
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 בספקטרום האוטיסטי לבוגרים זכויות

לא פחות משבעה משרדי ממשלה קשורים לנושא... ניסינו לעשות סדר –זכויות לבוגרים בספקטרום האוטיסטי 
 ולהנגיש ככל שנוכל. זה ארוך... אז קדימה, למה לחכות? בבלגן

 
 

 קצבאות

 החלטות בקבלת תמיכה/  אפוטרופסות

 בריאות

 והשכלה גבוהה המשך לימודי

 אזרחי-לאומי שירות

 צבאי שירות

 תעסוקה

 פנאי

 דיור

 משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים –מוגבלויות  מנהל

 

 קצבאות

 לפנות למוסד לביטוח לאומי ולהגיש תביעה לקצבת , יש 18לפני גיל  -קצבת נכות כללית וקצבת שירותים מיוחדים

נכות כללית )קצבת הנכות הכללית ניתנת לאנשים על הרצף האוטיסטי באמצעות סעיף הדן בנכויות נפשיות וסעיף 

הדן במוגבלות שכלית התפתחותית( וקצבת שירותים מיוחדים )לה זכאים בוגרים עם אוטיזם הזכאים לקצבת 

 (. , ונזקקים לסיוע בדרגות שונות לביצוע תפקודי היומיום60%נכות רפואית בשיעור של נכות כללית שנקבעה להם 

  לחצו כאן הטבות וזכויות שונות למקבלי קצבת נכות כלליתל

 ומעלה לצמיתות 75%בלי קצבת נכות כללית בשיעור של למק לאומי פטור מתשלום דמי ביטוח -

 המקנה פטור מעמידה בתור ומתשלום עבור מלווה בכניסה לאתרים שונים. תעודת נכה -

 חניה לנכה ות -

 עובד זר רקבלת היתר העסקה עבו -

זכויות למקבלי קצבת נכות במוסדות וארגונים שונים, כגון משרד הבריאות, משרד התחבורה, בזק, רשות  -

  לחצו כאן. לפרטים המסים, רשויות מקומיות וכד'

 

https://www.btl.gov.il/benefits/Disability/otherbenefits/Pages/default.aspx
https://www.btl.gov.il/benefits/Disability/otherbenefits/Pages/teudatNehut.aspx
https://www.btl.gov.il/benefits/Disability/otherbenefits/Pages/mosdot.aspx


 

 
 [2 ] 

 

 חלטותתומך ה / אפוטרופוסות

 ( שאינו יכול לנהל את ענייניו, יכולים להגיש 18בן הזוג או קרובי משפחה של אדם בגיר )מעל גיל  -מינוי אפוטרופוס

לבית המשפט לענייני משפחה שבתחום סמכותו נמצא  בקשה בכתבבקשה למינוי אפוטרופוס עבורו. יש להגיש 

מקום מגוריו של האדם עבורו מתבקש המינוי. כאשר אין בני משפחה ובמקרים מיוחדים רשאי בית המשפט למנות 

  לחצו כאן.מוסמך כאפוטרופוס. למידע נוסף באתר "כל זכות" אדם או גוף 

 מינוי תומך בקבלת החלטות הינו החלופה העדיפה למינוי אפוטרופוס, במקרים  -מינוי תומך בקבלת החלטות

א נדרשת שלילת כשרותו המשפטית של האדם. תומך בקבלת החלטות אינו מחליף את שיקול דעתו של שבהם ל

האדם בשיקול דעתו שלו, אלא מסייע לו להבין את המצב ולקבל החלטות בעצמו, וכך שומר על העצמאות ועל 

ינוי ותחומי התוכן זכות ההחלטה שלו. גם מינוי תומך הינו בצו בית משפט ויכול להיות גמיש מבחינת משך המ

  לחצו כאן.למידע נוסף בעניינים לגביהם הוא נעשה. 

