ילדים על הרצף האוטיסטי – זכויות ושירותים
איך מתחילים?


אבחון

אבחון תקף העומד בדרישות חוזר מנכ"ל :אבחון משולב הנערך גם על ידי רופא וגם על ידי פסיכולוג.

הגשת תביעה לגמלת ילד נכה למוסד לביטוח לאומי


ילדים המאובחנים על הרצף האוטיסטי זכאים ל 100%גמלת ילד נכה.

הכרה בשירות לאדם עם אוטיזם במשרד הרווחה


פתיחת תיק בלשכת ברווחה של הרשות המקומית במקום מגוריכם .השירות לאדם עם אוטיזם אחראי על מתן
שירותים לילדים המאובחנים על הרצף האוטיסטי :מעון יום שיקומי ,שירותי פנאי ועוד.

מציאת מסגרת חינוכית


עד גיל  3המסגרות באחריות משרד הרווחה ,ויש לפנות למחלקת הרווחה ברשות המקומית.
מעל גיל  3המסגרות באחריות משרד החינוך ,ויש לפנות למחלקת החינוך ברשות המקומית.

הכרה בקופת חולים


ילדים על הספקטרום האוטיסטי זכאים ל 3 -טיפולים פרא-רפואיים בשבוע מקופות החולים.

המוסד לביטוח לאומי
 גמלת ילד נכה
ילדים המאובחנים על הרצף האוטיסטי זכאים לגמלת ילד נכה עד גיל 18
בשיעור של . ₪ 2561

............................................................................................................
זכאים  :ילדים שעברו אבחון על הרצף האוטיסטי ,העומד בדרישות חוזר מנכ"ל משרד הבריאות של אבחון
משולב שנערך הן עלי ידי רופא והן על ידי פסיכולוג.
איך מקבלים  :יש להגיש לסניף הביטוח הלאומי "טופס בקשה לגמלת ילד נכה"  ,בצירוף מסמכי האבחון.
מומלץ להוסיף בקשה בכתב לקבלת גמלה רטרואקטיבית ולצרף מסמכים רפואיים מתאימים .הגמלה
הרטרואקטיבית ניתנת עד שנה אחורה לכל היותר.
למידע מלא http://alut.org.il/?page_id=277 :

 קצבת תלות בזולת
ילדים המאובחנים על הרצף האוטיסטי שנקבע כי הם תלויים לחלוטין בעזרת הזולת זכאים
לקצבה מוגדלת בשם קצבת "תלות בזולת" על סך .₪ 4,487

............................................................................................................
זכאים  :ילדים מעל גיל  3שזקוקים לעזרה רבה ,ביחס לבני גילם ,בכל שעות היממה ,בביצוע הפעולות הבאות
בלבד :הלבשה והפשטה ,אכילה ,רחצה ,היגיינה אישית וניידות עצמאית בבית.
איך מקבלים  :יש להגיש לסניף הביטוח הלאומי "בקשה לבדיקה מחדש למקבל קצבת ילד נכה" ,חוות דעת
תומכות ומסמכים רפואיים רלוונטיים .הזכאות נבדקת על פי מבחני תפקוד ,תלות וביצוע פעולות בהשוואה לבני
הגיל .מומלץ להוסיף בקשה בכתב לקבלת גמלה רטרואקטיבית ולצרף מסמכים רפואיים מתאימים .הגמלה
הרטרואקטיבית ניתנת עד שנה אחורה לכל היותר.
למידע מלאhttp://alut.org.il/?page_id=279 :

מרכז אלו"ט למשפחה

03.6703077

הטבות למקבלי גמלת ילד נכה


תו חניה לנכה ופטור מאגרת רישוי לרכב

..........................................................................................................
זכאים :הורים לילדים על הרצף האוטיסטי המקבלים גמלת לילד נכה.
איך מקבלים :יש להגיש "טופס בקשה לתו נכה ופטור מאגרת רישוי" בצירוף אישורים ומסמכים רפואיים
מעודכנים המפרטים את הסיבות והקשיים והצרכים בעטיים מבקשים תו נכה.
את הבקשות יש להעביר ליחידה לטיפול במוגבלי ניידות במרכז עדכון ובקרה,
ת"ד  72חולון  ,58100או בפקס 03-5027686
התו אינו ניתן באופן אוטומטי ,כל בקשה נבדקת לגופו של עניין.
למידע מלאhttp://alut.org.il/?page_id=561:

