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 مرحًبا بكم،

 إنهاء فترة املدرسة واالنتقال إلى حياة البالغين مرحلة مثيرة للتحّديات.

بالتعامل مع منظومة  –في هذه املرحلة  –لتوّحدّي وأسرهم مطالبون  من الطيف الصغار الذين يعانون 

عتبر املعلومات عن الحقوق والخدمات آلّية مهّمة تساعد على 
ُ
هاّم، والقرارات.ت

َ
جديدة من الحقوق، امل

وال الحياة عموًما، ولدى االنتقال إلى حياة البلوغ، خصوًصا.
َ
 املواجهة في املفترقات املهّمة ط

من أجلكم لهدف استعراض حقوق البالغين املصابين بالتوّحد، املعلومات والخدمات الكّراسة  هذهكتبنا 

في اإلسكان، وفي  ،دمة الوطنية، في الدراسةخاملوجودة في مسارات املتابعة املمكنة في الجيش وفي ال

 التشغيل.

نا أمل أن تساعدكم هذه الكّراسة. ولدى أّي سؤال، طلب، أو تطّرق إلى أّي  
ّ
من مواّدها أنتم مدعّوون إلى  كل

ز "ألو"ط" لألسرة.
َ
 التوّجه إلى طاقم مرك

ثة املعروفة اليوم.إذ نا نبذل جهوًدا كبيرة لنوصل إليكم املعلومات املحدَّ
ّ
كنتم تعرفون خدمة جديدة أو  اإن

يسّرنا أن تقوموا بتحديثنا، عبر ُعنوان البريد  إذا صادفتم خدمة لم تُعد فّعالة

 b_lauren@alut.org.ilّي:اإللكترون

 

 

عبة   طاقم مراكز "ألو"ط" لألسرة
ُ
 "ألو"ط" –الحقوق تعزيز  ش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 * املعلومات التي ترد فيما يلي ال تعتبر بديال لالستشارة القانونية وال تحل مكانها*
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 التوّحديّين لألطفال وطنية رابطة–" ط"ألو"

ة 
ّ
وال دورة حياته بكاف

َ
زية، قطرية، رائدة في معالجة اإلنسان املصاب بالتوّحد ط

َ
"ألو"ط" جمعية أهال  مرك

ُدًما بحقوق جميع األطفال، الِفتيان، والبالغين احتياجاته واحتياجات أسرته.تعمل "ألو"ط
ُ
" للدفع ق

مة لهم وألسرهم ومساعدتهم وذلك بطيف التوّحد في إسرائيل.املصابين  من أجل تحسين الخدمات املقدَّ

 على مواجهة هذا الُعسر.

االقتصادية، –جاء نشاط "ألو"ط" من أجل ضمان وجود، إعادة تأهيل، مستقبل، ومكانة هؤالء 

 االجتماعية، والقانونية.

 

 مراكز الوت للعائلة 

 ما بين الوت ووزارة الرفاه وقد أقيم من اجل اإلجابة على االحتياجات 
ً
 مشتركا

ً
يعد مركز العائلة مشروعا

ومرافقة العائالت ابتداء من لحظة التشخيص وعلى مدى الحياة. في املركز يمكن الحصول على معلومات، 

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

تقدم املعلومات حول خدمات التشخيص ومعالجة في داخل املجتمع، حقوق التي تقدم من قبل جهات 

مختلفة مثل التامين الوطني، وزارة الرفاه الخ، معلومات حول اطر تعليمية، سكن وشغل، أسماء 

 لفراغ في منطقة السكن وغير ذلك.أشخاص مهنيين، نشاطات خالل ساعات ا

 إضافة إلى ذلك، يمكن إيجاد النشاطات التالية: 

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

 عالقة بالتوحد.

  لألهل، لألجداد لألخوة لألوالد والبالغين.مجموعات دعم 

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

  مع عاملة اجتماعية من خالل اللقاء ومحادثات هاتفية حسب الحاجة ) محادثات شخصية

 يمكن إجراء محادثة دون التعريف(.

 مخصص للعائالت، ألشخاص مهنيين، للطالب والجمهور العريض. مركز معلومات 

ة للمطالعة، معلومات من مصادر موثوق بها في االنترنت، خدمات املركز تشمل: مكتب

 مكتبة فيديو، نشرات دورية وقواعد بيانات.

  ""يمكن التحدث مع أولياء أمور متطوعين ألوالد يعانون من مشاكل  – خط مفتوح

 03 -6709094هاتف الخط املفتوح اتصال. 

 بخصوص املعلومات واالستشا 
ً
 هاتفيا

ً
 رة :يقدمالخط املفتوح ردا

 16:00 – 10:00الخميس بين الساعات  –اختصاصيون مهنيون خالل أيام األحد  
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 –أولياء أمور متطوعون  

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

 15:00 – 12:00يوم الجمعة بين الساعات  

 22:30 – 20:00يوم السبت بين الساعات  

  " وساطة بين العائالت بهدف املرافقة، الدعم  –" أولياء أمور من اجل أولياء أمور

 الشخص ي الخ.

نحن، أشخاص مهنيون وأولياء أمور الذين نتطوع في مراكز الوت للعائلة، في خدمتكم في كل سؤال أو ما يحيركم بخصوص 

 املوضوع.

 فروع املركز للعائلة :

  03 -6703077ا'، رمات غان، هاتف:  63املركز: كرينيتس ي     b_lauren@alut.org.il 

 6431528-08، بئر السبع، هاتف: 20: طريق ايالن رامون بئر السبع والجنوب  

 mishpacha_beer_sheva@alut.org.il  6431528-08هاتف: 

 02- 5665294، هاتف: 30هاتسفيرا : ورشليم القدسmishpacha_Jerusalem@alut.org.il 

 04- 8101569هاتف:  ،10 بينسكي حيفا mishpacha_haifa@alut.org.il 

  .9905885-04هاتف:  21605، كرميئيل، ميكود: 50061كرميئيل والسهول: ص.ب 

Mishpacha_carmiel@alut.org.il 

  052-4237535ا، رمات غان، هاتف: 63العربي: كرينيتس ي املجتمع  

mishpacha_migzar@alut.org.il  
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 مؤسسة التامين الوطني

 

 

ف 
ّ
وثالثة  18ولد معاق في سّن مؤّسسة التأمين الوطنّي عن دفع مخّصصات ستتوق

ببضعة أشهر يجب التوّجه إلى فرع املؤّسسة القريب من بيتكم  18أشهر.قبل سّن 

املقّدمة من قبل ّصصات خوتقديم دعوى جديدة للحصول على مخّصصات.إّن للم

ا، يتّم تحديد قدرة األهل على توفير  ه بذلك، عمليًّ
ّ
التأمين الوطنّي أهّمية كبيرة، ألن

 خدمات وجودة حياة للولد.

 

تختلف  توحد،بالب بالغ مصال التقاعد من مؤّسسة التأمين الوطنيّ  مخّصص استحقاق إّن عملية تقرير

ر استحقاق القاصرين  بصورة ملحوظة عنها عند فحص االستحقاق لقاصر مصاب بالتوحد. حيث يقرَّ

أي إن قيام الخلل )التوحد( ُيكِسب من ذاته استحقاقا ملخصص بمعدل  -تشخيص يعلى أساس معيار 

د معدله، بدرجة كبيرة، على أساس  .%100 ر استحقاق البالغين ملخصص ويحدَّ وعلى آخر ناحية، يقرَّ

 فال ُيكسب التشخيص بحد ذاته الحق في تقاض ي املخصص.   معايير أدائية

القصور ال يشكل على كل والد يقدم مطالبة أن يأخذ بعين االعتبار أن مخصصا ُصِرف في سنوات  ينبغي

ق باملطالبة بيان رأي منهي ومستندات حديثة سوف ال  لى مواصلة الصرف، فيجبع ضمانا أو دليال
َ
أن ترف

 تفسح مجاال للشك في أمر االستحقاق.

ن وإن معدل االستحقاق ملخصصات عجز في التأمين الوطني  ة معقدة أجزاء مختلفةتركيبك يكوَّ

 على قانون التأمين الوطني. مرتكنةللغاية

الطبية  قدرات أدائية، ولذلك يجب التحّضر جيدا للجنة يجلسون في اللجنةويفحص األطباء الذين 

ر:
ّ
 والتذك

مهنيون ال يعرف معظمهم الخلل التوحدي، وكونه خلال غير ظاهر للعيان  يجلس في اللجنة . أ

 ومشاكله املرضية.

ر لم  . ب ف ألشخاص مصابين بالتوحد. تقرَّ  اختبارات األداء أو تكيَّ

إن حقيقة كون بعض من األوالد يبدون، من أول نظرة، كمن يملكون قدرة أدائية عالية أكثر من  . ت

 يخطئ أعضاء اللجنة.الحال الذي يكونون عليه، قد 
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 !!!توصية حارة

 األدائية الكثيرة التي يواجهها ولدكم في األعمال  د أمام أطباء اللجنة على املصاعبيجب التأكي

، املصاعب إلى وبافتخار،مباشرة، بل النظر  االرتداع وعدم الخشية من ذلك، اليومية، وعدم

 والتأكيد على ذلك.

  ر أن هدفكم هو الحصول على
ّ
بالرغم من كونكم فخورين باستقاللية ولدكم، عليكم التذك

 . مناسبة له املخصص األكثر

 ما هي املخصصات التي يمكن الحصول عليها؟

 عجز طبي ودرجة عدم القدرة على االكتساب(.درجة مخصص العجز العام )يتكون من  . أ

 عجز طبي( 60مخصص خدمات خاصة )ممكن لعجزة أصحاب أكثر من % . ب

، يحتاجون ويحصلون على مخصص 18وإننا نؤكد على أن األغلبية املطلقة من أوالدنا، عند بلوغهم سن 

 عجز عام.

 فحتى يحتاج الكثير منهم ويحصل على مخصص خدمات خاصة. 

 
 

أعجاز إضافية/أو أسباب خالل/ ن مخصصات إضافية باالعتماد على وجودوهناك مؤمنون قد يستحقو 

أخرى. فتتعرض هذه الوثيقة فقط ال غير لكيفية النظر في مطالبة ب"مخصص عجز عام" و"مخصص 

 خدمات خاصة".

حيث يدور الحديث هنا حقا عن مخصصين منفصلين، ُيصرفان بصورة منفصلة، ولكننا نوص ي األباء بأن 

املطالبتين وعدم انتظار صدور القرار حول إحدى املطالبتين قبل تقديم كلتي يقدمو في نفس الوقت 

 املطالبة األخرى.  

 

 مخصص عجز عام.1

اقين الذين بسبب عيب جسماني، عقلي أو ان مخصص العجز العام هو مخصص معيش ي، يقدم للمع

نفس ي تقلصت مقدرتهم على االكتساب. ويقدم هذا املخصص الشهري إلى املعاقين حسب قانون التامين 

الوطني وتحت مسؤولية مؤسسة التامين الوطني. وخالفا الستحقاق مخصص الولد العاجز الذي يقدم 

ل " التوحد وأمثاله"، فانه اليوم ال يوجد أي تعريف ، باالعتماد على بند محدد يتناو 18للولد حتى عمر 

مشابه في أنظمة التامين الوطني خاص بالبالغين. ولذلك، فان مخصص العجز العام يقدم إلى أشخاص 

 مصابين بأي من اضطرابات التوحد بموجب بند يتناول اعاقات نفسية وبند يتناول التخلف العقلي.  
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 من يستحق ؟

عاما وحتى سن التقاعد، ويقيم في إسرائيل، ويقطن في بيت، وبسبب عجز  18عمره عن  املؤمن الذي يزيد

% من األجر 25جسماني، عقلي أو نفس ي ال يملك املقدرة على االكتساب أو ال يكتسب مبلغا يساوي 

 املتوسط في املنظومة االقتصادية للبالد.

 

بع لوزارة الرفاه االجتماعي، فال يستحق هام! إذا كان البالغ يقطن في اطار اسكاني خارج البيت تا

الحصول على مخصص عجز من التأمين الوطني، بينما يستحق والداه الحصول على مبلغ يساوي 

 % من املخصص.20

 

 

 إلى من يتم التوجه وكيف ؟

وثالثة اشهر. وقبيل حلول  18تكف مؤسسة التامين الوطني عن دفع مخصص ولد عاجز عند حلول عمر 

التوجه إلى فرع مؤسسة التامين  18جمع جميع املستندات الضرورية وعند حلول عمر  يجب 18عمر 

 الوطني القريب من بيتكم وتقديم مطالبة  بمخصص عجز عام على االستمارة املخصصة لذلك.

 

 يجب إرفاق املستندات اآلتية باملطالبة:

لى عالجات من شأنها أن تشهد على طّبية وأّي مستند طّبّي آخر، بما في ذلك أّي تصديقات ع اتشهاد. 1

من  –على نحو شبيه بأّي مستند آخر ذي صلة  –مستوى النشاط )إذا كان التشخيص الذي في حيازتكم 

وال لكن ال ُيعتبر ذلك إلزاًماشأنه أن يشهد على مستوى النشاط ففي إمكانكم إلحاقه بالئحة الدعوى،

   مخّصصات إعاقة عاّمة(.شرط عتبة للحصول على 

 . مستندات اثباتية بعمل وأجر من مكان العمل، إذا كان املؤمن يعمل.2

 يجب إرفاق تقرير أداء من املدرسة. –. إذا كان مقدم املطالبة طالبا في مدرسة للتربية الخاصة 3

 .تفاصيل حساب البنك.4

 . كل مستند أخر يمكن له أن يثبت امر استحقاق املخصص.5

 وصاية.. مستند اثباتي بفتح ملف 6

 

ن أدناه )يبطل عدم استيفاء أحدهما االستحقاق يستحق مخصصا من يستوفي شرطين  أوليين كما يبيَّ

 كامال(
 

 تحديد درجة العجز الطبي -مرحلة أولى )شرط أولي(

يتم تحديد درجة العجز الطبي، عموما، من قبل طبيب/ة مجاز/ة عن مؤسسة التأمين الوطني، حسب 

 1956-ضوابط التأمين الوطني )تحديد درجة العجز ملتضرري العمل(، سنة ت.ش.ط.زاملعايير املحددة في 

 )فيما يلي: "كتاب الخالل الصحية"(.
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وثالثة أشهر وما فوق(، ينجم  18تخصصية لبالغين مصابين بالتوحد )عمر وألنه ال توجد هناك مادة 

الخالل الصحية، تحت العنوان من كتاب  34-و 33استحقاق الحصول على درجة عجز طبي عن املادتين 

ادتين أعاله من حيث تكون االختبارات في امل ".فصل رابع: أمراض نفسية، وردود فعل واضطرابات نفسية"

ر فيها نوع املخصص حسب معيار من اإلعاقة العقلية التطورية،  الصنف األدائي، ما عدا حالة يقرَّ

د درجة العجز حسب نسب ر ومع ذ .الذكاءة فعندئذ تحدَّ لك إننا نوضح هنا أنه ليس من الواجب أن يقرَّ

 االستحقاق على أساس هتين املادتين فقط.

 لبلوغعجز طبي" ومن "فقدان القدرة على االكتساب". و درجة ويتكون مخصص العجز العام من تحديد"

مرحلة اختبار "فقدان القدرة على االكتساب"، على املؤمن أن يستوفي في البداية أحد الشرطين التاليين، 

 يحددان معدل العجز الطبي، والكل كما هو مبين بالتفصيل أدناه:اللذين 

 

 عجز طبي أو  25%-في حالة يكون فيها املؤمن مصابا بخلل تعترف املؤسسة على أساس وجوده ب

 عجز طبي على األقل. 40%-أن ُيعتَرف بكون املؤمن مصابا ب أكثر، يكفي

  تكون  عجز طبي أو أكثر، 25%-ب على أساس وجودهف عترَ ل يُ خلأي هناك فيها يكون ال في حالة

 عجز طبي على األقل. 60%-صابا بن ُيعتَرف بكون املؤمن مهناك حاجةأل 

عجز طبي مع  40إن مؤمنا لم يستوِف أيا من الشرطين األساسيين، أي لم يحصل على % وإلزالة أي شك:

فحص "فقدان القدرة على  ال يبلغ مرحلة عجز طبي بدون خلل مركزي واحد، 60خلل مركزي واحد، أو %

 االكتساب" وسوف ال يستحق الحصول على مخصص عجز عام.

 47-45في الصفحتين  34-و 33، مادتين فيما يلي رابط لكتاب الخالل الصحية

الحصول على مستندات وبيانات رأي منهي  يجب التركيز الكثير علىكجزء من تحضير املطالبة باملخصص 

 ة االجتماعية للمؤمن.  مالءحول تأثير الخلل الصحي على مدى امل

  في الحاالت ذات الصلة من املهم أن يتطرق بيان الرأي املنهي إلى تأثير الخلل الصحي على قدرة

 الحكم واإلدراك.

يجب الحصول على بيان رأي منهي من خبير لصحة النفس، وكادر املدرسة والعامل االجتماعي املرافق. ومن 

 ذات صلة توجد لديهم وتحت معرفتهم.  املستحسن أن يضيف األباء أي معلومات

 
 

 أو أكثر  50درجة عدم قدرة على االكتساب % -مرحلة ثانية

د درجة عدم القدرة على االكتساب من قبل موظف/ة املطالبات في التأمين الوطني، بعد استشارة  تحدَّ

 طبيب/ة مجاز/ة وموظف/ة إلعادة التأهيل من مؤسسة التأمين الوطني.

https://www.btl.gov.il/Laws1/02_0001_150700.pdf
https://www.btl.gov.il/Laws1/02_0001_150700.pdf
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 املعايير املركزية لتحديد درجة عدم القدرة على االكتساب هي:حيث تكون 

 تأثير عجز املطاِلب على قدرته على العودة إلى العمل.  .1

قدرة املطاِلب على مزاولة عمل آخر أو اكتساب مهنة جديدة من نوع األعمال أو املهن التي  .2

 يستطيع املطاِلب مزاولتها وتالئم لياقته البدنية ووضعه الصحي.   

  وسائل إثباتية، ألغراض النظر في هذا الجزء من املطالبة، يجب التأكيد، من خالل بيانات رأي منهي و

على تأثير الخلل الصحي على املهارات وكفاءات العمل للمؤمن. ولهذه الغاية من املرغوب فيه التطرق 

 حقيقيا على غياب كفاءات إلى الكفاءات الحياتية واملهارات في الحياة اليومية، التي يشكل غيابها دليال

 عمل.

  لوحده بين الناس، قد يدل  داءهكذا مثال، إن عدم قدرة املؤمن على الخروج لوحده من املنزل واأل

 إذا ملك أيا منها حقا.أمام اللجنة الطبية على أن املؤمن يملك كفاءات عمل متدنية املستوى، 

  طاملا بقي الوضع الطبي أو األدائي للعاجز غير ثابتْين، يجوز ملوظف املطالبات أن يحدد درجة عدم

 القدرة على االكتساب لفترة زمنية محدودة. فعند انتهاء هذه الفترة سيعاد فحص درجة عدم القدرة. 

 

 قرار

د قدر المخصص )نسبة مخصص العجز( حسب نسبة درجة عدم القدرة على اال ن درجة عدم و  كتساب.يحدَّ ا 

دت له % تكسبك استحقاق المخصص.ال  50القدرة على االكتساب التي تقل عن % وما  75فإن بالغا ُحد ِّ

    مخصص عجز عام.  100، يستحق %عدم القدرة على االكتسابمن فوق درجة 

كلما ف%. 100%, 74%, 65%, 60: مخصص هيلل اوتكون درجات عدم القدرة على االكتساب التي تتيح تقاضي

  زادت الدرجة، زاد معدل المخصص.

  حيث سُيبعث قرار موظف المطالبات كتابيا إلى منزل مقدم المطالبة.

 

 معدالت المخصص

دت له درجة من عدم القدرة على االكتساب  مخصص عجز  يستحق وما فوق % 75 بمعدلإن عاجزا ُحد ِّ

 ش.ج.. 2342 -الكامل للمفرد. فيبلغ معدل المخصص كامالشهريا 
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ن عاجزا ُحد ِّدت له درجة من عدم القدرة على االكتساب بمعدل دت له  %75 وا  نسبة عجز طبي أو أكثر وُحد ِّ

وهو ال يقيم في مؤسسة، يستحق مخصصا شهريا إضافيا حسب نسبة العجز الطبي، على األقل % 50  بمعدل

  ش.ج.. 365 ش.ج. إلى 247 بمبلغ يتراوح من

 

دت له  ن عاجزا ُحد ِّ يستحق  %74 إلى% 60 درجة من عدم القدرة على االكتساب بمعدل يتراوح منوا 

 حسب درجة عدم القدرة على االكتساب. اجزئي امخصص عجز شهري

د قدر المخصص الجزئي بضرب قدر المخصص الكامل للمفرد )متوسط األجر في النظام  حيث يحدَّ

دت له. ف لألغراض التوضيحية، إذا بلغ متوسط االقتصادي( في درجة عدم القدرة على االكتساب التي ُحد ِّ

دت للمؤمن في النظام االقتصادي األجر  ،%74 ألف شيكل وكانت درجة عدم القدرة على االكتساب التي ُحد ِّ

 .شيكال 740 يا قدرهفسيتقاضى مخصصا شهر 

للمخصص أو إلى حساب من الشهر إلى حساب البنك للمستحق  28وُيصرف مخصص العجز في 

ن قابضا لمخصص عجز ال يملك أي مدخول آخر يكون معفى من دفع رسوم تأمين عن  األوصياء. وا 

 الفترة التي يستحق فيها المخصص.

 

  سُيصرف كامل  -يقيم في المنزلحتى سن التقاعد، ساكن إسرائيلي،  18عن بالغ فوق سن

. فإذا ُقد ِّمت المطالبة العائد لمستحق المخصص إلى حساب البنك المحدد مخصص العجز العام

بالمخصص على أيدي وصي مستحق المخصص، فسُيصرف المخصص إلى حساب البنك الذي 

  سيفتحه الوصي على اسم مستحق المخصص. 

ويحتاج الكثير من البالغين، الذين يسكنون في المنزل، ويتقاضون مخصص خدمات خاصة، 

موا الطلب(. 11)أنظر صفحة  بالخدمات الخاصة مع الطلب بمخصص  ولذلك ال تتنازلوا فقد ِّ

   عجز عام. 

  ألشخاص  يقيم في إطار خارج منزليحتى سن التقاعد، ساكن إسرائيلي،  18عن بالغ فوق سن

م مخصص العجز العام على النحو التالي:  أصحاب توحد، يقسَّ
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الجارية عن "البيت  للمساهمة في تغطية أبدال الصيانة -من مخصص العجز العام% 50 .1
  للحياة".

 عن نشاطات ألوقات الفراغ.  -من مخصص العجز العام% 30  .2

   ُتنقل إلى األباء/األوصياء. -الباقية من مخصص العجز% 20  .3

 

، تقع على عاتقكم كأباء/أوصياء، المسؤولية عن التوجه إلى التأمين الوطني بهدف تقديم إنتِبهوا

 المطالبة بمخصص عجز عام. 

وبعد استالم التأكيد اإلثباتي الكتابي )من التأمين الوطني( بتقاضي المخصص، عليكم أن تعتنو  

بنقل المستندات إلى عامل اجتماعي/مدير اإلطار المعني، لكي يمكن مواصلة معالجة سيرورة 

  الرفاه االجتماعي. نظامتقسيم المخصص أمام 

ل تحويل المال إلى األباء، فسيتكون ، إنه إذا لم ُتجَر السيرورة ومن المهم المعرفة أعاله فووص 

 هناك دين عند األباء لوزارة الرفاه االجتماعي سيتوجب عليهم تسديده.   

 

 

 فحص مجدد حسب طلب املؤمن

 

 من يحق له طلب إجراء فحص مجدد ؟

 

  عجز طبي 40من رفضت مطالبته بالحصول على مخصص عجز ) ألنه قد حددت له نسبة اقل من %

%(، وأيضا من حددت له درجة 50ألنه قد حددت له درجة عدم مقدرة على االكتساب اقل من أو 

 شهور على اخر تحديد للمؤسسة. 6عدم مقدرة جزئية، في حالة انقضت فترة 

  من طرأ عنده تغيير جوهري على وضعه الطبي أو التشغيلي، يمكن له أن يؤثر على درجة عدم املقدرة

اشهر على اخر تحديد للمؤسسة. ويجب ان ترفق بالطلب  6لم تنقض على االكتساب، حتى وان 

 من العمل.مدخول شهادات طبية من الطبيب املعالج عن تدهور الوضع الطبي، ومستندات اثباتية ب
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 فحص مجدد لنسبة العجز الطبي

 ّرر له أقّل من من ُرف
ُ
ه ق

ّ
ّررت له 40ضت دعواه ملخّصصات إعاقة )ألن

ُ
ه ق

ّ
% إعاقة طّبية، أو ألن

ّررت له درجة عدم 50كسب أقّل من القدرةعلى درجة عدم 
ُ
جزئية، إذا  قدرة%(، وكذلك من ق

 أشهر من التقرير األخير للمؤّسسة. 6مّرت 

  ر على مستوى  حيث من، الصّحّي أو التشغيليّ  هلحوظ على وضعممن طرأ تحّسن
ّ
شأنه أن يؤث

للمؤّسسة.يجب أن  أشهر من التقرير األخير 6، حتى إذا لم تمّر درجة عدم القدرة على الكسب

ُيلَحق بهذا الطلب شهادات طّبية من الطبيب املعالج على تفاقم الوضع الصّحّي، وتصديقات على 

 مداخيل من العمل.

 اعتراضات

 من املهم املعرفة!

حكم غير قابل للقلب فال الحق في االعتراض. ولذلك ال تنظروا إلى قرارات اللجنة كتملكون 

ذ حول استحقاق تتنازلوا عن حقكم في االعتراض
َ
. حيث يمكن االعتراض على القرار املّتخ

 .يوما 60مخصص العجز العام وقدره في غضون 

ول الزمنية املبينة بالتفصيل أعاله، ستكون وانتِبهوا إلى أنه في حالة عدم تقديمكم لالعتراض في إطار الجدا

 اإلمكانية لتقديم اعتراض أكثر تعّقدا. 

 

ْحضروا مستندات جديدة 
ُ
وفي حالة كونكم قد قررتم االعتراض، عليكم أن تحضرو أنفسكم للجنة وأن ت

 باالهتمام الذي يليق  ستؤيد اعتراضكم، أو تعيدو
َ
 ثقلها.بالتأكيد على النقاط التي يبدو لكم أنها لم تحظ

 فمن املهم أن يتم التعرض في االعتراض للمذكور في محضر اللجنة الطبية.

 
 وفي حالة تزنون فيها إمكانية تقديم اعتراض، الرجاء أن تقرأو توصيات األباء واملستند الواسع املفصل.

 للعائلة. 'ألوت'باستشارة مركز  وكذلك يوص ى بحرارة

 
 رابط الستمارة مطالبة بمخصص العجز العام

 

: من يحصل على مخصص عجز عام يمكن له أن يستحق الحصول على مزايا في من املهم املعرفة

 مؤسسات مختلفة.

