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מיצוי הזכויות

למיצוי הזכויות המגיעות לבוגר בספקטרום אבחון
העומד  תקף  אבחון  להציג  יש  האוטיסטי 
גיל  מעל  בוגר  הבריאות.  משרד  בדרישות 
18 שאין בידיו אבחון תקף זכאי לקבל אבחון 
במכוני האבחון של משרד הרווחה )יש לפנות 

לעו"ס מרכזת תחום מוגבלויות ברשות(.

קצבת נכות מביטוח לאומי

פנייה ללשכת הרווחה 
ברשות המקומית

המוסד לביטוח לאומי מפסיק לשלם גמלת 
ילד נכה בגיל 18 ושלושה חודשים. לקראת 
ההגעה לגיל 18, יש לפנות לביטוח הלאומי 

להגשת תביעה לקצבת נכות כללית.

'מינהל המוגבלויות' אחראי על מתן שירותים 
האוטיסטי:  הרצף  על  המאובחנים  לבוגרים 

דיור, תעסוקה, שירותי פנאי ועוד.

פרטים באתר משרד הבריאות

https://www.gov.il/he/Departments/Guides/mental-health-autism?chapterIndex=2


גם שירות צבאי/לאומי ביטחון  לשירות  המועמדים  כל  כמו 
צעירים על הרצף האוטיסטי מקבלים זימון 
תהליך  את  להתחיל  מנת  על  ראשון  לצו 
עבורם,  רלוונטי  לא  שגיוס  בוגרים  הגיוס. 
על  המעידים  מסמכים  להגיש  יכולים 
קב"ן.  ע"י  תיבחן  ובקשתם  לגיוס  כשירותם 
רגיל,  גיוס  גיוס:  אפשרויות  מגוון  קיימות 

התנדבות ושירות לאומי.

מרכזי אלו"ט למשפחה

אפוטרופסות וחלופות 
נוספות

מרכזי אלו”ט למשפחה מספקים תמיכה 
הדרכה,  סנגור,  ייעוץ,  וקבוצתית,  אישית 
הכוון לשירותים הקיימים בקהילה, שירותי 
מידע ונגישות לספרות מקצועית ולמחקר 
ולסבים  לאחים  להורים,  לסייע  מנת  על 
בהתמודדותם עם צרכיו המיוחדים של בן 

המשפחה המאובחן ברצף האוטיסטי.

מגיל 18 אדם הופך בעל אחריות משפטית 
בעיני החוק, והוריו מנועים מלבצע במקומו 

כל פעולה, או לקבל עבורו החלטות. 

במידה והוא זקוק לסיוע בכדי לדאוג לענייניו 
'תומך  או  אפוטרופוס  עבורו  למנות  ניתן 

בקבלת החלטות'.
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מיצוי הזכויות



המוסד לביטוח לאומי

קצבת שירותים מיוחדיםקצבת נכות כללית

אי- לדרגת  בהתאם  חודשית  קיום  קצבת 
הכושר שנקבעה. נכון לינואר 2023 הקצבה 
בגין אבדן כושר עבודה מלא )100%-75%( 

היא בסכום של 4,063 ₪.

קצבה חודשית המשולמת בנוסף לקצבת 
נכות כללית ונקבעת על-פי רמת התפקוד 
 2023 לינואר  נכון  בזולת.  התלות  ורמת 

הקצבה בסכום של 6,194 ₪.

 זכאות:
לעבוד  מסוגלים  שלא  אוטיזם  עם  בגירים 
נפגע  שלהם  ההשתכרות  שכושר  או 
קיים  לא  להיום,  נכון  לפחות.  ב-50% 
הנכות  קצבת  ולכן  לאוטיזם,  ייעודי  סעיף 
)סעיף  חלופי  סעיף  על-ידי  נקבעת  הכללית 
נפשיות  "הפרעות   – הליקויים  לספר  33א 
אורגניות"(. הזכאות נקבעת לתקופה זמנית 

או לצמיתות.
דרישות:

יש להגיש לביטוח הלאומי "טופס תביעה 
דעת  חוות  בצירוף  כללית",  נכות  לקצבת 
מומלץ  )פסיכיאטרית(.  עדכנית  רפואית 
המסביר  וטיפולי  חינוכי  תיעוד  להוסיף 
על  וההשפעה  התפקודיים  הקשיים  את 
ולהשתלב  עצמאיים  חיים  לקיים  היכולת 
בשוק העבודה )לדוג' דוח חינוכי או מכתב 
ממסגרת חינוכית, סיכום טיפול רגשי, סיכומי 
טיפולים פרא-רפואיים(. מומלץ להתייחס גם 
נוספים,  או פסיכיאטריים  למצבים רפואיים 

ולגבותם בתיעוד רפואי מתאים.

 זכאות:
בוגרים עם אוטיזם הזכאים לקצבת נכות 
רפואית  נכות  להם  נקבעה  אשר  כללית, 
זקוקים  ובנוסף  לפחות   40% של  בשיעור 
לעזרה רבה של אדם אחר בפעולות היום-

סכנת  למניעת  מתמדת  להשגחה  או  יום 
מבחני  לפי  לאחרים  או  לעצמם  ממשית 
הגר  אוטיזם  עם  בגיר  הלאומי.  הביטוח 
במסגרת דיור חוץ ביתית אינו זכאי לקצבת 

שירותים מיוחדים.
דרישות:

לאחר  לקצבה  תביעה  טופס  להגיש  יש 
שנקבעה נכות רפואית או במקביל להגשת 
בצירוף  כללית,  נכות  לקצבת  התביעה 
מסמכים רפואיים ואחרים שיש בהם להוכיח 

זכאות לקצבה.