 בריאות

  ומעלה, למי שמוכר במשרד הרווחה ומתגורר בדיור חוץ ביתי או הוסטל( או  21)מגיל  בחינםטיפולי שיניים

 בתשלום מופחת )למי שמתגורר בבית(. 

 כלולה בסל הבריאות עבור אנשים על הספקטרום האוטיסטי. למידע  הרדמה כללית לצורך טיפולי שיניים

 . 03-5496121מזכירות משרד מרפאות שיניים : -נוסף

 . 09-7701208 -יפולי שיניים במרפאת בית איזי שפירא. למידע נוסףניתן לקבל ט

 מי שאינו יכול לקיים תקשורת מילולית ואינו יכול להיעזר עבור  -מימון מכשירי תקשורת תומכת וחלופית

( לצורך תקשורת, ונמצא כי מחשבי התקשורת iPADבמכשירי פלט קולי, לוחות תמונות או טאבלטים )כגון 

 תקשורת יעילה.יאפשרו לו 

אדם עם מוגבלות חמורה בדיבור ומוגבלות חמורה בתפקוד מוטורי, המסוגל להשתמש במערכות או עבור 

  לחצו כאן.. למידע נוסף המופעלות באמצעות מיקוד מבט בלבד

 

 

 והשכלה גבוהה לימודי המשך

מודים שונה, ליל הספקטרום האוטיסטי. לכל מסגרת מודל תיכונית לצעירים ע-על להקיימות אפשרויות שונות של השכ

ישנן תכניות . הפוטנציאל  מיצויו םשוריכיה, השכלהעל מנת לשפר את השנועד לספק את הכלים והתמיכה הנדרשים 

י"ד, תכניות הכשרה מקצועית, לימודים אקדמיים, תכניות המשלבות לימודים -מקצועיים במסגרת י"גללימודי המשך 

 אקדמיים עם קורסם ייעודיים למיומנויות למידה ועוד.

 דף מידע ייעודי בתחום יועבר בהמשך – , מגוון הגופים והתכניותבשל מורכבות הנושא

 

 

https://www.gov.il/BlobFolder/service/request_to_appoint_guardian/he/%D7%91%D7%A7%D7%A9%D7%94%20%D7%9C%D7%9E%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%99%20%D7%90%D7%A4%D7%95%D7%98%D7%A8%D7%95%D7%A4%D7%95%D7%A1%20%D7%9C%D7%92%D7%95%D7%A3%20%D7%95%D7%A8%D7%9B%D7%95%D7%A9%20%20-%20%D7%9E%D7%94%D7%93%D7%95%D7%A8%D7%94%20%D7%A9%D7%A0%D7%99%D7%94%20-%20250.pdf
https://www.kolzchut.org.il/he/%D7%90%D7%A4%D7%95%D7%98%D7%A8%D7%95%D7%A4%D7%95%D7%A1
https://www.kolzchut.org.il/he/%D7%AA%D7%95%D7%9E%D7%9A_%D7%94%D7%97%D7%9C%D7%98%D7%95%D7%AA
https://www.health.gov.il/UnitsOffice/HD/MHealth/Rehabilitation/rehability/Pages/default.aspx
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 שירות לאומי

ממשלה, מפעילים תכניות שבמסגרתן צעירים עם מוגבלויות יכולים להתנדב ארגונים שונים, בשיתוף עם משרדי 

תכניות אלו מאפשרות לצעירים להשתלב בחברה הנורמטיבית כאזרחים תורמים ופעילים  אזרחי.-לשירות לאומי

 אזרחי.-שקיבל פטור משירות צבאי יכול להתנדב לשירות לאומימי  ולהכינם לעולם התעסוקה.

