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 פרופ' איתמר גרוטו

 למנכ"להמשנה 
 משרד הבריאות

 
 שלום רב,

 בוגרים עם אוטיזםלילדים ו למרחב הציבוריהגבלות על יציאה התאמות בהנדון: 

בפתח הדברים נבקש לחזק את ידך בימים מורכבים וקשים אלה. אנו שותפים לצורך החיוני לשמור על בריאות 

העומדים  םהייחודייהקשיים נבקש להציג בפניך את לצד זאת, קורונה. של נגיף  והתפשטות את הציבור ולמנוע

 .היציאה למרחב הציבורי להגבלות החדשות עלבפני ילדים ובוגרים עם אוטיזם ביחס 

, הטיפולית משגרת היום, כחלק אינהרנטי קיםרכבים וזקומועם קשיים  מתמודדים הילדים והבוגרים עם אוטיזם

בוגרים ור ילדים ועב .ועוד הליכה, ריצהממקום המגורים לצורך פעילות ספורטיבית כגון יומיומית  להתאווררות

-בימים אלה של העדר שגרת יום ומסגרת חינוכיתלהישרדותם, קל וחומר ו מדובר בחמצן שאין בלת עם אוטיזם

, תורמות אנרגיות עצורות , משחררותלפרוק רגשות סועריםלהם  פעילויות אלה מאפשרות החיוניות להם.טיפולית 

פסק זמן ולו רגעי, לבני  הן מספקותאת הסיכון להתנהגויות מאתגרות. נוסף לכך,  מפחיתותובכך  לוויסות החושי

תמודד עם רגרסיות התנהגותיות , להלטפל בהם ללא הרף ונאלציםבימי הסגר איתם בבית  ששוהיםהמשפחה 

 . תמיכה חיצונית מאף רשות מרשויות המדינה בעת חירום זוללא כל הכל , וקשות

ילדים עם ל מיואשים מוצפים בפניות של הוריםקורונה מרכזי המשפחה של אלו"ט החל מתחילתו של משבר 

של  וםלגיהינאל המרחב הציבורי חיי המשפחה כולה הפכו  ההגבלות על היציאהבשל  כי מדווחיםאשר  אוטיזם

יריהם, לרבות אלימות אל מול התנהגות מאתגרת ביותר מצד יק וחרדים חסרי אוניםמותשים,  ממש. בני המשפחה

. קושי זה מאפיין גם בוגרים עם אוטיזם שמתגוררים שמופנית כלפי בני הבית וכלפי הילדים עצמםפיזית של ממש 

מטרים מהבית,  100-מצב של הגבלת הגם ב כמו במסגרות חוץ ביתיות שונות. במצב של סגר מלא,בקהילה או 

בעל כורחם לפצצת זמן  להפוךבמצבי קיצון של ממש, ו למצוא את עצמן ותעם אוטיזם עלולמשפחות לילדים 

מעידה על  בימים אלהדיווח הה בדיווחים מכוח חובת לצערנו, העליי לפגיעות בנפש ובגוף. תובילמתקתקת אשר 

וני שנכפה ואנו מבקשים להתריע בפני אסון שחלילה עלול להתרחש עקב סיר הלחץ הלא הגי הקטסטרופה בשטח

 . ישראלמדינת מורכבות בעל המשפחות מה

 .עולה צורך אקוטי לספק להם מענה מיידי והתאמות נדרשות, לאור האמור

לפרקי זמן שמוגבלים היתר לאנשים עם אוטיזם לצאת אל המרחב הציבורי מתן ניתן לחשוב על פתרונות שונים כגון 

ואף אסמכתא לאבחון עם תוך הצטיידות בתעודת נכה שמעידה על המוגבלות  ברדיוס סביר מגוריהם ובאזורבזמן 

 ותשאול המלווה. אוטיזם 

 שכן ההגבלות החדשות צפויות להיכנס לתוקפן עוד הערב. מענה דחוף לפנייתנו נודה על

,רכהבב

 יואב חפר
 מנכ"ל

 העתקים:
 טוב, מנכ"ל משרד הבריאות-מר משה בר סימן ;מר יעקב ליצמן, שר הבריאות

 מר אביגדור קפלן, מנכ"ל משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים 

 


