זכויות ושירותים
מאובחנים על הרצף האוטיסטי עד גיל 18
דצמבר 2021

המוסד לביטוח לאומי
הטבות למקבלי קצבת ילד נכה
הטבות למקבלי קצבת תלות בזולת
חוק דמי מחלה
משרד העבודה והרווחה
קופות החולים
מסגרות חינוכיות
מרכז אלו״ט למשפחה

ההתחלה

אבחון
אבחון תקף העומד בדרישות חוזר
מנכ"ל של משרד הבריאות

הגשת בקשה לגמלת
ילד נכה מביטוח לאומי

בחירת מסגרת חינוכית
מתאימה

פרטים באתר משרד הבריאות:
www.health.gov.il
חפשו :״אבחון אוטיזם״

מאובחנים עם אוטיזם עד גיל 18
זכאים ל 100%גמלת ילד נכה

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

פנייה ללשכת הרווחה
פתיחת תיק בלשכת הרווחה של
הרשות המקומית במקום מגוריכם

מאובחנים על הרצף האוטיסטי
עד גיל  18זכאים לזכויות
ושירותים מקופת החולים בה
הם חברים

׳השירות לאדם עם אוטיזם׳
אחראי על מתן שירותים
מאובחנים על הרצף האוטיסטי עד
גיל  :18מעון יום שיקומי ,שירותי
פנאי ועוד
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המוסד לביטוח לאומי

קצבת ׳ילד נכה׳

קצבת ׳תלות בזולת׳

מאובחנים על הרצף האוטיסטי עד גיל
 18זכאים לקצבת ילד נכה עד גיל 18
ושלושה חודשים בשיעור של ₪ 2,608
נכון לינואר 2021
(הסכום מתעדכן אחת לשנה).

מאובחנים על הרצף האוטיסטי עד גיל 18
שנקבע כי הם תלויים לחלוטין בעזרת
הזולת זכאים לקצבה מוגדלת
על סך ₪ 4,773

זכאות:
מאובחנים על הרצף האוטיסטי עד גיל
 ,18העומד בדרישות חוזר מנכ"ל משרד
הבריאות של אבחון משולב שנערך הן על-
ידי רופא והן על ידי פסיכולוג.

זכאות:
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.

דרישות:
יש להגיש לסניף הביטוח הלאומי "טופס
בקשה לגמלת ילד נכה" ,בצירוף מסמכי
האבחון.
יש להוסיף בקשה בכתב לקבלת גמלה
רטרואקטיבית ולצרף מסמכים רפואיים
מתאימים ,המעידים על סממני אוטיזם
בטרם הגשת התביעה (הזכאות תיקבע
בהתאם למועד של התיעוד המוקדם).
הגמלה הרטרואקטיבית ניתנת עד שנה
אחורה לכל היותר.
* קצבת ילד נכה אמורה להתעדכן
בינואר 2022

הקליקו לפרטים באתר אלו״ט

הזכאות נבדקת על-פי מבחני תפקוד,
תלות וביצוע פעולות בהשוואה לבני הגיל.
דרישות:
יש להגיש לסניף הביטוח הלאומי "בקשה
לבדיקה מחדש למקבל קצבת ילד נכה",
חוות דעת תומכות ומסמכים רפואיים
רלוונטיים.
מומלץ להוסיף בקשה בכתב לקבלת
גמלה רטרואקטיבית ולצרף מסמכים
רפואיים מתאימים.
הגמלה הרטרואקטיבית ניתנת עד שנה
אחורה לכל היותר.

הקליקו לפרטים באתר אלו״ט
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המוסד לביטוח לאומי

צבר עילות

ב
מיומחקרים
דים

קצבה מוגדלת בשיעור  188%לילדים
עם שלושה מצבים רפואיים שבפני עצמם
מזכים בגמלה.
חלופה זו יכולה להיות רלוונטית לילדים
עם אוטיזם ושני מצבים רפואיים נוספים.
זכאות:
החל מחודש דצמבר  ,2020נוספה
אפשרות לקבלת גמלה מוגדלת בשיעור
( 188%בדומה לקצבת תלות בזולת)
עבור ילדים עם שלושה מצבים רפואיים
אשר יכולים לזכות כל אחד בנפרד בגמלה
בשיעור .100%
דרישות:
יש להגיש לסניף הביטוח הלאומי "בקשה
לבדיקה מחדש למקבל קצבת ילד נכה",
חוות דעת תומכות ומסמכים רפואיים
רלוונטיים.
במידת הניתן התביעה תיבחן ללא הזמנה
לוועדה רפואית.
ניתן לבקש זכאות רטרואקטיבית עד שנה
אחורה ,אך לא לפני ( 11/2020מועד
כניסת החוזר לתוקף).