ניתן להיעזר ללא תשלום במרכזי "יד מכוונת", 
הלאומי  לביטוח  התביעה  בהגשת  המסייעים 

ובהכנה לוועדה הרפואית.
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הקליקו לפרטים באתר אלו״ט

הקליקו לפרטים באתר אלו״ט

הקליקו לפרטים באתר ביטוח לאומי

https://alut.org.il/?page_id=322
https://alut.org.il/?page_id=324
https://www.btl.gov.il/snifim/Pages/yadMechavenet1.aspx


שיקום מקצועי לאנשים עם 
מוגבלות ע״פ חוק נכות כללית

תעסוקתי,  אבחון  הכוללת  שיקום  תכנית 
הכוונה בבחירת מסלולי לימודים, הכשרה 
ותעסוקה, ומתן תמיכות ייעודיות, במטרה 

לסייע לזכאי להשתלב בשוק העבודה.

 זכאות:
מי שוועדה רפואית של הביטוח הלאומי קבעה 
פוטנציאל  בעל  והוא  נכות,   20% לפחות  לו 

שיקומי להשתלבות עתידית בשוק העבודה.

הרשמה:
יש להגיש טופס תביעה למתן שיקום מקצועי 

בסניף המוסד לביטוח לאומי.
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תעסוקה מוגנת של המוסד 
לביטוח לאומי

ֿזכאות:
בוגרים שנקבעה להם נכות בביטוח הלאומי 

וזכאים לשיקום מקצועי.

הרשמה:
יש לפנות אל מחלקת השיקום בסניף הביטוח 

הלאומי באזור המגורים.

מסגרת תעסוקתית המיועדת לאנשים שאינם 
דרישות  עם  להתמודד  או  להשתלב  יכולים 
שוק העבודה החופשי, הכוללת תכנית שיקום, 

הקניית מיומנויות והרגלי עבודה.

המוסד לביטוח לאומי

הקליקו לפרטים באתר ביטוח לאומי

הקליקו לפרטים באתר אלו״טהקליקו לפרטים באתר אלו״ט

https://www.btl.gov.il/benefits/Vocational_Rehabilitation/Vocational_Rehabilitation_disabeld/Pages/Zacaut.aspx
https://alut.org.il/%d7%a9%d7%99%d7%a7%d7%95%d7%9d-%d7%9e%d7%a7%d7%a6%d7%95%d7%a2%d7%99/
https://alut.org.il/%d7%96%d7%9b%d7%95%d7%99%d7%95%d7%aa-2/%d7%aa%d7%a2%d7%a1%d7%95%d7%a7%d7%94-%d7%9e%d7%95%d7%92%d7%a0%d7%aa/


6

הטבות למקבלי קצבת נכות ו/או קצבת שירותים מיוחדים

רשות המים

הנחה בתעריף חשבון המים   

כמות מים נוספת של עד 3.5 מ"ק 
לחודש בתעריף הנמוך.

 זכאות:
מקבלי קצבת נכות כללית שנקבעה להם 
70% ומעלה או  נכות רפואית בשיעור של 

שזכאים לקצבת שירותים מיוחדים.

קבלת ההנחה:
הביטוח הלאומי מעביר לרשות המים רשימות 

של מי שעשויים להיות זכאים להנחה. 
כתובת המגורים של מקבל הקצבה צריכה 

להיות מעודכנת משרד הפנים. 
ההנחה אמורה להינתן באופן אוטומטי. 

בטלפון  המים  רשות  למוקד  לפנות  ניתן 
076-5300905

הרשות המקומית

הנחה במסי ארנונה

כל רשות זכאית לקבוע את גובה ההנחה. 

 זכאות:
מקבלי קצבת נכות כללית ו/או בוגרים מעל 
וממשיכים  נכה  ילד  גמלת  שקבלו   18 גיל 

לקבל קצבה  מביטוח לאומי.

קבלת ההנחה:
יש להגיש לרשות המקומית טופס לבקשת 
הנחה בארנונה, בצירוף מסמכים רלוונטיים.

הקליקו לפרטים באתר אלו״טהקליקו לפרטים באתר אלו״ט

https://alut.org.il/%d7%96%d7%9b%d7%95%d7%99%d7%95%d7%aa-2/%d7%99%d7%9c%d7%93%d7%99%d7%9d-%d7%a2%d7%93-%d7%92%d7%99%d7%9c-18/%d7%9e%d7%a1-%d7%94%d7%9b%d7%a0%d7%a1%d7%94-%d7%a0%d7%a7%d7%95%d7%93%d7%95%d7%aa-%d7%96%d7%99%d7%9b%d7%95%d7%99/%d7%94%d7%a0%d7%97%d7%94-%d7%91%d7%aa%d7%a2%d7%a8%d7%99%d7%a3-%d7%aa%d7%a9%d7%9c%d7%95%d7%9d-%d7%94%d7%9e%d7%99%d7%9d/
https://alut.org.il/%d7%96%d7%9b%d7%95%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%9b%d7%a1%d7%a4%d7%99%d7%95%d7%aa/%d7%90%d7%a8%d7%a0%d7%95%d7%a0%d7%94/


7

מס הכנסה

שתי נקודות זיכוי במס הכנסה

הפחתה בתשלום סכומי המס. 

 זכאות:
כושר  אי  דרגת  לו  שנקבעה  לבגיר  הורים 
להשתכרות בשיעור של 74% לצמיתות על 
קצבת  מקבלי   / לאומי  לביטוח  המוסד  ידי 
נכות כללית בעלי אחוז נכות רפואית בשיעור 
של /100% מקבלי קצבת נכות כללית בעלי 

אחוז נכות רפואי בשיעור של 90% ומעלה.

קבלת הזיכוי:
במס  השומה  לפקיד  טפסים  להגיש  יש 
הכנסה )גם כדי לקבל החזר רטרואקטיבי, 

ככל שישנה זכאות(.
לחלופין, שכירים יכולים לקבל את נקודות 
הזיכוי ישירות מהמעסיק באמצעות טופס 

101 בתחילת כל שנה.  

הנחה במס רכישה – מיסוי 
מקרקעין 

מס רכישה בשיעור של 0.5% משווי 
הרכישה בלבד.

 זכאות:
אי  דרגת  בעלי  כללית  נכות  קצבת  מקבלי 
לפחות   75% של  בשיעור  לצמיתות  כושר 
משוקללת  רפואית  נכות  להם  שנקבעה  או 
בשיעור של 90% ומעלה או שנקבעה להם 

נכות רפואית לצמיתות בשיעור של 100%.

