
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 2020ינואר 

 הספקטרום האוטיסטי וצה"ל

לא במקרה קיבלנו אחוז גבוה של פניות לגבי צעירים בספקטרום וצה"ל. מי שמלווה צעירים בספקטרום פוגש רבות 

ממערכת החינוך למערכת הביטחון מפחיד ומעורר בצומת הזה. עבור מי שבוחר להתגייס המעבר הבלבול את 

תקוות. עבור מי שאינו מתגייס מתעוררות סוגיות הקשורות בשייכות וגם התמודדות עם השאלה "מה יהיה בשלב 

הבא?" הרי עבור רוב הצעירים בישראל השאלה הזו מושהית. הצבא הוא גוף גדול וכאנשי מקצוע אנו חשים פעמים 

 ידע.רבות מבולבלים וחסרי 

 

 ניסינו לעשות קצת סדר בבלאגן.

צבא. מדובר בידע עם גורמים רבים בחשוב לציין שרוב המידע המובא נאסף מתוך שעות עבודה רבות בשטח 

שילובם של צעירים עם מוגבלויות בצה"ל, ודברים יפור שינויים לשובשנתיים האחרונות הצבא מבצע אקטואלי 

 נכון בנקודת הזמן הרלוונטית.. חשוב תמיד לבדוק מה להשתנות שוייםע

 

*** 

 רקע כללי

 שירות חובה, התנדבות צבאית והתנדבות אזרחית

 התנדבות צבאית מא' ועד ת'

 תכניות ליווי לצבא

 

*** 

 

 1כללי רקע

מסלול זה, הנמשך בין שנתיים לשלוש שנים, השירות הצבאי הינו חובה בחוק ומהווה כרטיס כניסה לחיים האזרחיים. 

, במיוחד אלו הדורשים מיומנויות של 2דוחה במקצת את הצורך להתמודד עם חלק מהאתגרים של הבגרות המתהווה

נפרדות מההורים,  תיכוניים וכד'(, ויש בו תהליכים אינטנסיביים של יצירת-מחייבות )עבודה, לימודים עלקבלת החלטות 

התנסויות האופייניות לחיים בוגרים )אחריות מקצועית, התמודדות עם מסגרת עם חוקים ו הבניית זהות ,אינדיבידואציה

גרות המתהווה. מרבית הצעירים בספקטרום ונהלים נוקשים, קבלת החלטות ועוד( ואת הלמידה המשמעותית לב

 האוטיסטי מודרים מהתנסות זו, בקבלת הפטור משירות צבאי. 

סוגי התכניות המסייעות לצעירים בספקטרום האוטיסטי המבקשים להתנדב לצבא הן למעשה מקבילות לתכניות של 

להשתלבות בצבא באופן קבוצתי  הכשרה והשמה תעסוקתית. הן נעות מתכניות הנותנות הכנה כללית של מיומנויות

כמו מיומנויות חברתיות, הבנה של המסגרת הצבאית ומבנה החיילות הצבאיים, החוקים והנורמות בצבא וכיו"ב;  –

תכניות המספקות הכשרה מקצועית ממוקדת למקצועות נדרשים בצבא )כגון ניתוח תצלומי אוויר, בדיקות תוכנה, 

                                                           
אתגרים ויעדים  –בראי הזמן  הספקטרום(. "בגרות מתהווה ואוטיזם" בתוך: 2017הם ושירלי קני )ש-מתוך: ענבל וורטמן 1

 , ד"ר סוזן לוינגר )עורכת(. הוצאת אח.לבוגרים עם אוטיזם
 שלב שבין גיל ההתבגרות לבגרות. בהמשך, נקדיש "נושא" לתחום זה בלבד.ה -בגרות מתהווה  2
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 3סגרת הצבאית; תכניות הכוללות פרק התנסות של התנדבות אזרחית במשך מידענות ואופטיקה( בשילוב הכנה למ

חודשים לפחות כתקופת הכשרה והסתגלות, כשבסוף התקופה אם ישנה התאמה מתגייס הצעיר; ותכניות אשר 

מבצעות השמה אישית ייעודית לכל צעיר וצעירה תוך התאמת היכולות והרצונות, סביבת השירות והתפקיד וליווי 

 ך השירות.במהל

 אזרחית והתנדבות צבאית התנדבות, חובה שירות

. צעירים מיועד לצעירים בספקטרום האוטיסטי שלא קיבלו פטור מצה"ל ולכן חוק הגיוס חל עליהם – מסלול גיוס חובה

לעיתים אף ו , טווח המקצועות הצבאיים יהיה מוגבל עבורםתחת סעיף ליקוי נפשי, 45אלו לרוב יהיו בעלי פרופיל 

פטורים מסוימים על מנת ליצור הגנות והתאמות בתוך המערכת הצבאית. השיבוץ נעשה בהתאם לתהליכי יינתנו 

גיוס חובה כולל גם השיבוץ של צה"ל ואין יכולת להשפיע על התפקיד, אופי השירות, סביבת עבודה, מפקד וכד'... 