הקליקו לפרטים באתר הממשלה
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הטבות למקבלי ׳קצבת ילד נכה׳
המוסד לביטוח לאומי

רשות המים

הנפקת תעודת נכה

הנחה בתעריף חשבון המים

זכאות:
מקבלי גמלת ילד נכה

זכאות:
הורים לילדים המקבלים גמלת לילד נכה.

קבלת התעודה:
התעודה נשלחת באופן אוטומטי בדואר תוך
חודש מקבלת ההודעה על אישור או חידוש
הגמלה .על-גבי התעודה מצוינת הזכאות
לפטור מעמידה בתור.

קבלת ההנחה:

יש לוודא כי כתובתכם מעודכנת ברישומי
הביטוח הלאומי .לא קיבלתם? פנו לסניף
(ניתן גם באמצעות האתר) או למוקד
הטלפוני שמספרו .*6050

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.
מוקד רשות המים076-5300905 :

תוקף התעודה  7שנים ,או במועד סיום
הזכאות לגמלה (לפי המוקדם) .תעודת
הנכה אינה נושאת תמונה ולכן יתכן
שתצטרכו להציג תעודה מזהה בעת
השימוש בתעודת הנכה.
ניתן לבקש הנפקה של תעודת נכה נוספת
(לדוגמה במקרה של הורים גרושים)
באמצעות פנייה לסניף .אם ברצונכם לקבל
את התעודה הנוספת לכתובת אחרת מן
הכתובת הרשומה ,יש לעדכן כתובת נוספת
לקבלת דיוור.

הקליקו לפרטים באתר אלו״ט
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הטבות למקבלי ׳קצבת ילד נכה׳
הרשות המקומית
הנחה במסי ארנונה
זכאות:
 .1הורים לילדים המקבלים קצבה לילד
נכה.
 .2הורים לבוגר המתגורר עמם בבית
ומקבל קצבת נכות כללית ,ובלבד שקיבל
בעבר גמלת ילד נכה או בוגר שנקבעה
לו נכות רפואית בשיעור של  90%ומעלה
בביטוח הלאומי.
 .3בוגר אשר זכאי לקצבה חודשית מלאה
שהוא בעל דרגת אי-כושר השתכרות
בשיעור של  75%ומעלה.

דרישות:
כל רשות זכאית לקבוע את גובה ההנחה.
יש להגיש לרשות המקומית טופס לבקשת
הנחה בארנונה ,בצירוף אישור על קבלת
גמלת ילד נכה מהמוסד לביטוח לאומי.
בנוסף ,ניתן להגיש בקשה להנחה בארנונה
על בסיס "נזקקות" ,ובהתאם לתנאים
הקבועים במבחן ההכנסה ייתכן ותינתן
הנחה בשיעור של עד .70%
חשוב לציין כי בארנונה ישנה זכאות להנחה
אחת ,ותינתן ההנחה הגבוהה מבניהן.

גובה ההנחה:
הורים לילדים המקבלים קצבה לילד נכה
והורים לבוגר המתגורר עמם בבית ומקבל
קצבת נכות כללית ובלבד שקיבל בעבר
גמלת ילד נכה או בוגר שנקבעה לו נכות
רפואית בשיעור של  90%ומעלה בביטוח
הלאומי ,או בוגר אשר זכאי לקצבה
חודשית מלאה שהוא בעל דרגת אי-כושר
השתכרות בשיעור של  75%ומעלה.

הקליקו לפרטים באתר אלו״ט
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הטבות למקבלי ׳קצבת ילד נכה׳
מס הכנסה
שתי נקודות זיכוי במס הכנסה

הנחה במס רכישה – מיסוי
מקרקעין

הפחתה בתשלום סכומי המס

זכאות:
 .1הורים לילדים המקבלים קצבה לילד
נכה בשיעור של ( 188%קצבת ׳תלות
בזולת׳).
 .2הורים אשר עברו ועדה ייעודית וקיבלו
 90%נכות רפואית.

