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 מר אביגדור קפלן

 מנכ"ל 
 משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים 

 AvigdorKa@molsa.gov.ilבמייל: 
 
 

 שלום רב,
 

 בצל משבר הקורונה לאוכלוסיית אנשים עם אוטיזם מלא סגר תנאיהנדון: התאמות 
 
 

בימים האחרונים אנו שומעים על שורה של החמרות בהנחיות לתושבי ישראל בהקשר של יציאה מהבית.  במצב דברים 

 .בקרובעל הפרק  הינה אופציה שעשויה לעמודבליווי אמצעי אכיפה  מלאזה הטלת סגר 

 

אולם ביחס לאוכלוסיית ילדים ובוגרים עם אוטיזם מדובר  יהיכלל האוכלוסהטלת סגר מוחלט הינו מצב שיקשה על 

אוכלוסייה זו מתמודדת עם קשיים רבים ומורכבים וזקוקה, כחלק אינהרנטי של  בגזרה שאין הציבור יכול לעמוד בה.

 טיפולית-ומסגרת חינוכית שגרת יום מתחזק בימים אלה של העדרהצורך אך הטיפול בה, ליציאה יומיומית מהבית. 

 להוביל לרגרסיה משמעותית המלווה באתגרים התנהגותיים.  לאנשים על הרצף ועלולים חיוניות שהינן

 

נים אנו מקבלים גל של פניות מהורים של ילדים עם אוטיזם שבשל אי היכולת לצאת מהבית מוצאים בימים האחרוכבר 

אלימות פיזית של ממש שמופנית כלפי בני עצמם חסרי אונים אל מול התנהגות מאתגרת ביותר מצד יקיריהם, לרבות 

במצב של סגר  חוץ ביתיות שונות.בוגרים עם אוטיזם שמתגוררים במסגרות הבית וכלפי עצמם. קושי זה מאפיין גם 

אחרים לחיי עצמם או חיי  מלא, אנשים עם אוטיזם עלולים למצוא את עצמם במצבי קיצון של ממש, ולהוות סכנה

 שבסביבתם.

 

לאנשים  תאפשר ה זו. היאלאוכלוסיי שאין בלתו חמצן הינה בבחינתמלא בתנאי סגר התאווררות לפרקי זמן קצרים 

. נוסף לכך, מאתגרותהתנהגויות ובכך תפחית את הסיכון לצורות שחרר אנרגיות עלפרוק רגשות סוערים ולהרצף עם 

ם ללא הרף, וללא כל בבית ויאלצו לטפל בהאיתם  שישהו בימי הסגרהיא מספקת פסק זמן ולו רגעי, לבני המשפחה 

לא יוכלו להחזיק אוטיזם ומשפחותיהם קיומי שבלעדיו אנשים עם -הישרדותי צורךמהווה היא על כן ת. תמיכה חיצוני

 ד בתנאי סגר מלא.מעמ

 

ת תוך הצטיידון הבית לפרקי זמן שמוגבלים בזמן ובאיזור ניתן לחשוב על פתרונות שונים כגון מתן אפשרות לצאת מ

 בתעודת נכה שמעידה על המוגבלות ותשאול המלווה. 

 

 נודה לתשובתך בהקדם.

 
יואב חפר 

 ל"מנכ

 
 

, בכיר חירום ובטחוןף חירום, אגף , מנהל אגאילן ברושהעתק:   
 משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים

 

 ,בברכה

http://www.alut.org.il/
mailto:AvigdorKa@molsa.gov.il

