18/08/2020
כ"ח אב תש"ף
לכבוד
חבר הכ סת חיים כץ
יו"ר ועדת העבודה ,הרווחה והבריאות
א,. .
ה דון :ייר עמדה אלו"ט ב ושא הסדרה של מימון מב ים המשמשים למרכזי יום ותעסוקה לבוגרים בגילאי  21ומעלה

 .1מרכזי יום ותעסוקה מספקים מע ה במהלך שעות היום לאלפי בוגרים עם אוטיזם.
 .2מימון המרכזים מתבצע ע"י המשרד העבודה ,הרווחה והשירותים החברתיים בחוסר תקצוב ברכיבים שו ים,
בין היתר ,ב ושא הסדרת מימון הבי וי ,ההשכרה והתאמה של המב ים.
 .3כך ,בעוד שיש ן רשויות מקומיות אשר ושאות בהוצאות השכירות ומקצות מב ים ייעודים וחלקן אף
מפעילות בעצמן את המסגרות ,רשויות אחרות מטילות את האחריות על מציאת מב ה ותשלום השכירות על
המפעיל.
 .4בהיעדר הקצאת מב ה או תמיכה מהרשות ,מפעילים רבים בוחרים שלא לגשת למכרזים להפעלת המרכזים
בגלל הפער הגירעו י .מצב דברים זה יוצר מחסור חמור במסגרות תעסוקה ייעודיות עבור בוגרים עם אוטיזם
בכל הארץ.
 .5זאת ועוד ,כי בהיעדר אמות מידה וקריטריו ים אחידים ,וצר מצב בו תקציב אשר היה אמור לממן מגוון
פעילויות עבור הבוגרים מוסט ,בלית ברירה לתשלומי שכירות.
 .6ההשלכות של היעדר מסגרות יום מותאמות לבוגרים עם אוטיזם הי ן רבות וחמורות -לפעילות במרכזים
ערך רב עבור האדם על הרצף הואיל והיא תורמת לקידום בתחום התקשורת הבין אישית ,דפוסי ההת הגות
ויכולות הריכוז; היא מאפשרת הק יה ופיתוח של הרגלי עבודה ומיומ ויות מקצועיות ,ואף השתלבות עתידית
בשוק החופשי; מרכזים אלה מק ים לבוגרים לא רק תעסוקה יומיומית אלא תחושת ערך וחיזוק של הדימוי
העצמי.
 .7יודגש ,כי היעדר מסגרות מותאמות פוגעות אקוטית גם במשפחות הבוגרים ,שלא פעם אלצות להישאר עמם
בביתם ,הואיל ורבים מהבוגרים אי ם יכולים להשתלב במסגרות אחרות ואי ם להישאר לבדם ,לא כל שכן
ללא פעילות המותאמת לצורכיהם וללא מעש.
 .8יצוין ,כי אותה סוגיה ש ית גם במעו ות יום שיקומיים לפעוטות עם אוטיזם ,וגורמת למחסור במעו ות יום
שיקומיים ייעודיים לאוטיזם .כך למשל ,בש ת הלימודים אשתקד היו חסרים כ 18-מעו ות יום שיקומיים
דבר שהותיר  150פעוטות ללא מסגרת מתאימה.
 .9לפיכך ,עמדת אלו"ט ,היא כי יש להסדיר ללא דיחוי את הסוגיה ע"י הכללת סעיף ייעודי במכרזים שמפרסם
המשרד לתקצוב ריאלי של בי וי/השכרה והתאמה של מב ים למרכזים .סעיף ייעודי כאמור ,עתיד להקטין את
המחסור במרכזי יום ותעסוקה עבור בוגרים עם אוטיזם ,וכן לתקן את האפליה המוב ית בין הרשויות
המקומיות ה וצרת מחוסר האחידות ב ושא.
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עו"ד עה בק
ראש תחום רווחה וסל
האגף לקידום זכויות -אלו"ט

העתקים:

ח"כ איציק שמולי ,שר העבודה ,הרווחה והשירותים החברתיים
חברי ועדת העבודה ,הרווחה והבריאות
גדעון שלום ,סמ כ"ל בכיר ,ראש מי הל מוגבלויות
גב' ע ת כהן שמואל ,מ הלת הועדה
מר ד י כץ ,מ הל שירות בוגרים ומזדק ים ,מי הל מוגבלויות
מר יואב חפר ,מ כ"ל אלו"ט
עו"ד מיכאל זץ ,מ הל האגף לקידום זכויות ,אלו"ט

2
_____________________________________________________________________________

אלו"ט | רח' כורזין  1גבעתיים  | 5358301טל | 03-5718188 .פקס www.alut.org.il | 03-5718190
לתרומות | עמותה רשומה מס'  | 58-006-433-5בנק הפועלים ת"א סניף  500חשבון מס'  | 139903אישור מוסד ציבורי לקבלת תרומות 58-006-433-5