זכאות:
הורים שכירים ועצמאיים לילדים המקבלים
גמלת ילד נכה שהם תושבי ישראל .ניתן
לחלק את שתי נקודות הזיכוי בין ההורים.
קבלת הזיכוי:
יש להגיש טפסים לפקיד השומה במס
הכנסה (גם כדי לקבל החזר רטרואקטיבי,
ככל שישנה זכאות).

אלו זכאים להנחה במס רכישה על קניית
דירת מגורים או על קרקע לבניית דירת
מגורים ,לפי תקנות מס שבח מקרקעין
ובשיעור של .0.5%

לחלופין ,שכירים יכולים לקבל את נקודות
הזיכוי ישירות מהמעסיק באמצעות טופס
 101בתחילת כל שנה.

ההנחה תוענק פעמיים בלבד.
מימוש ההטבה:
לצורך מימוש ההטבה יש לפנות ללשכת
מיסוי מקרקעין בנציבות מס הכנסה,
ולהגיש את הטפסים הנדרשים.

הקליקו לפרטים באתר אלו״ט
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הטבות למקבלי ׳קצבת ילד נכה׳
המרחב הציבורי
פטור מעמידה בתור

פטור מתשלום מלווה

קבלת שירות ללא תור במקומות ציבוריים

פטור מתשלום במקומות ציבוריים ללא
מקום ישיבה מסודר

זכאות:
מאובחנים על הרצף האוטיסטי עד גיל 18
המקבלים גמלת ילד נכה.
מימוש הזכות:
ניתן לממש את הזכות בהצגת תעודת
הנכה מהמוסד לביטוח לאומי.

זכאות:
מלווים של ילדים מגיל  12ומעלה על הרצף
האוטיסטי ,המקבלים גמלת ילד נכה.
קבלת הפטור:
ניתן לממש את הזכות בהצגת תעודת
הנכה מהמוסד לביטוח לאומי.

הפטור אינו חל במצבים הבאים:
בתור בו ההמתנה היא ברכב
בשירות שמועדו נקבע מראש
בשירות בו התור נקבע על-פי נהלים
ושיקולים הקשורים לאופיו של השירות
(למשל ,בחדר מיון)
כאשר התור זניח
כאשר התור נוצר באופן ספונטני

הקליקו לפרטים באתר אלו״ט
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הטבות למקבלי ׳קצבת ילד נכה׳
בזק

משרד התחבורה

הנחה בחשבון הטלפון של בזק

תג חניה לנכה
ופטור מאגרת רישוי לרכב

הנחת בזק ב:
פעימות מונה
דמי שימוש חודשיים
בהתקנת והעתקת מכשיר הטלפון

זכאות:
התג אינו ניתן באופן אוטומטי ,כל בקשה
נבדקת לגופו של עניין.

זכאות:
הורים לילדים המקבלים גמלת לילד נכה
בשיעור של .100%
קבלת הזיכוי:
יש להגיש את "טופס הבקשה להנחה"
בצירוף אישור מהביטוח הלאומי על קבלת
הגמלה ,לאגף השיקום במשרד העבודה
והרווחה ,רח' ירמיהו  ,39ת.ד,1260 .
ירושלים.

זכאים הורים למאובחנים על הרצף האוטיסטי
עד גיל  18המקבלים גמלת לילד נכה.
קבלת הפטור:
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 ניתן להעביר:
 .1באופן מקוון דרך האתר של משרד
התחבורה
 .2בדואר ישראל עבור :היחידה לטיפול
במוגבלי ניידות במרכז עדכון ובקרה,
ת.ד ,72 .חולון ,מיקוד .5810001

הקליקו לפרטים באתר הממשלה
הקליקו לפרטים באתר אלו״ט

הקליקו לפרטים באתר אלו״ט
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הטבות למקבלי ׳קצבת ילד נכה׳
קופות גמל

הרשות לאוכלוסין והגירה

פטור ממס על משיכה
מוקדמת של קופות גמל

אישור להעסקת עובד זר
לטיפול בילד

זכאות:
 .1הורים לילדים המקבלים קצבה לילד נכה
בשיעור של  188%לצמיתות.
 .2הורים לילדים שנקבעה להם נכות רפואית
של לפחות  75%לצמיתות בוועדה רפואית
ייעודית בביטוח לאומי  -עשויים להיות זכאים
לפטור ממס על משיכה מוקדמת של קופות
גמל ,בתנאי שהנכות התגלתה אחרי פתיחת
קופת הגמל.