 הנחה במסי ארנונה
גובה ההנחה נקבע על ידי הרשות המקומית

..........................................................................................................
זכאים :הורים לילדים המקבלים קצבה לילד נכה
איך מקבלים  :יש להגיש לרשות המקומית טופס לבקשת הנחה בארנונה ,בצירוף אשור על קבלת גמלת ילד נכה
מהמוסד לביטוח לאומי.
למידע המלאhttp://alut.org.il/?page_id=285 :

 הנחה בתשלום חשבון הטלפון של בזק
בפעימות מונה ,בדמי שימוש ,וכן הנחה בהתקנת טלפון

..........................................................................................................
זכאים :הורים לילדים המקבלים גמלת לילד נכה בשיעור של 100%
איך מקבלים :יש להגיש את "טופס הבקשה להנחה" טבה בצירוף אישור מהביטוח הלאומי על קבלת הגמלה,
לאגף השיקום במשרד העבודה והרווחה ,רח' ירמיהו , 39ת"ד , 1260ירושלים.
למידע המלאhttp://alut.org.il/?page_id=291:

 הנחה בחשבון החשמל
הנחה של  50%על  400קוט"ש ראשונים

..........................................................................................................
זכאים :הורים שילדם נמצא זכאי בבדיקת תלות בזולת של הביטוח הלאומי ל –  5נקודות ומעלה.
איך מקבלים :הביטוח הלאומי מעביר לחברת החשמל רשימות של מי שעשויים להיות זכאים להנחה .ההנחה
אמורה להינתן באופן אוטומטי.
חשבון החשמל חייב להיות בתעריף ביתי בלבד ועל שם ההורה המקבל את הקצבה.
לבירורים ניתן לפנות לחברת החשמל במוקד .103
למידע המלאhttp://alut.org.il/?page_id=289 :

מרכז אלו"ט למשפחה

03.6703077

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

..........................................................................................................
זכאים :הורים לילדים המקבלים גמלת לילד נכה
איך מקבלים :הביטוח הלאומי מעביר לרשות המים רשימות של מי שעשויים להיות זכאים להנחה .כתובת
המגורים של ההורה מקבל הקצבה צריכה להיות מעודכנת משרד הפנים.
ההנחה אמורה להינתן באופן אוטומטי .ניתן לפנות למוקד רשות המים בטלפון 076-5300905
למידע המלאhttp://alut.org.il/?page_id=287 :

 שתי נקודות זיכוי במס הכנסה
הפחתה בתשלום סכומי המס

..........................................................................................................
זכאים :הורים לילדים המקבלים גמלת ילד נכה.
איך מקבלים :יש להגיש טפסים לפקיד השומה במשרדי מס הכנסה.
למידע המלאhttp://alut.org.il/?page_id=283:

 פטור מעמידה בתור
קבלת שירות ללא תור במקומות ציבוריים

.............................................................................................
זכאים :ילדים עם אוטיזם המקבלים גמלת ילד נכה
איך מקבלים  :ניתן לממש את הזכות בהצגת תעודת הנכה החדשה מהמוסד לביטוח לאומי
למידע המלאhttp://alut.org.il/?page_id=12644 :

 פטור מתשלום מלווה
פטור מתשלום במקומות ציבוריים ללא מקום ישיבה מסודר

..........................................................................................................
זכאים :מלווים של ילדים מגיל  12ומעלה עם אוטיזם  ,המקבלים גמלת ילד נכה.
איך מקבלים  :ניתן לממש את הזכות בהצגת תעודת הנכה החדשה מהמוסד לביטוח לאומי
למידע המלאhttp://alut.org.il/?page_id=12644 :

 העסקת עובד זר
אישור להעסקת עובד זר לטיפול בילד

..........................................................................................................
זכאים :ילדים המקבלים גמלת ילד נכה ובנוסף זקוקים לליווי או השגחה תמידיים במשך רוב שעות היום או
שקיימות נסיבות רפואיות מיוחדות אחרות המצריכות טיפול יומיומי.
איך מקבלים :יש להגיש טפסים ואישורים מתאימים ליחידת ההיתרים ברשות לאוכלוסין והגירה.
למידע המלאhttp://alut.org.il/?page_id=316 :