 البيان التفصيلي الذي يرد في موقع التامين الوطني:فيما يلي 

 

 حقوق الحاصلين على مخصص عجز عام في مؤسسات مختلفة

 خصم على األرنونا -. سلطات محلية1

 خصم على اجور املواصالت العمومية -. وزارة املواصالت2

 . توفير خدمة عمومية بدون انتظار الدور واعفاء من اجور مرافق3

http://www.btl.gov.il/טפסים%20ואישורים/Documents/t7801.pdf
http://www.btl.gov.il/טפסים%20ואישורים/Documents/t7801.pdf
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 مساعدة في اجرة مسكن او شراء شقة -اء واإلسكان. وزارة البن4

 . وزارة الرفاه االجتماعي5

 . صناديق املرض ى6

 نقاط استحقاق -. ضريبة الدخل7

 . ضريبة الشراء8

 . دائرة أراض ي إسرائيل9

 

 ستبين تفاصيل بإسهاب عن هذه االستحقاقات الحقا 

 
 . مخصصات خدمات خاصة2

 من يستحق ؟

، استحقاق مخصص خدمات خاصة ومقاديره )هناك ثالث درجات( عن مؤمن من عمر 1.4.14حتى إنه 

ر حسب مدى اعتماد املؤمن على مساعدة الغير في األعمال اليومية املتمثلة ب:  18 ِرّ
ُ
عاما وما فوق، ق

التنقل داخل املنزل، واالغتسال، وارتداء األلبسة، وتناول الطعام وحفظ النظافة والصحة الشخص ي، 

 الخطر عليه أو على الغير.ك حسب الحاجة للرعاية ملنع وكذل

فت على نحو أدّق وأصّح لبالغين مصابين بالتوحد، فهي تتعرض 1.4.14واعتبارا من  ِيّ
ُ
رت املعايير وك ِيّ

ُ
، غ

أيضا للحاجة للمساعدة في التدبير املنزلي: تحضير الطعام، وتشغيل أجهزة كهربائية، والصيانة املنزلية، 

 واملهام والواجبات املؤسسية واملالية.الدوائية، والقيام بالتسوق والعناية 

وانتِبهوا إلى أن احتمال الحصول على مخصص خدمات خاصة )خالفا ملا كان في املاض ي( يكون أعلى بكثير، 

بمخصص خدمات خاصة )ملن لم يفعل ذلك بعد أو ُرِفضت مطالبته(،  بتقديم مطالبةفبالتالي نوص ي 

 أو من يطلب الحصول على درجة أعلى.  

طيف التوحد، إن فقط من  املندرجة ضمن املصابة بأي من االضطرابات ولدى الشريحة السكانية

دت له درجة عجز طبي بمعدل % جوز له أو أكثر، ي 60يتقاض ى مخصص عجز عام وباإلضافة لذلك ُحِدّ

 أن يطلب مخصص خدمات خاصة.  

وإن بالغين مصابين بأي من االضطرابات املندرجة ضمن طيف التوحد، يحتاجون للرعاية أو للمساعدة 

 ذات الثقل في األداء اليومي، يستحقون مخصص خدمات خاصة.

موا الطلب بالخدمات الخاصة مع الطلب بمخصص عجز عام.      وال تتنازلوا فقِدّ

 

 تستوفى كل الشروط التالية :يجب أن 

 

يوما وحتى جيل التقاعد وهو يتواجد في  90 -عاما و 18البالغ مؤمن في التامين الوطني، عمره يتراوح بين  .1

 إسرائيل.
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% على األقل ) في 60يتقاض ى مخصصات عجز دائم من التامين الوطني وحدد له عجز طبي بنسبة  .2

ات عجز دائم، ولكن حدد له من قبل التامين موضوع خدمات خاصة(، أو انه ال يتقاض ى مخصص

% ) في موضوع الخدمات الخاصة(، شريطة انه يستوفي الشروط املفصلة 75الوطني عجز طبي بنسبة 

 فيما يلي:

 حسب اتفاق التنقل. –ال يحصل على إضافات  .3

 ال يمكث في مؤسسة تقدم الخدمات الطبية، خدمات تمريضية أو خدمات تاهيلية. .4

) وذلك الن بالغ يقطن في نزل خارج البيت تابع لوزارة الرفاه ال يستحق مخصصات خدمات خاصة 

 املؤسسة تزود كل هذه الخدمات(.

 كل مستند آخر يمكن له أن يثبت استحقاق املخصصات.

 

ران بدرجة كبيرة على أساس معايير  ومن املهم اإلشارة إلى أن استحقاق البالغين ملخصص ومقداره، يقرَّ

 فال ُيكِسب التشخيص بحد ذاته استحقاق الحصول على مخصص. . أدائية

 ولذلك يجب إرفاق:

شهادات طبية أو أي مستند طبي ذو صلة، بما فيه مستندات إثباتية بالخضوع  . أ

لعنايات، ومستندات إثباتية بتناول أدوية بصورة ثابتة، ومستندات إثباتية بوجود 

اكتئاب، أو داء الصرع، أو حساسية معينة  مشاكل طبية أخرى مثل: خوف شديد، أو

 وغيره.

يت خدمة. . ب ِدّ
ُ
 يجب إرفاق تقرير أدائي من اإلطار التربوي/العنائي/اإلطار العسكري إذا أ

يجب إرفاق مستندات تشير إلى املصاعب األدائية التي تدل على استحقاقه  . ت

 ملخصصات.

 أي مستند آخر من شأنه أن يبرهن على صحة االستحقاق ملخصص. . ث

 إذا ُوِجد، مستند إثباتي بفتح ملف وصاية. . ج

 تفاصيل حساب بنكي لتحويل املخصص. . ح

 

وبعد تقديم املطالبة ستتم دعوتكم لالمتثال أمام اللجنة الطبية، التي تتكون من طبيب أخصائي )طبيب 

في منزله  نفساني أو طبيب أعصاب( وسكرتير الجلسة. وفي حاالت معينة سُيفحص املطاِلب باملخصص

على أيدي منهي، سيقيم مدى اعتماده على الغير. وتتمثل مهمة الطبيب في اللجنة بتشخيص  أيضا

 عجز، حسب قوانين التأمين الوطني. املصاعب والخالل التي يكون ولدكم مصابا بها وترجمة ذلك لِنَسب

 

بالتفصيل املشاكل، واألسباب، بما فيه األمراض التي  وخالل انعقاد اللجنة، سُيطلب منكم أن تبينو

 وصلتم بسببها إلى اللجنة.
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املصاعب في وال يكون هذا الوقت لالستحياء أو االعتذار. فيكون هذا الوقت للتبيين بالتفصيل لجميع 

 األداء اليومي لولدكم، مثل وصف الصعوبة األدائية، والحاجة للرعاية واملراقبة.

 

تتمكنو ة لكم في اللجنة لتقديم مستندات طبية أخرى ذات صلة، ستؤيد اّدعاءاتكم، لم هناك فرص هام!

 بعد من تقديمها.

ْحضرو إلى اللجنة الطبية أيضا مرافقا، ليساعدكم )مترجم، أو قريب، أو صديق، أو  هام!
ُ
يجوز لكم أن ت

 محام  إلخ(. 

بعث رسالة إلى بيتكم يالقرارات
ُ
 حول شأن ولدكم. وبعد انعقاد اللجنة ست

 

 

 معدالت املخصص لبالغين مصابين بالتوحد يعيشون في البيت ُوِجدوا مستحقين للرعاية

ط، أمام التأمين الوطني والدوائر 'ألوت'املنهي في املركزي لمكتب بعد نشاط مكثف ل
َّ
ش

ُ
، مع أباء ن

الحكومية، ارتفع مقدار مخصص الخدمات الخاصة لبالغين مصابين بالتوحد يعيشون في البيت ُوِجدوا 

 مستحقين للرعاية.   

دت له في اللجنة الطبية للتأمين الوطني % 18إن كل بالغ مصاب بالتوحد )فوق عمر  عجز  70عاما(، ُحِدّ

 عالوة ألغراض الرعاية. أوتوماتيايتقاض ى مخصص خدمات خاصة، سيستحق  باإلضافة لذلكو طبي، 

 

 

 ملن نتوجه وكيف ؟

بعد الحصول على املصادقة على مخصصات عجز عام، يجب التوجه إلى فرع مؤسسة التامين الوطني، 

 القريب من بيتكم وتقديم دعوى مخصصات خاصة من خالل االستمارة املخصصة لذلك.

 الدعوى يجب إرفاق املستندات التالية : إلى

 _ تقارير طبية حديثة وكل مستند طبي آخر، بما في ذلك مستندات على العالج.

 _ كل مستند آخر يمكن من خالله إثبات استحقاق املخصصات.

 

 

 من موقع التامين الوطني : –نسبة املخصصات 

 

سيتقاض ى لدرجة املتدنية(، مخصص خدمات خاصة )ا 50إن كل من تقاض ى حتى يومنا هذا %

 3076، بينما سيبلغ املقدار الجديد ملخصص الخدمات الخاصة ش.ج. شهريا 1675عالوة قدرها 

 .  ش.ج. شهريا
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سيتقاض ى مخصص خدمات خاصة )الدرجة املتوسطة(،  105وإن كل من تقاض ى حتى يومنا هذا %

ش.ج.  5046، بينما سيبلغ املقدار الجديد ملخصص الخدمات الخاصة ش.ج. شهريا 2124عالوة قدرها 

 .  شهريا

  
 

الفاعل إلى مؤسسة التأمين الوطني، وال حاجة لتقديم مطالبة جديدة أو ، ال حاجة للتوجه وانتِبهوا

 االمتثال مجددا أمام اللجنة الطبية. فسُتمنح العالوة أوتوماتيا. 

 

بسبب ملخصص ولد عاجز ، في أي حالة كان فيها في املاض ي استحقاق من اآلن فصاعداوكذلك، 

د على األقل درجة % سيستحق عجز طبي في إطار املطالبة بمخصص عجز عام،  70التوحد، وستحدَّ

من غير االضطرار إلى تقديم مطالبة أخرى  ،ألغراض الرعاية أوتوماتيا البالغ املصاب بالتوحد عالوة

 المتثال الفيزيائي أمام اللجنة.بمخصص خدمات خاصة أو ا

 

وهنا أيضا، فيما يخص جميع الحاالت املستقبلية، سُتمنح العالوة ألغراض الرعاية )التي سُتصرف 

 باإلضافة ملخصص العجز العام(، حسب الدرجتين املبينتين بالتفصيل أعاله. 

 
 

 ملن نتوجه ؟

 

التامين الوطني القريب من مكان  دعوى الحصول على مخصصات خدمات خاصة يجب أن تقدم في فرع

السكن. قبل اتخاذ القرار يفحص مطالب املخصصات من قبل طبيب التامين الوطني، وفي حاالت معينة 

 يفحص أيضا في بيته من قبل شخص منهي، الذي يقدر مدى ارتباطه باآلخرين.

 

 تقديم استئناف إلى لجنة االعتراضات :

 

يمكن االعتراض على قرار مؤسسة التأمين الوطني في شأن املخصص للخدمات الخاصة، ولكنه يجب 

 التفريق بين حالتين:  

 عن ةجماندم استيفاء الشروط األولية، أي املعادلة الحالة ال ُيصرف فيها املخصص على إثر ع . أ

دت أو درجة عدم القدرة على االكتساب الت دت.ِنسب العجز الطبي التي ُحِدّ وفي هذه الحالة  ي ُحِدّ

يجب تقديم اعتراض على ِنسب العجز أو درجة عدم القدرة على االكتساب، في املسار املبين 

 بالتفصيل في الفصل الذي يتناول مخصص العجز العام.

ر حسبه استحقاق  مدى االعتماد على الغيرتكون الحالة الثانية هي االعتراض على  . ب الذي يقرَّ

ل املخصص ومقداره، 
ّ
أو موعد بداية صرف املخصص. وفي هذه الحالة يجب تقديم اعتراض معل

 الرسالة.يوما من موعد استالم  90عتراضات للخدمات الخاصة في غضون ة اكتابي إلى لجن
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 تقديم استئناف إلى محكمة العمل

 

يمكن أن يقدمه من هو غير راض ي من قرار لجنة االستئناف، في  االستئناف إلى محكمة العمل اللوائية

يوما من يوم استالم الكتاب على  30أسئلة قانونية فقط. يجب تقديم االستئناف إلى املحكمة خالل 

 القرار.

 

 

" مخصصات خدمات خاصة" يمكن الحصول عليها  -تفاصيل أخرى عن " مخصصات عجز دائم" و

 .http://www.btl.gov.ilمن موقع التامين الوطني

 
 

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


 

19 

 آباء نصائح
 

 عاما يحدد املخصص الذي ستصرفه الدولة الى ولدنا/بنتنا على طول فترة حياته في بيته. 18في عمر 

تقرر اللجنة في مؤسسة التأمين الوطني استحقاق مخصص عجز ومخصص خدمات خاصة وهكذا تقرر 

ألوالدنا العائشين في بيتهم مع آبائهم. وان معدل املخصص الذي سيتقاضونه من مؤسسة  جودة الحياة

 التأمين الوطني سيحدد قدرة كل واحد منا على ان يوفر لهم جودة حياة الئقة، تتطلب طبعا تغطية مالية.

جازات، وعلى طول السنين نحاول نحن اآلباء النظر الى النصف اململوء من الكأس؛ والنظر الى االن

 واالفتخار بتقدمهم، وتهميش املصاعب وتكييف اسلوب تصرفنا اليومي بحيث ال نشعرها. 

ليس هذا املكان لالفتخار بانجازات وقدرات اوالدنا، فهذا هو  -وعندما نأتي الى مؤسسة التأمين الوطني

 الوقت واملكان للتركيز على املصاعب.

ل الحصول على دعم مالئم من الدولة علينا ان نوجه النظرة وتكون املسيرة صعبة ملعظمنا، بيد انه من اج

املباشرة الى مصاعب اوالدنا، كل واحد حسب مستوى ادائه، واالعتراف بأنه بالرغم من كوننا فخورين 

باستقالليتهم في غرفة االستحمام، وغرفة املراحيض وحتى عند تحضير الطعام، علينا التذكر انه في 

حتاجون املساعدة. فتعني تلك املساعدة ليس فقط غسل الشاب، بل ايضا معظم تلك األعمال هم ي

الحرص مسبقا على ان تكون هناك مياه ساخنة، والحرص على ان يوجد صابون في غرفة االستحمام، 

 وباختصار، خلق الظروف التي ستمكن اوالدنا من ان يصبحو مستقلين. 

هذا األمر الزاميا في هذا املفترق من الطرق )انظر  ويصعب علينا التكلم عن نقاط الضعف، بيد انه يكون 

 امثلة الحقا(.

لم تحدد املؤشرات لتحديد درجة العجز حسب اشخاص ذوي توحد، ولذلك علينا ان نشدد امام اعضاء 

اللجنة على انه املصطلح "اعمال يومية" )لبس، وأكل، والسيطرة على االفرازات، واالغتسال، وقابلية 

ي البيت وكل ما يرتبط بذلك( يجب النظر اليه بمنظار العيب التوحدي، وليس بمنظار التنقل الذاتي ف

العيب الجسماني. وتنبع مصاعب اوالدنا ليس من صعوبة حركية في تأدية املهام بل من عدم ادراك معنى 

اليت، األمور او كيفية حل مشاكل ولو اصغرها، تنشأ خالل تأديتها )ما يجب عمله عندما ينتهي ورق التو 

 وما يجب عمله عندما تنتهي املياه الساخنة الخ(.

 

  ونظرا للموقف املثير للعواطف وشعور التضايق يستحسن التهيؤ جيدا للمثول امام اللجنة، اما من

 ناحية جمع املستندات او من ناحية حفظ األمثلة التي ستطرحونها امام اللجنة.

 او عالم اعصاب، واختصاصيي تربية وممثلي من املهم الوصول مع بيان رأي لطبيب نفساني، و/

خدمات الرفاه االجتماعي. ومن املهم ان تصاغ الكتابات وبيان الرأي باستعمال مصطلحات معروفة 

ملؤسسة التأمين الوطني، مثال: "يعتمد فالن على مساعدة الغير عند تأدية اعمال يومية في معظم 

 ساعات اليوم بسبب عجزه".

 فق، فعند املرحلة التي ستتكلمون فيها عن ولدكم سيخرج املرافق معه من يجب ان تصلو مع مرا

 الغرفة. 
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 واليكم امثلة جمعتها لغرض شرح االعتماد على مساعدة الغير:

بسبب عجزه يعتمد فالن على مساعدة الغير على طول ساعات اليوم. ويكون فالن فتى ذا توحد  .1

 اعمال يومية اساسية بواسطة مساعدة ومراقبة.يستطيع فقط بعد عناية وارشاد مكثفين تأدية 

ال يفهم فالن معنى األعمال اليومية: اذا لم يكن هناك ورق تواليت في غرفة املراحيض، سوف ال  .2

ينظف ما يجب تنظيفه؛ واذا كان مستغرقا في األفكار، سوف ال ينظف كما يجب؛ وعندما ال يوجد 

ياه باردة، سوف ال يعلمنا بذلك؛ وتكون اعمال صابون في غرفة االستحمام، او عندما تكون امل

استعمال الصابون من قبله بالغة البساطة، وبدون املساعدة سيؤديها بعدم العناية وكأنها لم تؤد 

 بتاتا. 

ال يقدر فالن على الحالقة/يقوم بالحالقة تحت املراقبة/ال يقدر على ان يحضر لنفسه  .3

 فقط بواسطة مساعدة وتحت مراقبة دقيقة.  طعاما/يحضر اطعمة اساسية فقط/يحضر طعاما

 ال يفهم فالن معنى نار يشتعل وال يكون له وعي بخطر االشتعال عندما يقرب ش يء ما من النار.  .4

يقدر فالن على ارتداء املالبس بنفسه ولكنه ال يقدر على اختيار امللبس املناسب للموسم او لنوع  .5

  يفرق بين ملبس وخخ ونظيف.النشاط الذي من املفترض ان يؤديه. وكذلك ال

عندما ال يتم جعله مشغوال، يصبح فالن مرددا لكالم اآلخرين، ومنعزال وزائد الفعالية، وتكون  .6

 النتيجة تدني مستوى األداء.

ال يقدر فالن على الخروج من البيت لوحده، ليس ألنه ال يستطيع الذهاب بل ألنه ال يملك وعيا  .7

ل نقل وأشخاص. وال يستطيع االفادة الى اين ذهب، وهناك خشية باألخطار املنتظرة له من وسائ

 حقيقية من انه سيختفي وال يعرف كيف يعود الى البيت. 

ال يفرق فالن بين حالل وحرام، او بين الئق وغير الئق، مثال شلح بنطلونه في الشارع خالفا لشلح  .8

نسبة للحالة التالية، ولذلك يحتاج بنطلونه في غرفة املراحيض. وال يستطيع التعلم من حالة ما بال

 التوسط املالزم. 

يعاني فالن من رهبة من التغييرات، ويصاب بهلع ونوب من التصرفات العدوانية. ومن جراء  .9

الصعوبة لشرح نفسه يميل التباع طرق االتصال العنيفة وثورات غضب، ولذلك يحتاج حضور 

 ا يخلق فيه الثقة بالنفس.بالغ معروف، او غرضا محبوبا او فعال متكررا جبري

نطلب منكم اعطاء املطلوب من اجله لكي يتمكن من عيش الحياة الكريمة من غير اجبارنا على  .11

 اخراجه من البيت، بكآبة، الى اطار خارج بيتي كرها عن رغبتنا. 

 وانطالقا من هذا كله، يعتمد فالن على مساعدة الغير على تأدية جميع األعمال اليومية وفي معظم .11

ساعات اليوم/في جميع ساعات اليوم من جراء عجزه. ونتيجة لالتصال املعيب وادراك خاطئ 

ملواقف في الحياة اليومية قد تتدهور األمور من جرائها الى خطر حقيقي، يحتاج املذكور مرافقة 

 ساعة في اليوم/في معظم ساعات اليوم )انظروا بيان الرأي املرفق(. 24ورعاية على مدار 

 

لم تفدكم جميع التحضيرات، وال زلتم تعتقدون ان ولدكم يستحق مخصصات اعلى، فيجوز لكم االعتراض حسب واذا 

قواعد مؤسسة التأمين الوطني. وفيما يخص طلب االعتراض وعموما، يمكنكم االستعانة بمركز الوت للعائلة على رقم 

  6703077-03 الهاتف:
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 مخصص عجز لمتلقي  مزايا
 

 لالستهالك المنزلي ألجل شخص معتخفيض في رسوم دفع الكهرباء 

 توحد

 

صص خدمات خاصة بمعدل عاما من العمر ولم يبلغو سن التقاعد، ويتقاضون مخ 18إن بالغين بلغوا 

-ال الكيلو واطاتعن ، املنزليةمن التسعيرة  50، يستحقون سداد مدفوع مخفض بمعدل %واكثر  %112

 األولى شهريا، لالستعمال املنزلي فقط. 400

ث الخصم السعري أوتوماتيا. وسينقل التأمين الوطني إلى شركة الكهرباء أسماء البالغين  فسيحدَّ

 املستحقين.

وسيعمل املستحق أو الوالد/الوص ي على تسجيل العقد في شركة الكهرباء على اسم املستحق من خالل 

 .103لهاتفي لشركة الكهرباء التوجه إلى مركز الخدمة ا

 

 الدفع للماء لالستهالك المنزلي تخفيض برسوم

عب ملن يستحق في كل شهر هذا االمتياز يمنح لالستهالك املنزلي فقط وفي  3.5سوف تقّدم اضافة 
ّ
متر مك

ذي تقطنون فيه
ّ
  .العقار ال

يسمح هذا االمتياز متر مكعب للشهر بتسعيرة املاء األقل.  3.5يحق لكل مواطن الحصول على 

 متر مكعب إضافية للشهر بالتسعيرة األقل. 3.5بالحصول على 

 من يستحق ذلك؟

 % على األقل، حسب قانون التأمين الوطني. 70بالغ يعاني من توحد الذي حددت له إعاقة طبية بنسبة -

 بالغ يعاني من توحد الذي يستحق الحصول على مخصصات خدمات خاصة.-

طني بنقل تفاصيل االستحقاق بشكل تلقائي وال حاجة للتوجه بشكل فردي وطلب يقوم التأمين الو 

 .االمتياز الذي تستحقونه

 072-2755440بخصوص كل توجه في هذا املوضوع يمكن التوجه إلى مركز سلطة املاء على هاتف: 
 

 ضريبة الدخل

دت له درجة عدم قدرة على االكتساب بمعدل % إلى األبد من قبل مؤسسة التأمين  74إن أباًء لبالغ ُحِدّ

من أمر ضريبة  45وذلك استنادا إلى تفسير موسع املعنى ُمِنح ملادة  ،ائتمانالوطني، يستحقون نقطتْي 

 التي ال تذكر التوحد بصورة صريحة.  [صيغة نصية جديدة]الدخل

، قد يستحقون إعفاًء من دفع 100مخصص عجز عام أصحاب نسبة عجز طبي بمعدل %وإن قابض ي 

 ( من أمر ضريبة الدخل.5) 9ضريبة الدخل بموجب فقرة 
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وما فوق، حسب احتساب  90وكذلك إن قابض ي مخصص عجز عام أصحاب نسبة عجز طبي بمعدل %

دت.خاص، قد يستحقون إعفاًء من دفع ضريبة الدخل حسب القواعد التي ُح   ِدّ

 

 

 االستمارات التي يجب أن تقدم:

 ملحق ا. –طلب استحقاق من الضريبة لقريب فاقد املقدرة. االستمارة مرفقة  –ا  116استمارة . 1

"تقرير طبي" لضريبة الدخل يقوم بتعبئتها طبيب مختص فقط  ) طبيب أعصاب /  – 127استمارة . 2

 ملحق ب. –نفس ي (. االستمارة مرفقة 

 تقاض ي مخصصات عجز عام بتأكيد إثباتي .3

االئتمان عن راتب واحد للوالدين، حسب اختيارهما، ويمكن أيضا تقسيم نقاط االئتمان بين يأتي 

 لبهما.الوالدين حسب ط

تحت عنوان "  www.mof.gov.il/itcيمكن إنزال االستمارات من موقع ضريبة الدخل وعنوانه : 

 استمارات".

االستحقاق هو لراتب واحد لألهل، حسب اختيارهم، ويمكن تقسيم نقاط االستحقاق بين األهل حسب 

 طلبهم.

انه ال يوجد حد أقص ى لدخل احد الوالدين من اجل الحصول على نقطتي استحقاق من املهم التوضيح، 

 من ضريبة الدخل.

  من ناحية املبدأ، كل عام يجب تقديم طلب جديد. مع ذلك، يمكن طلب " مصادقة متعددة السنوات" التي

ة الدخل وعندها تشير إلى عجز دائم ) ال يتغير( من طبيب أو مؤسسة التامين الوطني وتقديمها إلى ضريب

 يتم توفير تقديم طلب كل عام.

يمكن محاول الطلب من املوظف " مصادقة متعددة السنوات" دون تقرير من طبيب / مؤسسة التامين  

 الوطني ألنه يوجد احتمال منح هذه الشهادة.

  بالحصول على مخصصات عجز من مؤسسة التامين الوطني. ال يرتبطاالستحقاق 

http://taxes.gov.il/TaxesFormsList/itc116a.pdf
http://taxes.gov.il/TaxesFormsList/itc127.pdf
http://taxes.gov.il/TaxesFormsList/itc127.pdf
http://www.mof.gov.il/itc
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  على استعادة ضريبية بأثر رجعي عن ست سنوات سابقة لتاريخ الطلب ) شريطة  يستحق األهل الحصول

أن يكون االستحقاق قائم خالل نفس السنوات(، إضافة إلى فائدة وزيادة كما هو متعارف عليه من 

 ضريبة الدخل.

 .إذا ما كان احد الوالدين ال يعمل، هناك تغيير في االستحقاق 

 

 

 تخفيض عمولة البنوك

 من قبل املوظف شهريا بقيمة عملية باالتصال املباشر عمليات 4

زبون معاق أي انه عرض أمام البنك شهادة من مؤسسة التامين الوطني، باملعنى الوارد في قانون التامين 

من الشهر الذي يلي عرض  1-% أو أكثر. االستحقاق يبدأ في 40الوطني من انه يعاني من عجز بنسبة 

 الشهادة كما هو مطلوب.

طة مقارنة بالعمليات باالتصال املباشر ) خحب بواس مكلفة اكثر سحبالمن قبل موظف مثل  عملية 

عموالت شهريا أمام املوظف مثل عملية  4نسبة عجز سيحاسب على جهاز السحب اآللي(، زبون ذو 

 باالتصال املباشر.

 

 واالعفاء من رسوم الترخيص بطاقة وقوف للمعاقين

 

 االستحقاق

الوقوف للمعاق تمنح إمكانية إيقاف السيارة في أماكن مخصصة للمعاقين، وأيضا في أماكن غير بطاقة 

مسموح بها الوقوف، بتوافر شروط معينة محددة في القانون ) أساسها عدم عرقلة حركة السير(. قانون 

وقوف. مع وقوف السيارات للمعاقين ووزارة املواصالت ال يعفيان صاحب البطاقة من الدفع مقابل ال

ذلك، املعاق معفي من الدفع من جراء الوقوف في أماكن عامة بحيث الوصول املمكن الوحيد للمعاق هو 

 عن طريق إيقاف السيارة في أماكن عامة ملزمة بالدفع.