זכאות:
ילדים המקבלים גמלת ילד נכה
ובנוסף אחד הפרמטרים הבאים:
 .1הילד נמצא במסגרת לימודית שמתנה
ליווי של מטפל
 .2הילד זקוק לליווי או השגחה תמידיים
במשך רוב שעות היום
 .3קיימות נסיבות רפואיות מיוחדות אחרות
המצריכות טיפול יומיומי.

קבלת הפטור:
לצורך בירור הזכאות יש לפנות למשרד
האוצר בצירוף אישור מהביטוח הלאומי על
הזכאות לקצבת ילד נכה או עם אישור על
הנכות הרפואית.

קבלת האישור:
יש להגיש טפסים ואישורים מתאימים
ליחידת ההיתרים ברשות לאוכלוסין והגירה.

הקליקו לפרטים באתר אלו״ט
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הטבה בלעדית למקבלי
׳קצבת תלות בזולת׳
חברת חשמל

חוק דמי מחלה
מקום העבודה

הנחה בחשבון החשמל

ימי היעדרות מעבודה
בגין ליווי ומחלת ילד

הנחה של  50%על  400קוט"ש ראשונים.

עד  18ימי היעדרות בשנה לצורך מתן סיוע
אישי לילד על חשבון ימי החופש או המחלה
של ההורה ,ותשלום דמי מחלה מהיום
הראשון להיעדרות.

זכאות:
רק לזכאים לקצבת תלות בזולת:
הורים שילדם נמצא זכאי בבדיקת תלות
בזולת של הביטוח הלאומי ל 5-נקודות
ומעלה.
ילדים אלו זכאים גם לכלל ההטבות הניתנות
לזכאים לקצבת ילד נכה

בנוסף  52שעות בשנה על חשבון המעסיק
לצורך טיפול בילד.
זכאות:
הורים לילדים עם מוגבלות העובדים לפחות
שנה באותו מקום העבודה.

קבלת הזיכוי:
הביטוח הלאומי מעביר לחברת החשמל
רשימות של מי שעשויים להיות זכאים להנחה.
ההנחה אמורה להינתן באופן אוטומטי.

הורה יחידני זכאי מלכתחילה להקצאת
השעות והימים בהיקף הניתן לתא
המשפחתי.

חשבון החשמל חייב להיות בתעריף ביתי
בלבד ועל שם ההורה המקבל את הקצבה.

קבלת אישור:
יש לפנות למחלקת משאבי אנוש במקום
העבודה.

לבירורים ניתן לפנות למוקד  103של חברת
החשמל.

הקליקו לפרטים באתר אלו״ט

לש
בלכירים
בד

הקליקו לפרטים באתר הממשלה
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משרד העבודה והרווחה

שירותים לילדים מאובחנים
עם אוטיזם עד גיל 18
מעון יום שיקומי עד גיל שלוש
שעות שילוב לפעוטות עד גיל שלוש
סיוע במימון עובד סמך (חונך) לשעות
אחה"צ (מגיל )3
קייטנות בחופשות הקיץ ובחגים
סבסוד השתתפות בקייטנות "רגילות"
מועדוניות לפעילויות בשעות אחה"צ
נופשונים
הפניה לייעוץ בבעיות מיניות
מסגרות דיור חוץ ביתי
זכאות:
מאובחנים על הרצף האוטיסטי עד גיל  18וכן
חלק מהשירותים מוצעים גם עבור בוגרים.
קבלת הפטור:
יש לעבור הליך הכרה במחלקת הרווחה
והשירותים החברתיים במקום המגורים.

הקליקו לפרטים באתר אלו״ט

12

הטבות בקופות החולים

אבחון ומכלול הטיפול
ההתפתחותי עד גיל 18

טיפולים פרא רפואיים

זכאות:
ילדים עד גיל  18המגלים סימנים מוקדמים
לאוטיזם ,על פי דעת הורה או איש מקצוע.