רחי מקביל לשירות צבאי ומעניק מגוון של זכויות והטבות, אך גם דרישות דומות. ישנם מסלולים אז-השירות הלאומי

שעות  40ייעודיים לאנשים עם מוגבלות, אשר מאפשרים גמישות רבה יותר מבחינת היקף השעות )שירות רגיל דורש 

 שעות שבועיות( 30-שבועיות, ובמסלול המותאם ניתן להפחית ל

סלול ייעודי לאנשים עם מוגבלות ממומן ע"י תקנים של משרד העבודה, הרווחה והשירותים * שירות לאומי במ

 ולכן נדרשת הכרה במנהל מוגבלויות )השירות לאדם עם אוטיזם(. –החברתיים 

, אך אם למדו במסגרות חינוך 23עד גיל את השנה ניתן להתחיל ש , כך18-24מיועד לגילאי  אזרחי-השירות הלאומי *

 .27ניתן גם עד גיל מיוחד 

* למשרתים במסלול ייעודי לאנשים עם מוגבלויות ישנה גמישות רבה יותר בבחירת מקום השירות )השיבוץ עצמו 

ביקור הרכז אחת לשבועיים במקום השירות והשתתפות במפגשים קבוצתיים  –מבחינת ארגון ותפקיד( וליווי צמוד יותר 

 השירות(ייעודיים אחת לשבועיים )על חשבון שעות 

דמי כלכלה חודשיים )מקביל למשכורת צבאית(, כרטיס  –* בן/בת השירות זכאים לכל הזכויות של שירות לאומי 

 קו(.-אזרחי )המעניק נסיעות חינם בתחבורה ציבורית דרך הרב-מתנדב בשירות לאומי

ללת ימי חופשה, מחלה תקופת השירות כו השירות כולל תפקידים שונים ונמשך כשנה, עם אופציה לשנה נוספת. *

 וחגים.

 עמי,-בת לדוגמא עמותת -*ישנן מספר עמותות המפעילות תכניות שילוב לצעירים עם מוגבלויות בשירות הלאומי

 וכד'.  שלומית האגודה להתנדבות,

 

 שירות צבאי

 צעירים אשר קיבלו פטור מצה"ל בעקבות אבחונם בספקטרום האוטיסטי והם אינם מחויבים  -התנדבות לצה"ל

במדור פרט בלשכת הגיוס . ניתן לפתוח בקשת התנדבות עצמאית יכולים לבחור להתנדב לצה"לבגיוס לצה"ל 

אליה שייכים או לחילופין לפנות לאחת מתכניות הליווי המוכרות על ידי צה"ל )חלקן נכללות תחת השירותים 

רשימת הגופים המוכרים לליווי ופרטי (. השונים של משרד הרווחה ולכן יידרשו את ההכרה במנהל מוגבלויות

 . כאןהקשר נמצאים 

 טעמים עיקריים:  3בע לו ממלש"ב רשאי לערער על הפרופיל האישי שנק -הזכות לערער על הפטור 

 *המלש"ב סבור כי הפרופיל שניתן לו אינו תואם את כשירותו

http://bat-ami.org.il/%D7%9E%D7%A1%D7%9C%D7%95%D7%9C%D7%99-%D7%A9%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA-%D7%A0%D7%95%D7%A1%D7%A4%D7%99%D7%9D/%D7%9E%D7%A9%D7%9C%D7%91%D7%99%D7%9D/?gclid=Cj0KCQiApt_xBRDxARIsAAMUMu-1OeDMaA4fF2Fh62Su0QuTK3oJBdw3prCDFuwcs3LOJXexs8tMtGgaAoZHEALw_wcB
https://sherut-leumi.co.il/datiot/home.aspx
https://shlomit.org.il/%D7%A9%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA-%D7%9C%D7%A6%D7%A2%D7%99%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%A2%D7%9D-%D7%9E%D7%95%D7%92%D7%91%D7%9C%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA/%D7%94%D7%A8%D7%A9%D7%9E%D7%94/
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
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*נקבע כי המועמד אינו כשיר לשירות צבאי או אינו כשיר לשירות בטחוני כלל, ולדעת המועמד הוא דווקא 