 ملن االستحقاق ؟

 % على األقل، حركتهم بدون سيارة يمكن أن تؤثر على60أولياء أمور نسبة عجز أوالدهم / بناتهم هي 

وضعهم الصحي، وأيضا أولياء أمور ألوالد لهم إعاقة في أرجلهم وهم بحاجة لكرس ي متحرك أو سيارة 

وزارة املواصالت طرحت تعليمات عمل جديدة حول أسلوب عمل اللجنة من  2010في نهاية كوسيلة تنقل.

عيار ال يمنح التوحد، إال أن هذا امل –اجل منح بطاقة وقوف للمعاق ويرد هناك بوضوح معيار واضح 

 استحقاق بطاقة العجز بشكل أوتوماتيكي. كل طلب يفحص بشكل منفرد ويتخذ القرار حسب ذلك.

 ل
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 من 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 واملراقبة ص.ب. 

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

 – في حاالت وجود أسئلة / مشاكل يمكن التوجه إلى ممثلة توجهات الجمهور في دائرة الترخيص في حولون 

 .yaffas@mot.gov.ilيافا سيري 

-56-78يمكن الحصول على قائمة مكاتب الترخيص وتفاصيل أخرى في الرد اآللي أو اإلنساني في أرقام 

 .*. يمكن التطلع على قائمة مكاتب الترخيص في موقع االنترنت التابع لوزارة االتصاالت5678أو   222-1

http://he.mot.gov.il/index.php?option=com_content&view=category&id=29&Itemid=

149 

 املستندات التي يجب أن تقدم :

 استمارة طلب لبطاقة معاق )مرفق ملحق د(. .1

 ستحقاق ملخصصات العجز التابع ملؤسسة التامين الوطني.شهادة اال  .2

 محضر اللجنة الطبية التابع للتامين الوطني. .3

تقرير طبي يشير إلى عجز الفتى بكل ما يتعلق بالتنقل، ومن انه بحاجة إلى مراقبة، مساعدة في العالج  .4

 وحركته بدون السيارة يمكن أن تؤثر على وضعه الصحي.

 هل.مكتوب خطي ورسمي لأل  .5

 هوية صاحب السيارة املسجل بها العالقة العائلية لصاحب اإلعاقة. .6

 رخصة السيارة. .7

إذا ما لم تكن السيارة مسجلة على اسم املعاق، يجب إحضار مستندات تثبت العالقة به : هويات   .8

 األزواج، أو هويات أصحاب السيارة املسجل بها الولد، أو التعيين كوص ي.

مسجلة على اسم شخص ال يعتبر قريبا لصاحب اإلعاقة يجب إرفاق تصريح أمام إذا ما كانت السيارة  .9

محام أو تصريح مشفوع بالقسم لدى املحكمة للمعاق ولصاحب السيارة يكون مسجل بها أن صاحب 

 السيارة يضع السيارة الستعماله الشخص ي للمعاق وبشكل دائم.

إظهار مكتوب رسمي  من قبل الشركة مع يجب  –إذا ما كانت السيارة مسجلة على اسم شركة  .11

 ترويسة تناسب اسم الشركة، من أن السيارة مرافقة الستعمال صاحب السيارة وبشكل دائم.

 يجب إبراز اتفاقية تاجيرية. –إذا كانت السيارة مسجلة على اسم شركة إيجار / ليسينغ .11

 

mailto:yaffas@mot.gov.il
http://he.mot.gov.il/index.php?option=com_content&view=category&id=29&Itemid=149
http://he.mot.gov.il/index.php?option=com_content&view=category&id=29&Itemid=149
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 مالحظات مهمة :

  ن الحصول على بطاقة وقوف لسيارتين، ، يمك1993حسب تعديل قانون وقوف املعاقين، للعام

 شريطة أن يثبت أن السيارتين تستعمالن لتنقل الولد.

  ملن ليس بحوزته بطاقة عجز قانونية ) من الطبيب املخول، كما هو مفصل أعاله( وال يستحق رسوم

ترخيص مخفضة، يمكنه أن يطلب بطاقة عجز بمصادقة طبيب قسم الترخيص. يمكن تقديم الطلب إلى 

تب الترخيص القريب من مكان السكن مع املستندات الطبية الحديثة، وهي تفحص من قبل طبيب مك

 قسم الترخيص. الرد يقدم من قبل مكتب الترخيص.

  يجب االنتباه انه ال يمكن استعمال بطاقة العجز بدون وجود صاحب االستحقاق للبطاقة. من

 كبيرة. يستعمل البطاقة بخالف القانون سيكون معرضا ملخالفة

 

 إعفاء من رسوم ترخيص 

 

شيكل جديد، وهي  21هي  2010يمنح ملستحقي بطاقة اإلعاقة. رسوم الترخيص للسيارة بتاريخ شهر يناير 

 تعدل بين الفينة والفينة.

 

 شروط االستحقاق :

 رسوم الترخيص تدفع مقابل سيارة تتوافر بها كل الشروط التالية:

السيارة هي سيارة مسافرين خصوصية، سيارة خاصة ثنائية االستعمال، سيارة تجارية وزنها العام ال أ. 

كغم.، باص صغير خاص او دراجة نارية، تحتمل املصادقة على سيارة تجارية وزنها  3500يزيد على 

 كغم  5000اإلجمالي ال يزيد على 

 

ى اسم شريك حياته فقط، أو اسم الوص ي مسجلة على اسمه، على اسمه واسم شريك حياته، علب. 

 عليه.

  يمكن الحصول على استعادة نسبة جزئية من رسوم الترخيص. يجب التوجه إلى مكاتب  –دفع بأثر رجعي

 الترخيص القريبة من مكان السكن.

سيارة املسجلة على اسم صاحب اإلعاقة أو الذي خجل على اسمه معفي من رسوم تغيير امللكية. التغيير 

 ن دفع، يجرى في مكاتب الترخيص فقط.بدو 

 

 ال يستعمل لحاجات مصلحة أو تجارة.ج. 

ال توجد في القانون تعليمات تلزم منح التصاريح لبطاقة إعاقة ورسوم ترخيص مخفضة، لذلك يوجد 

 اختالف بين املكاتب املختلفة.
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 الستفسارات أخرى يمكن التوجه

 مراقب وزارة املواصالت

 50250 ، بيت دغان42ص.ب. 

 03 – 9545450، فاكس 03 – 9545400هاتف 

 10:00 – 12:00الخميس ساعات  –أيام األحد 

قانون الوقوف للمعاقين  

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

 

 

 اعفاء من انتظار الدور واعفاء من دفع اجور مرافق

اصبحت سارية املفعول انظمة تمكن من الحصول على خدمة عمومية بدون انتظار  25.10.2013في يوم 

 الدور وكذلك منح اعفاء من دفع اجور مرافق لشخص في اماكن عمومية.

 -من يستحق؟ -توفير خدمة عمومية بدون انتظار الدور 

عاما وما فوق مصاب بأي من اضطرابات طيف التوحد، قد قرر له عجز  18شخصا يبلغ من العمر ان 

 او اكثر، يستحق الحصول على خدمة عمومية بدون انتظار الدور. 50طبي بنسبة %

 قائمة الخدمات العموميةوفيما يلي

ه االنتظار داخل سيارة، ان توفير خدمة عمومية بدون انتظار الدور ال يسري في مكان يكون في -انتبهوا

 مثل عند مدخل حديقة وطنية او ومحطة وقود.

 

 من يستحق؟ -منح اعفاء من دفع اجور ملرافق شخص ذي توحد في اماكن عمومية

عاما وما فوق مصاب بأي من اضطرابات طيف التوحد، قد قرر له عجز طبي  18* شخص يبلغ من العمر 

 او اكثر. 50بنسبة %

عاما وما فوق مصاب بأي من اضطرابات طيف التوحد، ويتقاض ى مخصص  18شخص يبلغ من العمر 

 خدمات خاصة.

 وفيما يلي 

انتبهوا، ان اعفاءا من دفع اجور مرافق في مكان عمومي، ال يسري في مكان يصاحب فيه الخدمة توفير 

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

اله يمكن استغاللها عند ابراز شهادة املعاق الجديدة من مؤسسة التأمين * ان الحقوق املذكورة اع

 الوطني، التي سيظهر عليها "اعفاء من انتظار الدور/اعفاء من دفع اجور مرافق".

http://www.aisrael.org/Index.asp?ArticleID=1835&CategoryID=428&Page=1
http://www.aisrael.org/Index.asp?ArticleID=1835&CategoryID=428&Page=1
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، وال حاجة 2013* وتستعد مؤسسة التأمين الوطني الرسال الشهادات الجديدة خالل شهر كانون األول 

 للتوجه اليها بشكل فاعل.

وملزيد من االستفسارات، يمكن التوجه الى مفوضية املساواة في الحقوق ألشخاص ذوي اعاقات:  *

508803402-, 

iritsha@mishpatim.gov.il. 

 

 تخفيضات في المواصالت العامة

 االستحقاق

يستحق الحصول  –إعاقة من التامين الوطني عاما، ويحصل على مخصصات  18معاق عمرة يزيد على 

% من تسعيرة السفرية في الواصالت العامة في خطوط مواصالت معينة ) هناك 33على تخفيض بقيمة 

خطوط ال توجد بها تخفيضات(. التخفيض يمنح بواسطة شراء بطاقات تخفيض للمستحقين فقط، التي 

 تباع في الحافالت أو صناديق املواصالت.

 تحقاق ؟ملن االس

% على األقل 75الحاصلون على مخصصات عجز دائم ولهم درجة عدم مقدرة على الكسب ثابتة بنسبة 

والحاصلون على مخصصات عجز دائم الذين يحصلون على ضمان الدخل، ومن منحت له شهادة 

 استحقاق من املشرف على املواصالت.

لعمومية )"دان"، و"إيغيد"، و"قطار في جميع شركات املواصالت ا 33مستحقون لخصم سعري بمعدل %

 إسرائيل" وغيره(.

كاف الشخصية. ولتحديث بروفيل -حيث يمكن استغالل الخصم السعري فقط بواسطة بطاقة الراف

 على أنحاء البالد.   "عال هكاف"كز الخدمة هاب إلى أحد مرااالستحقاق الشخص ي يجب الذ

 

 ملن نتوجه ؟

كل عامين بشكل أوتوماتيكي، وهي تعطى بعد شهر من الحصول  بطاقة االستحقاق للتخفيض تصدر مرة

 على املصادقة على مخصصات العجز من التامين الوطني. ال توجد حاجة للتوجه إلى وزارة املواصالت.

، ص.ب. 8من لم يحصل على الشهادة، يمكنه التوجه كتابيا إلى : شعبة املواصالت العامة، شارع هامالخا 

 .03 – 5657281، فاكس : 61570تل أبيب  57109

 وإبقاء التفاصيل: 03 – 5657183يمكن التوجه إلى الرد اآللي 

 . الهوية الشخصية.1

 .االسم الشخص ي + اسم العائلة2

 . عنوان إلرسال الشهادة3

mailto:iritsha@mishpatim.gov.il
mailto:iritsha@mishpatim.gov.il
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 03- 5657243، 03- 5657193يمكن التوجه بواسطة الهواتف 

 بطاقة االستحقاق تصل بواسطة البريد

مام سائق الحافلة، أو صناديق املواصالت، من اجل شراء بطاقات تخفيض يجب عرض الشهادة أ

 للمستحقين.

 

 أرنونا

 االستحقاق 

هناك توصية للسلطات املحلية ملنح تخفيض في دفع رسوم االرنونا ) حسب أنظمة التسويات في مرافق  

(. قيمة التخفيض تعطى حسب قرار السلطة املحلية وتتغير من 1993( للعام الدولة ) تخفيض االرنونا

سلطة إلى سلطة. أنظمة وزارة الداخلية تلزم جميع السلطات املحلية بتشكيل " لجنة التخفيضات 

لالرنونا". مهمة اللجنة هو فحص حق املواطنين ألنواع التخفيضات التي هي بصالحية اللجنة حسب معايير 

 انون.حددها الق

 ملن االستحقاق

عاما  18أيضا بعد أن أنهى يعطى التخفيض لولد  2011.1.1حسب التعديل الساري املفعول من تاريخ 

حصل على مخصصات معاق عندما كان صغيرا وتستمر دفع املخصصات قد كان بسبب إعاقته فقط إذا 

يسكن البالغ في بيت أهله /  % طاملا33له من قبل مؤسسة التامين الوطني كبالغ. اإلعفاء األقص ى هو 

 عائلة حاضنة.

كان البالغ يسكن لوحده وهو الذي يدفع رسوم االرنونا يمنح إعفاء حسب درجة عجزه الطبية بحال 

 ودرجة عدم مقدرته على الكسب التي حددت له. تفاصيل في الرابط :

://www.nevo.co.il/Law_word/law01/297_032.dochttp 

 

 ملن نتوجه ؟

 

من اجل الحصول على التخفيض يجب التوجه إلى قسم جباية االرنونا في السلطة املحلية، من اجل 

، وتقديم الطلب بإرفاق مستندات لها عالقة : مصادقة على  الحصول على استمارة التخفيض في االرنونا

 مخصصات عجز، مستندات طبية.

 .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

التي يستحقها الولد، ال تحتسب حسب مقياس الدخل النفوس التي تسكن في البيت(. مخصصات العجز 

 الذي يفحص استحقاق الوالدين للتخفيض في االرنونا.

http://www.nevo.co.il/Law_word/law01/297_032.doc
http://www.nevo.co.il/Law_word/law01/297_032.doc
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 بيزك

 االستحقاق

بيزك تمنح تخفيضات في رسوم تركيب خط هاتفي ) مرة واحدة(، نقله، وأيضا تخفيضات دائمة في حساب 

 الهاتف. التخفيض يمنح فقط لهاتف بيزك وليس للبدالة.

ي دفعات الهاتف لشركة بيزك هو بمسؤولية وتمويل شعبة التأهيل في وزارة الرفاه. هاتف التخفيض ف

 (  12:30-8:30من االحد حتى االربعاء  –) السيدة اهوفاروبس  .02-5085430االستفسارات : 

 .  91012القدس  1260قسم التاهيل بوزارة الرفاه : ص.ب : 

 الهاتف لذلك ينصح اإلسراع في تقديم الطلب.ال توجد تخفيضات بأثر رجعي في دفعات 

 ملن االستحقاق

االستحقاق يمنح للشخص صاحب اإلعاقة. طاملا يسكن في البيت، العائلة تستحق التخفيض، في لحظة 

 خروج  الشخص الذي يعاني من التوحد من البيت يلغى التخفيض.

% وأكثر، 80العجز الطبي بنسبة املستحقون املعاقون الذين اظهروا مصادقة التامين الوطني على 

% وأكثر. فقط 75ومصادقة تظهر الحصول على مخصصات عجز من مؤسسة التامين الوطني بنسبة 

 الشهادتان معا تمنحان االستحقاق للتخفيض.

 

 ملن التوجه :

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

وطلب استمارة التخفيض  02-5085430ب االتصال مع شعبة التأهيل في الوزارة هاتف: التخفيض يج

% 75(. أضف إلى ذلك، يجب إرفاق مصادقة عن مخصصات العجز بنسبة كملحق باملناسبة )املرفقة 

%. الشهادات املشار إليها أضف إلى صورة حساب الهاتف وصورة 80وأكثر ومصادقة عجز طبي بنسبة 

، 1260وزارة الرفاه، ص.ب.  –ص صاحب اإلعاقة يجب أن ترسل إلى العنوان : قسم التأهيل الهوية للشخ

 . التخفيض هو من يوم توجه وزارة الرفاه إلى "بيزك"، ال يوجد استرجاع بأثر رجعي.91012القدس 

 .أولياء أمور لولدين لهما حاجات خاصة يستحقون تخفيضا مضاعفا 

  هاتف لشركة بيزك، إذا ما طرا تغيير وتضاف شركات أخرى يتم تعميم اليوم التخفيض يمنح فقط لخط

 إعالن رسمي.

 

 كيفية متابعة الطلب :

 الجهات املختصة في شعبة التأهيل تفحص االستحقاق حسب املستندات التي ترفق للطلب. .1

 ليه الطلب ومرفقاتها مع شرح خطي مفصل. وجد أن املتوجه ال يستحق، يعاد إ .2
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يستحق التخفيض في رسوم تركيب و/أو حساب هاتف، ترسل إليه استمارة موقعة  توجه ان  امل وجدإذا  .3

 عن املصادقة.

 على املستحق أن يتوجه مع املصادقة إلى فرع بيزك القريب من مكان سكنه من اجل تفعيل التخفيض. .4

 التخفيض على دفع حساب الهاتف يجد له تعبيرا في حساب الهاتف نفسه. .5

هم يستحقون التخفيض عن ولدهم املعاق، يطلب منهم تسجيل أو إضافة اسم الولد األهل الذين وجد أن .6

 على ملكية خط الهاتف، الن التخفيض يمنح لصاحب اإلعاقة. إضافة االسم ملزمة برسوم.

 

 ضريبة الشراء

ضريبة الشراء هي ضريبة يدفعها من يشتري شقة، بيت أو قطعة للبناء. الضريبة تحتسب بنسبة معينة 

قيمة الصفقة وحسب مستويات متدرجة. حسب أنظمة ضريبة التحسين لألراض ي )ضريبة شراء(، من 

 ، يمكن الحصول على تخفيض عند شراء شقة للبالغين أصحاب إعاقة.1974للعام 

 

 من يستحق الحصول على تخفيض في ضريبة الشراء؟

% على األقل من قبل 75بالغ حددت له وبشكل دائم درجة عدم مقدرة على الكسب ملعيشته بنسبة  .1

 مؤسسة التامين الوطني.

% على األقل بسبب إعاقته في 90% أو 100شخص معاق حددت له وبشكل دائم إعاقة طبية بنسبة  .2

أعضاء مختلفة وهي نتيجة احتساب خاص لإلعاقة في أعضاء مختلفة، يستحق الحصول على تخفيض في 

على مخصصات عجز من مؤسسة التامين ضريبة الشراء. معاق ويعمل، الذي ال يستحق الحصول 

 الوطني، يمكنه أن يطلب أن تحدد نسبة إعاقته حسب أنظمة ضريبة الدخل.

 

 اإلعفاء وشروط الحصول عليه :

  من قيمة الشراء فقط ) ضريبة شراء عادية هي متدرجة % 0.5" إعفاء " معناه دفع ضريبة شراء بنسبة

 %(.5% وبين 0.5وتتراوح بين 

  في شراء شقة وشريطة أن تستعمل لسكن املعاق أو ارض ستبنى عليها شقة لسكنه. في شراء اإلعفاء يمنح

 ارض يمنح اإلعفاء شريطة بناء الشقة خالل عامين.

 .من اجل الحصول على اإلعفاء هناك حاجة إلى عقد موقع باسم الشخص صاحب اإلعاقة 

 .يمكن الحصول على اإلعفاء مرتين فقط خالل الحياة 
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 جه :طرق التو 

من يشتري حقا في ارض عليه تقديم التصريح على الشراء وطلب اإلعفاء بسبب إعاقته إلى مكاتب ضريبة 

 األرض اللوائية التي يتواجد بها العقار.

( بإرفاق تصريح على 2973الطلب للحصول على اإلعفاء يجب أن يقدم بواسطة استمارة خاصة ) رقم 

 راض ي اللوائية التي يتواجد بها العقار.( ملكاتب ضريبة األ 7002الشراء ) رقم 

 

 األهلية القانونية

 عندما تشترى الشقة على اسم الولد مع إعاقة :

  عاما يحق للمحكمة تعيين وص ي ملن هو غير أهل قانونيا ) أي،  18للقانون، بعد جيل  33حسب املادة

للقانون( أو شخص آخر ال  8بسبب مرض نفس ي أو إعاقة عقلية ال يستطيع االعتناء بنفسه، حسب املادة 

يستطيع بشكل دائم أو مؤقت االعتناء بنفسه، بشكل كامل أو جزئي. هذه اإلجراءات هي مستعادة. إذا ما 

تم تعيين للمحمي وص ي، هو غير مخول على تمثيل املحمي في أي نشاط  قانوني مرتبط بالتسجيل في خجل 

 ( للقانون(.3) 47أصال ) وذلك حسب املادة الذي يجرى حسب قانون  دون أن تصادق عليه املحكمة 

  لقانون األهلية : " في عمل قانوني بين املحمي والوص ي، شريك حياته أو  48أضف إلى ذلك، حسب املادة

قريب منه أو الوص ي، ما عدا الهدايا التي تقدم إلى املحمي، وإجراء قانوني بين املحمي وبين املحمي اآلخر 

أن يمثل املحمي دون أن تقوم املحكمة أو وص ي آخر عيين لهذا الهدف أن  لنفس الوص ي، ال يحق للوص ي

يصادق عليها ". أي، إذا ما رغب األهل مستقبال بنقل الحقوق في الشقة بين الوص ي وإخوته، سيكون ذلك 

 بحاجة إلى مصادقة من قبل املحكمة.

 ن مكان السكن. املحكمة تصدر الطلب إلجراء الصفقة يجب أن يقدم إلى محكمة شؤون العائلة القريبة م

 قرارها حسب مصلحة الولد.

 -  13:00خط مفتوح للتوجهات واالستفسارات حول ضريبة األراض ي : أيام االثنين، األربعاء بين الساعات 

15:00 337-222-800-1. 

  شراء شقة وتسجيلها على اسم الشخص مع اإلعاقة ال يعتبر أمرا تقنيا فقط ولذلك هناك تداعيات

 ونية وعلى ضوء ذلك ننصح أولياء األمور االستشارة في املوضوع مع املحامي.قان

 

  مساعدة في شراء شقة بواسطة إعطاء قرض

 املستحقون للمساعدة في شراء الشقة :

أصحاب مصادقة من قبل مؤسسة التامين الوطني، من قبل وزارة الصحة أو وزارة األمن تشير إلى عجز 

شريطة أنهم % أو أكثر. 75% أو أكثر، أو إعاقة في التنقل بنسبة 75دائم أو درجة عدم مقدرة للعمل ثابت 

 " يفتقدون شقة".
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 في هذا املعنى هو : " يفتقدون شقة"

 له شقة أو جزء من شقة بملكيته. من ال توجد له ولم تكن .1

من يوجد على اسمه شقه، إال أن الشقة غير متوافرة وهي مسكونة من قبل أبناء العائلة من القرابة األولى،  .2

 ال توجد ولم تكن لهم شقة أخرى على اسمهم ولم يحصلوا مساعدة معينة للسكن.

 الطالق.عائلة أو فرد كانت الشقة بملكيتهم نقلت دون مقابل في أعقاب  .3

 

 قيمة القرض تحدد حسب عدة تفاصيل:

الذين  21سنوات الزواج، عدد األوالد ) أعزاب حتى جيل  –. لشخص مع إعاقة الذي يسكن مع عائلته 1

) هم مواطنون ومقيمون في إسرائيل( وعدد  يسكنون مع عائلتهم(، عدد من اإلخوة واألخوات للزوج واالمراة

 أشهر الخدمة في جيش الدفاع أو الخدمة الوطنية ألفراد العائلة.

، ومن اجل تحديد قيمة 21االستحقاق يمنح ابتداء من جيل  –. لشخص مع إعاقة الذي يسكن لوحده 2

ون في إسرائيل( وعدد القرض يؤخذ بعين االعتبار الجيل، عدد اإلخوة واألخوات ) هم مواطنون ومقيم

 أشهر الخدمة في جيش الدفاع أو الخدمة الوطنية .

على أساس هذه املعايير تحدد نقاط االستحقاق التي تترجم إلى مال، حسب مفتاح النقاط في موقع 

 . www.moch.gov.ilاالنترنت التابع لوزارة البناء واإلسكان 

 

 

 ات الحصول على قرض :إجراء

 يمكن الحصول على القرض بواسطة احد فروع بنوك اإلقراض البيتي ) قائمة البنوك مرفق(.

التسجيل إلى البرنامج يجب أن يجرى في احد بنوك اإلقراض البيتي مع عرض املصادقات املرتبطة ملوظف 

 البنك.

  املسجل وبتوقيع الوص ي الذي يعرض عندما يعين ملقدم الطلب وص ي، التسجيل في البنك يكون بحضور

 أمر تعيين الوص ي.

 

 

 

http://www.moch.gov.il/
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 املصادقات والشهادات تشمل :

  عاما الذين  18بطاقة هوية ) تشمل تصوير امللحق بتفصيل األوالد وصور هويات األوالد العزاب فوق جيل

 يسكنون مع أهلهم وشهادة حمل من الشهر الخامس واعلي(.

 ي آخر يشير إلى الحالة االجتماعية.شهادة زواج / طالق أو كل مستند رسم 

 .)شهادة قادم ) للقادمين الجدد 

 .شهادة عن الخدمة في جيش الدفاع أو الخدمة الوطنية 

  75شهادات عن اإلعاقة : شهادة من مؤسسة التامين الوطني، على نسبة العجز.% 

 

 استئناف :

لجنة االستئناف في وزارة  رفض طلب الحصول على مساعدة في شراء شقة يمكن تقديم استئناف أمام

 البناء واإلسكان.

  : يجب استشارة محام ملم بحقوق املحميين حول ملكية شقة، وذلك ملنع احتمال عدم بيع لالنتباه

 الشقة املسجلة على اسم الولد الذي يعاني من التوحد مستقبال.
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 صناديق المرضى

 إعفاء من الدفع

الحاصلون على مخصصات عجز دائم يستحقون إعفاء من الدفع مقابل زيارة طبيب داخلي ومنهي،  

 ومقابل زيارة للمستشفى وفي معاهد وعيادات خارجية.

 اإلعفاء يعطى بشكل أوتوماتيكي حسب قوائم تنقل من قبل مؤسسة التامين الوطني.

 .02 -6462000لتامين الوطني، هاتف: لالستفسار يمكن التوجه إلى مجال التسجيل والتخصيص في ا

ينصح الفحص أمام التأمينات املكملة والعالجية لصناديق املرض ى املختلفة حقوق تمويل واسترجاعات 

 مختلفة.

 عالجات أسنان بالتخدير

، ُيشمل التخدير العام ألغراض عالجات تعميم الدائرة الطبيةبناء على قانون التأمين الصحي القطري و 

، فقط في حاالت خاصة ال يتيح فيها الوضع الصحي للمؤمن إجراء عالجات 'سلة الصحة'األسنان في 

 أسنان، إال بالتخدير العام. 

شمل شريحة التوحديين في التعريف املذكور ولذلك أصبح ساريا استحقاق للخضوع للتخدير 
ُ
حيث ت

 ج األسنان. العام أثناء إجراء عال 

شمل في هذا االستحقاق. إنتِبهوا!
ُ
جرى أثناء التخدير، ال ت

ُ
 إن عالجات األسنان نفسها، التي ت

 إلى من يتم التوجه؟

 يجب التوجه إلى عيادة املؤمن للحصول على تفاصيل.

 مسبقا. 17إذا تقدمتم للخضوع للعالج في مستشفى فعليكم تقديم نموذج إنتِبهوا! 

