 
إلعادة التأهيل ، فهناك استحقاق لبديل مركز 
رعاية نهارية إلعادة التأهيل والذي بموجبه يتم 

توفير  180   ساعة من المساعدة ، باإلضافة 
إلى تعويضات العالجات شبه الطبية من وزارة 

الصحة .
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فريق الخدمات التربوية - األطر التربوية

األطفال الصغار )من سنة إلى ثالث سنوات( - وزارة الرفاه

مراكز الرعاية اليومية 
التأهيلية

 االندماج الفردي في الحضانة

لمزيد من التفاصيل بموقع آلوت

لمزيد من التفاصيل بموقع آلوت

لمزيد من التفاصيل بموقع آلوت

https://alut.org.il/?page_id=369
https://alut.org.il/אז-איך-מתחילים/עד-גיל-שלוש/73682-2/
https://alut.org.il/?page_id=369


روضة لألطفال من سن   6-3   تم تشخيصها 
على سلسلة التوحد .يتضمن يوًما دراسًيا طوياًل 

، وتغذية ، ومنهًجا لإلجازة ، ووسائل نقل 
وعالجات شبه طبية تصل إلى   3.4   ساعات 

عالج أسبوعية بشكل مباشر أو غير مباشر 
بواسطة معالجين من    مركز الدعم المحلي.

يحق لألطفال في رياض األطفال الحصول 
على رعاية صحية ترويجية   بحدود   14   ساعة في 

األسبوع من قبل معالجين طبيين ممولين من 
وزارة الصحة ، من المهن التالية :

عالج بالممارسة
عالج النطق

  •  علم النفس
الخدمة االجتماعية

تشمل الساعات   10.5   ساعات من الرعاية 
المباشرة )للطفل ووالديه( و 3.5 ساعات 

من الرعاية غير المباشرة )على سبيل المثال: 
تدريب الموظفين وتنسيق وتضمين االستجابة 

العالجية(

17

فريق الخدمات التربوية - األطر التربوية

سن الحضانة )من سن الثالثة( - وزارة التربية والتعليم

حديقة االتصاالت

تسجيل :
يمكنك االتصال بقسم التعليم المحلي على 

العنوان المحلي   وآخرون   حتى 31 آذار )مارس(     
وطلب استدعاء من لجنة أهلية التعليم الخاص 

وتوصيفه ، حتى تكون مؤهاًل لخدمة التعليم 
الخاص لـ العام التالي .

سيتم اعتبار االستفسارات الواردة بعد 31 مارس     
على أنها لجنة استثنائية تخضع لموافقة وزارة 

التربية والتعليم .

لمزيد من التفاصيل بموقع آلوت

https://alut.org.il/?page_id=371
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فريق الخدمات التربوية - األطر التربوية

سن الحضانة )من سن الثالثة( - وزارة التربية والتعليم

روضة مندمجةدمج فردي في روضة عامة

يحق لألطفال المصابين بالتوحد والمندمجين 
في مؤسسة تعليمية عامة الحصول على سلة 

شخصية ، والتي يمكن أن تشمل المساعدين 
، والتعليم العالجي ، والعالجات اإلبداعية 

والتعبيرية ، أو العالجات شبه الطبية ، وتوجيه 
الطاقم المعالج ، وما إلى ذلك .

قد يحصل طالب رياض األطفال الذين 
يدرسون في التعليم العام على سلة صحية من 

مكان خارج رياض األطفال .

تسجيل :
يمكنك االتصال بإدارة التعليم في السلطة 

المحلية حتى 31 آذار )مارس(     وطلب استدعاء 
من لجنة االستحقاق والتشخيص للتربية الخاصة 

، بغرض الحصول على األهلية لخدمات التعليم 
الخاص للعام التالي . سيتم اعتبار االستفسارات 
الواردة بعد 31 مارس     على أنها لجنة استثنائية 

تخضع لموافقة وزارة التربية والتعليم .

روضة لألطفال فوق سن   5   وتضم أطفااًل من 
التعليم العام وأطفااًل من التربية الخاصة . تضم 
كادر الروضة معلمة تعليم عام ومعلمة تربية 

خاصة ومساعد.

تسجيل :
يمكنك االتصال بإدارة التعليم في السلطة 

المحلية حتى 31 آذار )مارس(     وطلب استدعاء 
من لجنة االستحقاق والتشخيص للتعليم الخاص 

بغرض الحصول على اإلستحقاق لخدمات 
التعليم الخاص للعام التالي .

االستفسارات الواردة بعد الحادي والثالثين     آذار 
)مارس( سيتم الفصل فيها وستكون خاضعة 
الستثناء يخضع لموافقة وزارة التربية والتعليم .