מרכז אלו"ט למשפחה

03.6703077

משרד הרווחה – השירות לטיפול באדם עם אוטיזם


שירותים לילדים המאובחנים על הרצף האוטיסטי

מעון יום שיקומי עד גיל שלוש ,שעות שילוב לפעוטות עד גיל שלוש ,סיוע במימון סומך לאחה"צ ,קייטנות
בחופשות הקיץ ובחגים ,סבסוד השתתפות בקייטנות "רגילות" ,מועדוניות לפעילויות אחה"צ ,נופשונים ,הפניה
לייעוץ בבעיות מיניות ,דיור חוץ ביתי

..........................................................................................................
זכאים :ילדים המאובחנים על הרצף האוטיסטי
איך מקבלים  :יש להגיש מסמכים מתאימים לעובדת סוציאלית במחלקה לשירותים חברתיים ברשות המקומית.
למידע המלאhttp://alut.org.il/?page_id=306:

קופות חולים
 אבחון
אבחון ילדים על הרצף האוטיסטי ומכלול הטיפול ההתפתחותי עד גיל 18

..........................................................................................................
זכאים :ילדים עד גיל  18המגלים סימנים מוקדמים לאוטיזם  ,על פי דעת הורה או איש מקצוע.
איך מקבלים  :יש לפנות למזכירות קופת החולים או למכונים להתפתחות הילד.
למידע המלאhttp://alut.org.il/?page_id=297:

 טיפולים פרא רפואיים
ילדים על הרצף האוטיסטי זכאים ל  3-פרא-רפואיים בשבוע לכל אורך השנה מקופות
החולים.
סוגי הטיפולים :ריפוי בעיסוק ,קלינאות תקשורת ,פיזיותרפיה ,פסיכולוגיה ועבודה סוציאלית .
..........................................................................................................
זכאים  :ילדים עד גיל  ,18המאובחנים על הספקטרום האוטיסטי ,ואינם מקבלים סל בריאותי מקדם במעונות
יום שיקומיים ,גני תקשורת או מרכזים טיפוליים.
איך מקבלים  :ש לפנות למזכירות קופת החולים או למכונים להתפתחות הילד.
למידע מלאhttp://alut.org.il/?page_id=298 :

 פטור מתשלומי השתתפות עצמית
פטורים מתשלום השתתפות עצמית עבור שירותים שונים בקופות החולים
..........................................................................................................
זכאים :ילדים המקבלים גמלת ילד נכה מהמוסד לביטוח לאומי.
איך מקבלים :יש לפנות למזכירות קופת החולים .
למידע מלא http://alut.org.il/?page_id=9140:

 טיפולי שיניים בהרדמה
הרדמה כללית לצורך טיפול שיניים כלולה בסל התרופות
.............................................................................................................
זכאים  :ילדים המאובחנים על הרצף האוטיסטי.
איך מקבלים :יש לפנות למזכירות קופת החולים  .הזכאות היא עבור ההרדמה  ,לא עבור טיפולי השיניים.
למידע מלאhttp://alut.org.il/?page_id=300 :

מרכז אלו"ט למשפחה

03.6703077

משרד הבריאות
סל בריאותי מקדם

 14שעות שבועיות של טיפולים פרא -רפואיים :ריפוי בעיסוק ,קלינאות תקשורת ,פסיכולוגיה
ועבודה סוציאלית .

..........................................................................................................
זכאים  :ילדים עד גיל  7המאובחנים על הרצף האוטיסטי
איך מקבלים  :הטיפול הבריאותי המקדם ניתן במעונות היום השיקומיים ובגני התקשורת ומופעל באמצעות
העמותות.
למידע מלאhttp://alut.org.il/?page_id=304 :

 מכשירי תקשורת תומכת וחלופית
מימון מכשירי תקשורת תומכת וחלופית

..........................................................................................................
זכאים :ילדים שאינם יכולים לקיים תקשורת מילולית ואינם יכול להיעזר במכשירי פלט קולי ,לוחות תמונות או
טאבלטים לצורך תקשורת
איך מקבלים :יש להגיש מסמכים רפואיים מתאימים ליחידה הארצית למכשירי שיקום וניידות ,במייל
nayadut@moh.health.gov.il
למידע מלא http://alut.org.il/?page_id=42778 :