מימוש ההטבה:
יש להגיש טופס בקשה מיוחד בלוויית הצהרה 
על הרכישה למשרד מיסוי המקרקעין האזורי 

בו נמצא הנכס.  

הטבות למקבלי קצבת נכות ו/או קצבת שירותים מיוחדים

הקליקו לפרטים באתר אלו״טהקליקו לפרטים באתר אלו״ט

https://alut.org.il/%d7%96%d7%9b%d7%95%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%9b%d7%a1%d7%a4%d7%99%d7%95%d7%aa/%d7%9e%d7%a1-%d7%94%d7%9b%d7%a0%d7%a1%d7%94-%d7%a0%d7%a7%d7%95%d7%93%d7%95%d7%aa-%d7%96%d7%99%d7%9b%d7%95%d7%99/
https://alut.org.il/%d7%96%d7%9b%d7%95%d7%99%d7%95%d7%aa/%d7%94%d7%a0%d7%97%d7%94-%d7%91%d7%9e%d7%a1-%d7%a8%d7%9b%d7%99%d7%a9%d7%94/
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הטבות למקבלי קצבת נכות ו/או קצבת שירותים מיוחדים

משרד התחבורה

הנחה בתחבורה הציבורית

הנחה בגובה של 50% ממחיר הנסיעה 
בתחבורה הציבורית.

זכאות:
כל בעל תעודה נכה מביטוח לאומי.

קבלת ההנחה:
פעם  מונפקת  להנחה  הזכאות  תעודת 
בשנתיים באופן אוטומטי. ניתן לממש את 
ההנחה רק באמצעות כרטיס הרב-קו האישי.

תג חניה לנכה ופטור מאגרת 
רישוי לרכב

זכאות:
בוגר שנקבעו לו לפחות 60% נכות רפואית 
התג  בקשה.  להגיש  זכאי  לאומי  בביטוח 
אינו ניתן באופן אוטומטי. כל בקשה נבדקת 

לגופו של עניין.

קבלת התג:
ופטור  נכה  לתו  בקשה  "טופס  להגיש  יש 
מאגרת רישוי" בצירוף אישורים ומסמכים 
רפואיים מעודכנים המפרטים את הקשיים 

והצרכים בגינם מבקשים תג נכה. 

את הבקשות ניתן להעביר: 
משרד  של  האתר  דרך  מקוון  באופן   .1

התחבורה
לטיפול  היחידה  עבור:  ישראל  בדואר   .2
ובקרה,  עדכון  במרכז  ניידות  במוגבלי 

ת.ד. 72, חולון, מיקוד 5810001.

הקליקו לפרטים באתר הממשלה

הקליקו לפרטים באתר אלו״טהקליקו לפרטים באתר אלו״ט

https://www.gov.il/he/service/disability_parking_badge
https://alut.org.il/%d7%96%d7%9b%d7%95%d7%99%d7%95%d7%aa-2/%d7%99%d7%9c%d7%93%d7%99%d7%9d-%d7%a2%d7%93-%d7%92%d7%99%d7%9c-18/%d7%aa%d7%95-%d7%97%d7%a0%d7%99%d7%94-%d7%9c%d7%a0%d7%9b%d7%94-%d7%95%d7%a4%d7%98%d7%95%d7%a8-%d7%9e%d7%90%d7%92%d7%a8%d7%aa-%d7%a8%d7%99%d7%a9%d7%95%d7%99-2/
https://alut.org.il/%d7%96%d7%9b%d7%95%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%9b%d7%a1%d7%a4%d7%99%d7%95%d7%aa/%d7%94%d7%a0%d7%97%d7%95%d7%aa-%d7%91%d7%aa%d7%97%d7%91%d7%95%d7%a8%d7%94-%d7%a6%d7%99%d7%91%d7%95%d7%a8%d7%99%d7%aa/


המרחב הציבורי

פטור מתשלום מלווה פטור מעמידה בתור

קבלת שירות ללא תור במקומות ציבוריים. 

 זכאות:
רפואית  נכות  להם  נקבעה  אשר  בוגרים 

בשיעור של 50% או יותר.

מימוש הזכות:
תעודת  בהצגת  הזכות  את  לממש  ניתן 

הנכה מהמוסד לביטוח לאומי. 

הפטור אינו חל במצבים הבאים:
בתור בו ההמתנה היא ברכב

בשירות שמועדו נקבע מראש
נהלים  על-פי  נקבע  התור  בו  בשירות 
השירות  של  לאופיו  הקשורים  ושיקולים 

)למשל, בחדר מיון(
כאשר התור זניח

כאשר התור נוצר באופן ספונטני

למעט  ציבוריים,  במקומות  מתשלום  פטור 
מקומות בהם התשלום הוא על שירות אישי 

למלווה, לדוגמא- מושב באולם קולנוע. 

 זכאות:
נכות  להם  נקבעה  אשר  בוגרים  של  מלווים 
רפואית בשיעור של 50% או יותר או המקבל 

קצבת שירותים מיוחדים.

קבלת הפטור:
תעודת  בהצגת  הזכות  את  לממש  ניתן 

הנכה מהמוסד לביטוח לאומי. 
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הטבות למקבלי קצבת נכות ו/או קצבת שירותים מיוחדים

הקליקו לפרטים באתר אלו״ט

https://alut.org.il/%d7%96%d7%9b%d7%95%d7%99%d7%95%d7%aa-2/%d7%99%d7%9c%d7%93%d7%99%d7%9d-%d7%a2%d7%93-%d7%92%d7%99%d7%9c-18/%d7%a4%d7%98%d7%95%d7%a8-%d7%9e%d7%a2%d7%9e%d7%99%d7%93%d7%94-%d7%91%d7%aa%d7%95%d7%a8-%d7%95%d7%a4%d7%98%d7%95%d7%a8-%d7%9e%d7%aa%d7%a9%d7%9c%d7%95%d7%9d-%d7%9e%d7%9c%d7%95%d7%95%d7%94/


הטבות למקבלי קצבת נכות ו/או קצבת שירותים מיוחדים

10

חברת החשמל

בחשבון החשמל הנחה  

הנחה של 50% על 400 קוט"ש ראשונים.