 יות ייחודיות.טירונות שהיא לרוב תהיה טירונות סער המותאמת לאוכלוס

מיועד לצעירים אשר קיבלו פטור מצה"ל בעקבות אבחונם בספקטרום  –( 25לצה"ל )פרופיל צבאית מסלול התנדבות 

את בקשת ההתנדבות ניתן  האוטיסטי והם אינם מחויבים בגיוס לצה"ל ולכן נפתחה בפניהם האפשרות להתנדב.

שירות לאומי/מכינה קד"צ  י"ד,-י"ג י )למשל במהלך שנתהחל מכיתה י"ב או כשנה לפני מועד הגיוס הרצו –להגיש 

כחיילים לכל דבר ועניין. מלבד  מסלול ההתנדבות מאפשר למתנדבים רבים להשתלב במערכת הצבאית .וכד'...(

אשר  תכניות ליוויבאמצעות  שייכות לקופת חולים אזרחית, המתנדב הינו חייל וכפוף לפקודות צה"ל. ניתן גם להתנדב

 מספקות רצף של תמיכות ומענים לצעיר ומשפחתו וכן למפקדיו.

התנדבות אזרחית מתאפשרת תחת תכניות של גופים אזרחיים. ההתנדבות  – "ללצה התנדבות אזרחיתמסלול 

ביחידה עם מפקד עדיין מתקיימת בבסיסי צה"ל השונים ברחבי הארץ, כאשר המתנדבים לובשים מדים ומשרתים 

המתנדבים במסלול זה אינם  צבאי. עם זאת, יש להם ליווי צמוד של איש מקצוע ושעות ההתנדבות מוגבלות יותר.

עבור תכניות אלה נדרשת הכרה במנהל מוגבלויות. ישנה אפשרות  עוברים גיוס בבקו"ם ואינם חיילים תחת צה"ל.

 (.25מלאה )פרופיל באית צלאחר התנדבות אזרחית לעבור למסלול של התנדבות 

 'ת ועד' מא צבאית התנדבות

 "יש לי פטור... מה עכשיו?"

מתכניות או לחילופין לפנות לאחת  ,* ניתן לפתוח בקשת התנדבות עצמאית במדור פרט בלשכת הגיוס אליה שייכים

שירותים השונים של משרד הרווחה ולכן יידרשו את ההכרה במנהל )חלקן נכללות תחת ה הליווי המוכרות על ידי צה"ל

 מוגבלויות(.

 .24* ניתן לפתוח בקשת התנדבות עד גיל 

* במעמד פתיחת בקשת התנדבות תידרשו להמציא את כלל האבחונים וכן מסמכים עדכניים: חוות דעת קלינית )מגורם 

...( שכוללת אבחון, פירוט לגבי הטיפול התרופתי והתאמה פסיכולוג / פסיכיאטר/עו"ס קליני וכד' -מקצועי מוסמך 

* שימו לב! מסמך עדכני = מסמך משלושת .מומלץ להוסיף כל חוות דעת תפקודית עדכנית .למסגרת התנדבות

 החודשים האחרונים למועד בחינת הבקשה.

 לאחר פתיחת בקשת התנדבות ישנן שתי אפשרויות:

אחראים ליצור קשר עם  במיטבמש"קי המתנדבים בתחום מתנדבים  - אישור התנדבות ב"שיבוץ קליני" .א

 המלש"ב ולסייע בתהליך מציאת השיבוץ.

ידי -צה"ל מאפשר למלש"ב להתנדב רק בתנאי שילווה על–  שלילת הבקשה והפנייה לליווי ע"י פרויקט .ב

הליווי במהלך ידו, אשר מסייע בכל שלבי ההתנדבות, מציאת השיבוץ ו-אזרחי המוכר על-גורם מקצועי

וכן ליווי ותמיכה  סלול זה יתרון רב כיוון שישנה גמישות רבה בתפקיד והבסיס אליו ישובץ המתנדבמ. להשירות

 .לקראת ולאורך השירות
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ניתן להגיש ערעור בהצגת מסמכי ערעור עדכניים תומכים או לחילופין  .לא ניתן להתנדב - שלילה להתנדבות .ג

מומלץ גם לשקול את האפשרות של  דש באמצעות ליווי על ידי פרויקט.לבחון את האפשרות להתנדבות מח

אזרחי ואז להגיש תוך כדי שנת ההתנדבות בקשה נוספת להתנדבות -שנת התנדבות אזרחית או שירות לאומי

 צבאית.

 

 ...על התנדבות צבאית  עוד כמה דברים שחשוב לדעת

עם אפשרות להארכה בהתאם לרצון החייל, המלצת מפקד וחוות דעת קליניות נוספות  חודשים 12 –* אורך השירות 

 במידה וידרש.