 
 داعم وبديل ألشخاص أصحاب إعاقةأجهزة اتصال 

ِملت في  2015إعتبارا من سنة 
ُ
حواسيب اتصال داعم وبديل. فيكون الحاسوب مخصصا  'سلة الصحة'ش

ألشخاص ال يستطيعون القيام باالتصال الكالمي وال يستطيعون االستعانة بأجهزة إخراج صوتي/ألواح 

 اسيب االتصالية االتصال الفعال.    صور/حواسيب لوحية، ألغراض االتصال، ستؤمن لهم  الحو 

 :مستندات مطلوبة

مستندات طبية من الطبيب املعالج أو طبيب آخر تتضمن تشخيصا دقيقا ومعلومات طبية ذات  . أ

 صلة.

تقرير أدائي ألخصائي ألمراض النطق واللغة محيل )يكون أخصائي ألمراض النطق واللغة محيل  . ب

ن، ولكنه يمكن الحصول على  هو أخصائي ألمراض النطق واللغة عن صندوق املرض ى املؤِمّ

تقرير أيضا من أخصائي ألمراض النطق واللغة في أطر عنائية مثل مستشفيات، وأطر إلعادة 

 تربوية(.  التأهيل، وأطر 

حيث يجب تقديم الطلب إلى "الوحدة القطرية ألجهزة إلعادة التأهيل والتنقل" عبر عنوان البريد 

 اإللكتروني:  

nayadut@moh.health.gov.il ,أو عبر البريد: الوحدة القطرية ألجهزة , 5655985-02: أو عبر فاكس

واح موزيس إلعاد
ُ
 ، تل أبيب,15ة التأهيل والتنقل، شارع ن

mailto:nayadut@moh.health.gov.il
mailto:nayadut@moh.health.gov.il
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 مرافقة شخص ذي إعاقة –قانون ابدال مرض 

رعاية ومرافقة بكلتا الحالتين : في احيان متكررة يحتاج الولد ذو اإلعاقة رعاية ومرافقة بسبب اعاقته. 

يات شبه طبية لغرض الخضوع لعنايات او لغرض تلقي خدمات خاصة مطلوبة بسبب االعاقة، مثل عنا

 او خدمات داعمة أخرى، مثل التوجه إلى أطباء.

فبالتالي، فان والدا لولد ذي اعاقة يضطر أحيانا عديدة ألن يتغيب عن مكان عمله عددا كبيرا من األيام. 

ومن اجل إيجاد التوافق  بين حقوق الوالد العامل وبين حاجات املشغل، فقد قرر في قانون ابدال املرض ) 

 ب إن: 1، في الفقرة 1993 -بب مرض ولد (، سنة ت.ش.ن.جتغيب بس

)أ( ان والدا لولد ذي إعاقة يعمل سنة على األقل في نفس مكان العمل يستحق الحصول على ما اقصاه 

يوما سنويا لصالح التغيب من اجل تقديم املساعدة الشخصية للولد الذي تم تشخيصه والذي يجبر  18

امره على تغيب الوالد عن مكان العمل. وستستغل هذه األيام على حساب األيام املرضية املتراكمة للوالد 

 حسب اختيار الوالد. –العامل أو على حساب ايام اإلجازة خاصته 

يوما إضافيا من التغيب لهذه األسباب طاملا لم يكن هناك شخص آخر  18لد ما اقصاه )ب( يستحق الوا

)والد( قد استغل حقه في تخصيص هذه األيام للمساعدة التي توجب التغيب عن العمل في حالة توفر 

 الشروط التالية :

 .ان الزوج/ة ي/تعمل ولم ي/تتغيب عن عمله/ها ملرافقة ورعاية الولد 

 ة عامال/ة مستقل/ة ولم ي/تتغيب عن مكان عمله/ها لغرض مرافقة ورعاية ي/تكون الزوج/

 الولد.

 .والد وحيد 

 .يخضع الولد ذو االعاقة لحضانة الوالد الحصرية 

. وفي يتمكن الوالد من التغيب ايضا ملدة اجزاء من األيام وال يتوجب التغيب يوما كامال عن العمل)ج( 

 الوالد حسب ساعات تغيبه.هذه الحالة، ستحتسب مدة تغيب 

اليوم األول . )د( يستحق العامل صرف ابدال مرض، لغرض توفير مساعدة شخصية لولده، ابتداءا من 1

. ويصرف هذا املبلغ ايضا في حالة التغيب ملدة جزء من يوم العمل، وعند هذه الحالة، منالتغيب

 سيحتسب حسب ساعات تغيب العامل.

 -ساعة اضافية سنويا )في حالة الوظيفة الكاملة او اقل من ذلك 52. )ه( سيستحق الوالد الحصول على 2

، والتي وذلك باالضافة أليام املرض التي تكون للعامل حسب القانون بالنسبة الى جزئية وظيفته(، 

يمكن ايضا مها. و لم يستغلها فال يمكن تراك سيتمكن من استغاللها فقط لغرض العناية بالولد. واذا

استغالل ذلك بساعات وتقاض ي اجر عن كل تغيب، ابتداءا من اليوم األول. واذا كان الوالد هو والد وحيد 

يتمكن العامل ايضا من استغالل األيام العائدة للزوج/ة؛ وذلك  -او لم ي/تستغل الزوج/ة تلك األيام

 حسب حجم الوظيفة للوالد.  

 ي اعاقة، بدون انحصار لعمر ما.* يسري القانون على كل شخص ذ
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 تشغيل عامل أجنبي

 االستحقاق :

 منح استحقاق تشغيل عامل أجنبي لبالغ هو بحاجة ملعالج سريري يعمل بوظيفة كاملة على األقل.

 

 ملن االستحقاق ؟

 شخص حدد له استحقاق ملخصصات خدمات خاصة في مؤسسة التامين الوطني.

خاصة بسبب ارتفاع دخله أو بسبب انه اختار مخصصات تنقل  ) من رفضت دعواه ملخصصات خدمات

يحق له طلب " تجديد النقاش" في موضوعه في مؤسسة التامين الوطني من اجل الطلب للحصول على إذن 

 تشغيل عامل أجنبي(.

 

 ملن التوجه :

 الداخلية. عالج موضوع العمال األجانب يجرى من قبل هيئة السكان والهجرة ومعابر الحدود في وزارة 

 إجراءات تشغيل عامل أجنبي تشمل :

تقديم الطلب إلى وحدة املساعدة في وزارة التجارة والصناعة والتشغيل من اجل الحصول على إذن مبدئي  (1

شركات  –لتشغيل عامل أجنبي ) يمكن تقديم الطلب بشكل فردي أو عن طريق املكاتب الخاصة املخولة 

 أجنبي (.القوى البشرية مخولة تشغيل عامل 

توجه إلى مكتب خاص مخول لتشغيل عامل أجنبي الختيار العامل وطلب تأشيرة دخول له في وزارة  (2

 الداخلية.

 

 املستندات املطلوبة :

 من اجل الحصول على إذن تشغيل مبدئي لعامل أجنبي : (1

 ا. يجب تعبئة االستمارات الثالث التالية ) مرفق ملحق ج( :

 ى إذن تشغيل عامل أجنبي أو تمديد إذن قائمطلب الحصول عل –*استمارة ا 

 تعهد مشغل -*استمارة ب  

 تصريح تنازل عن السرية الطبية. –*استمارة ج 

 ب. لكل طلب يجب إرفاق املستندات التالية :

 _ مصادقة على تسديد رسوم الطلب ) الطلب الذي يقدم دون مصادقة على دفع الرسوم يعاد إلى املرسل(.
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ة + ملحق املعالج ) وال "مشغل"، إذا ما لم يكن املعالج قادرا على تعبئة واجباته كمشغل _ نسخة عن الهوي

 لعامل أجنبي(.

 إذا ما كان املعالج محميا، يجب إرفاق مصادقة على الوصاية. -

مصادقة على استحقاق مخصصات خدمات خاصة تنقل مباشرة من قبل مؤسسة التامين الوطني إلى  -

ساعدة وال توجد حاجة إلرفاقه إلى الطلب املقدم إلى الوحدة، شريطة توقيع فرع امل –وحدة التصاريح 

 مقدم الطلب على كتاب تنازل عن السرية الطبية املرفق إلى استمارة الطلب.

 ج. لطلب تمديد إذن قائم أضف إلى ذلك يجب إرفاق:

 تصوير تأشيرة مكوث للعامل األجنبي املشغل حسب التصريح ) من جواز السفر(.

 

 االستمارات والتصاريح املطالب بها يجب أن ترسل إلى وحدة املساعدة، فرع الرعاية:

 02-4/6229813، عمارة مغدالهاعير، هاتف:13طابق  34شارع بن يهودا  –أورشليم القدس 

 .03-6/5125422، هاتف :66089طابق د"فميكود :  53شارع طريق شلومو  –تل ابيب 

 .04 – 4/8606703، هاتف 31003، ميكود:109تسيم، ص.ب.  ، عمارة7شارع بال يام –الشمال 

 .08-6253017، عمارة مشوبيت، طابق ب، املنطقة الصناعية عومر، هاتف :12شارع الوموت  –الجنوب 

 

 .الحصول على التصريح يستمر شهرين ويرسل بالبريد

 

عامل أجنبي ) واحد أو ( بعد الحصول على املصادقة يجب التوجه إلى املكتب الخاص املخول لتشغيل 2

أكثر( وفحص تفاصيل حول العاملين املناسبين املتواجدين في البالد مع تصريح وشاغرون للعمل أو، 

بالتناوب، عاملون يتواجدون حاليا في بالدهم األصلية ويرغبون العمل من هذا النوع. عندما يتم العثور 

ى قسم التأشيرات في وزارة الداخلية من اجل على العامل املناسب على شركة القوى البشرية التوجه إل

 إصدار تأشيرة عامل من اجل  مكوثه وعمله في البالد.

  العمال يصلون إلى البالد، في اغلب األحيان، مع عبرية بمستوى أساس ي، بعد تأهيل يستمر عدة أشهر في

لى ويحتمل أن تتخذ فترة بالد األصل. يمكن طلب عامل أجنبي يطقن العبرية بطالقة إال إن األجر سيكون أع

 أطول للعثور على العامل املناسب.

 رة حسب العائلة القانون ال يسمح مشاركة عائلتين في تشغيل عامل واحد الن العامل يحصل على تأشي

 ينوي العمل.املعينة التي معها 
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 معلومات مهمة في أعقاب تغيير طريقة التشغيل :

  .ال يحق ملكتب خاص جباية أي مبلغ معين من الوالد املشغل / من العامل األجنبي بسبب تقديم التسجيل

ش.ج. شهريا من قبل املشغل مقابل الخدمات التي هي ملزمة أن تزودها : زيارات  70يحق للمكتب جباية 

د سريان تصاريح دوريه، مساعدة في إيجاد حلول ملشاكل تشغيل، مساعدة في ترتيب تأمينات وتمدي

 وتأشيرات الخ.

  ش.ج. من املشغل في حالة الوساطة / وضع عامل أجنبي جديد للعمل  2000يحق للمكتب جبايه حتى

 لديه.

  على املشغل إعطاء تقرير للمكتب. –إذا ما فصل املشغل عامله أو ترك العامل املشغل 

  توظيف جديد من قبل املكتب.إذا ما استوعب املشغل عامال جديدا، عليه أن يحصل على كتاب 

 .ال يمكن تمديد تأشيرة عمل دون أن يتسجل العامل واملشغل كما ورد 

 

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

WWW.MOITAL.GOV.IL/OVDIMZARIM 

على معلومات مسجلة أو رد إلي هاتفي من خالل خط املعلومات القطري، قسم تصاريح يمكن الحصول 

 1-700-707-147املساعدة، رقم :

 

 

  

http://www.moital.gov.il/OVDIMZARIM
http://www.moital.gov.il/OVDIMZARIM
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 الوصاية

 االستحقاق :

 وهم " الوص ي الطبيعي" له. –، يتواجد تحت مسؤولية أهله 18القاصر، الذي لم يصل بعد إلى 

إجراءات قانونية مثل التوقيع على عقد أو مصادقة على الولد ال يستطيع اتخاذ قرارات لوحده أو تنفيذ 

 18العالج الطبي. األهل ينفذون له األعمال ويتخذون بدله القرارات. في لحظة وصول الشخص إلى جيل 

عاما يصبح شخصا بالغا الذي يقف بحد ذاته. ويتحول حسب القانون لصاحب املسؤولية القانونية بكل 

ى عقود، تنفيذ شراء، التوقيع على مصادقة على عملية، املثول للقانون ش يء.  يستطيع هو التوقيع عل

عاما ممنوعون من تنفيذ كل عملية مكانه، أو اتخاذ قرارات  18التوقيع على تصريح خطي. أهل الولد ابن 

 مكانه.

بشكل عام يدور الحديث عن إجراءات عادية وطبيعية، بحيث يتحول الولد إلى بالغ. في حاالت كون 

، إال انه 18شخاص لهم حاجات خاصة مثل اشخاص ذوي توحد، فرغم أن الشخص قد وصل إلى جيل األ

تكون له الصالحيات القانونية  – وص ي –بشكل عام ال يستطيع أن يهتم بنفسه ويجب تعيين شخص آخر 

لالهتمام باحتياجاته، اتخاذ القرارات له والعمل ألجله، ومكانه. الوص ي مخول القيام بكل ما هو مطلوب 

 بمصادقة املحكمة ) مثل شراء وبيعتنفيذ مهامه، ولكن توجد أعمال معينة التي هو مخول القيام بها فقط 

 أراض(.

 

 ملن نتوجه ؟

أن تعين وصيا. في حالة طلب األهل لتعيينهم اوصياء على الشخص الذي يعاني من  يحق فقط للمحكمة

 .محكمة شؤون العائلة، الطلب يقدم إلى 18التوحد الذي وصل إلى جيل 

 

 متى يتم تعيين وص ي ؟

في حالة، اخذ االنطباع من قبل املحكمة أن الشخص، الذي له يطلب تعيين وص ي، )"املحمي"( ال يستطيع 

 االهتمام بأموره أو لجزء منها وان تعيين شخص مسؤول عليه سيكون ملصلحته ويحافظ على حقوقه.

إذا ما كان يعاني من مشاكل نفسية آو إعاقة  فاقد لألهليةاملحكمة تستطيع أن تحدد أن الشخص هو 

فاقد للوعي عقلية التي تؤدي أن يكون غير قادر بشكل كامل االهتمام بأموره. الشخص الذي حدد بشأنه 

معنى األمر انه ال توجد له أي مسؤولية أو أهلية قانونية وهناك حاجة للحصول على موافقة الوص ي لكل 

عملية قانونية في كل مجاالت الحياة. يمكن تعيين وص ي دون اإلعالن عن الشخص كفاقد لألهلية. في هذه 

. يمكن تعيين وص ي لألمالك فقط أو الحالة على املحكمة تعريف الحاالت التي يكون بها الوص ي مسؤوال

ذي التوحد من املفضل دراسة اإلعالن عليه  –وص ي على الجسم أو االثنين معا. في حالة الشخص املحمي 

 كفاقد لألهلية.
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 من يمكن أن يعين كوص ي ؟

 –حسب القانون يمكن أن يعيين كوص ي، كل شخص، قريب لعائلة املحمي، محام آو شخص آخر، شركة 

ث بها املحمي، صندوق، جمعية وما شابه أو الوص ي العام الذي هو ممثل املستشار القانوني مؤسسة يمك

في كل ما يتعلق بمواضيع التوصية. بشكل عام، تمنح أفضلية ألقرباء العائلة للمحمي أن يعينوا أوصياء. 

ب أن الحديث عن إذا ما لم يكن ذلك ممكنا يمكن تعيين إحدى الجهات األخرى. من املهم املعرفة انه بسب

 مهام تطلب التزاما كبيرا، استثمارا ومسؤولية، ال تعيين املحكمة وصيا إال من وافق على ذلك.

 

 كيف تقرر املحكمة من يعيين كوص ي ؟

املحكمة تعيين وصيا من تعتبره األكثر مالئمة لذلك، في الظروف املعينة، ملصلحة املحمي. من واجب 

ي والعمل حسب مصالحه. يحق للمحكمة أن تعيين عددا من األوصياء، املحكمة أن تهتم، بمصلحة املحم

الذين يظهرون مناسبين ملصلحة املحمي. يمكن للمحكمة أن تستمع إلى موقف أقرباء املحمي وإذا كان ذلك 

ممكنا، أيضا إلى موقف املحمي نفسه. ) في رأي العديد من األهل يدور الحديث عن وضع محرج ومخزي، 

عاما اهتموا بحاجات ابنهم/ابنتهم. من املهم  18منهم "إثبات" أنهم أهل جيدون، بعد طوال من انه يطلب 

التذكر أن ذلك من واجب املحكمة أن تفحص أن الوص ي املقترح، هو الشخص األكثر مناسبا ملعالجة 

 الوص ي(.

 

 

 

 من يمكن له أن يقدم طلبا لتعيين وص ي ؟

املستشار القانوني للحكومة أن يقدم طلبا لتعيين وص ي، ) في هذه يحق ألقرباء عائلة املحمي أو ممثل 

الحالة بشكل عام يكون ذلك بتوجه عامل اجتماعي يعالج املحمي بواسطة ممثل املستشار القانوني لوزارة 

 الرفاه(. يمكن تقديم الطلب مباشرة إلى املحكمة أو بواسطة محام.

 

 حيي كفاقد لألهليةمتى يقدم الطلب لتعيين وص ي واإلعالن عن امل

عاما.  18ينصح تقديم طلب اإلعالن عن املحمي كفاقد لألهلية وتعيين وص ي له مع اقتراب الوص ي إلى جيل 

عاما ينصح إرفاق طلب التعيين كوص ي مؤقت، حتى أن تقرر  18إذا ما قدم الطلب بعد أن أنهى املحمي 

 املحكمة بالطلب.

 

 كيف نقدم الطلب ؟

 يكون كتابيا. على مقدم الطلب أن يفصل في الطلب : لألهلية اإلعالن عن فاقدطلب 

 ،اسم، عنوان ورقم هوية من يطلب اإلعالن عنه فاقد لألهلية 
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 صورة هوية مقدم الطلب + املحمي 

 ،أسباب تقديم الطلب، األهمية بها ملقدم الطلب 

  الحقائق التي ترد في تصريح مشفوع بالقسم ) مصادق عليه أمام محام(، ملقدم الطلب للمصادقة على

 الطلب، التصريح الخطي يجرى أمام محام في املحكمة، العملية مناطة بالدفع.

 .تقرير طبيب ) عامل نفس ي / طبيب العائلة( عن الوضع الصحي ملن يطلب اإلعالن عنه فاقد لألهلية 

 ق و(،، على مقدم الطلب أن يفصل في طلبه ) ترفق مستندات، ملحيكون كتابيا تعيين وص يطلب 

 ،اسم، عنوان ورقم هوية املحمي واألسباب لتقديم الطلب لتعيين وص ي 

 ،تصريح مشفوع بالقس) مصادق عليه أمام محام(، للمصادقة على الحقائق التي ترد في الطلب 

  اسم وعنوان الوص ي املقترح، وموافقة كتابية ليكون وصيا. إذا ما طلب احد الوالدين ان يعيين كوص ي– 

 فقة من الوالد اآلخر الذي ال يعارض التعيين.يجب إرفاق موا

  تقرير من طبيب نفس ي أو طبيب العائلة يفصل وضع املحمي. يجب على التقرير أن يشمل تطرقا إلى سؤال

إذا ما كان الشخص قادرا / غير قادر بشكل كامل / جزئي لالعتناء بأموره، ومدى مقدرته على فهم معنى 

ملوضوع. من املهم اإلصرار انه في حالة محمي ال يستطيع اإلعراب عن رأي، في التعيين واإلعراب عن رأيه في ا

 التقرير يكتب صراحة أن " املشار إليه ال يستطيع اإلعراب عن رأيه حول التعيين".

  قرارات لجان التوظيف في موضوع  –من املفضل إرفاق تقرير من عامل اجتماعي، وإذا كان ذلك ممكنا

 املحمي.

 طلب إلى محكمة شؤون العائلة في مجال صالحياتها يوجد مكان سكن املحمي. في املاض ي كان يجب تقديم ال

نسخ، اآلن وحسب معرفتنا يجب إرفاق نسخة واحدة فقط التي تنسخ عبر  4-من الواجب تقديم الطلب ب

 الحاسوب.

املحكمة ) إذا ما قدم فتح امللف منوط بدفع رسوم املحكمة ودفع مقابل التصريح الخطي أمام  املحامي في 

 الطلب بشكل شخص ي(.

بعد فحص الطلب والحصول على موقف املستشار القانوني للحكومة في وزارة الرفاه والوص ي العام بشكل 

عام تصدر املحكمة أمرا لتعيين مقدم الطلب كوص ي. أحيانا تطلب وزارة الرفاه إجراء تقرير عن مقدم 

 قبل إبراز موقفه.الطلب واملحمي من اجل اتخاذ الطابع، 

 ما هي الواجبات التي تلقى على الوص ي ؟

بعد الحصول على  أمر الوصاية على الوص ي االهتمام باملحمي وكل حاجاته وإدارة أمواله وأمالكه، إذا 

 كانت.

خالل ثالثين يوما من يوم التعيين، على الوص ي أن يقدم إلى الوص ي العام، تفصيال لكل األمالك  -تقرير

لمحمي. الحقا على الوص ي إدارة حساب منتظم لكل أمالك الوص ي، مدخوالت ومصاريفه. أضف والديون ل
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إلى ذلك، على الوص ي تقديم على األقل مرة في العام تقريرا إلى الوص ي العام على وضع األمالك، املصاريف 

 واملدخوالت الخاصة باملحمي.

ل املحمي، التي ليست ضرورية له للمصاريف : على الوص ي االهتمام باستثمار أموا إدارة أموال املحيي

 اليومية بحيث يحتفظ على قيمتهم ال بل تزيد.

إذا ما كانت للمحمي أمالك تدار بشأنها دفاتر لتسجيل حقوق ملكية، )بشكل عام  –إدارة أمالك املحيي 

وذلك لكي أمالك أراض ي مثل شقق وما شابه(، على الوص ي أن يهتم ان تسجيل مالحظة على تعيينه كوص ي. 

 يعرف كل شخص يتصفح دفاتر السجل انه ال يمكن تنفيذ صفقة في األمالك  إال بواسطة الوص ي.

 معلومات إضافية :

حول مهام الوص ي وديونه باتجاه املحمي، أمام املحكمة وأمام الوص ي العام يمكن الحصول من قسم 

محاسب  –اإلشراف على الوصاية  اإلشراف على الوصاية في مكاتب الوصاية العامة : مسؤول قطري على

 .02-5311612، هاتف : 216السيدة جيتيت سار شالوم، اورشليم القدس، شارع يافا 

 –شرح إضافي يمكن الحصول عليه من موقع الوصاية العامة 

http://index.justice.gov.il/Units/ApotroposKlali/Departments/ApotroposKlali/Apotropos_Pi

kuach/Pages/pikuch-apotropus.aspx 

 

 –استمارات حديثة يمكن إنزالها من موقع املحاكم 

http://elyon1.court.gov.il/heb/forms/8.pdf 

 

 وأيضا في صفحة التعليمات للمرشح للتعيين كوص ي 

http://www.patent.justice.gov.il/NR/rdonlyres/DE90D267-4DA7-4E3F-B473-

E64481B721FD/0/paptklaliheb.pdf 

 

 

 حمي :وأيضا في صفحة التعليمات للوص ي على امل

 

http://index.justice.gov.il/Units/ApotroposKlali/Departments/ApotroposKlali/Apotropos

_Pikuach/Pages/hanhayothasuyhe.aspx 

http://www.jerusalem.muni.il/jer_sys/publish/files/26559/85212113819.pdf 

 

 

http://index.justice.gov.il/Units/ApotroposKlali/Departments/ApotroposKlali/Apotropos_Pikuach/Pages/pikuch-apotropus.aspx
http://index.justice.gov.il/Units/ApotroposKlali/Departments/ApotroposKlali/Apotropos_Pikuach/Pages/pikuch-apotropus.aspx
http://elyon1.court.gov.il/heb/forms/8.pdf
http://elyon1.court.gov.il/heb/forms/8.pdf
http://www.patent.justice.gov.il/NR/rdonlyres/DE90D267-4DA7-4E3F-B473-E64481B721FD/0/paptklaliheb.pdf
http://www.patent.justice.gov.il/NR/rdonlyres/DE90D267-4DA7-4E3F-B473-E64481B721FD/0/paptklaliheb.pdf
http://index.justice.gov.il/Units/ApotroposKlali/Departments/ApotroposKlali/Apotropos_Pikuach/Pages/hanhayothasuyhe.aspx
http://index.justice.gov.il/Units/ApotroposKlali/Departments/ApotroposKlali/Apotropos_Pikuach/Pages/hanhayothasuyhe.aspx
http://www.jerusalem.muni.il/jer_sys/publish/files/26559/85212113819.pdf
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 جمعية وصاية للمصابين بالتوحد قد اسست من قبل الوت:

ص السبب في اعاقتهم كما يعود الى التوحد، وتكون مستعدة توفر الجمعية خدماتها ألوالد 
ّ
وبالغين قد شخ

 لتتعين وصية، حسب القانون، عند استالم امر من املحكمة.

وتعتبر  الجمعية بمثابة وصية على الجسم والنفس، وفي حالة اللزوم وبناء على طلب، تتمكن من ادارة 

 ممتلكات الخاضع للحماية، بموجب قرار املحكمة.

 التوجه الى الجمعية:

 074-7047891فاكس:  074  - 7047891هاتف: 

 info@autropsut.org.ilعنوان بريد الكتروني: 

 عنوان: جمعية الوصاية للمصابين بالتوحد التي قد اسست من قبل الوت

 ، رمات غان.35 جابوتينسكي 2ميغدليههاتؤوميم )ابراج التوائم( 

-15:30. يوم الثالثاء: 16:30-8:00ساعات استقبال الجمهور )بالتنسيق مسبقا(: يوما األحد، األربعاء: 

20:00 

 قائمة محاكم شؤون العائلة :

 6950505-04املركز التجاري فاكس:  –محكمة شؤون العائلة في كريات شمونه

 6467817-04، فاكس: 16000املسكوبية، الناصرة شارع العين، –محكمة شؤون العائلة في الناصرة 

 6722673-04  ، فاكس:6722221-04، هاتف 14275طبريا  1طريق تسيونوت -محكمة شؤون العائلة في طبريا

 8660079-04فاكس:  33105حيفا  2شارع بياليك -محكمة شؤون العائلة في حيفا

 7474715-09فاكس:  7763200-09هاتف  44101 14شارع تشيرنيخوفسكي  – محكمة شؤون العائلة في كفار سابا

 6100887-03  ، فاكس:03-6100800، هاتف: 52511رمات غان  38شارع بن غوريون  –محكمة شؤون العائلة في رمات غان

 5110227-02، فاكس: 5010222-02، هاتف: 95156اورشليم القدس  12شارع بيت هادفوس  –محكمة شؤون العائلة في اورشليم القدس

 9425605-03هاتف : فاكس:  75100 5شارع يسرائيل غليلي  –حكمة شؤون العائلة في ريشونلتسيومم

 ، هاتف: 77370، اشدود´شارع موردي هاغيتؤت، حي ب –محكمة شؤون العائلة في اشدود

 8514044-08، فاكس: 08-8514041

 6470369-08كس: ، فا84102بئر السبع  5شارع هاتكفا  –محكمة شؤون العائلة في بئر السبع 

 6375507-08فاكس:  3طريق يوتم  -محكمة شؤون العائلة في ايالت

mailto:info@autropsut.org.il
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 الخدمة العسكرية

مثل جميع املرشحين لتأدية الخدمة العسكرية، يستلم عموما أيضا شباب مصابون بأي من االضطرابات 

 املندرجة ضمن طيف التوحد، خطاب توجه من جيش الدفاع.