מאובחנים על הרצף האוטיסטי עד גיל
 18זכאים לממוצע של  3פרא-רפואיים
בשבוע לכל אורך השנה מקופות החולים.

דרישות:
יש לפנות למזכירות קופת החולים או
למכונים להתפתחות הילד.

סוגי הטיפולים:

חשוב לציין שהקופה מממנת אבחון אחד.

ריפוי בעיסוק
קלינאיות תקשורת
פיזיותרפיה
פסיכולוגיה
עבודה סוציאלית
זכאות:
מאובחנים עלל הרצף האוטיסטי עד גיל
 ,18ואינם מקבלים סל בריאותי מקדם
במעונות יום שיקומיים ,גני תקשורת או
מרכזים טיפוליים.
דרישות:
יש לפנות למזכירות קופת החולים או
למכונים להתפתחות הילד.

הקליקו לפרטים באתר אלו״ט

הקליקו לפרטים באתר אלו״ט
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הטבות בקופות החולים

פטור מתשלומי השתתפות
עצמית

טיפולי שיניים בהרדמה

פטורים מתשלום השתתפות עצמית עבור
שירותים שונים בקופות החולים.

הרדמה כללית לצורך טיפול שיניים כלולה
בסל התרופות .הזכאות היא עבור ההרדמה,
לא עבור טיפולי השיניים.

זכאות:
מאובחנים על הרצף האוטיסטי עד גיל 18
המקבלים גמלת ילד נכה מהמוסד לביטוח
לאומי.
פטור מהשתתפות עצמית בשירותים
בתחום התפתחות הילד ,ניתן רק לילד עד
גיל  3או לילד שאחד מהוריו מקבל קצבת
הבטחת הכנסה מהביטוח הלאומי.

זכאות:
מאובחנים על הרצף האוטיסטי עד גיל .18
דרישות:
יש לפנות למזכירות קופת החולים.

השגת הפטור:
יש לפנות למזכירות קופת החולים.

הקליקו לפרטים באתר אלו״ט

הקליקו לפרטים באתר אלו״ט
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הטבות בקופות החולים

מימון מכשירי תקשורת
תומכת וחלופית
זכאות:
ילדים שאינם יכולים לקיים תקשורת
מילולית ואינם יכול להיעזר במכשירי פלט
קולי ,לוחות תמונות או טאבלטים לצורך
תקשורת.
דרישות:
יש להגיש מסמכים רפואיים מתאימים
ליחידה הארצית למכשירי שיקום וניידות.

הקליקו לפרטים באתר אלו״ט
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מערך שירותים חינוכיים  -מסגרות חינוכיות
פעוטות (מגיל שנה עד שלוש)  -משרד הרווחה
מעונות יום שיקומיים

שילוב יחידני במעון

מעונות יום שיקומיים הינן מסגרות יום
ייעודיות בהן יש טיפול על-ידי צוות מקצועי
ומיומן.

מימון ליווי של סייעת במעונות הנמצאים
בפיקוח משרד התמ"ת.

במסגרת מעון יום שיקומי ילדים זכאים
לטב"מ -טיפול בריאותי מקדם ,כ --14שעות
שבועיות של טיפולים פרא רפואיים:
ריפוי בעיסוק
קלינאות תקשורת
פסיכולוגיה
עבודה סוציאלית

הרשמה:
יש לפנות למחלקה לשירותים חברתיים
ברשות המקומית.

השעות כוללות  10.5שעות טיפול ישיר
(לילד ולהוריו) ו 3.5-שעות טיפול עקיף
(לדוגמה :הדרכות לצוותים ,תיאום/תכלול
המענה הטיפולי).
הרשמה:
יש לפנות למחלקה לשירותים חברתיים
ברשות המקומית (רווחה).
הקליקו לפרטים באתר אלו״ט
במידה ואין מקום במעון יום שיקומי ,ישנה
זכאות לחלופת מעון יום שיקומי לפיה ניתנות
 180שעות סייעת וכן החזרים על טיפולים
פרא-רפואיים ממשרד הבריאות.
הקליקו לפרטים באתר אלו״ט

הקליקו לפרטים באתר אלו״ט
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מערך שירותים חינוכיים  -מסגרות חינוכיות
גילאי הגן (מגיל שלוש)  -משרד החינוך
גן תקשורת
גן לילדים מגיל  3-6המאובחנים על
הרצף האוטיסטי .כולל יום לימודים ארוך,
הזנה ,תוכנית לימודים בחופשה ,הסעות
וטיפולים פרא -רפואיים בהיקף של 3.4
שעות טיפול שבועיות באופן ישיר או עקיף
על-ידי מטפלים מהמתי"א.