 זכאות:
זכאי קצבת שירותים מיוחדים בלבד 

בשיעור של 112% ומעלה.

קבלת הזיכוי:
החשמל  לחברת  מעביר  הלאומי  הביטוח 
רשימות של מי שעשויים להיות זכאים להנחה. 

ההנחה אמורה להינתן באופן אוטומטי. 

ביתי  להיות בתעריף  חייב  חשבון החשמל 
בלבד ועל שם ההורה המקבל את הקצבה. 

לבירורים ניתן לפנות למוקד 103 של חברת 
החשמל.

הרשות לאוכלוסין והגירה

אישור להעסקת עובד זר 
לטיפול באדם עם אוטיזם

 זכאות:
זכאי קצבת שירותים מיוחדים בלבד, שאינם 

מתגוררים במסגרת חוץ ביתית.

קבלת האישור:
יש להגיש טפסים ואישורים מתאימים 

ליחידת ההיתרים ברשות לאוכלוסין 
והגירה. 

הקליקו לפרטים באתר אלו״טהקליקו לפרטים באתר אלו״ט

https://alut.org.il/%d7%90%d7%99%d7%a9%d7%95%d7%a8-%d7%94%d7%a2%d7%a1%d7%a7%d7%aa-%d7%a2%d7%95%d7%91%d7%93-%d7%96%d7%a8/
https://alut.org.il/%d7%94%d7%a0%d7%97%d7%94-%d7%91%d7%aa%d7%a2%d7%a8%d7%99%d7%a3-%d7%aa%d7%a9%d7%9c%d7%95%d7%9d-%d7%94%d7%9e%d7%99%d7%9d-%d7%95%d7%94%d7%97%d7%a9%d7%9e%d7%9c/
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משרד מיסוי המקרקעין

הלוואה - סיוע ברכישת דירה

 זכאות:
בעלי אישור מהמוסד לביטוח לאומי, ממשרד 
על  המעיד  הביטחון  ממשרד  או  הבריאות 
עבודה  אי-כושר  דרגת  או  צמיתה  נכות 
יציבה של 75% ויותר, או מוגבלות בניידות 
שהינם  בתנאי  יותר.  או   75% של  בשיעור 

"חסרי דירה".

קבלת הפטור:
יש להגיש טופס בקשה מיוחד בלוויית 

הצהרה על הרכישה למשרד מיסוי 
המקרקעין האזורי בו נמצא הנכס. 

בנקים

הנחה בעמלת הבנקים

4 פעולות בחודש על ידי פקיד במחיר 
פעולה בערוץ הישיר.

זכאות:
בוגרים שנקבעה להם נכות בשיעור של 40% 

ומעלה על ידי הביטוח הלאומי.

קבלת ההטבה:
יש להגיש לבנק את האישור מהביטוח 

הלאומי.

הטבות למקבלי קצבת נכות ו/או קצבת שירותים מיוחדים

הקליקו לפרטים באתר אלו״טהקליקו לפרטים באתר אלו״ט

https://alut.org.il/%d7%96%d7%9b%d7%95%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%9b%d7%a1%d7%a4%d7%99%d7%95%d7%aa/%d7%94%d7%a0%d7%97%d7%94-%d7%91%d7%a2%d7%9e%d7%9c%d7%95%d7%aa-%d7%94%d7%91%d7%a0%d7%a7%d7%99%d7%9d/
https://alut.org.il/%d7%96%d7%9b%d7%95%d7%99%d7%95%d7%aa/%d7%94%d7%a0%d7%97%d7%94-%d7%91%d7%9e%d7%a1-%d7%a8%d7%9b%d7%99%d7%a9%d7%94/


מקום העבודה

ימי העדרות מהעבודה בגין 
ליווי אדם עם מוגבלות

אפוטרופסות וחלופות נוספות

עד 18 ימי היעדרות בשנה לצורך מתן סיוע 
אישי לילד על חשבון ימי החופש או המחלה 
מהיום  מחלה  דמי  ותשלום  ההורה,  של 

הראשון  להיעדרות.
בנוסף 52 שעות בשנה על חשבון המעסיק 

לצורך טיפול בילד.  

זכאות:
הורים לילדים עם מוגבלות העובדים לפחות 

שנה באותו מקום העבודה. 
הורה יחידני זכאי מלכתחילה להקצאת 

השעות והימים בהיקף הניתן לתא 
המשפחתי.

קבלת אישור:
יש לפנות למחלקת משאבי אנוש במקום 

העבודה.  

בקבלת  "תומך  או  אפוטרופוס  למנות  ניתן 
החלטות" עבור בוגר עם אוטיזם אשר זקוק 

לסיוע בכדי לדאוג לענייניו.

זכאות:
לענייניו  לדאוג  מסוגל  אינו  והאדם  במידה 
יהיה  אשר  אפוטרופוס  עבורו  למנות  ניתן 
לקבל  לצרכיו,  לדאוג  חוקית  סמכות  בעל 

החלטות עבורו ולפעול למענו ובמקומו.

קבלת אישור:
משפחה  לענייני  משפט  לבית  להגיש  יש 
כאפוטרופוסים  להתמנות  הורים  בקשת 
לבוגר על הרצף האוטיסטי או בקשה למינוי 

תומך בקבלת החלטות.