وينقل التأمين الوطني إلى جيش الدفاع معلومات طبية عن املرشح لتأدية الخدمة العسكرية املصاب بأي 

من االضطرابات املندرجة ضمن طيف التوحد، وذلك بموجب قانون الخدمة العسكرية. حيث قد تؤثر 

 املعلومات الطبية املحصول عليهاعلى عملية التجنيد ومسار الخدمة.   

ن الرسائل يبعثها الجيش إلى مرشحين لتأدية الخدمة العسكرية مصابين بأي من االضطرابات ثالثة أنواع م

 املندرجة ضمن طيف التوحد:

 

استدعاء إلى لجان طبية بحضور املرشح لتأدية الخدمة العسكرية، مع إرفاق طلب بنقل أحدث  .1

 مستندات طبية.

استدعاء إلى لجان طبية تنظر في اإلعفاء )ليس بحضور املرشح لتأدية الخدمة العسكرية(، مع إرفاق .2

 طلب بنقل أحدث مستندات طبية. 

رسالة إعفاء أوتوماتي. وفي هذه الحالة، إذا كان املرشح لتأدية الخدمة العسكرية معنيا بالتطوع، فعليه .3

 التوجه الفاعل إلى مكتب التجنيد.

وسلطات جيش الدفاع، هناك إمكانية للحصول على  'ألوت'افة لذلك، في إطار تعاون أقيَم بين وباإلض

تجنيد )مسبقا( أول عن تالميذ يكونون مشخصين بأي من االضطرابات املندرجة إعفاء من استالم أمر 

وبصفته اء. أبمن جانب ويأتي كثمرة ملبادرة  ياالتجريبي إراد ضمن طيف التوحد. حيث يكون هذا املشروع

يكون منوطا باختيارهم ويجعل رغبتهم ومبادرتهم ملزمتين. فال يكون هناك أي واجب للمشاركة في هذه، 

املشروع التجريبي. وإن والدا سوف ال يختار املشاركة الفاعلة في املشروع التجريبي، سيستلم أمرا أول أو 

 .3529* صيل يمكن التوجه على الهاتف إلى خطاب توجه إلى ولده، كما كان الحال عليه حتى اآلن, وللتفا

 

 :في أي حالة ُيطلب منكم تقديم مستندات، تكون املستندات هي

 تشخيصات. 1
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 كتاب حديث وأصلي من طبيب يصدق على التشخيصات. . 2

 ملخص قرارات التأمين الوطني. 3

 بإطار للتربية الخاصةاإللحاق تقرير ملخص للجنة . 4

مستند يبين بالتفصيل طلب اإلعفاء مع إرفاق طلب بإجراء العملية غيابيا + تفاصيل مثل: اإلسم . 5

 الكامل للفتى/للفتاة + رقم بطاقة الهوية + رقم هاتف لألباء.  

 

 إمكانيتا تجنيد لفتى/لفتاة مصاب/ة بأي من االضطرابات املندرجة ضمن طيف التوحد:

، تحت 45بروفيل طبي يتم الحصول على  -أداءات بمستوى عال  جدا()عن  مسار من التجنيد اإللزامي

 .فئة خلل نفس ي

من ال يستوفي املذكور في مادة أ أعاله، يحصل على إعفاء من الخدمة العسكرية، فُيدعى  -مسار تطوعي

 للتطوع.

  مسار الخدمة العسكرية اإللزامية

ر أن المرشح لتأدية الخدمة األمنية )العسكرية( يستطيع تأدية الخدمة في جيش الدفاع اإلسرائيلي،  إذا ُقر ِّ

نفسية، ومقابلة -اختبارات فنيةفسُيطلب منه الخضوع إلجراءات التجنيد الكاملة في مكتب التجيد بما فيه 

  شخصية وفحوصات جسمانية.

ذا كان المرشح للخدمة األمنية مصابا نقص االنتباه، فيوصى بحرارة بخلل تعلمي أو يعاني من مشاكل  وا 

لكي  الخاص بالقدرات التعلِّمية إلى الجهات المعنية، قبل الوصول إلى مكتب التجنيد،بنقل التشخيص 

التي تناسبه حسب المعايير المرعية في  تأدية الخدمةمن  الخيارات المالئمةيحصل على أقصى معدل من 

  جيش الدفاع اإلسرائيلي.

 

  الخدمة العسكرية

كل جندي يتم تجنيده إلى الخدمة العسكرية ملزم باالبتداء، وخالل االبتداء سيحصل على السالح.  

ال يمنح بشكل مؤكد االستحقاق للتعيين القريب من البيت، إال انه يلزم القائد بالسماح  45تصنيف 

 ي.للجندي الخروج إلى البيت على األقل مرتين في األسبوع في نهاية يوم النشاط العسكر 
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تعيين املجموعات النوعية الذي يحدد للفتية الذين تم تشخيصم على األغلب منخفض، وأيضا التصنيف 

 األمني ال يعتبر مرتفعا لذلك فان التعيين يكون فقط ملهام معينة. 

من املهم اإلشارة انه بعد تحديد املجموعات النوعية التعيين يكون من قبل الثلث، الذي ال يحصل على 

حول وضع الفتى، وال يوجد احتمال للتدخل في التعيين أو السيطرة  من سيكون القائد أو معلومات 

 األصدقاء للوحدة واالبتداء للفتى.

 

 

 إجراءات التطوع لجيش الدفاع

. إمكانية التطوع ممكنة فقط في إعقاب الحصول على إعفاء من الخدمة. عملية التطوع تتواصل فترة 1

من الزمن، لذلك يفضل تقديم طلب التطوع فورا مع الحصول على اإلعفاء. يجب التوجه إلى مكتب 

قديم طلب على املتطوعين وتاملسئول / ة  –التجنيد القريب من مكان السكن، التوجه إلى قسم الفرد 

 .7388880-03 التطوع

 . بعد تقديم الطلب هناك عدد من اإلجراءات في مكتب التجنيد يجب أن تجرى :2

اختبارات نفسانية تقنية، مقابلة خاصة ) إذا ما لم تجرى في األمر األول(، لجنة طبية أخرى وتدقيق 

ين يستمر شهرين من يوم تقديم التفاصيل. انتهاء اإلجراءات في املكتب ونقل امللف إلى زاوية املتطوع

الطلب. في حالة تشخيص مع تصنيف نفس ي، عليه عبور إجراء آخر وهو النقل إلى مركز الصحة النفسية 

وتوقيع يمكن إنهاء اإلجراءات في مكتب التجنيد. في هذه املرحلة يفحص املرشحون بتقدير نفس ي آخر. بعد 

 قبل نقله إلى الجهة الطبية.أن يعاد امللف من املكتب عليه عبور توقيع آخر 

 . امللف ينتقل من مكتب التجنيد إلى معالجة شعبة املتطوعين في ميتاف ) إدارة التجنيد واملراقبة(.3

خالل عدة أيام ينقل امللف إلى الجهة الطبية املخولة، من اجل دراسة الطلب. إذا ما صادق املشار إليه 

إلى لجنة متطوعين. فترة االنتظار حتى دعوته إلى اللجنة هي بين على استمرار إجراءات التطوع يدعى الفتى 

 ثالثة إلى أربعة شهور.

إذا ما طلبت مستندات أخرى ) املستندات األخرى التي يمكن أن تطلب هي طبية عامة إذا ما كانت هناك 

من اجل مشاكل طبية أخرى( قبل توجيه الدعوة إلى اللجنة حسب تعليمات الطبيب، هناك حاجة لنقلهم 

إمكانية الحصول على دعوة إلى اللجنة. بعد الحصول على املواد املطالب بها، امللف ينقل إلى طبيب يفحص 

 مجددا موضوع الدعوة إلى لجنة. فترة االنتظار إلى اللجنة تستمر حسب الطلبات.

. عليه أن يدرج بالتوافق مع نقل امللف إلى الجهة الطبية املخولة، ترسل إلى بيت املرشح أسئلة أفضلية

 املهام وإعادته إلى دائرة املتطوعين خالل أسبوعين.

يقرر في لجنة املتطوعين إذا ما كان املرشح يستطيع للتطوع من  –. توجيه الدعوة إلى لجنة متطوعين 4

 ناحية طبية، وأيضا، تمنح إمكانية اختيار موعد الدورة.

 بلة حسب املهام التي أشار إليها في أسئلة األفضلية.. قبل شهر من موعد التجنيد، يرسل املرشح إلى مقا5
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التعيين يحدد اخذين بعين االعتبار أفضليات الفتى، التسهيالت الطبية كما وردت في لجنة التطوع 

 وحاجات الجيش.

يجب الحضور في الصباح إلى مكتب التجنيد القريب من هناك تخرج حافلة إلى املوقع  –. يوم التجنيد 6

اف ) سابقا في كوم( من اجل عبور سلسلة التجنيد. في نهاية اليوم بعد االنتهاء يمكن العودة العسكري ميت

 5حيث يعبر دورة تأهيل متطوعين مدة  7إلى البيت. في يوم األحد على املتطوع املثول في تسريفين في مقر 

هم يعبرون االستكمال(. في أيام تدرس خاللها مواد ابتدائية ) للمتطوعين هناك إعفاء من االبتدائية لذلك 

يوم الخميس يجرى احتفال القسم بحضور األهل وبطبيعة الحال كل جندي سيحصل على أمر ليوم 

 األحد التالي وعليه املثول في وحدته املخصصة.

ملعرفتكم : حسب التعليمات الجديدة في جيش الدفاع، مدة فترة الخدمة للجنود املتطوعين الذين لم 

لخدمة األمنية ألسباب طبية جسدية / نفسية قبل التجنيد وتطوعوا للخدمة يكون ملدة يوجدوا مؤهلين ل

شهرا. مدة هذه الفترة هي األقل وال تطبق على تعيينات خاصة ودورات طويلة ) فترة الخدمة تحدد  24

 وما فوق. 1991بشكل منفصل ( .هذه التعليمات تطبق على مواليد 

 حقوق املتطوعين :

 أو أي مناوبة. ال توجد حراسة .1

 الخدمة قريبة من البيت، إال إذا ما تم الحصول على مصادقة استثنائية. .2

 يمكن التنازل عن الطلب حتى قبل أسبوع من التجنيد. .3

 إذا ما كانت هناك حاجة لتقديم مساعدة طبية خالل الخدمة، ستقدم خالل صندوق املرض ى. .4

 7إرسالية  03-7388888مكتب التجنيد : ، مركز معلومات 03-3/7379064قسم املتطوعين : هاتف 

 مسؤولة املتطوعين في إدارة التجنيد : جال اتراكتس ي ونعما بلونتسكر.

 هواتف مكاتب التجنيد :

 *، الرد الهاتفي لجيش الدفاع في مواضيع التجنيد والتصنيف.3529في كل توجه عام يمكن التوجه إلى 

 https://www.aka.idf.il/Main/giyusموقع االنترنت " نصعد ببزتنا" 

 

  هاتف     عنوان مكتب التجنيد

  7388888-03 01215باب كيراون د. ص.  –معسكر تل هاشومير  هاشوميرتل

  8600700-04 01222، د.ص  33093ميكود  -، حيفا 12شارع عمر الخيام  حيفا

  6298888-08 01228،د.ص 84419، حي ج، بئر السبع ميكود 22شارع ياد فشيم   السبع بئر 

 5007000-02 01224د.ص  94391 ميكود -أورشليم القدس  ،103شارع رشاي   القدس أورشليم

 6729888-04 01231، د.ص 14200شارع الخطيف، طبريا، ميكود  طبريا
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http://www.aka.idf.il/giyus/leshakot/?CatID=23096&DocID=26656&sideScroll=0
http://www.aka.idf.il/giyus/leshakot/?CatID=23096&DocID=26656&sideScroll=0
http://www.aka.idf.il/giyus/leshakot/?CatID=23096&DocID=26657&sideScroll=0
http://www.aka.idf.il/giyus/leshakot/?CatID=23096&DocID=26657&sideScroll=0
http://www.aka.idf.il/giyus/leshakot/?CatID=23096&DocID=26658&sideScroll=0
http://www.aka.idf.il/giyus/leshakot/?CatID=23096&DocID=26658&sideScroll=0
http://www.aka.idf.il/giyus/leshakot/?CatID=23096&DocID=26659&sideScroll=0
http://www.aka.idf.il/giyus/leshakot/?CatID=23096&DocID=26659&sideScroll=0
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 برنامج تحضير ومرافقة للتطوع في جيش الدفاع   -"حيبوريم"

صوا بأي من 
ّ
ِخ

ُ
االضطرابات املندرجة ضمن طيف التوحد في فئة برنامج يكون مخصصا لفتيان وفتيات ش

أسبرجر وحصلوا تصديقا من جيش الدفاع على تأدية خدمة كمتطوعين. حيث األداء الرفيع املستوى/

يصلح البرنامج لفتيان وفتيات يرغبون في االندماج في الجيش بصورة فردانية ويحتاجون إلى التحضير 

أسبرجر إسرائيل وبالتعاون مع  -مج برعاية جمعية التطوعية أ.ف.يللخدمة واملرافقة خاللها. ويعمل البرنا

 وزارة الرفاه االجتماعي.  

 moralon1@012.net.il:ولالتصال

 

  

mailto:moralon1@012.net.il
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 التطوع من خالل الخدمة الوطنية

الوطنية. يمكن البدء بخدمة كل من حصل على إعفاء من الخدمة العسكرية يستطيع التطوع إلى الخدمة 

، بعد ذلك ال يمكن القيام بذلك. الخدمة الوطنية، تستمر عاما ) مع احتمال 24وطنية قبل جيل 

 االستمرار لعام إضافي( ويشمل التطوع بمهام مختلفة.

هناك برنامجان للخدمة الوطنية  تدمج الفتية على خطى التوحد، أضف إلى ذلك هناك جمعيات أخرى 

 لوطنية التي ال تخصص برامج معينة الستيعاب الفتية على خطى التوحد.للخدمة ا

 برنامج مدمجة

 برنامج تركزه جمعية بات عمي وجمعية جفنيم، ويعمل في كل مناطق البالد.

البرنامج يسمح ألصحاب اإلعاقات االندماج في خضم الخدمة الوطنية. هؤالء الفتية يحصلون على فرصة 

البرنامج يعتبر لهم استعدادا لعالم التشغيل واالندماج في املجتمع العادي كمواطنين لالندماج في املجتمع. 

يدعمون وينشطون. املتطوعون يخدمون عاما واحدا أو عامين حسب ميزانية الخدمة الوطنية، ويخدمون 

 ساعة أسبوعية في أماكن الخدمة. 30 – 40بين 

في كل أماكن الخدمة املفتوحة ألبناء الخدمة  الفتية الذين يتطوعون إلى الخدمة يعملون ويدعمون 

في القطاع االجتماعي والجمهوري في أماكن مثل : حضانات أوالد، مدارس، مستشفيات، دور  –الوطنية 

 املسنين، مؤسسات تعالج األوالد الذين لهم حاجات خاصة وجمعيات.

، مع إعاقات جسدية، 24 – 18ين الشريحة املستهدفة للمدمجين هي فتية وفتيات لهم إعاقات في العمر ب

إدراكية، شعورية، اتصاالت وعاطفية الذين لم يتم تجنيدهم إلى الجيش بسبب إعاقتهم. املرشحون الذين 

يتم العثور عليهم بمشاركة أجهزة اجتماعية مثل : جهاز التربية الخاصة، جهاز الرفاهية، عيادات للصحة 

 النفسية.

 لفتية كل حقوق الجنود املسرحين.بعد االنتهاء من الخدمة يستحق ا

 الشروط األساسية للقبول للبرنامج :

  (.24) يجب البدء بالخدمة قبل جيل  24 – 18فتى مع إعاقة. العمر بين 

 .حافز شخص ي للفتى الذي يخدم 

 .مقدرة على التنقل الشخص ي باملواصالت العامة 

 .)مقدرة على العمل الشخص ي ) في مكان قابل الوصول إليه 

 .مثابرة والوصول بشكل منتظم للفتى /ة لألطر السابقة 

  ساعة أسبوعية أسبوعيا. 30مقدرة على العمل على األقل 

 .إعفاء من الخدمة العسكرية 
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  نفس ي أو آخر ) إذا ما كان قائما( خالل فترة  –توقيع على استمارة التعهد للمرشح/ة الستمرار العالج الطبي

 الخدمة.

  الدراسية املمهدة، النشاطات والورشات للخدمة املدنية الوطنية.مشاركة في الحلقة 

  )يلزم ممارسة سابقة في العمل الجماهيري  –خدمة وطنية تربوية ) بمرافقة املدارس للتربية الخاصة

 وبرنامج دعم مدرس ي شخص ي وجماهيري.

 إجراءات القبول:

 ة الخاصة بواسطة مدرسة( يقومون بتعبئة استمارة الفتى/ة وعائلته / تها ) إذا ما كان الفتى يتعلم في التربي

املعلومات الشخصية بتقرير شخص ي واستمارة التفضيل الشخص ي. االستمارات تنقل إلى برنامج اإلدماج 

 قبل املقابلة.

  الفتى / ة يمر/تمر مقابلة شخصية لدى مركز/ة الخدمة الوطنية– 

 قسم من املقابلة يجرى بدون حضور مرافق.

 انه/ها يستوفي/ تستوفي املعايير األساسية، مركز/ة الخدمة الوطنية يبحث/تبحث عن مكان  إذا ما وجد

 خدمة، حسب أفضلية املرشح/ة، مقدرته/ها الشخصية والحاجات في أماكن الخدمة.

 

 من نتوجه :

دمة . يجب التوجه إلى قسم الرفاه والخدمات االجتماعية في السلطة املحلية وتقديم طلب االعتراف بالخ1

 )إذا ما لم يكن اعتراف سابق(.ملعالجة التوحد في وزارة الرفاه . 

" تعديل خدمة وطنية" في -. بعد االعتراف يجب تقديم لإلشراف ) من قبل عامل اجتماعي للعائلة( طلب ل2

 برنامج " يدمج" لعام العمل القادم.

نقل إلى إدارة برنامج الدمج  . مع الحصول على املصادقة، يجب التأكد أمام قسم الرفاه أن اإلذن3

 الستمرار اإلجراء الستيعاب وتعيين في البرنامج.

. بعد املصادقة على املقرر ونقل التفاصيل، يمكن التوجه إلى إدارة البرنامج، السيدة اليشبع هيزمي 4

 052-6070266 –للحصول على تفاصيل على استمرار اإلجراءات في هاتف 

 ami.org.il/batami/default.aspx-http://bat -موقع بات عمي 

 من املهم املعرفة !

عدد األماكن املخصصة عن طريق الخدمة للشخص مع التوحد هي محدودة. إذا ما لم تكن شواغر أخرى 

أخرى، يجب التوجه إلى السيدة اليشبع هيزمي )  ات فارغة للرفاه تكون حاجة للدخول إلى البرنامج عبر مالك

 التفاصيل أعاله( لفحص تفاصيل في هذا املوضوع.

 

http://bat-ami.org.il/batami/default.aspx
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 :الخدمة الوطنية  –جمعية التطوع 

 

 : شروط قبول 

أصحاب احتياجات خاصة ال يتجندون أو  23-18يكون البرنامج مخصصا لشباب تتراوح أعمارهم بين 

الوطنية واالندماج في املجتمع -يتطوعون للجيش يكونون معنيين بتقديم اإلسهام في إطار الخدمة املدنية

 على أفضل وجه. 

 ا.شهر  12ملدة  إللحاقساعة أسبوعية في أماكن ا 40-30التطوع ملدة • 

يصلح البرنامج ألصحاب رغبة ودافعية شخصية للتطوع، يستطيعون التنقل بصورة مستقلة عبر • 

ف.  املواصالت العمومية واالندماج في إطار اشتغالي مالَءم ومكيَّ

 : سيرورة القبول 

ز الجمعية للتطوع في محافظة السكن.
ّ
 تنسيق مقابلة مع مرك

 :  مستنداتتعبئة نموذج استبيان للمرشح. وتقديم 

 كفاءته للعمل، ت. صورة بطاقة الهويةبإعفاء من الجيش، ب. تأكيد إثباتي أ. 

 ، ج. نموذج تنازل عن السرية الطبية، ح. تفاصيل حساب البنك للمرشح/ةيةصورة إلثبات الهو ث. 

ز املرافق.   -إلحاق تطوعي
ّ
 إختيار مكان إلحاق وتنسيق مقابلة مشغل سيحضر إليها أيضا املرك

تشخيص، واعتراف لدى نظام الرفاه االجتماعي، واستحقاق ملخصص  -مستندات أخرى ذات صلة*

 عجز، وتأكيد إثباتي بوجود وص ي.   

 

 :إلى من يتم التوجه

 :يجب التسّجل ليوم تعارف ومقابلة. فيمكن التسّجل بإحدى الطرق التالية

 133-233-800-1  أو عبر مركز االتصال/leumi.co.il-https://www.sherutعبر املوقع:

 فيجب ذكر االسم، والعنوان الكامل، وعنوان البريد اإللكتروني، والهاتف/النقال واسم املدرسة.

 

 للخدمة الوطنية  اخرى  جمعيات

 
 /http://www.shlomit.org.il/web -شلوميت 

 http://www.aminadav.org.il -عمينداف 

 معالجة موضوع الخدمة الوطنية  تحت إشراف قسم املهام الخاصة في وزارة الرفاه.

–ن موقع وزارة الرفاه معلومات حول الخدمة الوطنية م

http://www.molsa.gov.il/Populations/Community/Volunteering/NationalService/Pages/Nat

ionalService.aspx 

 

 

https://www.sherut-leumi.co.il/
http://www.shlomit.org.il/web
http://www.aminadav.org.il/
http://www.molsa.gov.il/Populations/Community/Volunteering/NationalService/Pages/NationalService.aspx
http://www.molsa.gov.il/Populations/Community/Volunteering/NationalService/Pages/NationalService.aspx
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 التوحد مع الشخص خدمات – الرفاه وزارة

الخدمات ملعالجة الشخص الذي يعاني من التوحد التابعة لوزارة الرفاه، مسؤولة عن تقديم خدمات 

 للجمهور أو مؤسسات سكنية خارج البيوت لألوالد والكبار الذين تم تشخيصهم على خطى التوحد.

خدماتها، حتى وان كانت الخدمات فقط من يتم االعتراف به من قبل الخدمات يستحق الحصول على 

 تقدم من قبل جهات أخرى مثل الوت.

 االستحقاق :

تقديم خدمات اجتماعية وفردية ألوالد وبالغين الذين تم تشخيصهم على خطى التوحد مثل : مراكز 

 تشغيل، سكن خارج البيت، اطر ترفيهية ومجموعات اجتماعية.

 ملن التوجه :

التوجه إلى عاملة اجتماعية في قسم الخدمات االجتماعية في منطقة  من اجل االعتراف بالخدمات يجب

 السكن، التي تتوجه بدورها باسمكم إلى الخدمات ملعالجة الشخص مع التوحد.

 

 مستندات يجب أن ترفق :

قرير معالج نفس ي عالجي . تقرير تشخيص ي يفصل التشخيص. إذا ما لم يكن تقرير كهذا، يمكن إرفاق ت1

 من املفضل أن يكون التقرير حديثا.رافق . وطبيب نفس ي م

 . أمر تعيين وص ي2

من قبلها، يمكن  تطيع الوحدة إرسال إلى تشخيص معهدعندما ال يكون التشخيص أحادي املعنى، تس

 لإلجراءات أن تستمر عدة أشهر.

إلى رد الخدمة يصل مباشرة إلى العاملة االجتماعية في قسم الخدمات االجتماعية وهي تنقل الرد 

 االهل.

 اعترافه أوقف ويجب تجديد االعتراف.,  6يجب االنتباه انه من اعترف به في الخدمة قبل جيل 

 

 الخريجون املعترف بهم من قبل الخدمة يستحقون على :

 . سكن خارج البيت1

 اطر سكنية خارج البيت

تبادر وزارة الرفاه االجتماعي إلى إنشاء أطر سكنية ما خارج البيت حسب الحاجة، وتكون الوزارة هي الهيئة 

ل األطر السكنية على أيدي مزودي خدمات.   املوفرة للميزانيات واملشرفة. وتشغَّ

األحيان،  األطر السكنية خارج البيت هي خاصة للشريحة على خطى التوحد. هذه األطر متواجدة، في اغلب

في إحياء سكنية وتسمح لسكانها نهج حياة مشابه قدر اإلمكان للحياة في عائلة، بالتعاون مع املجتمع. طابع 
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الحياة في البيت يحافظ على كرامة النزالء ويتفهم بطابع خاص لكل واحد منهم، رغبته ومقدرته. السكن 

 صوى من مقدرة الفرد في كل مجاالت الحياة.يعتبر جوا عالجيا تاهيليا يهدف إلى السماح لالستفادة الق

 

وزارة الرفاه تبادر إلى إقامة اطر سكنية خارج البيت حسب الحاجة، الوزارة هي الجهة التي تمول وتشرف. 

 اطر السكن تعمل حسب مزودي الخدمات.

  لعالج األهل املعنيون بطلب تنسيب خارج البيت البنهم/بنتهم يجب أن يكونوا معترف بهم في الخدمات

 الشخص مع التوحد وتعبئة استمارة الطلب.

  .بعد االعتراف بالخدمة تنقل املستندات إلى لجنة التنسيب اللوائية ومهمتها أن تناسب املرشحين لألطر

 القرار ينقل إلى العاملة االجتماعية في الرفاه وهي تعلم األهل.

  من مخصصات العجز.80في حال تنسيب في إطار خارج البيت هناك مشاركة مالية بنسبة % 

إجراءات التنسيب خارج البيت يمكن أن تكون متواصلة لذلك ينصح البدء في عملية، تقديم املستندات، 

 على األقل مرة واحدة مسبقا.

 

 في بيت األهل خدمات في المجتمع للقانطين. 2

 البالغون الذين يسكنون في بيت العائلة يستحقون ل:

عالج مباشر لألوالد بواسطة تمويل يعتمد عليه في  –مساعدة بيتية –سوميخ " "  –"  يعتمد عليهم " . 1

بيت العائلة، لعدة ساعات بعد الظهر. الحصول على ساعات الدعم مرتبط بالوضع بالعائلة وبميزانية 

 وزارة الرفاه.

جموعي اطر تعليمية عالجية تعمل في ساعات بعد الظهر بها يقدم العالج الشخص ي وامل –نويديات. 2

 لتحسين مهارات اجتماعية. حتى اليوم طرح األندية القائم هو في عدد محدد من البلدات.