הרשמה:
ניתן לפנות למחלקת החינוך ברשות
המקומית עד ה 31-למרץ ולבקש זימון
של וועדת זכאות ואפיון לחינוך המיוחד,
לצורך קבלת זכאות לשירותי חינוך
מיוחדים לשנה העוקבת.

הילדים בגן זכאים לטיפולים בריאותיים
מקדמים (טב"מ) בהיקף של  14שעות
שבועיות על-ידי מטפלים פרא-רפואיים
במימון משרד הבריאות ,מהמקצועות
הבאים:

פניות שמתקבלות אחרי ה 31-למרץ יידונו
כוועדה חריגה בכפוף לאישור משרד
החינוך.

ריפוי בעיסוק
קלינאות תקשורת
פסיכולוגיה
עבודה סוציאלית
השעות כוללות  10.5שעות טיפול ישיר
(לילד ולהוריו) ו 3.5-שעות טיפול עקיף
(לדוגמה :הדרכות לצוותים ,תיאום ותכלול
המענה הטיפולי).

הקליקו לפרטים באתר אלו״ט
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מערך שירותים חינוכיים  -מסגרות חינוכיות
גילאי הגן (מגיל שלוש)  -משרד החינוך
שילוב יחידני בגן כללי

גן משולב

ילדים על הרצף האוטיסטי המשולבים
במוסד חינוך כללי זכאים לסל אישי ,אשר
יכול לכלול תמיכות מסוג סייעת ,הוראה
מתקנת ,טיפולים ביצירה והבעה ,או
טיפולים פרא -רפואיים ,הדרכת הצוות
המטפל וכיוצ"ב.

גן לילדים מעל גיל  5המכיל ילדים
מהחינוך הכללי וילדים מהחינוך המיוחד.
צוות הגן כולל גננת חינוך כללי ,גננת
לחינוך מיוחד ,וסייעת.

תלמידים בגילאי גן אשר לומדים בחינוך
כללי ,רשאים לקבל סל בריאותי מקדם
במסגרת חוץ-גנית.
הרשמה:
ניתן לפנות למחלקת החינוך ברשות
המקומית עד ה 31-למרץ ולבקש זימון של
וועדת זכאות ואפיון לחינוך המיוחד ,לצורך
קבלת זכאות לשירותי חינוך מיוחדים
לשנה העוקבת .פניות שמתקבלות אחרי
ה 31-למרץ יידונו כועדה חריגה בכפוף
לאישור משרד החינוך.

הקליקו לפרטים באתר אלו״ט

הרשמה:
ניתן לפנות למחלקת החינוך ברשות
המקומית עד ה 31-למרץ ולבקש זימון של
וועדת זכאות ואפיון לחינוך המיוחד לצורך
קבלת זכאות לשירותי חינוך מיוחדים
לשנה העוקבת .פניות שמתקבלות אחרי
ה 31-למרץ יידונו כועדה חריגה בכפוף
לאישור משרד החינוך.

הקליקו לפרטים באתר אלו״ט
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מערך שירותים חינוכיים  -מסגרות חינוכיות
גילאי בית הספר
כיתת תקשורת

שילוב יחידני בבית ספר כללי

כיתת חינוך מיוחד בבית ספר כללי או בבית
ספר לחינוך המיוחד ,המיועדת לתלמידים
על הרצף האוטיסטי.

שילוב ילד המאובחן על הרצף האוטיסטי
במוסד חינוך כללי .תלמידים אלו זכאים
לסל אישי ,אשר יכול לכלול תמיכות מסוג
סייעת ,הוראה מתקנת ,טיפולים ביצירה
והבעה ,או טיפולים פרא-רפואיים ,הדרכת
הצוות המטפל וכיוצ"ב.