אפוטרופסות וחלופות חוק דמי מחלה
נוספות

לשכירים
בלבד

12

הקליקו לפרטים באתר אלו״טהקליקו לפרטים באתר אלו״ט

https://alut.org.il/%d7%96%d7%9b%d7%95%d7%99%d7%95%d7%aa-2/%d7%99%d7%9c%d7%93%d7%99%d7%9d-%d7%a2%d7%93-%d7%92%d7%99%d7%9c-18/%d7%97%d7%95%d7%a7-%d7%93%d7%9e%d7%99-%d7%9e%d7%97%d7%9c%d7%94-%d7%99%d7%9e%d7%99-%d7%94%d7%99%d7%a2%d7%93%d7%a8%d7%95%d7%aa-%d7%9e%d7%a2%d7%91%d7%95%d7%93%d7%94/
https://alut.org.il/%d7%90%d7%a4%d7%95%d7%98%d7%a8%d7%95%d7%a4%d7%a1%d7%95%d7%aa/
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השירות לטיפול באדם עם אוטיזם

משרד הרווחה - מינהל המוגבלויות

שירותים לבוגרים המאובחנים 
על הרצף האוטיסטי

דיור חוץ ביתי

דיור חוץ ביתי
תעסוקה

שירותים בקהילה
סומכים

מועדוניות
נופשונים

הפנייה לייעוץ בבעיות מיניות

זכאות:
בוגרים המאובחנים על הרצף האוטיסטי

הרשמה:
יש לפנות לעובדת הסוציאלית המרכזת את 

תחום המוגבלויות ברשות המקומית. 

בידי  מופעלות  ביתי  החוץ  הדיור  מסגרות 
משרד  בפיקוח  ונמצאים  וחברות  עמותות 
כל  לאורך  כולל  טיפול  ומאפשרות  הרווחה, 
תמיכה  של  משתנות  ברמות  השנה,  ימות 

וליווי. 

זכאות:
בוגרים המוכרים בשירות לאדם עם אוטיזם.

הרשמה:
יש לפנות לעובדת הסוציאלית המרכזת את 
תחום המוגבלויות ברשות המקומית. חשוב 
לדעת! תהליך דיור חוץ ביתי יכול לקחת זמן 

לכן מומלץ להתחילו כשנה מראש.

הקליקו לפרטים באתר אלו״טהקליקו לפרטים באתר אלו״ט

https://alut.org.il/%d7%96%d7%9b%d7%95%d7%99%d7%95%d7%aa-2/%d7%99%d7%9c%d7%93%d7%99%d7%9d-%d7%a2%d7%93-%d7%92%d7%99%d7%9c-18/%d7%9e%d7%a9%d7%a8%d7%93-%d7%94%d7%a8%d7%95%d7%95%d7%97%d7%94-%d7%94%d7%a9%d7%99%d7%a8%d7%95%d7%aa-%d7%9c%d7%98%d7%99%d7%a4%d7%95%d7%9c-%d7%91%d7%90%d7%93%d7%9d-%d7%a2%d7%9d-%d7%90%d7%95%d7%98%d7%99/
https://alut.org.il/%d7%9e%d7%a9%d7%a8%d7%93-%d7%94%d7%a8%d7%95%d7%95%d7%97%d7%94-%d7%94%d7%a9%d7%99%d7%a8%d7%95%d7%aa-%d7%9c%d7%98%d7%99%d7%a4%d7%95%d7%9c-%d7%91%d7%90%d7%93%d7%9d-%d7%a2%d7%9d-%d7%90%d7%95%d7%98%d7%99/%d7%93%d7%99%d7%95%d7%a8-2/
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השירות לטיפול באדם עם אוטיזם

משרד הרווחה - מינהל המוגבלויות

דירת הכשרהבית לחיים / הוסטל

לבוגרים  ומשקמת  תומכת  מגורים  מסגרת 
יכולים לקבל מעני טיפולי במסגרת  שאינם 

הקהילה.

קיימות מסגרות לטווח תפקודים: 
תפקוד נמוך, תפקוד בינוני גבוה, תפקוד 

גבוה עם התנהגויות מאתגרות. 

המסגרת פועלת כל ימות השנה ונותנת 
מענה לצרכיו הטיפוליים, השיקומיים 

והחינוכיים של הבוגר על הרצף האוטיסטי. 

דירות מעבר המכינות את הבוגרים לקראת 
חיים עצמאיים בקהילה. 

המסלול כולל דירת הכשרה שייעודה הכנה 
לתפקוד בחיי היום יום בכל התחומים ומשך 

השהות בדירות הוא כשנה עד שנתיים.   

ההכשרה היא למשך מספר שעות במהלך 
היום ללא לינה.

Youtube הקליקו להרצאה ב

https://www.youtube.com/watch?v=2MN8vyZ_T64
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מכינות לחיים דיור נתמך

מיועד לבוגרים המעוניינים במגורים 
עצמאיים בקהילה, ליווי ותיווך שבועיים.

שבהן  שנים(   2-3 )בין  זמניים  דיור  מערכי 
מלווים צעירים וצעירות עם אוטיזם בתהליך 
של יציאה מבית ההורים למגורים עצמאיים 
ברכישת  מקצועי  ליווי  על-ידי  בקהילה, 
כלים לחיים עצמאיים ואוטונומיים, מגורים 
ורכישת  יומית  יום  התנהלות  שותפים,  עם 

מיומנויות חברתיות. 

במקום  להשתלב  ניתן  השהייה  במהלך 
תעסוקה תואם גיל כמו צבא, שירות לאומי, 
או  אקדמיים  וקדם  אקדמיים  לימודים 
והרגלי עבודה  תעסוקה המקנה מיומנויות 

שיסיעו לצעירים בהמשך.

השירות לטיפול באדם עם אוטיזם

משרד הרווחה - מינהל המוגבלויות
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תעסוקה

משרד הרווחה - מינהל המוגבלויות ברשות המקומית

מרכז יום טיפולי-שיקומי תעסוקה נתמכת
)מרכז תעסוקה(

תעסוקה במקומות עבודה בקהילה, בליווי 
של גורם שיקומי אשר מקשר בין המועסק 
למעסיק ועוזר למועסק להשיג לשמור על 

מקום העבודה.

זכאות:
בוגרים על הרצף האוטיסטי שמוכרים 

במינהל המוגבלויות ברשות.

הרשמה:
המרכזת  הסוציאלית  לעובדת  לפנות  יש 

את תחום המוגבלויות ברשות המקומית.