 . توجيه واستشارة وعالج في مشاكل جنسية.3

اطر خارج البيت ملكوث قصير الوقت يجرى في أماكن مناسبة جدا خالل نهايات األسابيع  –. عطالت 4

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

مخيمات تتناسب فقط ألشخاص على الخطى لعدة أيام في السنة. املخيم الصيفي  –. مخيمات صيفية 5

 هو على أساس يومي وال يشمل النوم.

 . التشغيل6

هدف وزارة الرفاه تقوم بواسطة جمعيات ومنها الوت بتشغيل مراكز يومية عالجية تاهيلية في إرجاء البالد. 

الذين يسكنون في بيت  21مركز اليوم هو إعطاء الرد خالل ساعات اليوم ألشخاص مع التوحد فوق جيل 

األهل، وهم في جيل العمل إال انه بسبب وضعهم األدائي الخاص ال يستطيعون االنخراط بانفراد في سوق 

 العمل الحر.
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 مخصصات العجز. % من10مقابل املكوث في مركز اليوم هناك مشاركة مالية بقيمة 

البالغ الذي ال يستطيع لوحده الوصول إلى إطار العمل في املجتمع، يحق له املطالبة بمشاركة التمويل في 

 التنقل. البالغ الذي يستحق  منحة الخدمات الخاصة، ال يستحق املشاركة في تمويل التنقل.

ج الشخص مع التوحد، يجب أن يكون الخدمة لعال  –من اجل استهالك الخدمات التي تشغلها وزارة الرفاه 

 اعتراف من قبل الخدمات. أي نقل املستندات املطالب بها والحصول علي مصادقة.

 

 ملن نتوجه ؟

يجب االنتباه إلى قسم الخدمات االجتماعية في منطقة السكن، العامل االجتماعي للقسم سيرشد األهل 

 حول اإلجراءات املطالب بها.

 

 مستندات مرفقة :

 .مستندات طبية حديثة تشير إلى الوضع الطبي واألدائي للمرشح/ة للتشغيل 

  تقرير تربوي من املدرسة يتطرق بشكل حقيقي إلى وضع املرشح/ة، يجب أن يشمل التقرير وصفا ملجمل

 املهام من ناحية ارتباطه باآلخر، مقدرة تنفيذ نشاط بنفسه ومدى اإلشراف املرافق الضروري له.

 يرد في التقارير التربوية تحدد عالقة القوى البشرية للطاقم املعالج.مهم ! حسبما 

معلومات أخرى حول السكن خارج البيت واطر تشغيلية التي تدار من قبل الوت يمكن الحصول عليها في 

 شعبة البالغين. - /http://www.alut.org.ilموقع الوت 

 

 . شغل3

، مراكز نهارية للعناية وإعادة 'ألوت'تشغل وزارة الرفاه االجتماعي عن طريق جمعيات تطوعية ومن ضمنها 

التأهيل على أنحاء البالد. فيهدف املركز إلى توفير الرّد خالل ساعات النهار ألشخاص مصابين بالتوحد تبلغ 

األعمار لالشتغال في عمل ولكنه بسبب عاما يسكنون في بيت والدْيهم، يكونون في  21أعمارهم أكثر من 

 ال يستطيعون االندماج بصورة مستقلة في سوق العمل الحر.    الخاص وضعهم األدائي

 ويأتي بيان تفصيلي كامل بإمكانيات إعادة التأهيل املهنية واالشتغال الحقا في الكراسة. 

 

  

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

مكانا مركزيا في حياة اإلنسان البالغ، حيث قد يشكل مصدرا لبعث  يحتل مجال التشغيل 

الرضا، وشعور االنتماء، وشعور القدرة والنجاح. فإن االهتمام، والتعبير عن الذات، و 

يرمز عن كونهم جزًء حيويا من املجتمع  اص أصحاب إعاقات في مجال التشغيل إدماج أشخ

 حياتهم. ويسهم في تعزيز استقالليتهم وتحسين جودة

تمكن أشخاصا مصابين  الردود املوفرة في مجال التشغيل  وهناك سلسلة متواصلة من  

واالشتغال في عمل  باضطرابات تندرج ضمن الطيف التوحدي من االندماج في سوق العمل،

    مالَءم لقدرتهم وكفاءاتهم.

 

حاب عجز معترف به من قبل ألشخاص أص إعادة التأهيل المهني

 التأمين الوطني مؤسسة 

خالل إكساب مهنة مناسبة  تساعد إعادة التأهيل املهنية على االندماج في العمل في السوق املفتوحة من

 و/أو مساعدة على التوظيف في العمل.

التكييف للمواصفات الشخصية والقدرة، ويؤمن املساعدة،  من خاللحيث يوضع برنامج إعادة التأهيل 

 اونة االقتصادية. والدعم، واملرافقة واملع

م الخدمة من قبل عاملين اجتماعيين، وعاملي مجال إعادة التأهيل، الذين يقدمون خدمات  فتقدَّ

 تشخيص واستشارة في مجال أعادة التأهيل واالشتغال ويرافقون البالغ حتى اندماجه في العمل.

مؤسسات التعليم العالي ومؤسسات وفي إطار برنامج إعادة التأهيل يمكن التعلم في تشكيلة متنوعة من 

 تعليمية وتأهيلية معترف بها تمنح شهادة مهنية وتخضع للرقابة الحكومية.

 ?من يكون مستحقا

دت له على األقل باملعدل املرجح إلى األبد ولم يبلغ سن التقاعد بعد، وكذلك عجز طبي % 20 من ُحِدّ

 : يستوفي جميع الشروط التالية

 لل الصحي مزاولة عمله أو عمال مناسبا آخر.ال يستطيع من جراء الخ

 يالئم كفاءاته بعد اإلصابة  ل العودة إلى عمله السابق أو عمليحتاج إلى التأهيل املنهي، من أج

 بالخلل الصحي.
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  ،يكون مالئما إلعادة التأهيل املهنية، ويستطيع التعاون في سيرورة إلعادة التأهيل املهنية

واالندماج كعامل عادي في سوق العمل املفتوحة )خالفا ملا يكون الحال عليه في عمل محمي أو 

 مدعوم(. 

 إستحقاق زوجين/شريكْي حياة

إلعادة التأهيل املهنية، سُتدرس إمكانية نقل إن من يستحقون مخصص عجز وُوِجد أنهم غير مالئمين 

 هن. ركاء حياتهم/شحيات االستحقاق إلى زوجاتهم/أزواجهن / شريكات

 ولذلك يجب أن ي/تستوفي الزوج/شريك الحياة / الزوجة/شريكة الحياة الشروط التالية:

 .ي/تسكن بصورة ثابتة مع قابض املخصص 

  صرف عنه عالوة في مخصص العجز العائد
ُ
 لزوجة/شريكة الحياة.شريك الحياة / لللزوج/ت

 .لم ي/تبلغ سن التقاعد بعد 

 

 بناء سيرة مهنية اشتغالية، ولقاء مع موظف إلعادة التأهيل

يكون موظف إعادة التأهيل عن التأمين الوطني عبارة عن الجهة االستشارية الختيار املسار الدراس ي 

لمرشح. وفي حدود القدرة لكفاءات و الطموحات، و ال، حيث يأخذ في اللقاء معه االنطباع حول واالشتغالي

  حالة اللزوم، سيستشير موظف إعادة التأهيل أيضا أطباء، وعلماء للنفس وخبراء ألعادة التأهيل آخرين.

 
ّ
مها خالل حيث سيساعد موظف إعادة التأهيل على اختيار مهنة تملك طلبا في سوق العمل، يمكن تعل

فترة زمنية محددة. وعند انتهاء فترة الدراسات والتأهيل، سيحاول موظف إعادة التأهيل املساعدة أيضا 

 على التوظيف في العمل في حالة نشوء الحاجة لذلك.  
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 مسار دراسات وتأهيل منهي 

د مدة الدراسات، ونوعيتها ومكانها حسب الكفاءات، ونسبة العجز، واإلعاقة الطبية ونوع املهنة  ستحدَّ

 التي اختارها املرشح. 

ويمكن تعليم املهنة املختارة على تشكيلة متنوعة من املؤسسات التعليمية والتأهيلية املعترف بها، التي 

التربية والتعليم( وتمنح  تخضع للرقابة الحكومية )مثال: وزارة الصحة، ووزارة الصناعة والتجارة، ووزارة

 شهادة مهنية أو لقبا أكاديميا معترفا به.

 املساعدة على ايجاد عمل / وظيفة 

عند انتهاء الدراسات والتأهيل املنهي، سيستطيع موظف إعادة التأهيل املساعدة على إيجاد العمل في 

 سوق العمل املفتوحة.

ويعمل جناح إعادة التأهيل بالتعاون من شركات توظيف، تتحصص في إدماج أشخاص أصحاب إعاقات 

 في سوق العمل )يأتي بيان تفصيلي بالشركات الحقا، تحت عنوان "مجال االشتغال"(.  

 ودفعات إضافية دفع مخصصات التاهيل املنهي 

 :ل املنهي، الدفعات التاليةسيصرف التأمين الوطني خالل فترة الدراسات في إطار التأهي

 حتى قدر األجور التعليمية الجامعية(، وقطع مستلزمات تعليمية، وأجهزة  أجور تعليمية(

 تعليمية ودروس مساندة.

  أبدال السفر للدراسات حسب مصاريف  سياراتيحوزون سُتصرف ملن ال  -سفرمصاريف

   العمومية.الخاصة باملواصالت فات يالسفر الفعلية وحسب التعر 

  كم  40إذا بعد مكان الدراسات عن مكان السكن بأكثر من  -في تغطية أجرة املسكناملساهمة

 وسارت الدراسات في إطار منهاج كامل، فسُتدرس إمكانيةبحيث يجب املبيت خارج املنزل، 

واملبالغ املحددة وبإذن مسبق عن موظف  األنظمة ، حسباملساعدة على تغطية أجرة املسكن

    إعادة التأهيل.

 النص مثل الترجمة بلغة اإلشارات، وتحويل  -خدمات دعم وتكييف لالحتياجات الخاصة

 إلى نص مكتوب، والقراءة الصوتية. املسموع
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 توضيحات 

  صرف أبدال إعادة التأهيل حسب القانون إلى املستحق، الذي يتعلم على األقل
ُ
ساعة  20ت

 أسبوعيا، في إطار التأهيل املنهي. 

 عادة التأهيل بقدر يساوي مخصص العجز إل  يستحق أبداال -من ال يتقاض ى مخصص عجز

 %، حسب تركيب العائلة. 100 املصروف إلى أصحاب درجة عجز

 ستشكل أبدال إعادة التأهيل تكملة حتى قدر املخصص  -من يتقاض ى مخصص عجز جزئيا

 %، حسب تركيب العائلة.100 املصروف إلى أصحاب درجة عجز

 

 

م الطلب كيف  ?يقدَّ

تعبئة نموذج مطالبة بتقديم خدمة إعادة للحصول على خدمة إعادة التأهيل املهنية، يجب على املرشح 

 هنية وتقديمه إلى دائرة إعادة التأهيل في فرع التأمين الوطني القريب من مكان سكنه.امل التأهيل

 

 ملعرفتكم: √

هناك خدمة استعالمات من متطوعين في التأمين الوطني. حيث يعرض التأمين الوطني متطوعين 

، ونهاريا، وحيفا، والناصرة، يستطيعون املساعدة في موضع الكاونتر األمامي في الفروع التالية: كارميئيل

 والخضيرة، وبيتاح تيكفا، وتل أبيب وريحوفوت.

فيقدم املتطوعون معلومات حول الحقوق في تقاض ي مخصص عجز عام، وحول اإلمكانية لالشتغال مع 

 تقاض ي مخصص عجز حسب قانون الرون وحول إعادة التأهيل في مجال االشتغال.

ل نشاط اللجان الطبية، وشروحات حول الرسائل التي وردت وكذلك يمكن الحصول على معلومات حو 

 من التأمين الوطني أو هيئات أخرى.

 وسيتمكن املتطوعون من املساعدة على تعبئة وتقديم مطالبة بمخصص عجز عام إلى التأمين الوطني.

والخميس، من ويمكن الحصول على خدمة املتطوعين في الفروع املسجلة أعاله في أيام األحد، والثالثاء، 

 .12:30 إلى 8:00 الساعة

http://www.btl.gov.il/%D7%98%D7%A4%D7%A1%D7%99%D7%9D%20%D7%95%D7%90%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D/Documents/t270.pdf
http://www.btl.gov.il/%D7%98%D7%A4%D7%A1%D7%99%D7%9D%20%D7%95%D7%90%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D/Documents/t270.pdf
http://www.btl.gov.il/%D7%98%D7%A4%D7%A1%D7%99%D7%9D%20%D7%95%D7%90%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D/Documents/t270.pdf
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 مدعوم عمل

أو مركز عمل إلعادة التأهيل، يسير في أماكن  في إطار محمي ليس يكون العمل املدعوم عبارة عن عمل

عمل في املجتمع، بمرافقة جهة من مجال إعادة التأهيل تصل بين املستخَدم واملشغل وتساعد املستخَدم 

  على الحصول واملحافظة على مكان العمل. 

-َدماإلدماج على أمثل نحو في السوق املفتوحة، تحت شروط مستخالعمل املدعوم إلى  تهدف خدمة

مشغل )أجر بالحّد األدنى مالَءم بموجب ما هو محدد من قبل وزارة الصناعة والتجارة واالستخدام 

املالَءم، وظروف اجتماعية حسب ما هو مقبول في مكان العمل وبدون  حسب ضوابط األجر بالحّد األدنى

خاضعين حيث تكون الخدمة مخصصة ل (.2009حسب أحكام قانون الرون،  -املّس بمخصص العجز

  سوق العمل املفتوحة. اب دافعية وقدرة على االندماج فيإلعادة التأهيل أصح

 :المدعوم العمل برنامج في عليها بالحصول تحظى التي الخدمات

أ. وضع برنامج إلعادة التأهيل شخص ي وجماعي إلنشاء سلسلة متواصلة من الورشات مالَءمة  

 شتغالاال  لتأدية املهام املعنية تتناول مجالالحتياجات املشترك. حيث ستشمل الورشات مضامين 

 تتضمن مهام بيتية وتمّرنا وكذلك جوالت في أماكن عمل. فتستغرق الورشات نصف سنة. 

 تشكيلة ورشات مركزة تمهيدا لالندماج في العمل، بما فيه ورشة حوسبة عند الحاجة.ب. توفير  

 ت. إنشاء مجموعات تأهيلية لتحضير املرشح للخروج إلى العمل حسب الحاجة. 

وما يراه ث. إفساح املجال لبرنامج إلعادة التأهيل فرداني )ليس في إطار ورشة( حسب الحاجة  

 عي ومقدمي الخدمة.مناسبا مهنيا العامل االجتما

ج. توظيف في مكان العمل ومرافقة املستخَدم واملشغل حتى اإلدماج املثالي للمستخَدم في مكان  

 العمل. فتستغرق املرافقة سنة ونصف.

ح. تطوير مستقبل اشتغالي وبناء سيرة مهنية: تطوير املكانة والوظيفة للمستخَدم في مكان العمل  

         الحالي أو البحث عن وظائف أكثر تقدما في أماكن عمل أخرى.   
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 ?من يكون مستحقا

مية، يكونون معنيين  وأحّسية،  وأإن أشخاصا أصحاب إعاقة فيزيائية، 
ّ
باالندماج في تطورية أو خالل تعل

العمل املدعوم، يلزمهم التوجه إلى دوائر الخدمات االجتماعية في السلطات املحلية في منطقة سكنهم 

م الخدمة بتمويل  )تخضع الدوائر ملسؤولية جناح إعادة التأهيل في وزارة الرفاه االجتماعي(. حيث تقدَّ

 وزارة االقتصاد.

م خدمات العمل املدعوم من قبل مزودي ن تابعين للوزارات يخضعون لرقابة الوزارات. فيتم تمويل وتقدَّ

   الخدمة ملستحقين من قبل الوزارات ولكنه يمكن شراؤها أيضا بصورة خصوصية.   

 حقوق عامل في إطار عمل مدعوم

إن شخصا صاحب إعاقة اندمج في سوق العمل عن طريق عمل مدعوم، إما يكتسب أجرا بالحّد األدنى 

د له حسب طلبه أجر بالحّد األدنى مخفض على حد سواء،  تنطبق عليه كامل الحقوق وما فوق أو ُحِدّ

م االتفاقيات الجماعية واألوامر التوسيعية السارية في النظاو الناجمة عن قوانين العمل، 

 . االقتصادي

ر وضعه كخاضع إلعادة التأهيل  ِرّ
ُ
دت له درجة قدرة عمل مخفضة للغاية وق إن عامال صاحب إعاقة ُحِدّ

لون كخاضعين إلعادة التأهيل، يستحق الحقوق  حسب قانون الحقوق ألشخاص أصحاب إعاقة يشغَّ

 كما هو مبين بالتفصيل في العالوتين األولى والثانية على القانون. 

 

 في هذا الرابط عناوين وهواتف للدوائر للخدمات االجتماعية على جميع أنحاء البالد

 هذا الرابطفي  حقوق عامل في إطار عمل مدعوم

 في هذا الرابطإحتياطي الهيئات التطوعية العاملة في مجال االشتغال 

  رابطالذا في هالعمل المدعوم  االستحقاق لخدمات حول سرياناالستفسار 

http://www.molsa.gov.il/MisradHarevacha/Mahlakot/
http://www.moital.gov.il/cmsTamat/Templates/N_Internal_Page.aspx?FRAMELESS=false&NRNODEGUID=%7b62CDB791-5873-4772-853D-DB51B44557F8%7d&NRORIGINALURL=%2fNR%2fexeres%2fB51A3051-F490-490C-BC41-90DC043A9A0A%2ehtm&NRCACHEHINT=Guest#זכויות
http://apps.moital.gov.il/DisabilitiesAssociations/list.aspx
http://www.moital.gov.il/cmsTamat/Templates/N_Internal_Page.aspx?FRAMELESS=false&NRNODEGUID=%7b62CDB791-5873-4772-853D-DB51B44557F8%7d&NRORIGINALURL=%2fNR%2fexeres%2fB51A3051-F490-490C-BC41-90DC043A9A0A%2ehtm&NRCACHEHINT=Guest#זכאות
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 عمل محمي لمؤسسة التأمين الوطني

 

إطار اشتغالي يكون مخصصا ألشخاص ال يستطيعون االندماج أو التعامل  يكون العمل املحمي عبارة عن

إلعادة وفي أطر العمل املحمي، مثل "مصنع محمي" أو "مصنع عمل مع متطلبات سوق العمل الحرة. 

البالغ، ويوضع برنامج إلعادة التأهيل يتضمن إكساب مهارات وعادات ، يتم تقييم مستوى أداء "التأهيل

 عمل.

مشغل. ومع ذلك يكون املصنع ملَزما بأن يدفع للعاملين -وفي العمل املحمي ال تكون هناك عالقة مستخَدم

  عن عملهم.

 

 ?من يكون مستحقا

تكون الخدمة مخصصة ألشخاص أصحاب عجز معترف به في التأمين الوطني، يستحقون الخضوع 

إلعادة التأهيل املهنية. وسيعمل عاملو إعادة التأهيل، عن طريق شركات التوظيف، على إيجاد عمل 

 االستيعاب في العمل.  حين مناسب، وسيؤمنون املرافقة من أول مرحلة إلى 

 

 :االتصال

إلى دائرة إعادة التأهيل في فرع التأمين الوطني في منطقة سكنكم في أيام األحد، والثالثاء،  يمكن التوجه

 .8:00 - 12:30 والخميس، بين الساعتين

 .6463488-02 وللحصول على املزيد من التفاصيل يمكن االتصال على هاتف

 

 ( تأهيل )مركز تشغيلي مركز نهاري عنائي إلعادة ال

تندرج ضمن الطيف  عنائي الرد خالل ساعات النهار ألشخاص مصابين باضطراباتيوفر مركز نهاري 

أعمار العمل ولكنه من عاما وما فوق، يسكنون في منزل أبائهم في املجتمع، يكونون في  21ر التوحدي في عم

 ال يستطيعون االندماج في عالم العمل. هم األدائي الخاصجراء وضع
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التأهيل إلى أن تشكل إطارا نهاريا وتعمل على تحسين املهارات الشخصية  وتهدف املراكز النهارية إلعادة

    واالجتماعية، وإكساب عادات عمل أساسية إلتاحة االندماج مستقبال في أطر للعمل املدعوم.

خمسة أيام في األسبوع، ما عدا أعياد وأيام عطلة سنوية في الصيف،  فيعمل اإلطار على طول أيام السنة،

 .16:00 -8:00 اتفي الساع

 

 ?من يكون مستحقا

عاما وما فوق يسكنون في منزل  21بالغون مصابون باضطرابات تندرج ضمن الطيف التوحدي في عمر 

 أبائهم ويكونون معترفا بهم من قبل مصلحة الخدمة للشخص املصاب بالتوحد في وزارة الرفاه االجتماعي.

 الدوائر للخدمات االجتماعية في السلطات املحلية.حيث تجرى سيرورة الحصول على الخدمة من قبل 

  من مخصص العجز. 10فعن املكوث في مركز نهاري تتم املساهمة في تغطية املصاريف بنسبة %

 

  في هذا الرابط عناوين وهواتف للدوائر للخدمات االجتماعية على جميع أنحاء البالد

 

 نقليات

إن أشخاصا ال يستحقون خدمات اشتغالية ألغراض إعادة التأهيل والعناية )مراكز اشتغالية( أو مسارا 

يستحقون  -محميا، والذين بسبب إعاقتهم ال يقدرون على الوصول بأنفسهم إلى األطر املعنية اشتغاليا

ر الخدمة حسب 
َّ
ل على أيدي السلطة املحلية. فتوف أحكام نظام التمتع بخدمات تسفير ومرافقة تشغَّ

 العمل االجتماعي وبتمويل وزارة الرفاه االجتماعي والخدمات االجتماعية.

 من مخصص العجز.  10ركز نهاري هناك مساهمة مالية بمعدل %عن املكوث في م 

  إن بالغا ال يستطيع الوصول بنفسه إلى اإلطار االشتغالي الخاص به في املجتمع، يجوز له أن يطلب

، حوالي 1.3.14املساهمة في تمويل التسفير. حيث يبلغ مقدار املساهمة األقص ى، الذي أصبح ساريا في يوم 

 منوط بإبراز إيصاالت. ش.ج.، وذلك  3200

  مستحقا ملرافق في أيضا باإلضافة لرفع مقدار املساهمة األقص ى في تغطية مصاريف السفر، فإن من ُوِجد

التسفير إلى املركز االشتغالي، سيمكنه أن يطالب باملساهمة في تغطية مصاريف املرافقة بمبلغ إضافي 

 ش.ج..  2600أقص ى، ال يتعدى قدره حوالي 

 كاف. -)حر(/راف 'حوفش ي'وانتِبهوا، سيبلغ أدنى مقدار من املساهمة الذاتية قيمة 

http://www.molsa.gov.il/MisradHarevacha/Mahlakot/
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املصلحة للعناية بشخص مصاب بالتوحد،  -والستهالك الخدمات التي تشغلها وزارة الرفاه االجتماعي

 هناك حاجة للكون معتَرفا بك في املصلحة أي نقل املستندات املطلوبة والحصول على تصديق.  

  يتم التوجه؟ إلى من

يجب التوجه إلى دائرة الخدمات االجتماعية في منطقة السكن. فسيرشد العامل االجتماعي للدائرة األباء 

ق هنا التعليمة املعنية فندعوكم إلى استعمالها بصورة صحيحة 
َ
حول السيرورة املطلوبة. ولراحتكم، ترف

 جتماعية في مكان سكنكم.عند توجهكم إلى العاملة االجتماعية في مكتب الخدمات اال 

 

 قانون الرون

 

لقانون التامين الوطني، " قانون الرون"، هو تشجيع أشخاص يحصلون على  109هدف تعديل 

مخصصات إعاقة عامة للخروج للعمل والكسب في السوق الحر. املنطق الذي يقف في أساس التعديل 

شترك من املخصصات والراتب من العمل، للقانون هو تحويل الخروج إلى العمل ليكون مجديا، الدخل امل

 يكون دائما أعلى أكثر من دخله من مخصصات وحيدة.

القانون ال يطبق بشكل أوتوماتيكي وطاملا ال يعلمون  التامين الوطني بالرغبة لالنضمام واالنضواء تحت 

 هذا القانون، لن يكون أي تغيير في الوضع ساري املفعول حول نفس الشخص.

 

 املستهدفة :الفئة 

) من خالل السنوات الثماني املاضية حصل شخص " له إعاقة خطيرة" أو شخص "له إعاقة قديمة" 

" صاحب إعاقة خفيفة" أو " % أو 60يعمل وله دخل حتى سنوات(،  5على مخصصات إعاقة على األقل 

 % من الراتب املتوسط.45دخل شهري بنسبة   – غير قديم"

% عجز طبي نفس ي أو عقلي 40% أو أكثر أو 70ص له إعاقة طبية بنسبه " هو شخ له إعاقة خطيرة"

االختبار هو " عدم تناسب  -) عنوانها " تخلفات نفسيه ادائيه " 33حسب قائمة اإلعاقات التي ترد في البند 

الوطني ) ) املعني بالتخلف العقلي ( لقائمة اإلعاقات التي ترد في ملحق أنظمة التامين  91اجتماعي " ( أو بند 

تحديد درجة عجز ملصابي العمل ( . أشخاص على خطى التوحد يمكن أن يندرجوا تحت هذه البنود وال 

 يوجد بند مخصص لالصابه بالتوحد.

  مخصصات من هذه املبالغ يحق له أيضا " أكثرالشخص الذي يحصل على مخصصات إعاقة ويكسب

 " كما يفصل الحقا )وليس مخصصات إعاقة عامه( .تشجيع

 املبادئ االساسيه في التعديل :

كلما حصل الشخص على مخصصات عجز يكسب أكثر من العمل هكذا فان الدخل اإلجمالي )الدخل من  .1

 العمل + الدخل ملخصصات العجز الدائم( تكون أكثر علوا.
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درجة عدم املقدرة ، التي تحدد للشخص لن تخفض بسبب زيادة كسبه من العمل طاملا بقي مستحقا  .2

 " يفصل فيما يلي( . مخصصات تشجيع) ملن يستحق "  ت عجزملخصصا

% من حددت له درجة عدم مقدره بهذه النسبة يعتبرونه وكان 75لن تحدد بعد درجة عدم مقدره بنسبه  .3

 %100درجته 

املنح املرافقه )تخفيض في االرنونا، مساعدة في إيجار الشقة ، دفعات الكهرباء الهاتف الخ( تبقى طاملا بقي  .4

 خص مستحقا ملخصصات إعاقة ويستوفي شروط املنح املرافقة دون تحديد الزمن.الش

 هناك ترتيب آخر يفصل الحقا (  –" مخصصات تشجيع) حول الحاصلين " 

الشخص املستفيد من إعفاء ضريبة الدخل يبقى مستفيدا من هذه الهبات . اليوجد في القانون ما  .5

 سلبية".يتعارض مع هذه الهبات لـ "ضريبة الدخل ال

خالل الثالث سنوات األولى يستطيع الشخص الذي يحصل على مخصصات اعاقه وقف عمله أو إذا ما  .6

 تضائل دخله يستطيع العودة والحصول على مخصصات إعاقة كما كان سابقا دون فحوصات اضافيه .