בכיתת תקשורת מונהג יום לימודים ארוך,
הזנה ,הסעות ,תוכנית לימודים בחופשה
וטיפולים פרא-רפואיים בהיקף של  2.9שעות
טיפול שבועיות באופן ישיר או עקיף על ידי
מטפלים מהמתי"א.

הרשמה:
ניתן לפנות למחלקת החינוך ברשות
המקומית עד ה 31-למרץ ולבקש זימון של
וועדת זכאות ואפיון לחינוך המיוחד ,לצורך
קבלת זכאות לשירותי חינוך מיוחדים
לשנה העוקבת .פניות שמתקבלות אחרי
ה 31-למרץ יידונו כועדה חריגה בכפוף
לאישור משרד החינוך.

צוות הכיתה מורכב ממורה לחינוך מיוחד
וסייעת .לכל תלמיד בכיתת תקשורת נבנית
תכנית לימודים אישית.

הרשמה:
ניתן לפנות למחלקת החינוך ברשות
המקומית עד ה 31-למרץ ולבקש זימון של
וועדת זכאות ואפיון לחינוך המיוחד ,לצורך
קבלת זכאות לשירותי חינוך מיוחדים
לשנה העוקבת .פניות שמתקבלות אחרי
ה 31-למרץ יידונו כוועדה חריגה בכפוף
לאישור משרד החינוך.

הקליקו לפרטים באתר אלו״ט

הקליקו לפרטים באתר אלו״ט
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מערך שירותים חינוכיים  -מסגרות חינוכיות
גילאי בית הספר
בית ספר כוללני לחינוך מיוחד
ייעודי לאוטיזם
בית ספר כוללני הינו בית ספר לחינוך מיוחד
המיועד לתלמידים על הרצף האוטיסטי.
צוות הכיתה מורכב ממורה לחינוך מיוחד
וסייעת.
בבית הספר מונהג יום לימודים ארוך ,הזנה,
הסעות ,תוכנית לימודים בחופשה וטיפולים
פרא-רפואיים בהיקף של  2.9שעות טיפול
שבועיות באופן ישיר או עקיף על ידי מטפלים
מהמתי"א.
ניתן ללמוד בבתי ספר לחינוך מיוחד עד
גיל .21

הסעות וליווי
הסעות מהבית למעון יום
שיקומי או למסגרת החינוכית,
ובחזרה.
זכאות:
פעוטות עד גיל  3המשובצים במעונות יום
שיקומיים ,ותלמידים מגיל  3עד גיל 21
אשר זכאים לשירותי חינוך מיוחדים לפי
חוק חינוך מיוחד .בין במוסדות חינוך מיוחד
ובין אם בשילוב יחידני.
דרישות:
יש לפנות לרשות המקומית.

הרשמה:
ניתן לפנות למחלקת החינוך ברשות
המקומית עד ה 31-למרץ ולבקש זימון של
וועדת זכאות ואפיון לחינוך המיוחד לצורך
קבלת זכאות לשירותי חינוך מיוחדים
לשנה העוקבת .פניות שמתקבלות אחרי
ה 31-למרץ יידונו כועדה חריגה בכפוף
לאישור משרד החינוך.

הקליקו לפרטים באתר אלו״ט

הקליקו לפרטים באתר אלו״ט
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מרכז אלו״ט למשפחה  -נעים להכיר!
מרגע קבלת האבחון ולאורך כל מעגל
החיים נדרשת משפחתו של אדם על
הרצף האוטיסטי לכוחות רבים על
מנת להתמודד עם האתגרים והקשיים
הכרוכים בגידול הילד .מכאן נובע הצורך
והחשיבות הרבה במתן סיוע למשפחה
במקביל לטיפול בילד.
מרכז אלו”ט למשפחה הוא מיזם ראשון
וייחודי של אלו"ט ומשרד הרווחה ,ששם
לו למטרה לספק הדרכה ,ייעוץ ,סינגור,
תמיכה אישית וקבוצתית ,הכוון לשירותים
הקיימים בקהילה ,שירותי מידע ונגישות
לספרות מקצועית ולמחקר על מנת לסייע

להורים ,לאחים ולסבים בהתמודדותם
עם צרכיו המיוחדים של בן המשפחה
המאובחן על הרצף האוטיסטי.
השירותים ניתנים למשפחות לאורך
כל מעגל החיים ,ממשפחות לילדים
בגיל הרך ועד למשפחות בהן הבוגר על
הספקטרום האוטיסטי מתגורר עמן או
במסגרת חוץ ביתית .
אנו ,במרכזי אלו"ט למשפחה ,מאמינים
בהנגשת השירותים לכלל האוכלוסיה,
לכן יש סניפים של מרכז אלו”ט למשפחה
בבאר שבע בכרמיאל ,בחיפה ,בירושלים
ובחברה הערבית.