אישור ההתנדבות מחייב ביקור אצל קב"ן )קצין בריאות הנפש( היחידה כל שלושה חודשים,  - * מעקב בריאות הנפש

 .)הכרחי לצורך אישורים של החרגת פטורים והארכת שירות( מרגע הגיוס

 פטורים גורפים המחייבים את המתנדב ומפקדיו במלוא תשומת הלב:* ישנם 

אין חובת ביצוע טירונות  ,במידה וניתן, ביצוע טירונות מתנדבים במקום. במידה ולא ניתן -א. פטור מטירונות רגילה 

 מתנדבים.

 .נשק ומטווחיםמנשיאת ב. פטור 

* ההתנדבות לצה"ל אפשרית במגוון רחב  .קרוב לביתבבסיס  מתנדב ישרת בתנאי יומיות בלבד -ג. פטור לינת בית 

של יחידות, בסיסים ותפקידים ונגזרת משיקולים שונים כגון: אופי השירות, ידע מוקדם נדרש, סביבת עבודה וכמובן 

 התייחסות לפטורים כפי שפורטו למעלה.

חלק מהתפקידים ניתן לבצע בפועל אוטיזם, פוסל מגוון תפקידים צבאיים. ב –* יש לקחת בחשבון שסעיף ליקוי נפשי 

 .וללא קורס צבאי אך לא בסמל מקצוע של התפקיד ,תפקיד זהה

 

 - ליצירת קשר עם מדור מתנדבים במיטב

 .3שלוחה  3529או * 03-7388888טלפון: 

 07:30-18:00ה' בשעות -המוקד פעיל בימים א'

 av@idf.gov.ilmeitהמייל האזרחי: 

 

 לצבא ליווי תכניות

 

  מתוך המסמך המפורסם באתר "מתגייסים":

  מלווה חיילים בשני מסלולים: אבני דרך לחייםעמותת 

o וכן  בפועל השירותבתהליכי השיבוץ, הגיוס,  ותמיכה סיועלצעירים מכל רחבי הארץ,  פרטני ליווי

 השירות אפשרי במגוון רחב של תפקידים בבסיסי צה"ל ברחבי הארץ. לקראת השחרור, 

o  מאפשרת  קומונהה. ביקנעםלמתנדבי שירות לאומי וצבאי  לקומונהניתן לשלב גם יציאה מהבית

 מגורים משותפים, קרבה לבסיסים, ליווי משמעותי ועוד.

mailto:meitav@idf.gov.il
https://www.mitgaisim.idf.il/media/25172/%D7%94%D7%AA%D7%A0%D7%93%D7%91%D7%95%D7%AA-%D7%91%D7%9C%D7%99%D7%95%D7%95%D7%99-%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%99%D7%A7%D7%98-%D7%90%D7%95-%D7%A2%D7%9E%D7%95%D7%AA%D7%94.pdf
https://www.avneiderech.org.il/programs/mechina/
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  עבודה עית בתחומים שונים, לצד במסגרת התכנית, המשתתפים מקבלים הכשרה מקצו :רואים רחוקתכנית

על כישורים חברתיים ותעסוקתיים. לאחר שלב ההכשרה ישנה תקופת התנדבות אזרחית בצה"ל ואחריה 

 התנדבות רשמית לצה"ל.

  חודשים, במהלכה נעשה תהליך  3המופעלת על ידי עמותת אפי, הכוללת הכנה קבוצתית בת  חיבוריםתכנית

 בסיסים בצה"ל. לאחר הגיוס מתקיים ליווי פרטני וקבוצתי.השיבוץ יחידני במגוון יחידות ו

  מאפשרת התנדבות אזרחית ובחלק מהמקרים להמשיך  מטעם עמותת אקים: "שווים במדים"תכנית

 להתנדבות צבאית פורמלית.

  מטעם "יד לילד המיוחד": תכנית הכוללת מגורים בקהילה, הכנה לשירות צבאי כחלק  מגשימים חלוםתכנית

 ת אזרחית ולאחר מכן ניתן להתגייס לצה"ל.מהתנדבו

  מטעם עמותת גוונים ויד לילד המיוחד: ליווי אישי וקבוצתי, המאפשרים הכנה לקראת  "שילוב מנצח"תכנית

 שירות בצה"ל, תמיכה בתהליכי המיון והשיבוץ וכן לאורך השירות עצמו.

 

להתנדבות ליווי בצבא תכניות פרסום של מכרז חדש עבור לקראת חשוב לציין כי בימים אלו משרד הרווחה נמצא 

 .וצפויים שינויים בספקים ובאופי השירותאזרחית וצבאית במגוון רמות תמיכה, 

 

 

 לחיים צוות אבני דרך :וכתבו את החומראספו 

/https://www.avneiderech.org.il 

/https://www.facebook.com/avneiderrech 
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