 التعديل القانوني اليتعارض مع مخصصات التنقل أو مخصصات الخدمات الخاصه. .7

"، بدا العمل وبعد مخصصات تشجيعالشخص يحصل على مخصصات اعاقه عامه وليس "إذا ما كان  .8

 ذلك فصل أو دخله تضائل، تحفظ حقوقه ودرجه عدم مقدرته لن تتغير بسبب التغيير في الدخل.

"(، أيضا مخصصات تشجيعإذا ما كان الشخص يستحق اضافه ملخصصات إعاقة عام )باختالف " .9

بالحصول على املخصصات الشهرية دون عالقة بقيمة دخله دون مخصصات شهريه اضافيه يستمر 

 تحديد الزمن.

 

 مخصصات تشجيع :

مخصصات تشجيع تكون بدل مخصصات إعاقة، وتدفع بشكل اوتوماتيكي ملن يعمل ويستوفي الشرطين 

 القادمين:

 شهرا متواصال على األقل 12ا. هو يحصل مخصصات إعاقة ملدة 

املبلغ الذي حدد قانونيا. هذا املبلغ ال يعتبر موحدا، ويحدد حسب خطورة  ب. دخله من العمل يزيد على

 اإلعاقة الطبية وفترة االستحقاق ملخصصات العجز:

% على األقل، أو 70املبلغ املحدد في القانون للشخص مع إعاقة خطيرة) من حددت له إعاقة طبية بنسبة 

ية( أو لشخص مع استحقاق متواصل ) من % بسبب تخلف عقلي أو إعاقة نفس40إعاقة طبية بنسبة 

سنوات سبقت تاريخ  7شهرا( على األقل، خالل  60كان يستحق مخصصات على مدى خمس سنوات )

 % من الراتب املتوسط.60هو  -(2009.8.1

 % من الراتب املعدل. 45املبلغ الذي حدد في القانون للباقين هو 
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 ؟ الوات اإلضافيةعندما نحصل على مخصصات تشجيع، ماذا يحصل للع

تقل بشكل تدريجي بسبب الدخل من العمل الذي يزيد على  –. إضافة للزوج واألوالد ) إضافة مرتبطة( 1

 (.2010.01.01شيكل جديد ) ابتداء من  8،006

في نهاية عام من اليوم الذي بدا الحصول على مخصصات تشجيع،  –. مخصصات شهرية إضافية 2

 تقل تدريجيا خالل أربع سنوات. املخصصات الشهرية اإلضافية

 .عالوات مرافقة :3

طاملا بقي استحقاق للمخصصات الشهرية اإلضافية املتدرجة، يكون استحقاق إلضافات مرافقة كاملة، 

وهكذا أيضا خالل السنوات الثالث القادمة. في نهاية السنوات السبع، اإلضافات تمنح بشكل نسبي لقيمة 

 املخصصات.

ستحقاق للمخصصات الشهرية اإلضافية. لن يطرأ تغيير في استحقاق العالوة املرافقة. في إذا ما لم يكن ا

 نهاية السنوات الثالث، العالوات تقدم بشكل تدريجي بقيمة املخصصات.

قيمة مخصصات التشجيع تحتسب على أساس عدة معايير : قيمة الدخل، الوضع العائلي، نسبة العجز 

 الطبي ودرجة عدم املقدرة.

 حتساب قيمة املخصصات التشجيعية يمكن االستعانة بموقع التامين الوطني :ال 

http://www.btl.gov.il/benefits/Disability/laron/Pages/Calculator.aspx 

 الحتساب مخصصات العجز / تشجيع حسب قانون الرون. 02-6463555في الهاتف  آلة حاسبة صوتية

أن القانون ال يطبق بشكل اوتوماتيكي، لالنضمام إلى قانون الرون يجب إرسال قسائم راتب  يجب االنتباه

 ورسالة تصريح مع اسم ورقم هوية عبره يطلب االنضمام إلى قانون الرون.

 تفاصيل أخرى يمكن الحصول عليها من :

، الخدمة في الهاتف تعمل خالل أيام األحد 04 – 8812245لالستيضاح بواسطة الهاتف رقمه  يرد أنسان

 .17:00 – 8:00الخميس في ساعات  –

 

  

http://www.btl.gov.il/benefits/Disability/laron/Pages/Calculator.aspx
http://www.btl.gov.il/benefits/Disability/laron/Pages/Calculator.aspx
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 أطر تشغيلية 
 

   في هذا الرابط الهيئات التطوعية العاملة في مجال االشتغال مجمع 

 ألوت

مركزا اشتغاليا لبالغين مصابين باضطرابات تندرج ضمن الطيف التوحدي، تعمل بهدف  11تشغل ألوت 

وضع برنامج عمل شخصي  االشتغال، مع-جال إعادة التأهيلتوفير الرد على احتياجاتهم الخاصة في م

مالَءم للقدرات، واالحتياجات والكفاءات لكل بالغ وبالغ وذلك بمرافقة مهنيين في مجال التوحد واختصاصيي 

 .طبيين شبه عناية

 

 :لالتصال

 /page_id=434?http://alut.org.il:  موقع إنترنت

 7238307-03:  هاتف

 michalb@alut.org.il: عنوان بريد إلكتروني

 

   إلفين إسرائيل

تعمل الهيئة التطوعية على توفير األدوات والدعم المطلوبة لتحسين مدى االستقاللية واألداء للفرد في 

، ومركزا إلعادة التأهيل في مجال االشتغال أو للعمل المجتمع. وتشغل مراكز نهارية للنشاط االشتغالي

برنامج يوفر التأهيل، والتدعيم والدعم ويساعد أشخاصا  -المدعوم في المجتمع. خدمات العمل المدعوم

إيجاد  -التوظيف ألغراض االشتغال والتأهيلأصحاب إعاقات على االندماج في سوق العمل المفتوحة. 

 العمل ألشخاص أصحاب إعاقات.أماكن عمل وتأهيل في مكان 

 :لالتصال

 raelelwyn.org.ilhttp://www.is:  موقع إنترنت

   6415448-02:  هاتف

 n.org.ilinfo@israelelwy: عنوان بريد إلكتروني

http://apps.moital.gov.il/DisabilitiesAssociations/list.aspx
http://alut.org.il/?page_id=434
mailto:michalb@alut.org.il
http://www.israelelwyn.org.il/
mailto:info@israelelwyn.org.il
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 إليفي المشروع االشتغالي

متالزمة أسبرغر في السوق الحرة. حيث يهدف المشروع إلى إيجاد خدمة تهدف إلى إدماج بالغين مصابين ب

نشاء  عمل مناسب ألشخاص مصابين بمتالزمة أسبرغر، وتوفير اإلرشاد المهني لمشغلين ومستخَدمين وا 

ر الخدمة حلوال اشتغالية من نظام دعم طويل األجل سيتيح استيعابهم الناجح في أماكن االشتغال. فستوف

 خالل إتاحة المالءمة الشخصية لكل فرد وفرد حسب قدراته واحتياجاته.     

 :لالتصال

 .org.il/Web/?PageType=0&ItemID=272223http://asperger: موقع إنترنت

 .03 5446046: هاتف

  effie.taasuka@gmail.com: عنوان بريد إلكتروني

 

 منظومة نوظيف -بيت إكشتاين

في توظيف أشخاص أصحاب إعاقات في أماكن عمل في  تتخصص منظومة التوظيف لبيت إكشتاين

يجاد مكان العمل والمرافقة في كامل سيرورة التوظيف حتى بعد االندماج في العمل.  السوق الحرة، وا 

حيث تشمل سيرورة التوظيف مركز رصد وتقييم في مجال االشتغال يستمر الخضوع إلجراءاته أسبوعين، 

تكون بروفايل شخصي في مجال االشتغال للبالغ،  ملة ألغراض تحضيرعلومات واسعة وشاوُتجمع خاللها م

 الغاية منه إيجاد عمل مناسب لقدراته واحتياجاته. 
 

 :لالتصال

 e.org.il/page_23801-http://www.b: موقع إنترنت

 : هاتف

 5292027-03  تل أبيب

 6794968-02  القدس

 8620099-04  حيفا

 e.org.il-l@bhalmic: عنوان بريد إلكتروني

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://asperger.org.il/Web/?PageType=0&ItemID=272223
mailto:effie.taasuka@gmail.com
http://www.b-e.org.il/page_23801
mailto:michall@b-e.org.il
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ع -)صندوق( كيرين  ادة التأهيل المهنيشبكة مراكز للتشخيص وا 

 التأهيل في وزارة الرفاهإعادة أصحاب إعاقات التابع لقسم ألشخاص تشخيص وا عادة التأهيل جناح تنفيذي لل

 4-للبالغين، و لتشخيص وا عادة التأهيل مركزا ل 13 االجتماعي. تعمل هذه المؤسسة بشكل قطري وتشمل 

   نعا ذو طابع عمل محمي مص 29-ومراكز إلعادة التأهيل للشبيبة 
 

 :لالتصال

 /http://keren.org.il: موقع إنترنت

 6813378-03  :هاتف

 info@keren.org.il: عنوان بريد إلكتروني

 

Special Tech 

مشروع يهدف إلى تشغيل عاملين يكونون مصابين باضطرابات تندرج ضمن الطيف التوحدي، في شركات 

هايتك ألغراض تقديم خدمات في مجاالت فحوصات برامج حاسوبية وحماية جودة البرامج الحاسوبية. 

المهنيين، لمستخَدميها، على طول فترة تشغيلهم، المرافقة المالزمة من قبل أفضل  Special Techويؤمن

إما على األصعدة الفنية أو المرافقة االجتماعية، والعاطفية والنفسية على حدِّ سواء، من أجل تأمين العمل 

 المستمر واالندماج الجيد في شركات الهايتك.
 

 :لالتصال

 /http://specialtech.co.il:موقع إنترنت

 3410570-052عوزهاتف: سيلفينا 

 info@specialtech.co.il: عنوان بريد إلكتروني
 

 

 إعاقة موقع وظائف شاغرة ألشخاص أصحاب -"عافودا نغيشا"

http://www.avodanegisha.org.il/-  الموقع وظائف تخصصية ألشخاص يمكن أن تجد في

  ، ومعلومات عن األدوات التي قد تساعد على البحث عن العمل.أصحاب إعاقة

 

http://keren.org.il/
mailto:info@keren.org.il
http://specialtech.co.il/
mailto:info@specialtech.co.il
http://www.avodanegisha.org.il/
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 أوقات الفراغ
 

 

 

 

 

 

 "موعادونيتنادي "

م فيه عناية شخصية وجماعية لتحسين املهارات  إطار تربوي عنائي يعمل في ساعات ما بعد الظهر، تقدَّ

ن هذا اإلطار املتدربين 
ّ
االجتماعية، وتجرى فعاليات ألوقات الفراغ، وحلقات تدريبية ونشاط إغنائي. ويمك

م كيف يمكن قضاء الوقت مع مجموعة 
ّ
ل املوعادونيت من  .األندادمن التعّرف ميدانيا والتعل حيث يشغَّ

   قبل هيئة مهنية ذات خبرة، حسب االحيتاجات الخاصة لكل متدرب ومتدرب. 

 من يكون مستحقا

ويكونون معترفا بهم  يسكنون في منزل أبائهمأوالد مصابون باضطرابات تندرج ضمن الطيف التوحدي 

لدى مصلحة الخدمة لإلنسان صاحب التوحد في وزارة الرفاه االجتماعي. فيجب التوجه إلى دائرة الرفاه 

 االجتماعي في السلطة املحلية للحصول على الخدمة. 

 "نوفشون "

ابيع إطار خارج منزلي لإلقامة القصيرة األجل التي تتم في أماكن مالَءمة، وخصوصا في نهايات األس

 والعطالت.

إلى تمكين البالغين املصابين باضطرابات تندرج ضمن الطيف التوحدي من املكوث في  "النوفشون "ويهدف 

إطار محمي بجو بيتي مع برنامج مناسب لبضعة أيام خالل السنة، وتمكين أفراد عائالتهم من التحّضر أو 

يملك النشاط في أوقات الفراغ األهمية الكثيرة في إغناء عالم اإلنسان، واإلسهام في تدعيم حالة االستواء العقلي 

دماج المتدرب المصاب باضطراب يندرج ضم ن الطيف التوحدي في المجتمع، وفي تعليم وتطوير مهارات وا 

 اجتماعية. 

حيث يوفر التسلِّي في أوقات الفراغ الرد الحتياجات وميول اإلنسان ويكسبه اإلمكانيات لالختيار، والتعبير عن 

زة مع تأمين المتعة.       الذات، والتفاعل مع المجتمع والتكيِّف معه، ضمن منظومة مهنية داعمة، معل ِّمة ومعز ِّ
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مل برنامج هذا اإلطار املبيت. وتجرى في التغيب حين يتواجد أوالدهم في إطار الئق الحتياجاتهم. فيش

 النوفشون برامج لتعليم كفاءات حياتية تمهيدا لحياة مستقلة.    

 من يكون مستحقا

ويكونون معترفا بهم  يسكنون في منزل أبائهم أوالد مصابون باضطرابات تندرج ضمن الطيف التوحدي

لدى مصلحة الخدمة لإلنسان صاحب التوحد في وزارة الرفاه االجتماعي. فيجب التوجه إلى دائرة الرفاه 

  االجتماعي في السلطة املحلية للحصول على الخدمة.
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 أطر ألوقات الفراغ
 "موعادونيوت"نوادي 

في هذا  قائمة نوادي "موعادونيوت" -الخدمة لإلنسان صاحب التوحد في وزارة الرفاه االجتماعي مصلحة

 الرابط
 

 ألوت

نوادي "موعادونيوت" ألوت هي تمكين المتدربين من التعرِّف ميدانيا والتعلِّم  تكون الفكرة المركزية التي توجه

حيث تجرى في نوادي "الموعادونيوت" فعاليات تربوية، كيف يمكن قضاء الوقت مع مجموعة األنداد. 

ت" من أحداث للتسلية وأوقات الفراغ، تكون مالَءمة لمجموعة المتدربين المعنية. وتشغَّل نوادي "الموعادونيو و 

وتعمل في ساعات ما بعد  قبل هيئة مهنية ذات خبرة، حسب االحتياجات الخاصة لكل متدرب ومتدرب.

   الظهر على طول أيام السنة.

 :لالتصال

 http://alut.org.il/?page_id=441: موقع إنترنت

 7238313-03: هاتف

 alut.org.il@baruchb: إلكترونيعنوان بريد 

 

 مركز ميلمان

عاما وما فوق. فيدار من قبل عامل اجتماعي، ويعمل فيه  14نادي "موعادونيت" في حيفا لبالغين من عمر 

المعالجة بالعمل والطالب. حيث يتركز النشاط  اختصاصييمدربين أشخاص يزاولون المهن الصحية مثل 

ويطور الصالت االجتماعية بين مشتركيه، وكذلك يعرض تشكيلة متنوعة من الفعاليات والحلقات التدريبية 

التي تهدف إلى تطوير الكفاءات الحياتية لكل متدرب حسب قدرته واحتياجاته، مع المتعة من التفاعل 

   .ولعب الدور االجتماعي في المجتمع مستقلةالحياة لاالجتماعي واكتساب أدوات ل

 

http://www.molsa.gov.il/Populations/Disabilities/Autism/CommunityServices/Pages/Otizm_ShirutBeKehila_01.aspx
http://www.molsa.gov.il/Populations/Disabilities/Autism/CommunityServices/Pages/Otizm_ShirutBeKehila_01.aspx
http://www.molsa.gov.il/Populations/Disabilities/Autism/CommunityServices/Pages/Otizm_ShirutBeKehila_01.aspx
http://alut.org.il/?page_id=441
mailto:baruchb@alut.org.il
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 :لالتصال

 center.org.il/moadonit.html-http://www.milman: موقع إنترنت

 8325190-04 , 8227560-04: هاتف

 Milmnctr@bezeqint.net: عنوان بريد إلكتروني

 

 برنامج "ريعيم"

برنامج اجتماعي يعمل في المراكز الجماهيرية على أنحاء البالد. فتوفر مجموعة "ريعيم" إطارا اجتماعيا 

     .مع الغير حارا وداعما ألشخاص يواجهون مصاعب في التواصل

 goryID=1771http://www.matnasim.org.il/?Cate: موقع إنترنت

 talliabm@matnasim.org.il: عنوان بريد إلكتروني

 

 هيئة تطوعية "أفنيه ديريخ" -"بيشفيلخا"

عاما يكونون مصابين باضطرابات تندرج ضمن  17-21مجموعة مخصصة لشباب تتراوح أعمارهم بين 

 الدراسات شك االنتهاء منمن جميع أنحاء البالد، يكونون على و  ،عال  ذات أداء وظيفي الطيف التوحدي 

الوطنية، أو في أي مرحلة -في النظام التربوي أو شباب يتواجدون في أطر من الجيش، أو الخدمة المدنية

   أخرى تمهيدا لالنتقال إلى الحياة كبالغ. 

  :لالتصال

 http://www.avneiderech.org.il/index.php/il/groups: موقع إنترنت

 5611014-052 -هاتف: ياعيل

 yaels@avneiderech.org.il : عنوان بريد إلكتروني

 

أطر ألوقات الفراغ خصوصية مختلفة تعمل على أنحاء البالد. وللحصول على معلومات وتفاصيل  هناك

  .مركز ألوت للعائلةيمكن التوجه إلى فروع 

http://www.milman-center.org.il/moadonit.html
mailto:Milmnctr@bezeqint.net
http://www.matnasim.org.il/?CategoryID=1771
mailto:talliabm@matnasim.org.il
http://www.avneiderech.org.il/index.php/il/groups
mailto:yaels@avneiderech.org.il
http://alut.org.il/?page_id=202
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 سكن خارج منزلي
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ?من يكون مستحقا

  بالغ معترف به لدى مصلحة الخدمة للتوحديين في وزارة الرفاه االجتماعي.

 

  حق السكن الخارج منزلي  الحصول على سيرورة 

 .طلب من دائرة الخدمات االجتماعية باإلحالة إلى حل سكني خارج منزلي 

  للجنة القرار بحضور عاما فستنعقد جلسة  18إذا دار الحديث عن ولد حتى عمر

 مفتش لوائي للوحدة.

  نقل املستندات إلى لجنة توظيف لوائية تابعة لوزارة
ُ
بعد الحصول على تصديق، ست

 الرفاه االجتماعي. فتتمثل مهمة اللجنة بإلحاق املرشح باإلطار املناسب له.

  من خالل عمليات رصد في سُتدرس مالءمة املرشح من قبل اإلطار السكني املستهدف

 منزله أو في اإلطار الحالي الذي يقض ي فيه معظم اليوم.

  م بقرارها هذا
َ
عاملة الستقرر لجنة قبول بالنسبة ملالءمته لإلطار املستهدف وسُتعل

      تكون مهمتها إعالم األباء بالقرار.  التي جتماعية، ال ا

من القدرات األدائية والذهنية. حيث  يملك بالغون مصابون باضطرابات تندرج ضمن الطيف التوحدي تشكيلة واسعة
سيحتاج بعض من البالغين المصابين باضطرابات تندرج ضمن الطيف التوحدي إلى دعم على طول حياتهم، بينما 
سيعيش اآلخرون حياة مستقلة. وتكون هناك اليوم تشكيلة متنوعة واسعة من النماذج السكنية التي تتمثل الغاية منها 

ياجات المختلفة لدى الشريحة السكانية المصابة باضطرابات تندرج ضمن الطيف التوحدي. بجعلها مالئمة لالحت
حيث تشغَّل منظومات السكن الخارج منزلي على أيدي هيئات تطوعية وشركات وتخضع لرقابة وزارة الرفاه 

 عم والمرافقة.االجتماعي، وتتيح تقديم العناية الشاملة على طول أيام السنة، على مستويات مختلفة من الد
أطر سكنية داعمة تؤمن إعادة التأهيل لبالغين ال يستطيعون تلقِّي الردِّ العنائي  -بيت للحياة/نزل للسكن المدعوم

 في إطار المجتمع. حيث تكون األنزال للسكن المدعوم مالَءمة وتخصصية حسب مستويات األداء المختلفة.
ين للحياة المستقلة في المجتمع. فتبلغ مدة اإلقامة في تلك الشقق شقق انتقالية تحضر البالغ -شقق إلعادة التأهيل

 ما يتراوح من سنة إلى سنتين.
 مخصصة ألصحاب األداء المستقل الذين يحتاجون إلى المرافقة والتوجيه. -شقق في المجتمع

   مرافقة وتوسط لبالغين يكونون معنيين بالسكن المستقل في المجتمع.     -سكن مدعوم
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 املشاركة في التمويل وتحويل مخصصات مؤسسة التأمين الوطني

ل مخصصات التأمين الوطني إلى وزارة  18يبلغ ما ال يتعدى عمر  قاطن هناكيكون في حالة  عاما، ستحوَّ

الرفاه االجتماعي والنزل للسكن املدعوم ويجب أن تكون هناك مشاركة من جانب األباء حسب احتسابات 

 االستحقاق.

ل % 18وبالنسبة لقاطن يفوق عمره  ني الخارج منزلي من مخصص العجز إلى اإلطار السك 80عاما ستحوَّ

  لدى قابض املخصص.  20بينما تبقى %

 

 

 من املهم املعرفة

قد تستغرق سيرورة الحصول على إطار سكني خارج منزلي وقتا غير قصير، 

من الموعد المرغوب فيه إللحاق  فيوصى بالشروع في إجرائها قبل سنة مسبقا

   .المرشح باإلطار المعني
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 أطر سكنية
 المدعوم/بيت للحياةنزل للسكن 

 

في  قائمة أطر سكنية خارج منزلية -الخدمة لإلنسان صاحب التوحد في وزارة الرفاه االجتماعي مصلحة

 هذا الرابط

 

 ألوت

التي تنظر إلى اإلنسان ككلِّ كامل وتتطرق إلى  لية،أللوت باالعتماد على العقيدة الشمو  للحياةتعمل البيوت 

احتياجاته النفسية، والجسمانية واالستعرافية واالجتماعية. فيتواجد  -كافة احتياجات اإلنسان المصاب بالتوحد

من الحياة يشابه أكثر ما يمكن  "بيت للحياة" في أغلب األحيان بجانب حي سكني ويؤمن ألفراد البيت نمطا

 الحياة في العائلة مع التشارك مع المجتمع.     

 :لالتصال

 http://alut.org.il/?page_id=429: موقع إنترنت

 7238305-03: هاتف

 gala@alut.org.il: عنوان بريد إلكتروني

 

 المنظومة اإلسكانية لبيت إكشتاين

إن المنظومات اإلسكانية الجماهيرية، األنزال للسكن المدعوم التابعة لبيت إكشتاين، توفر الرد ألشخاص 

وما فوق. حيث يتم التركيز في األنزال على عاما  21يستطيعون االندماج في حياة المجتمع، من عمر 

في المجتمع. فيشكل النزل بيتا للحياة على تطوير مهارات اجتماعية، وكفاءات حياتية واستهالك خدمات 

بيئة فيزيائية تشمل السكن،  جميع الخدمات المطلوبة ألجل راحة وجودة حياة القطان:طول أيام السنة ويوفر 

ة.وبرامج دعم وتعزيز توضع لك  ل قاطن على حدِّ

    العالي والعالي.  -وتتواجد في بيت إكشتاين أنزال خاصة بمستويْي األداء المتوسط

 

http://www.molsa.gov.il/Populations/Disabilities/Autism/LivingSolutions/Pages/Otizm_OpenDiur.aspx
http://www.molsa.gov.il/Populations/Disabilities/Autism/LivingSolutions/Pages/Otizm_OpenDiur.aspx
http://www.molsa.gov.il/Populations/Disabilities/Autism/LivingSolutions/Pages/Otizm_OpenDiur.aspx
http://alut.org.il/?page_id=429
mailto:gala@alut.org.il
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 :لالتصال

 e.org.il/page_466-http://www.b  موقع إنترنت، لقائمة األنزال للسكن المدعوم

 09-9514517:   , פקס9514516-09:  هاتف

 e.org.il-nir.s@b: عنوان بريد إلكتروني

 

 "عاليه سيئاح"

يسكن في كل شقة عدد من القطان بمرافقة مدربين يعيشون معهم وحتى ينامون معهم ويوفرون لهم الدعم 

عادية في قلب األحياء المقدسية. ويقيم الكامل في كل خطوة في حياتهم. وتقع الشقق في بنايات سكنية 

قطانها عالقات جوار حارة ويكونون متدخلين جيدا في حياة المجتمع في حركات شبابية، وفي فعاليات 

 ضمن مجموعة ين معانظمن مالمراكز الجماهيرية وفي الكنائس اليهودية. ويشغل كل شقة قطان يكونو 

    الصحي.مناسبة تصنَّف حسب األعمار ومستوى الخلل 

 

 

 

 :لالتصال

 :موقع إنترنت

-https://www.aleisiach.org/%D7%9E%D7%A2%D7%A8%D7%9A

-%D7%93%D7%99%D7%95%D7%A8

%D7%91%D7%A7%D7%94%D7%99%D7%9C%D7%94/ 

 57-222-50-02: فاكس, 02-6520932או  60-222-50-02: هاتف

 siach.org.il-alei@alei: عنوان بريد إلكتروني

 

 "شيكل" جمعية 

حل سكني مؤسساتي، أو حل سكني في  في القدس: المتعددة الفئاتو متعددة إسكانية لألعجاز المنظومة 

 نزل للسكن المدعوم أو حل سكني في شقة مستقلة.

http://www.b-e.org.il/page_466
mailto:nir.s@b-e.org.il
https://www.aleisiach.org/%D7%9E%D7%A2%D7%A8%D7%9A-%D7%93%D7%99%D7%95%D7%A8-%D7%91%D7%A7%D7%94%D7%99%D7%9C%D7%94/
https://www.aleisiach.org/%D7%9E%D7%A2%D7%A8%D7%9A-%D7%93%D7%99%D7%95%D7%A8-%D7%91%D7%A7%D7%94%D7%99%D7%9C%D7%94/
https://www.aleisiach.org/%D7%9E%D7%A2%D7%A8%D7%9A-%D7%93%D7%99%D7%95%D7%A8-%D7%91%D7%A7%D7%94%D7%99%D7%9C%D7%94/
mailto:alei@alei-siach.org.il
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تطمح المنظومة اإلسكانية ليس فقط إلى توفير السكن المحمي ألشخاص أصحاب احتياجات خاصة بل 

أيضا إلى أن تشكل لهم بيتا حارا وتؤمن معظم الظروف للتطور الشخصي في جميع مجاالت الحياة. 

طان شركاء وتطمح المنظومة اإلسكانية إلى تكييف الخدمة المقدمة فيها لكل قاطن وقاطن. ويكون أباء الق

   كاملين في البرنامج العنائي المخصص لكل قاطن، ويشكلون جزء من عائلة "شيكل".       
 

 :لالتصال

 http://www.shekel.org.il/?CategoryID=260#.VZkEl4scS1s: موقع إنترنت

 108 שלוחה 6720157-02: هاتف

 offerd@shekel.org.il: عنوان بريد إلكتروني

 

 "إيلؤور"

توفر منظمة "إيلؤور" خدمة شمولية ألشخاص أصحاب احتياجات خاصة، مع التخصص الخاص في 

 مجاالت التخلف العقلي، واالضطرابات النفسية والتوحد.  
 

