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   לכבוד 
 גב' ויויאן אזרן

 בכיר קהילהמנהלת אגף 
 מינהל מוגבלויות

 משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים
 VivianeA@molsa.gov.ilבדואר אלקטרוני: 

 
 שלום רב,

 
 שירותי עובד סמך למשפחות לילדים עם אוטיזם בימי משבר הקורונה

 
כידוע, בצל משבר הקורונה הושבתו כמעט כל המסגרות החינוכיות והטיפוליות והשירותים החברתיים לילדים ולבוגרים 

שגרת  , נופשונים וקייטנות. תעסוקה, מועדוניםהיום, מרכזי העם אוטיזם ובכלל אלה מוסדות החינוך המיוחד, מעונות 

מעטפת  בימים כתיקונם נשללה מהם באחת, והדמויות שמספקות להםיומם של ילדים ובוגרים על הרצף שחיים בקהילה 

 חינוכית וטיפולית שהם כה זקוקים לה אינן לצידם. 

רבים מהם הוצאו לחל"ת בעל כורחם ופרנסת המשפחה התווספה  נמצאים במצוקה קשה אף הם. הורי הילדים והבוגרים

ם הפכו בין רגע למטפלים הבלעדיים ה איתם הם נאלצים להתמודד בימים אלה.הרבים למכלול הבעיות והקשיים 

חלק ביקיריהם, ונדרשים להשגיח עליהם במהלך כל שעות היום, ללא רגע דל של מנוחה, עד כדי אפיסת כוחות של ממש. 

בצר אחר מההורים נדרשים להמשיך לעבוד, ונקרעים בין הצורך להשגיח ולטפל בילדיהם לבין חובותיהם כעובדים. 

עזרה וב שמרטפות רגילהב, ההורים מנסים להסתייע טיפול ביקיריהםהמורכבות וד הבריאות נחיות משרה להם, ועל אף

 , עזרה שעלולה לגבות מחיר בריאותי יקר של היחשפות לנגיף הקורונה מצד כל המעורבים בעניין.שכניםוה המשפחהמצד 

 , משפחתיתבמצוקה רגשית, נפשיתת שנמצאות משפחואנו מקבלים בימים אלה פניות רבות מצד  לנוכח מציאות זו

תית בתפקוד של ילדים ובוגרים רגרסיה משמעו בפניות אלה הם מתארים .המשיך ולתפקדמתקשות לשוכלכלית קשה, 

רבים  ובאנשים שבהם הם מסתייעים. התנהגות מאתגרת מצידם עד כדי פגיעות פיזיות של ממש בעצמם ובבני המשפחהו

ם כי הם מתקשים לשרוד את המציאות הקשה שנכפתה עליהם ועל יקיריהם מההורים שפונים אלינו מותשים, מדווחי

 ומבטאים ייאוש, דכאון וחרדה של ממש לקראת הצפוי להם בהמשך.

באמצעות שירותי ילדים ובוגרים על הרצף שמתגוררים בקהילה לסייע ככל האפשר להורים להצורך  עולהבשל כל אלה, 

בחודשים אלה  צפויה למשפחותעוד הישרדות הממושכת שלנוכח ה מךבדי הסשירותי עו כגון חיוניים פרטנייםרווחה 

משפחות לילדים ולבוגרים עם אוטיזם בקשותיהן של בפועל, בעוד ששירות זה לא הופסק בשל משבר הקורונה, הקרובים. 

 בשל חוסר תקציב.  םמושבות ריקלקבלו  לרשויות המקומיות

לא ניתן להפקיר את המשפחות  לצד זאת,המוגבלויות לא נעלם מעינינו.  שאיתו מתמודד מינהל הקושי התקציבי

שירותים חיוניים כגון שירותי עובדי  ספקלמצוא פתרונות שיאפשר ל על כן, נבקשהשרויות במצוקה אמיתית לגורלן. 

בשל משבר או בוטלו זמנית ו הופסקששירותים אחרים יועדו לתקצוב חלקם שסעיפים תקציביים  על חשבון הסמך

 ה.הקורונ

 נודה להתייחסותך בהקדם. 

 עדי עזוז,

 מנהלת חטיבת קהילה

 העתק

 משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, מינהל מוגבלויות מר גדעון שלום, ראש
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