חוק דמי מחלה
ימי היעדרות מעבודה בגין ליווי ומחלת ילד
עד  18ימי העדרות בשנה לצורך מתן סיוע אישי לילד ,תשלום דמי מחלה מהיום הראשון
להעדרות 52 ,שעות בשנה בנוסף לימי המחלה לצורך טיפול בילד.
................................................................................................................
זכאים :הורים לילדים עם מוגבלות העובדים לפחות שנה באותו מקום העבודה
איך מקבלים :יש לפנות למחלקת משאבי אנוש במקום העבודה.
למידע המלאhttp://alut.org.il/?page_id=315 :

מרכז אלו"ט למשפחה

03.6703077

מערך שירותים לאורך מעגל החיים
פעוטות (מגיל שנה עד שלוש)
מעונות יום שיקומיים


מסגרות יום ייעודיות  ,טיפול על ידי צוות מקצועי ומיומן  ,תכנית חינוכית אישית לכל ילד
איך מקבלים  :יש לפנות למחלקה לשירותים חברתיים ברשות המקומית.
למידע מלאhttp://alut.org.il/?page_id=369 :

שילוב יחידני במעון ציבורי


מימון ליווי של סייעת במעונות הנמצאים בפיקוח משרד התמ"ת
איך מקבלים  :יש לפנות למחלקה לשירותים חברתיים ברשות המקומית.
למידע מלאhttp://alut.org.il/?page_id=369 :

..........................................................................................................
גילאי הגן
גן תקשורת


גן המיועד לילדים המאובחנים על הרצף האוטיסטי .כולל יום לימודים ארוך ,הזנה ,הסעות וטיפולים פרא-
רפואיים .על פי חוק החינוך המיוחד הילדים בגן זכאים ל  3.4שעות טיפול.
איך מקבלים  :יש לפנות למחלקת החינוך ברשות המקומית ולבקש זימון של ועדת השמה לחינוך המיוחד.
למידע מלאhttp://alut.org.il/?page_id=371 :

גן טיפולי


גן המיועד לילדים מעל עם עיכובים התפתחותיים שונים .צוות הגן כולל גננת לחינוך מיוחד ,סייעת ותרפיסטים
שונים .על פי חוק החינוך המיוחד הילדים בגן זכאים ל  3.4שעות טיפול.
איך מקבלים  :יש לפנות למחלקת החינוך ברשות המקומית ולבקש זימון של ועדת השמה לחינוך המיוחד.
למידע מלאhttp://alut.org.il/?page_id=371 :

גן משולב


גן לילדים מעל גיל  5המכיל ילדים מהחינוך הרגיל וילדים מהחינוך המיוחד .צוות הגן כולל גננת רגילה וגננת
לחינוך מיוחד ,וסייעת.
איך מקבלים  :יש לפנות למחלקת החינוך ברשות המקומית ולבקש זימון של ועדת השמה לחינוך המיוחד.
למידע מלאhttp://alut.org.il/?page_id=371 :

שילוב יחידני בגן רגיל


ילדים על רצף האוטיזם המשולבים בגן רגיל זכאים למשלבת שתלווה אותם ,בהתאם לדרגת תפקודם .בנוסף
זכאים לסל שילוב ,הכולל הוראה מתקנת ,טיפול ביצירה והבעה ,טיפולים פרא -רפואיים ,הדרכת הצוות
המטפל וכיוצ"ב.
איך מקבלים  :לאחר הרישום לגן יש לפנות למרכז תמיכה ישובי אזורי (מתי"א) ולבקש לקיים דיון בוועדת
השילוב.
למידע מלאhttp://alut.org.il/?page_id=371 :

מרכז אלו"ט למשפחה

03.6703077

גילאי בית הספר
בית ספר לילדים עם אוטיזם


בית ספר לחינוך מיוחד המיועד לתלמידים המאובחנים על הרצף האוטיסטי .צוות הכיתה מורכב ממורה לחינוך
מיוחד וסייעת .בבית הספר מונהג יום לימודים ארוך ,הזנה ,הסעות וטיפולים פרא -רפואיים.
איך מקבלים  :יש לפנות למחלקת החינוך ברשות המקומית ולבקש לזמן ועדת השמה.
למידע מלאhttp://alut.org.il/?page_id=373 :