 : لالتصال

 /http://www.elor.org.il:موقع إنترنت

 9380741/2-03:هاتف

 info@elor.org.il:عنوان بريد إلكتروني

 

 شقق إلعادة التأهيل وشقق في المجتمع
 

 "يد للولد الخاصهيئة تطوعية "

تستأجر الهيئة التطوعية شققا في المجتمع القريب من المدرسة،  ،عمليامن أجل تأهيل األوالد لالستقاللية 

ن بيئة تعليمية أخرى متميزة نما تلميذا يتعامل مباشرة مع تحديات  -وتكوِّ ال ُيعدِّ فيها الولد تلميذا "تقليديا" وا 

وتقع الشقق في مناطق مركزية من المدينة، على مسافة قصيرة يمكن الحياة ويتكيف مع الحياة المستقلة. 

http://www.shekel.org.il/?CategoryID=260#.VZkEl4scS1s
mailto:offerd@shekel.org.il
http://www.elor.org.il/
mailto:info@elor.org.il
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صادقة األمر الذي يتيح التمتع بتجربة متميزة  قطعها بالمشي على األقدام من أماكن عمومية مركزية،

   الطابع.

 

 :لالتصال

 :موقع إنترنت

-http://special.org.il/he/page/%D7%93%D7%99%D7%A8%D7%94

%D7%91%D7%A7%D7%94%D7%99%D7%9C%D7%94 

 , 9607219-03: فاكس, 1 خط فرعي 9600667-03:هاتف

 info@special.org.il: لكترونيعنوان بريد إ

 

 بيت إلعادة التأهيل -المنظومة اإلسكانية لبيت إكشتاين

تكون الغاية من المنظومة هي تحسين جودة حياة القطان مع التركيز على تعزيز استقالليتهم في مجاالت 

تجربة سكنية في بيئة األنداد ومع اإلرشاد والمرافقة من كادر مهني الحياة المختلفة. وذلك كله من خالل 

تندرج ضمن الطيف  يبدي الحب واإلخالص. وتكون هذه المنظومة مخصصة لشباب مصابين باضطرابات

حيث تقع الشقق إلعادة التأهيل  .، وتخضع لرقابة وزارة الرفاه االجتماعيعال   وظيفي أداءذات التوحدي 

، والمتواجدة في المجتمع، في تل أبيب، للقطان ما بعد مرحلة التأهيل الخاضعين للمرافقة والمراقبة والشقق

          وكريات أونو وحيفا.

 

 :لالتصال

 e.org.il/page_492.aspx?c0=13485&bsp=13448-http://www.b:موقع إنترنت

  6486477-03: هاتف

 e.org.il-tamira@b:عنوان بريد إلكتروني

 

 

 

 

 

http://special.org.il/he/page/%D7%93%D7%99%D7%A8%D7%94-%D7%91%D7%A7%D7%94%D7%99%D7%9C%D7%94
http://special.org.il/he/page/%D7%93%D7%99%D7%A8%D7%94-%D7%91%D7%A7%D7%94%D7%99%D7%9C%D7%94
mailto:info@special.org.il
http://www.b-e.org.il/page_492.aspx?c0=13485&bsp=13448
mailto:tamira@b-e.org.il
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 سكن مدعوم

 "مساد نيخويوت" -الجوينتمشروع  -سكن مدعوم

يكون البرنامج مخصصا لمرافقة سيرورة االنتقال ألشخاص أصحاب إعاقة يسكنون في منزل أبائهم أو في 

أطر خارج منزلية، يقدرون على ذلك ويكونون معنيين بالعيش بصورة مستقلة في مجتمع للسكن المستقل. 

ي التدخل المهني، وباإلضافة لذلك، يوفر البرنامج خدمات ألشخاص يعيشون في المجتمع على نحو يستدع

 والمرافقة، والتوسط والتوجيه. 
 

 :لالتصال

 ww2.jdc.org.il/node/984http://w: موقع إنترنت

 6557111-02: هاتف

 ZivMa@jdc.org: عنوان بريد إلكتروني

 

  

http://www2.jdc.org.il/node/984
mailto:ZivMa@jdc.org
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 تعليم
 

 

 

 

 

 

 

 دورات تمهيدية

 هيئة تطوعية "أفنيه ديريخ"
تكون عبارة عن دورة تمهيدية تشكل همزة الوصل بين التربية النظامية في اإلطار المدرسي وبين أطر الحياة 

شمونا على شكل مدرسة داخلية، وتخضع لرقابة  كبالغ. حيث تعمل الدورة التمهيدية "أفنيه ديريخ" في كريات
 مصلحة الخدمة للتوحديين في وزارة الرفاه االجتماعي.

وتكون الدورة التمهيدية مخصصة للشباب المصابين باضطرابات تندرج ضمن الطيف التوحدي في أعمار 
 ، الذين يكونون معنيين بالكون مستقلين.  25-18

 

 :لالتصال

 /http://www.avneiderech.org.il/index.php/il:موقع إنترنت

 7909390-054, 7701126-050: هاتف

 info@avneiderech.org.il: عنوان بريد إلكتروني

 

 برنامج "درور"
". حيث تكون الدورة التمهيدية عبارة عن مشروع يعمل بالتعاون مع جامعة تل أبيب والهيئة التطوعية "غفانيم

اشتغالي، يشمل ثالثة -برنامج أحادي السنة لتطوير اإلدارة والتوجيه الذاتي واختيار مسار مستقبلي دراسي
أيام دراسية في جامعة تل أبيب، ويومين من اكتساب التجربة في العمل الطالبي، واختيار مسار دراسي، 

ل وقبول أو مواصلة   اب التجربة في العمل.اكتسوتسجُّ
 ، ويكون مخصصا للشباب المصابين باضطرابات تندرج ضمن الطيف التوحدي ذات أداء وظيفي عال 

وأصحاب دافعية  المدنية أو العسكرية،-من خريجي الخدمة الوطنية ،35إلى  21بأعمار تتراوح من 
       لالندماج االجتماعي، والتعليمي واالشتغالي والتطور الشخصي. 

 

يشكل التعليم وسيلة دافعة إلى االندماج في عالم االشتغال. وهناك إمكانيات مختلفة من التعليم الفوق 

ثانوي للشباب املصابين باضطرابات تندرج ضمن الطيف التوحدي. حيث يملك كل إطار نموذجا دراسيا 

تعليمي، وكفاءاتهم مختلفا، يهدف إلى أن يوفر للطالب األدوات والدعم املطلوبة لتحسين مستواهم ال

 واستغالل قدراتهم على أقص ى حّد.  

 
 
 
 

http://www.avneiderech.org.il/index.php/il/
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 :لالتصال

 4611522-052 نيسان-هاتف: رافيت شكالر

 dror.tlvu@gmail.com:عنوان بريد إلكتروني

 
 

 دورة تمهيدية للحياة -كنفاييم
تشكل "الدورة التمهيدية" إطارا جماعيا ومجتمعيا مع المرافقة الشخصية لكل شاب في سيرورة الخروج من 
بيت األباء إلى إطار سكني مستقل أكثر ما يمكن. فإن الشباب، الذين يشكلون مجموعة اجتماعية تجري 

البرنامج في الدورة التمهيدية حياة من التشارك االجتماعي واألدائي، يراَفقون من قبل كادر مرشدين. فيؤمن 
 اكتساب كفاءات العمل، والمهارات االجتماعية والكفاءات الحياتية.  

 

 :لالتصال

 .wix.com/gvanimhttp://kndarom: موقع إنترنت

   9012-668-054 أورانيت

 2738-672-054 روتيم

 

 

تمهيدية للحياة المستقلة للشباب المصابين باضطرابات تندرج ضمن الطيف التوحدي دورة  -"كيفونيم"
 ذات أداء وظيفي عال  

المدنية وفي ساعات ما -شباب، سيعملون في ساعات الصباح في إطار الخدمة الوطنية 6-دورة تمهيدية ل
دارة الوقت، واإلسعاف  -بعد الظهر سيتم تعاطي المواضيع ذات الصلة بالشباب إدارة حساب بنكي، وا 

 األولي وغيره. حيث ستنعقد الدورة التمهيدية في مدينة حيفا. 
 

 :لالتصال

 2330085-054: هاتف: كيتي فولشتاين

 ketty@kvn.org.il: عنوان بريد إلكتروني

 
 

 كلية "كيشوريه حاييم"
، إطارا تعليميا وتأهيليا لبالغين تشكل كلية "كيشوريه حاييم" الواقعة في كيبوتس أشدوت يعقوب ميئوحاد

عاما من العمر، أي مرحلة انتقالية بين انتهاء الدراسات،  21أصحاب احتياجات خاصة يبلغون أكثر من 
وبين الخروج إلى الحياة الحقيقية. حيث يتعلم الطالب دورات كثيرة يجريها كادر من المتطوعين، ومن بينها 

mailto:dror.tlvu@gmail.com
http://kndarom.wix.com/gvanim
mailto:ketty@kvn.org.il
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يشاركون في مشاريع باإلنكليزية والرياضيات،  الطب البديل. وكذلكمعرفة البالد، واالقتصاد البيتي، و 
  وغيره. حانوت معجنات ويشتغلون في

 

 : لالتصال

  6710055-04, 6756275-04: هاتف

 ravitsela1@gmail.com: عنوان بريد إلكتروني

 

 

 "هاشيلوف هاميشاليف"
"هاشيلوف هاميشاليف" في المدرسة الدينية العليا "يشيفات معاليه غيلبوؤاع"، موجها للشباب يكون برنامج 

المصابين باضطرابات تندرج ضمن الطيف التوحدي ذات أداء وظيفي عال  ومتوسط، ويعرض عليهم 
   للخروج إلى المجتمع العام.  رسة اليشيفا، بهدف تحضيرهماالندماج في مجتمع مد

 

 :لالتصال

 : موقع إنترنت

http://www.maalegilboa.org/index.php?option=com_content&view=article&id=662&Itemid

=46 

 6480712-04  :هاتف

 yeshiva@maalegilboa.org:عنوان بريد إلكتروني

 
 

 "مخافنيم غافوها"
رشاد وتنشئة تعليمية ودعم للطالب التوحديين الذين يكونون معنيين باالندماج في الدراسات العليا  مرافقة، وا 

 في العالم األكاديمي والدراسات االستمرارية.
 :لالتصال

 : موقع إنترنت

http://autismtalk.israelweb.co.il/%D7%A2%D7%9E%D7%95%D7%AA%D7%AA-

%D7%9E%D7%9B%D7%95%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9D-

%D7%92%D7%91%D7%95%D7%94  

 Autism.confer@gmail.com:عنوان بريد إلكتروني

 

 دورة تمهيدية ما قبل عسكرية
الكون متدخال اجتماعيا ومدنيا وتحضير المتدربين لتأدية الخدمة تهدف الدورة التمهيدية إلى التربية على 

الكاملة في جيش الدفاع اإلسرائيلي. حيث يكون البرنامج مخصصا للشباب أصحاب اإلعاقة من المجتازين 

mailto:ravitsela1@gmail.com
http://www.maalegilboa.org/index.php?option=com_content&view=article&id=662&Itemid=46
http://www.maalegilboa.org/index.php?option=com_content&view=article&id=662&Itemid=46
mailto:yeshiva@maalegilboa.org
http://www.maalegilboa.org/index.php?option=com_content&view=article&id=662&Itemid=46
http://www.maalegilboa.org/index.php?option=com_content&view=article&id=662&Itemid=46
http://www.maalegilboa.org/index.php?option=com_content&view=article&id=662&Itemid=46
http://www.maalegilboa.org/index.php?option=com_content&view=article&id=662&Itemid=46
mailto:Autism.confer@gmail.com
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لمسار التربية العادية والخاصة، الذين يستوفون متطلبات القبول المالَءمة. ويشمل البرنامج حلقة تدريبية 
تاحة ية، ومرافقة على طول الطريق، و تحضير  يا ودراسيا.  ا     االستفادة من شتى الخدمات والموارد فيزيائيا، وحسِّ

 

 :لالتصال

  3659956-052 , هاتف: غاي فينكيلشتاين

 guyfink@bezeqint.net: عنوان بريد إلكتروني

 
 

   " بمدرسة " جؤون هياردين "  دورة " متسبين

وايجاد طرق لالندماج مع المجتمع ,اعطاء الفرصة للشاب /ة مع التوحد التعرف على شخصيتهم المميزة. 

تعمل . للتعليم المهني ومواضيع اخرى ,االستعداد للحياة المهنية , والبيئة . وتشمل التحضير لخدمة هامة 

خريجي صفوف اتصالية " نافا  21-18 الدورة التمهيدية هذه كبرنامج استمراري الوالد مع توحد باجيال : 

 " بمدرسة عيمك ه معينوت 
 

 :لالتصال 
 04-6063540טלפון:  

 

 

 تأهيالت
AQA  دماج بالغين في العمل في فحوصات البرامج الحاسوبية   تأهيل وا 

دماج أشخاص أصحاب توحد ذي أداء وظيفي عال  في العمل في فحوصات يهدف البرنامج إلى تأهيل  وا 
فحوصات البرامج وتماَرس تمرينيا مبادئ فيها حيث يشمل البرنامج دورة تدريبية تعلَّم  برامج حاسوبية.

يجاد شركة تكون مستعدة الستيعاب خريج  الحاسوبية وُتكَسب كفاءات اجتماعية لالشتغال في فرع الهايتك، وا 
ار التأهيل مع اختبار صالحيته الحتياجات الشركة وبيئة العمل، والمرافقة الجارية من قبل المدير/الكادر مس

       مطولة.وأحد العاملين في الشركة ألغراض تأمين االندماج في الشركة لفترة 
 

 

 

 :لالتصال

 /http://www.aqa.co.il:موقع إنترنت

 6755124-052 هاتف: إستير تسابار

 ester.zabar@aqa.co.il: عنوان بريد إلكتروني

 

 الجسر للسيرة المهنية، لفينشتاين -كلية غال
رشاد في مجال االشتغال.  دورات مهنية مالَءمة لشرائح إنسانية ذات احتياجات خاصة، وتشخيص وا 

mailto:guyfink@bezeqint.net
http://www.aqa.co.il/
mailto:ester.zabar@aqa.co.il
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 :لالتصال

 /http://galcollege.org.il: موقع إنترنت

 7719444-09: هاتف

 info@galcollege.org.il: عنوان بريد إلكتروني

 

 الكلية األكاديمية أونو -"روئيم راحوك"
برنامج ابتكاري يكون مخصصا لتأهيل بالغين مصابين باضطرابات تندرج ضمن الطيف التوحدي لمهن 
مطلوبة في جيش الدفاع اإلسرائيلي والسوق المدنية. حيث يكون البرنامج مخصصا لبالغين مناسبين يكونون 

المدنية في مهنة وق معنيين بتأدية الخدمة في جيش الدفاع اإلسرائيلي كمتطوعين، أو باالندماج في الس
أشهر في إطار  3ويخضع مشتركو البرنامج لدورة تأهيلية لمدة حوالي  .يملكون فيها ميزة متفوقة نسبية

  ات العمل المطلوبة.  المهنة، وتكسبهم كفاء مدني، تعل ِّمهم
 

 :لالتصال

 /rachok-agenda/roim-http://www.ono.ac.il/academy/social: موقع إنترنت

 @ono.ac.ilrr:عنوان بريد إلكتروني

 
 
 

 "ناتيف ناغيش ليتعاسوكا"
ترامب في بيت إيزي شابيرا، يكون مخصصا لتأهيل أشخاص أصحاب مسار تأهيالت ابتكاري في معهد 

دماجهم في مجاالت اشتغالية تناسب كفاءاتهم وقدراتهم المتميزة.   إعاقة لعالم العمل في إسرائيل وا 
 
 

 :لالتصال

 معهد ترامب: موقع إنترنت

  7701219-09 هاتف: رسيئيال درور

 rasid@beitissie.org.il:عنوان بريد إلكتروني

 
 

صفوف اللمجتازي المسار الدراسي في  مجال االشتغالبرنامج مهني مخصص ل -مركز تأهيلي "غيل"
  تعليم اإلعالم  ل

سيخضع الطالب في إطار البرنامج للتشخيص الشامل مع المرافقة الشخصية والمهنية من قبل كادر 
المدرسة، من أجل التعرِّف إلى ميولهم االشتغالية، وكفاءاتهم ورغباتهم، لكي يوضع لهم برنامج تأهيلي 

 شخصي ومالَءم مع اكتساب التجربة العملية في المجتمع.

http://galcollege.org.il/
http://www.ono.ac.il/academy/social-agenda/roim-rachok/
mailto:rr@ono.ac.il
mailto:rasid@beitissie.org.il
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 : لالتصال

 5711871-03: هاتف

 gilschool@gmail.com:عنوان بريد إلكتروني

 
 

 تربية تكنولوجية مهنية في التربية الخاصة  -ميغاما ليعاتيد""
عاما  18برنامج يخضع لمسؤولية وزارة التربية والتعليم. حيث يكون البرنامج مخصصا لطالب بأعمار 

للحصول على اعتماد مهني في التربية أصحاب احتياجات خاصة، يكونون معنيين باالندماج في دراسات 
سنوات مع  3لدراسي المهنية تمهيدا لالندماج في سوق العمل المفتوحة. ويستغرق البرنامج ا-التكنولوجية

استعدادا لالندماج الناجح في عالم  التركيز على إغناء المعرفة، والمهارات والقدرات المطلوبة للشاب/ة
 االشتغال. 

 

 : لالتصال

 5321730-050: هاتف:

 osnate@atid.org.il: عنوان بريد إلكتروني

 

 تأهيل خبراء لتشغيل البيانات عن بعد في العصر الرقمي  -كلية لفينسكي
يتركز البرنامج على تطوير كفاءات في المجال التكنولوجي، واالجتماعي، واألكاديمي والتواصلي بموازاة 

  مقدمي الدعم لفرع تشغيل البيانات عن بعد.توجيه المتعلمين لتأدية نشاط مستقل ك
 : لالتصال

 http://www.levinsky.ac.il/mini/Courses?cmd=mini.1949: موقع إنترنت

 6902482-03 :هاتف

 sivantuzalis@gmail.com: عنوان بريد إلكتروني

 

 

 وشبكات  PC دورة تقني  –وجون برايس  مدايتك حيفا    االكاديمية جوردون

بيئة تعليمية متالئمة مع الحاجيات التعليمية والمهنية  لكبار مع توحد ذوي االداء . دورة تاهيلية شاملة 

  . العالي

 

 

 

 

 

 

 

mailto:gilschool@gmail.com
mailto:osnate@atid.org.il
http://www.levinsky.ac.il/mini/Courses?cmd=mini.1949
mailto:sivantuzalis@gmail.com
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  دراسات أكاديمية

 المركز للشرائح اإلنسانية الخاصة -سمينار هاكيبوتسيم""
اإلنسانية الخاصة من أجل تحسين جودة حياة أشخاص أصحاب إعاقات من خالل  ُأنشئ المركز للشرائح

تدعيم إتاحة التمتع بإمكانيات الدراسات، والتأهيل واالشتغال ومن خالل تدعيم المهنيين العاملين على 
 أشخاص أصحاب إعاقات.  حتياجات الساحة. فهناك بضعة برامج مكيفة ال

 :لالتصال

 studies-edu-programs/special-http://www.smkb.ac.il/certificate:موقع إنترنت

 6901200-03:  هاتف

 

 المدينة األكاديمية أونو، برنامج "كفير"
رض الدراسات األكاديمية المدمجة مع دراسات إن مشروع "كفير" للمدينة األكاديمية أونو و"بيت إكشتاين" يع

 التكنولوجيا لطالب أصحاب متالزمة إسبرغر.
حيث يهدف البرنامج الدراسي إلى تأهيل طالب لممارسة وظائف ذات طابع تكنولوجي في منظمات مختلفة. 

 10تركيبيا ومقسما لمراحل، وتجرى الدراسات بمجموعات تتكون من ليس أكثر من ويكون البرنامج الدراسي 
طالب. حيث يكون عبء الدراسات مالَءما لالحتياجات الخاصة التي تميز هذه الشريحة اإلنسانية، ويبلغ 

  نطاقه حوالي نصف برنامج دراسي أكاديمي عادي.  
 

 :لالتصال

 2162468-054 هاتف: رونيت رونين مان

 

 

  جامعة أريئيل في السامرة

دماج أشخاص أصحاب توحد، في دائرة حياة العمل والتعليم العالي، ويطمح إلى أقصى  مشروع لتدعيم وا 
يصالهم إلى مرحلة  تحقيق لقدرات كل واحد من البالغين في مجاالت التعليم، واالشتغال وكفاءات الحياة، وا 

من تطوير االستقاللية الشخصية وأقصى قدرة على االندماج في حياة المجتمع، والعائلة واألداء اليومي في 
 جميع المجاالت، مع إيجاد األهداف المالئمة لقدرات كل واحد من البالغين.

 للتأمين الوطني.وُيذكر أنه هناك طالب في المشروع يحصلون على تمويل للدراسات من سلة إعادة التأهيل 
 

 :لالتصال

 9066673-03, 9066660-03: هاتف

 
 

http://www.smkb.ac.il/certificate-programs/special-edu-studies
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 الكلية األكاديمية بيت إكشتاين
دراسات لقب أول للجامعة المفتوحة لبالغين أصحاب أسبرغر، في ثالثة مسارات: علم النفس والتربية، 

رباعي السنوات، واالقتصاد وعلوم الحوسبة، وعلم النفس واإلعالم. يكون هذا عبارة عن برنامج دراسي 
 لدعم االجتماعي والعاطفي.  تأمين اومجموعات صغيرة ومرافقة مهنية ل

 

 :لالتصال

 5605248-03  3059337-050  هاتف: إفرات عرافا

 info.academy@b-e.org.il:عنوان بريد إلكتروني

 
 

  أكاديميا جامعة مختلطة

 تكييف أكاديمي الحتياجات طالب أصحاب خالل تعّلمية وتكّيفية 
برنامج عائد للمعهد الدولي للدراسات االستمرارية في مجال األعجاز التطورية على اسم ترامب، لبيت إيزي  

شابيرا، يهدف إلى تأمين تكافؤ الفرص ألشخاص أصحاب خالل تعلِّمية مركبة الكتساب التعليم العالي في 
ن الجامعة المختلطة أكاديميا الطالب من إيجاد إطار مالَءم إطار اك ، للتعلم، واإلغناءاديمي. حيث تمكِّ

 والتأهيل المهني والنمو الشخصي.
  فيعمل البرنامج في بضعة مؤسسات أكاديمية.

 

 :لالتصال

                           7701219-09   هاتف: رسيئيال درور

 rasid@beitissie.org.il:عنوان بريد إلكتروني

 
 

 األكاديمية االجتماعية في كلية كاي 
 عاما وما فوق. 18برنامج دراسي مخصص لمتعلمين أصحاب احتياجات خاصة بأعمار 

حيث يشغَّل البرنامج على أيدي الهيئة التطوعية لتدعيم مشاريع العائدة للكلية األكاديمية للتربية على اسم 
كاي، ويتمتع المتعلمون فيها بخدمات كلية كاي، ويحصل الطالب على شهادة طالب وكذلك تنشئة 

 اجتماعية من قبل طالب من الكلية.
 

 :لالتصال

 4909128-054 ئيس مسار التخصص في التربية الخاصةهاتف: الدكتور نيتسان كوهين، ر 

 cohennit@gmail.com: عنوان بريد إلكتروني

  

mailto:rasid@beitissie.org.il
mailto:cohennit@gmail.com
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 ملحق استمارات

 

 المؤسسة  االستمارة  الرابط 
קישור  

 לטופס
 مؤسسة التامين الوطني  - مخصصات عجز عام 

 www.btl.gov.il 
קישור  

 לטופס
مخصصات خدمات 

 خاصة 

טופס 116  
 א'

ضريبة الدخل   تخفيض بضريبة الدخل   
https://taxes.gov.il 

 شهادة طبية  טופס 127  

קישור  
 לטופס

اعفاء جزئي من ضريبة 
 الشراء 

קישור  
 לטופס

طلب بطاقة وقوف 
واعفاء من دفع 

  صالترخي

 وزارة المواصالت 
http://he.mot.gov.il 

 

קישור  
 לטופס

شركة بيزك    طلب تخفيض   

קישור  
 לטופס

سلطة السكان والهجرة   تشغيل عامل اجنبي   
http://www.piba.gov.il 

קישור  
 לטופס

وزارة القضاء    طلب الوصاية   
http://index.justice.gov.il 

 
קישור  

 לטופס
 وزارة الصحة  التوجه للجنة التأهيل  

http://www.health.gov.il/Pages/HomePage.aspx 

 
 

 

 

 

 

 

http://www.btl.gov.il/טפסים%20ואישורים/Documents/t7801.pdf
http://www.btl.gov.il/טפסים%20ואישורים/Documents/t7801.pdf
http://www.btl.gov.il/
https://www.btl.gov.il/%D7%98%D7%A4%D7%A1%D7%99%D7%9D%20%D7%95%D7%90%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D/Documents/t7849.pdf
https://www.btl.gov.il/%D7%98%D7%A4%D7%A1%D7%99%D7%9D%20%D7%95%D7%90%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D/Documents/t7849.pdf
https://taxes.gov.il/TaxesFormsList/itc116a.pdf
https://taxes.gov.il/TaxesFormsList/itc116a.pdf
https://taxes.gov.il/
https://taxes.gov.il/TaxesFormsList/itc127.pdf
https://taxes.gov.il/TaxesFormsList/misui2973.pdf
https://taxes.gov.il/TaxesFormsList/misui2973.pdf
http://media.mot.gov.il/PDF/RISHUI/BakashaLeTav.pdf
http://media.mot.gov.il/PDF/RISHUI/BakashaLeTav.pdf
http://he.mot.gov.il/
http://www.cet.ac.il/storage/MakomM/Files/בקשה%20לקבלת%20הנחה%20בקו%20הטלפון.doc
http://www.cet.ac.il/storage/MakomM/Files/בקשה%20לקבלת%20הנחה%20בקו%20הטלפון.doc
http://www.reutheshel.org.il/uploadimages/FormAugust2014.pdf
http://www.reutheshel.org.il/uploadimages/FormAugust2014.pdf
http://www.piba.gov.il/
http://elyon1.court.gov.il/heb/forms/8.pdf
http://elyon1.court.gov.il/heb/forms/8.pdf
http://index.justice.gov.il/
https://www.google.co.il/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiarvmWhNbKAhVE6xQKHT_OCW4QFggaMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.health.gov.il%2FDocLib%2Fsal_shikum.doc&usg=AFQjCNHZ4nG9gtUV0FQbueCkFOGSLJI8-w&bvm=bv.113034660,d.bGg
https://www.google.co.il/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiarvmWhNbKAhVE6xQKHT_OCW4QFggaMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.health.gov.il%2FDocLib%2Fsal_shikum.doc&usg=AFQjCNHZ4nG9gtUV0FQbueCkFOGSLJI8-w&bvm=bv.113034660,d.bGg