لمزيد من التفاصيل بموقع آلوتلمزيد من التفاصيل بموقع آلوت

https://alut.org.il/?page_id=377
https://alut.org.il/?page_id=371
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فريق الخدمات التربوية - األطر التربوية

أعمار المدرسة

االندماج الفردي في مدرسة فئة االتصال
عامة

فصل تعليمي خاص في مدرسة العامة      A  و   
في مدرسة التربية الخاصة ، مصممة للطالب 

في سلسلة التوحد  .

يتكون طاقم الفصل من مدرس تربية خاصة 
ومساعد . تم تصميم منهج شخصي لكل طالب 

في فصل االتصال .

في فصل التواصل ، هناك يوم دراسي طويل ، 
وإطعام ، ومواصالت ، ومنهج إجازة ، وعالجات 

شبه طبية تصل إلى   2.9   ساعة عالج أسبوعية 
بشكل مباشر أو غير مباشر بواسطة معالجين 

من    الدعم المحلي

تسجيل :
يمكنك االتصال بإدارة التعليم في السلطة 

المحلية حتى 31 آذار )مارس(     وطلب استدعاء 
من لجنة األهلية والتوصيف للتربية الخاصة 
، بغرض الحصول على اإلستحقاق لخدمات 

التعليم الخاص للعام التالي . سيتم اعتبار 
االستفسارات الواردة بعد 31 مارس     على أنها 

لجنة استثنائية تخضع لموافقة وزارة التربية 
والتعليم .

دمج طفل مصاب بالتوحد في مؤسسة 
تعليمية عامة . يحق لهؤالء الطالب الحصول 

على سلة شخصية ، والتي يمكن أن تشمل 
مساعدين مثل التدريس العالجي ، والعالجات 
اإلبداعية والتعبيرية ، أو العالجات شبه الطبية ، 

وتدريب الطاقم المعالج ، وما إلى ذلك .

تسجيل :
يمكنك االتصال بقسم التعليم المحلي على   و   

حتى 31 آذار )مارس(     وطلب استدعاء من لجنة 
أهلية التعليم الخاص وتوصيفه ، حتى تكون 

مؤهاًل للحصول على خدمات التعليم الخاص 
للعام التالي  . سيتم اعتبار االستفسارات الواردة 
بعد 31 مارس     على أنها لجنة استثنائية تخضع 

لموافقة وزارة التربية والتعليم .

لمزيد من التفاصيل بموقع آلوتلمزيد من التفاصيل بموقع آلوت

https://alut.org.il/?page_id=373
https://alut.org.il/?page_id=377
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فريق الخدمات التربوية - األطر التربوية

النقل والمرافقةأعمار المدرسة

مدرسة التربية الخاصة 
الشاملة للتوحد

النقل من المنزل إلى حضانة 
إعادة التأهيل أو إلى المكان 

التعليمي والعكس .
المدرسة الشاملة هي مدرسة تعليمية خاصة 

مصممة للطالب في سلسلة التوحد . يتكون 
طاقم الفصل من مدرس تربية خاصة ومساعد .

في المدرسة هناك يوم دراسي طويل ، إطعام 
، سف ريات  ، برنامج تعليمي في االجازة وعالج 

طبي بري حوالي    2.9   ساعات عالج اسبوعية 
بشكل مباشر او غير مباشر على يد الدعم المحلي 

يمكن التدريس في مدارس التربية الخاصة حتى 
سن     21.  

تسجيل :
يمكنك االتصال بإدارة التعليم في السلطة 

المحلية حتى 31 آذار )مارس(     وطلب استدعاء 
من لجنة األهلية والتوصيف للتعليم الخاص 

بغرض الحصول على األهلية لخدمات التعليم 
الخاص للعام التالي .

سيتم اعتبار االستفسارات الواردة بعد 31 مارس     
على أنها لجنة استثنائية تخضع لموافقة وزارة 

التربية والتعليم .

استحقاق :
األطفال الصغار حتى سن   3   موضوعين 

في مراكز رعاية نهارية تأهيلية ، والطالب من 
سن   3   حتى سن   21   المؤهلين للحصول على 

خدمات التعليم الخاص وفًقا للتعليم الخاص 
فعل . سواء في المؤسسات التعليمية الخاصة 

أو في دمج فردي .

متطلبات :
اتصل بالسلطة المحلية الخاصة بك .

لمزيد من التفاصيل بموقع آلوتلمزيد من التفاصيل بموقع آلوت

https://alut.org.il/?page_id=373
https://alut.org.il/?page_id=4221


واألشقاء واألجداد في التعامل مع االحتياجات 
الخاصة ألفراد األسرة الذين تم تشخيصهم في 

سلسلة التوحد .  يتم تقديم الخدمات للعائالت 
طوال دورة الحياة ، من عائالت أطفال ما 

قبل المدرسة إلى العائالت التي يعيش فيها 
الكبار المصابون بالتوحد معهم أو في بيئة خارج 

المنزل.