מסגרת יום לבוגרים בגיל העבודה שעקב 
מצבם התפקודי אינם מסוגלים להשתלב 

עצמאית בשוק העבודה החופשי.

ֿזכאות:
בוגרים על הרצף האוטיסטי שמוכרים 

במינהל המוגבלויות ברשות. 

הרשמה:
יש לפנות אל מחלקת הרווחה ברשות 

המקומית.

הקליקו לפרטים באתר אלו״טהקליקו לפרטים באתר אלו״ט

https://alut.org.il/%d7%96%d7%9b%d7%95%d7%99%d7%95%d7%aa-2/%d7%aa%d7%a2%d7%a1%d7%95%d7%a7%d7%94-%d7%a0%d7%aa%d7%9e%d7%9b%d7%aa/
https://alut.org.il/%d7%aa%d7%a2%d7%a1%d7%95%d7%a7%d7%94-2/
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מעני פנאי

נופשוןמועדונית

מסגרת חינוכית טיפולית הפועלת בשעות 
וקבוצתי  אישי  טיפול  ניתן  בה  אחה"צ, 

לשיפור מיומנויות חברתיות ופעילות פנאי.

זכאות:
בוגרים הגרים בבית הוריהם ומוכרים בשירות 

לאדם עם אוטיזם.

הרשמה:
יש לפנות לעובדת הסוציאלית המרכזת 

את תחום המוגבלויות ברשות המקומית.

מועד  קצרת  לשהייה  ביתית  חוץ  מסגרת 
במיוחד  מותאמים,  במקומות  הנערכת 

בסופי שבוע ובחופשות.

זכאות:
בוגרים הגרים בבית הוריהם ומוכרים בשירות 

לאדם עם אוטיזם.

הרשמה:
יש לפנות לעובדת הסוציאלית המרכזת 

את תחום המוגבלויות ברשות המקומית.

משרד הרווחה - מינהל המוגבלויות ברשות המקומית

הקליקו לפרטים באתר אלו״טהקליקו לפרטים באתר אלו״ט

https://alut.org.il/%d7%9e%d7%95%d7%a2%d7%93%d7%95%d7%a0%d7%99%d7%95%d7%aa/
https://alut.org.il/%d7%a9%d7%99%d7%a8%d7%95%d7%aa%d7%99-%d7%a4%d7%a0%d7%90%d7%99/%d7%a0%d7%95%d7%a4%d7%a9%d7%95%d7%a0%d7%99%d7%9d-%d7%95%d7%a7%d7%99%d7%99%d7%98%d7%a0%d7%95%d7%aa/
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הנפקת תעודת זהות ללא 
נוכחות )ביומטרית בלבד(

רישיון נהיגה

 זכאות:
המתקשים  האוטיסטי  הרצף  על  צעירים 
בסניפי  מסוג  הליך  לעבור  או  להתנייד 

משרד הפנים.

דרישות:
קיים הסדר מיוחד המאפשר לקרוב משפחה 
האדם  במקום  להגיע  ראשונה  מקרבה 

ללשכה ולהנפיק את תעודת הזהות.

לקבל  יש  נהיגה  לימודי  להתחיל  בכדי 
אישור כשירות רפואית ממשרד התחבורה.

דרישות:
גבי  על  מקוון.  באופן  ירוק  טופס  הוצאת 
הטופס יש לציין שקיים אבחון אוטיזם ולצרף 

מסמכים רלוונטיים והצהרת בריאות.

מגיש  יוזמן  הרישוי,  משרד  החלטת  על-פי 
לנהיגה  רפואית  כשירות  לבדיקות  הבקשה 

במכון הרפואי לבטיחות בדרכים )מרב"ד(.

לטופס הירוק באתר הממשלה:
govforms.gov.il -הקליקו ל

חפשו: בקשה להוצאת רישיון נהיגה

הנפקת מסמכים

הקליקו לפרטים באתר אלו״ט

https://alut.org.il/%d7%96%d7%9b%d7%95%d7%99%d7%95%d7%aa/%d7%94%d7%a0%d7%a4%d7%a7%d7%aa-%d7%aa%d7%a2%d7%95%d7%93%d7%aa-%d7%96%d7%94%d7%95%d7%aa-%d7%9c%d7%9c%d7%90-%d7%a0%d7%95%d7%9b%d7%97%d7%95%d7%aa-%d7%91%d7%9e%d7%a9%d7%a8%d7%93-%d7%94%d7%a4%d7%a0%d7%99/
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שירות לאומי וצבאי

מסלול גיוס חובה
במידה ויקבע שהמועמד לשירות ביטחון 

יכול לשרת בצה"ל הוא יידרש לביצוע 
הליכי גיוס מלאים בלשכת הגיוס ובכללם 

מבחנים פסיכוטכניים, ראיון אישי ובדיקות 
גופניות.

מסלול התנדבות בצה״ל

זכאות:
מי שלא עומד בסעיף הגיוס החובה, מקבל 
להתחיל  יכול  אך  בטחון  משירות  פטור 

בתהליך התנדבות.

הרשמה:
יש לפנות ללשכת הגיוס הקרובה למקום 

המגורים ולהגיש בקשת התנדבות. 

יש להגיש מסמכים המעידים על אי כשירות 
לגיוס למפקדת מיטב - קו למלש"ב המתנדב:

 meitav@digital.idf.il 
או וואטסאפ 03-7387055

השירות הלאומי נמשך כשנה וכולל 
התנדבות בתפקידים שונים

זכאות:
 18-24 בגילאי  מיוחדים  צרכים  עם  צעירים 

שקיבלו פטור משירות צבאי.

הרשמה:
יש לפנות לעובדת סוציאלית המרכזת את 
בקשה  ולהגיש  ברשות  המוגבלויות  תחום 

ל"תקן שירות לאומי".