כיתת תקשורת


כיתת חינוך מיוחד בבית ספר רגיל או בחינוך המיוחד המיועדת לתלמידים המאובחנים על הרצף האוטיסטי.
הצוות הכיתה מורכב ממורה לחינוך מיוחד וסייעת .בכיתת תקשורת מונהג יום לימודים ארוך ,הזנה ,הסעות,
זכות לחופשות מקוצרות וטיפולים פרא -רפואיים .לכל תלמיד בכיתת תקשורת נבנית תכנית לימודים אישית.
איך מקבלים  :יש לפנות למחלקת החינוך ברשות המקומית ולבקש לזמן ועדת השמה. .
למידע מלאhttp://alut.org.il/?page_id=373 :

שילוב יחידני בבית ספר רגיל


ילדים ונוער המאובחנים על הספקטרום האוטיסטי זכאים להיכלל בתוכנית השילוב במסגרתה הם לומדים
בכיתה רגילה בבית ספר רגיל בליווי סייעת /משלבת וזכאים לסל שילוב ,הכולל הוראה מתקנת ,טיפול ביצירה
והבעה ,טיפולים פרא -רפואיים ,הדרכת הצוות המטפל וכיוצ"ב.
איך מקבלים  :לאחר הרישום לבית הספר יש לפנות למנהל/ת בית הספר ולבקש לקיים דיון בוועדת השילוב.
למידע מלאhttp://alut.org.il/?page_id=377 :

הסעות וליווי
 הסעות מהבית לבית הספר ובחזרה

..........................................................................................................
מי זכאי :פעוטות עד גיל  3הלומדים במעונות יום שיקומיים ותלמידים עד גיל  21הלומדים במסגרות של
החינוך המיוחד.
איך מקבלים :יש לפנות לוועדת ההשמה או ועדת השילוב.
למידע מלאhttp://alut.org.il/?page_id=4221 :

מרכז אלו"ט למשפחה

03.6703077

שירות צבאי
כמו כל המועמדים לשירות ביטחון גם צעירים על הספקטרום האוטיסטי מקבלים פניה בכתב
מצה"ל .במקרים מסוימים ביטוח לאומי מעביר לצה"ל מידע רפואי שעשוי להשפיע על הליך
הגיוס ומסלול השירות.
..........................................................................................................
שתי אפשרויות גיוס לנער/ה על הרצף האוטיסטי:
מסלול של גיוס חובה (עבור תפקודים מאד גבוהים)  -מקבלים פרופיל  ,45תחת ליקוי נפשי.
מסלול התנדבות  -מי שלא עומד בסעיף לעיל ,מקבל פטור משירות ביטחון ,ומוזמן להתנדב.
* קיימת אפשרות לקבלת פטור מהתייצבות לצו ראשון  ,וקיום ועדת פטור משירות ללא נוכחות.

 מסלול גיוס חובה
..........................................................................................................
במידה ויקבע שהמועמד לשירות ביטחון יכול לשרת בצה"ל הוא יידרש לביצוע הליכי גיוס מלאים בלשכת הגיוס
ובכללם מבחנים פסיכוטכניים ,ראיון אישי ובדיקות גופניות
למידע מלאhttp://alut.org.il/?page_id=362 :

 מסלול התנדבות
..........................................................................................................
זכאים :צעירים שקיבלו פטור משירות צבאי.
איך מקבלים :יש לפנות ללשכת הגיוס בקרובה למקום המגורים ולהגיש בקשת התנדבות .ניתן לשלוח את
הבקשה לפקס מס' .03-7388880
למידע מלאhttp://alut.org.il/?page_id=362 :

שירות לאומי
השירות הלאומי ,נמשך כשנה וכולל התנדבות בתפקידים שונים.
..........................................................................................................
זכאים :צעירים עם צרכים מיוחדים בגילאי 18-24שקיבלו פטור משירות צבאי.
איך מקבלים :יש לפנות אל מחלקת הרווחה ברשות המקומית ולהגיש בקשה ל"תקן שירות לאומי".
למידע מלאhttp://alut.org.il/?page_id=365 :

מרכז אלו"ט למשפחה

03.6703077