نحن في مركز األسرة نؤمن بجعل الخدمات 
في متناول جميع السكان ، ولهذا توجد فروع 

لمركز األسرة في بئر السبع في كرميئيل وحيفا 
والقدس والمجتمع العربي .
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مركز آلوت لألسرة - تشرفت بمعرفتك !

خدمات مركز آلوت لألسرة

من اللحظة التي يتم فيها التشخيص وطوال 
دورة الحياة ، تحتاج أسرة الشخص إلى سلسلة 
التوحد للعديد من القوى من أجل التعامل مع 
التحديات والصعوبات التي ينطوي عليها تربية 

الطفل . ومن هنا تأتي الحاجة واألهمية الكبيرة 
لتقديم المساعدة لألسرة أثناء رعاية الطفل .

مركز آلوت األسرة   هو مبادرة أولى وفريدة من 
نوعها من   آلوت   ووزارة الرفاه ، والتي تهدف إلى 

تقديم التوجيه واإلستشارة القانونية والدعم 
الفردي والجماعي ، واستهداف الخدمات الحالية 

في المجتمع ، وخدمات المعلومات والوصول 
إلى األدبيات واألبحاث المهنية مساعدة لآلباء 

تعال واحصل على معلومات من مراكز تخصيص األسرة :

خدمات التشخيص والعالج بالمجتمع
المساعدة في ممارسة الحقوق التي توفرها الهيئات المختلفة مثل الضمان االجتماعي ووزارة الرفاه وغيرهما

 أطر التعليم
   اإلسكان والتوظيف

   األنشطة الترفيهية في المنطقة السكنية  
   معاهد التشخيص

 التشخيصات الخاصة
 مراكز العالج

متخصصون من مختلف األساليب والعالجات العالجية وغير ذلك.  

 مركز المعلومات التابع لنا يوفر خدمات معلومات التوحد للعائالت والمهنيين و الطالب وعامة الناس من 
المصادر المهنية: مكتبة المراجع والمجالت والمقاالت والدراسات واألفالم وقاعدة بيانات رقمية.  
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   محاضرات رجال ونساء 
مهن رائدة في هذا المجال 
، في مجموعة متنوعة من 

الموضوعات المتعلقة بسلسلة 
التوحد المستمرة وعالجها.  

 مجموعات الدعم لآلباء ،         
األجداد لألطفال والبالغين في 

سلسلة التوحد.  

  لقاءات مع أخصائي اجتماعي     
في االجتماع وفي المحادثات 

الهاتفية ، حسب الحاجة )إمكانية 
إجراء محادثة مجهولة(.  

  ورش العمل تركز على والتي 
توفر أدوات مفيدة للتعامل مع 

التحديات العائلية المختلفة مع 
الطفل في سلسلة التوحد.  

   الخط مفتوح:   اآلباء ألولياء 
األمور الرد على الهاتف بساعات  

المغرب . آباء األطفال على 
دعم استمرارية التوحد ، استمع 

ونصح من تجربتهم لآلباء في 
بداية الرحلة أو لآلباء الذين لديهم 
مشاكل     و     خالل يوم تشغيل 

الخط من قبل فريق من مراكز 
آلوت لألسرة .

آلوت
الرابطة الوطنية لألطفال والبالغين   

على سلسلة التوحد

 جمعية الوالدين التي تم تأسيسها منذ حوالي 50 عاًما وتقود عالج األشخاص المصابين بالتوحد طوال 
حياتهم ، من أجل دمجهم في المجتمع وضمان حقهم في حياة كريمة ، واإلستهالك الكامل إلمكانياتهم و  .  

تركز أنشطة الجمعية على 3     مجاالت :
1. تعزيز حقوق األطفال والكبار في سلسلة التوحد        وأسرهم .
2. إنشاء وتشغيل وتطوير الخدمات لألطفال والكبار واألسرة .

3. تعزيز المعرفة وتشجيع البحث في مجال التوحد .

اليوم ، في سنة   2021 ،   تعتني   آلوت   بأكثر من   35000   من األطفال والبالغين في سلسلة التوحد!   لألطفال 
،   وفي عشرات   المراكز اليومية   والتوظيف و "منازل مدى الحياة" للبالغين  



توفر مراكز آلوت   العائلية الدعم الفردي والجماعي, االستشارة ، والتدريب على المناصرة 
، واستهداف الخدمات الموجودة في المجتمع ، خدمات المعلومات وإمكانية الوصول 

لألدبيات المهنية   والبحث  ، لمساعدة الوالدين والعائلة المباشرة على التأقلم االحتياجات 
الخاصة ألفراد األسرة الذين تم تشخيصهم في سلسلة التوحد .

    اتصل بنا للحصول على التوجيه واإلرشاد والمشورة
ساعات العمل 08:00-16:00  

       family-l@alut.org.il عبر الهاتف 036703077    وعن طريق البريد اإللكتروني 

التوحد: التعرف. القبول. الدمج