שירות צבאישירות לאומי

הקליקו לפרטים באתר אלו״טהקליקו לפרטים באתר אלו״ט

https://alut.org.il/%d7%94%d7%aa%d7%a0%d7%93%d7%91%d7%95%d7%aa-%d7%9c%d7%a9%d7%99%d7%a8%d7%95%d7%aa-%d7%9c%d7%90%d7%95%d7%9e%d7%99/
https://alut.org.il/%d7%94%d7%a9%d7%99%d7%a8%d7%95%d7%aa-%d7%91%d7%a6%d7%94%d7%9c/
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השכלה

קיימים מוסדות שונים להשכלה על-תיכונית לצעירים על הרצף האוטיסטי, לכל אחד מהם 
מודל לימודים שונה שנועד לספק לתלמידים את הכלים והתמיכה הנדרשים על מנת לשפר 

את השכלתם ולמצות את הפוטנציאל שלהם.

אוניברסיטת אריאל
על  לסטודנטים  המלאה  השילוב  תכנית 
מטרת  גבוה.  בתפקוד  האוטיסטי  הרצף 
הזדמנויות  שוויון  מתן  הינה  התוכנית 
לרכישת השכלה גבוהה, הנגשת הלימודים 
ושילוב חברתי, תוך הקניית כלים ומיומנויות 

להתמודדות עצמאית. 

ליצירת קשר: 03-9066219
merkaztmicha@ariel.ac.il

אוניברסיטת בן גוריון בנגב
מטרת  הדעת"-  "בשביל  העשרה  תוכנית 
התכנית היא להנגיש את האקדמיה לאנשים 
עם צרכים מיוחדים באמצעות מתן השכלה 

כללית לעולמות התוכן באוניברסיטה. 

ליצירת קשר: 
bishvilhadaaybgu@gmail.com

מכללת סמינר הקיבוצים
תוכניות נגישות לאנשים עם מוגבלויות. 

ליצירת קשר: 03-6901200
smkb@smkb.ac.il

להיות סטודנט
מוגבלות  עם  לאנשים  המאפשרת  תכנית 
ונגישה  ללמוד באקדמיה, בסביבה תומכת 

ובליווי מקצועי מקיף. 

ליצירת קשר: 
beingstudentisrael@gmail.com

מגמה לעתיד
תוכנית לימודים תלת שנתית לפיתוח 
מסוגלות תעסוקתית ולקראת זכאות 

להסמכה טכנולוגית מקצועית. 

ליצירת קשר: 052-22096669
orly.weisman@gmail.com

 בית איזי שפירא
״האוניברסיטה המשולבת״ פועלת לקיים 
מגוון רחב של תכניות וקורסים אקדמיים 
מונגשים קוגניטיבית במוסדות אקדמיים 

ובמסגרות אחרות ללימודים גבוהים.

ליצירת קשר: 09-7701219
sara@beitissie.org.il
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מכללת גל
"תכנית טל- השתלבות תעסוקתית לבוגרים 
עם אוטיזם" מעניקה ליווי והכנה לתעסוקה 
וחיים בוגרים. מטרת התוכנית היא לאפשר 
לזהות  האוטיסטי  הרצף  על  לצעירים 
ולממש  ושאיפותיהם  חלומותיהם  את  ולהכיר 
התעסוקתיים  ויכולותיהם  רצונותיהם  את 
תעסוקתיות  מיומנויות  לרכוש  והחברתיים, 
שיאפשרו השתלבות מיטבית בעולם עבודה 

דינמי ומשתנה.

rutit@galcollege.crg.il :ליצירת קשר

השכלה גבוהה לערבים עם מוגבלות כדלת 
לתעסוקה

ליווי, תמיכה והנגשה לסטודנטים עם מוגבלות 
מהחברה הערבית במוסדות להשכלה גבוהה.

 soaaudd@jdc.org :ליצירת קשר

אוניברסיטת תל-אביב
תכנית  היא  אביב  תל  באונ׳  דרור  תכנית 
של  ועצמאיים  בוגרים  לחיים  והכנה  ליווי 
צעירים על הרצף האוטיסטי בתפקוד גבוה. 
לזהות  צעיר  לכל  לאפשר  התכנית  מטרת 
ולהכיר את חלומותיו ושאיפותיו, ולממש את 
הלימודיים  החברתיים,  ויכולותיו  רצונותיו 

והתעסוקתיים.

dror.tlvu@gmail.com :ליצירת קשר

:Youtube הרצאה בנושא ב 
חפשו: ״תכניות בקהילה לבוגרים עם 

אוטיזם - לימודים וצבא״

השכלה



הטבות בקופות החולים

מימון מכשירי תקשורת 
תומכת וחלופית

 זכאות:
תקשורת  לקיים  יכולים  שאינם  בוגרים 
יכול להיעזר במכשירי פלט  מילולית ואינם 
לצורך  טאבלטים  או  תמונות  לוחות  קולי, 

תקשורת.

דרישות:
מתאימים  רפואיים  מסמכים  להגיש  יש 
וניידות,  שיקום  למכשירי  הארצית  ליחידה 

nayadut@moh.health.gov.il  -במייל
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פטור מתשלומי השתתפות 
עצמית 

פטורים מתשלום השתתפות עצמית עבור 
שירותים שונים בקופות החולים. 

 זכאות:
כללית  נכות  קצבת  המקבלים  בוגרים 
מהמוסד לביטוח לאומי..הפטור ניתן ביחס 
להשתנות  שעשוי  באופן  שונים,  לשירותים 
באתרי  להתעדכן  )ניתן  לקופה  קופה  בין 
הקופות או באמצעות המזכירות הרפואית(.  

השגת הפטור:
הפטור חל באופן אוטומטי בהתאם לרשימות 

המועברות על-ידי המוסד לביטוח לאומי. 

במקרה הצורך ניתן לפנות למזכירות קופת 
החולים.

הקליקו לפרטים באתר אלו״ט

https://alut.org.il/?page_id=31793


טיפולי שיניים בהרדמה

הרדמה כללית לצורך טיפול שיניים כלולה 
בסל התרופות. הזכאות היא עבור ההרדמה, 

לא עבור טיפולי השיניים.

 זכאות:
בוגרים המאובחנים על הרצף האוטיסטי.