 כשיר

  *חל שינוי כלשהו במצבו הבריאותי של המועמד ועליו לעדכן את המערכת הצבאית

  לחצו כאן.  -באתר "מתגייסים" של צה"ל  וספיםלפרטים נ

 

 כנסו לדף המידע שהועבר בנושא –למידע מלא על הספקטרום האוטיסטי וצה"ל 

 

 תעסוקה

 %20מי שוועדה רפואית של הביטוח הלאומי קבעה לו לפחות  לשיקום מקצועי עשוי להיות זכאי -שיקום מקצועי 

ימודים ותעסוקה, ויגבש עובד השיקום ייעץ בבחירת מסלול ל. כאןמסוימים המפורטים  נכות, והוא עומד בתנאים

וכן מידת יישום התוכנית  יכולות, לכישוריםאת תוכנית השיקום המתאימה ביותר, תוך התיחסות  יחד עם הזכאי

  לחצו כאן.לפרטים נוספים  בשוק העבודה.

 במקומות תעסוקה בשוק החופשי. השירות כולל ליווי של עובד ילוב בוגרים שירות המיועד לש -תעסוקה נתמכת

השמה שעיקר תפקידו: סיוע במציאת עבודה המותאמת עבור האדם עם המוגבלות, ליווי, תמיכה, גישור, תיווך 

נכות, ואינם מקבלים שירותים מאגף  40%צף האוטיסטי שנקבעה להם בוגרים על הר וסנגור בין העובד למעסיק.

לפנות אל המחלקות לשירותים חברתיים שברשויות  השיקום של הביטוח הלאומי זכאים לתעסוקה נתמכת. יש

  לחצו כאן.המגורים. לפרטים נוספים המקומיות באזור 

 העבודה מלווה על ידי  תעסוקה מוגנת היא עבודה עם תמיכות נדרשות. -מטעם ביטוח לאומי -תעסוקה מוגנת

הקנות להם הרגלי ומיומנויות מדריכים, עובדים סוציאליים וצוות טיפולי, על מנת לסייע לעובדים בכל הנדרש ול

השירות מיועד לאנשים עם נכות מוכרת בביטוח הלאומי, הזכאים לשיקום  עבודה בתנאים האופטימאליים עבורם.

מקצועי. עובדי השיקום, באמצעות חברות ההשמה, יפעלו למציאת עבודה מתאימה , וילוו מהשלב הראשון ועד 

  לחצו כאן.לאומי למידע נוסף מאתר הביטוח ה לקליטה בעבודה.

 מיועדים לאנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית המתגוררים בקהילה )בביתם או במסגרת  -מרכזי תעסוקה

עבודה מלווה על ידי מדריכים, עובדים סוציאליים ה שנים. 21על  מגורים בקהילה( ומסוגלים לעבוד וגילם עולה

וצוות טיפולי, על מנת לסייע לעובדים בכל הנדרש ולהקנות להם הרגלי ומיומנויות עבודה בתנאים האופטימאליים 

  לחצו כאן.. כמו כן, העובדים מקבלים שכר על עבודתם. למידע נוסף עבורם

  עבור אנשים המקבלים קיצבת נכות ומשתכרים רה מסויימת עד לתק במס הכנסהנחה ה -בשוק החופשי לעובדים

לחוק לרון, נקבע סף הכנסה הפוטר ממס, ולאחריו ישנן דרגות הכנסה בהן בהתאם מעבודה עד לשכר מסויים. 

להגיש גם יתן נ ?בעבר מס הכנסה וגיליתם שאתם זכאים לפטורילמתם ש !לדעתשוב ח יורד שיעור מס מופחת.