שירותי מרכז אלו״ט למשפחה
בואו לקבל מידע ממרכזי אלו״ט למשפחה:
שירותי אבחון וטיפול בקהילה
עזרה במיצוי זכויות הניתנות מגופים שונים כמו ביטוח לאומי ,משרד הרווחה ועוד
מסגרות חינוך
דיור ותעסוקה
פעילויות פנאי באזור המגורים
מכוני אבחון
מאבחנים פרטיים
מרכזים טיפוליים
אנשי מקצוע מגישות שונות ,תראפיות טיפוליות ועוד.
מרכז המידע שלנו מעניק שירותי מידע על אוטיזם למשפחות ,לאנשי מקצוע,
לסטודנטים ולקהל הרחב ממקורות מקצועיים :ספריית עיון ,כתבי עת ,מאמרים,
מחקרים ,סרטים ומאגר מידע דגיטלי.
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הרצאות של אנשי ונשות
מקצוע המובילים בתחום,
במגוון נושאים הקשורים
לרצף האוטיסטי ולטיפול בו.

סדנאות ממוקדות
המעניקות כלים
להתמודדות מועילה עם
אתגרים שונים של משפחה
עם ילד על הרצף האוטיסטי.

קבוצות תמיכה להורים,
לסבים ולאחים לילדים
ולבוגרים על הרצף
האוטיסטי.

פגישות עם עובדת
סוציאלית הן בפגישה הן
בשיחות טלפון ,לפי הצורך
(אפשרות לשיחה בעילום
שם).

קו פתוח :הורים למען
הורים מענה טלפוני בשעות
הערב .הורים לילדים על
הרצף האוטיסטי תומכים,
מקשיבים ומייעצים
מניסיונם להורים בתחילת
הדרך או להורים שנתקלו
בבעיות .בשעות היום הקו
מופעל על ידי צוות מרכזי
אלו”ט למשפחה.

אלו"ט
האגודה הלאומית לילדים ולבוגרים
על הרצף האוטיסטי
עמותת הורים שהוקמה לפני כ 50-שנה ומובילה את הטיפול באנשים על הרצף
האוטיסטי במשך כל חייהם ,במטרה לשלבם בקהילה ולהבטיח את זכותם לחיים
בכבוד ,ולמיצוי מלא של יכולותיהם.
פעילות העמותה מתמקדת ב 3-תחומים:
 .1קידום זכויות הילדים והבוגרים על הרצף האוטיסטי ובני משפחותיהם.
 .2הקמת ,הפעלת ופיתוח שירותים לילד ,לבוגר ולמשפחה.
 .3קידום הידע ועידוד המחקר בתחום האוטיזם.
כיום ,בשנת  ,2021אלו"ט מטפלת במעל  35,000ילדים ובוגרים על הרצף
האוטיסטי ובמשפחותיהם ,בעזרת מאות גני תקשורת ואלו"טפים לילדים,
ובעשרות מרכזי יום ותעסוקה ו׳בתים לחיים׳ לבוגרים.
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מרכזי אלו”ט למשפחה מספקים תמיכה אישית וקבוצתית,
ייעוץ ,סינגור ,הדרכה ,הכוון לשירותים הקיימים בקהילה,
שירותי מידע ונגישות לספרות מקצועית ולמחקר,
על מנת לסייע להורים ולמשפחה הקרובה להתמודד עם
צרכיו המיוחדים של בן המשפחה המאובחן על הרצף האוטיסטי.
פנו אלינו לתמיכה הכוונה וייעוץ
בשעות 08:00-16:00
בטלפון  036703077ובדוא״ל family-1@alut.org.il