דרישות:
יש לפנות למזכירות קופת החולים. 
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הטבות בקופות החולים

הקליקו לפרטים באתר אלו״ט

https://alut.org.il/%d7%96%d7%9b%d7%95%d7%99%d7%95%d7%aa-2/%d7%99%d7%9c%d7%93%d7%99%d7%9d-%d7%a2%d7%93-%d7%92%d7%99%d7%9c-18/%d7%90%d7%91%d7%97%d7%95%d7%9f/%d7%98%d7%99%d7%a4%d7%95%d7%9c%d7%99-%d7%a9%d7%99%d7%a0%d7%99%d7%99%d7%9d-%d7%91%d7%94%d7%a8%d7%93%d7%9e%d7%94-%d7%9e%d7%9c%d7%90%d7%94/


מעגל  כל  ולאורך  האבחון  קבלת  מרגע 
החיים נדרשת משפחתו של אדם על הרצף 
האוטיסטי לכוחות רבים על מנת להתמודד 
בגידול  הכרוכים  והקשיים  האתגרים  עם 
הרבה  והחשיבות  הצורך  נובע  מכאן  הילד. 
במתן סיוע למשפחה במקביל לטיפול בילד.

ראשון  מיזם  הוא  למשפחה  אלו”ט  מרכז 
ששם  הרווחה,  ומשרד  אלו"ט  של  וייחודי 
סינגור,  ייעוץ,  הדרכה,  לספק  למטרה  לו 
לשירותים  הכוון  וקבוצתית,  אישית  תמיכה 
ונגישות  מידע  שירותי  בקהילה,  הקיימים 
לספרות מקצועית ולמחקר על מנת לסייע 
ולסבים בהתמודדותם עם  להורים, לאחים 

בואו לקבל מידע ממרכזי אלו״ט למשפחה:

שירותי אבחון וטיפול בקהילה
עזרה במיצוי זכויות הניתנות מגופים שונים כמו ביטוח לאומי, משרד הרווחה ועוד

מסגרות חינוך
דיור ותעסוקה

פעילויות פנאי באזור המגורים
מכוני אבחון

מאבחנים פרטיים
מרכזים טיפוליים

אנשי מקצוע מגישות שונות, תראפיות טיפוליות ועוד.

מרכז המידע שלנו מעניק שירותי מידע על אוטיזם למשפחות, לאנשי מקצוע, 
לסטודנטים ולקהל הרחב ממקורות מקצועיים: ספריית עיון, כתבי עת, מאמרים, 

מחקרים, סרטים ומאגר מידע דגיטלי.

צרכיו המיוחדים של בן המשפחה המאובחן 
על הרצף האוטיסטי.

כל  לאורך  למשפחות  ניתנים  השירותים 
מעגל החיים, ממשפחות לילדים בגיל הרך 
ועד למשפחות בהן הבוגר על הספקטרום 
חוץ  במסגרת  או  עמן  מתגורר  האוטיסטי 

ביתית.

מאמינים  למשפחה,  אלו"ט  במרכזי  אנו, 
האוכלוסיה,  לכלל  השירותים  בהנגשת 
יש סניפים של מרכז אלו”ט למשפחה  לכן 
בירושלים  בחיפה,  בכרמיאל,  שבע  בבאר 

ובחברה הערבית.

מרכז אלו״ט למשפחה - נעים להכיר!

שירותי מרכז אלו״ט למשפחה
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הרצאות של אנשי ונשות 
מקצוע המובילים בתחום, 

במגוון נושאים הקשורים 
לרצף האוטיסטי ולטיפול בו.

סדנאות ממוקדות 
המעניקות כלים 

להתמודדות מועילה עם 
אתגרים שונים של משפחה 

עם ילד על הרצף האוטיסטי.

קו פתוח: הורים למען 
הורים מענה טלפוני בשעות 

הערב. הורים לילדים על 
הרצף האוטיסטי תומכים, 

מקשיבים ומייעצים 
מניסיונם להורים בתחילת 
הדרך או להורים שנתקלו 
בבעיות. בשעות היום הקו 
מופעל על ידי צוות מרכזי 

אלו”ט למשפחה.

קבוצות תמיכה להורים, 
לסבים ולאחים לילדים 

ולבוגרים על הרצף 
האוטיסטי.

פגישות עם עובדת 
סוציאלית הן בפגישה הן 

בשיחות טלפון, לפי הצורך 
)אפשרות לשיחה בעילום 

שם(.

אלו"ט 
האגודה הלאומית לילדים ולבוגרים

על הרצף האוטיסטי
עמותת הורים שהוקמה לפני כ-50 שנה ומובילה את הטיפול באנשים על הרצף 

האוטיסטי במשך כל חייהם, במטרה לשלבם בקהילה ולהבטיח את זכותם לחיים 
בכבוד, ולמיצוי מלא של יכולותיהם.

פעילות העמותה מתמקדת ב-3 תחומים: 
1. קידום זכויות הילדים והבוגרים על הרצף האוטיסטי ובני משפחותיהם.

2. הקמת, הפעלת ופיתוח שירותים לילד, לבוגר ולמשפחה. 
3. קידום הידע ועידוד המחקר בתחום האוטיזם.

כיום, בשנת 2022, אלו"ט מטפלת במעל 40,000 ילדים ובוגרים על הרצף 
האוטיסטי ובמשפחותיהם, בעזרת מאות גני תקשורת ואלו"טפים לילדים, 

ובעשרות מרכזי יום ותעסוקה ו׳בתים לחיים׳ לבוגרים.
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מרכזי אלו”ט למשפחה מספקים תמיכה אישית וקבוצתית, 
ייעוץ, סינגור, הדרכה, הכוון לשירותים הקיימים בקהילה, 

שירותי מידע ונגישות לספרות מקצועית ולמחקר,
על מנת לסייע להורים ולמשפחה הקרובה להתמודד עם 

צרכיו המיוחדים של בן המשפחה המאובחן על הרצף האוטיסטי.

פנו אלינו לתמיכה הכוונה וייעוץ 
בשעות 08:00-16:00

family-1@alut.org.il בטלפון 036703077 ובדוא״ל