 !שנים 6עד בקשה להחזר מס רטרואקטיבית 

  לחצו כאן.למידע נוסף על תעסוקה לאנשים עם מוגבלות, מתוך אתר משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, 

https://www.mitgaisim.idf.il/%D7%9B%D7%AA%D7%91%D7%95%D7%AA/%D7%9B%D7%AA%D7%91%D7%95%D7%AA-%D7%A6%D7%99%D7%A8-%D7%94%D7%96%D7%9E%D7%9F/%D7%A6%D7%95-%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%95%D7%9F/%D7%94%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%A4%D7%99%D7%9C-%D7%94%D7%A8%D7%A4%D7%95%D7%90%D7%99/#/
https://www.avneiderech.org.il/wp-content/uploads/2020/02/הספקטרום-האוטיסטי-וצהל.pdf
https://www.btl.gov.il/benefits/Vocational_Rehabilitation/Vocational_Rehabilitation_disabeld/Pages/Zacaut.aspx
https://www.btl.gov.il/benefits/Vocational_Rehabilitation/Vocational_Rehabilitation_disabeld/Pages/default.aspx
https://www.molsa.gov.il/populations/disabilities/jobplacement/disabilitiesadults/employmentsupports/pages/employmentsupports.aspx
https://www.btl.gov.il/Funds/Services_for_the_Disabled/tohnit2009/Pages/shikumwetaasuka.aspx
https://www.molsa.gov.il/Populations/Disabilities/MentalRetardation/Employment/ProtectedEmployment/Pages/ProtectedEmployment.aspx
https://www.kolzchut.org.il/he/%D7%A4%D7%98%D7%95%D7%A8_%D7%9E%D7%9E%D7%A1_%D7%94%D7%9B%D7%A0%D7%A1%D7%94_%D7%9C%D7%91%D7%A2%D7%9C%D7%99_%D7%A0%D7%9B%D7%95%D7%AA_%D7%A8%D7%A4%D7%95%D7%90%D7%99%D7%AA
https://www.molsa.gov.il/Populations/Disabilities/JobPlacement/DisabilitiesAdults/Pages/DisabilitiesAdults.aspx
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זכויות עובדים בשוק החופשי והקשר בין אוטיזם לשילוב בתעסוקה במיוחד  –התעסוקה הינו תחום נרחב תחום 

 על כך נרחיב בהמשך במסמך ייעודי לנושא.גם  –

 פנאי

רווחה ברשויות. לכן ייתכן כי שירותי הפנאי ניתנים במסגרת משרד הרווחה דרך ספקים ארציים או דרך מחלקות ה

יש לציין כי הזכאות לתכניות פנאי קיימת  באזורי מגורים מסויימים יהיו יותר אפשרויות ותכנית פנאי ייעודיות לאוטיזם.

ביתי, אין לו זכאות -רק עבור אלו החיים בבית הוריהם או בדיור עצמאי. כאשר אדם נמצא תחת השמה לדיור חוץ

 הדיור צריכה לספק לו שירותים אלו תחת החלק היחסי המועבר לרווחה מקצבת הנכות.לשירותי פנאי ומסגרת 

 עם האוטיזם בפעילות קהילתית בשעות אחה"צ. בתוכנית  האדםהמועדונית נועדה לשלב את  -מועדוניות

לפחות  המועדונית יהיה מערך של חוגים ופעילות חברתית מונחית, שילוב בחוגים ושילוב בפעילויות הקהילה

בת לפריסה ארצית, שאר המועדוניות יהפועלת תחת החברה למתנ"סים ומחו תכנית רעיםמלבד  .פעמיים בשבוע

, הם תחת הרשויות אשר מתקשרות והמועדונים החברתיים )בהם התדירות היא אחת לשבוע ולא פעמיים בשבוע(

  לחצו כאן.לרשימת המועדוניות ופן ישיר עם הספקים ולכן קיים מגוון רחב יותר. בא

 ביתית עם תוכנית מתאימה למס' ימים במשך מטרת הנופשון לאפשר לשהות במסגרת מוגנת באווירה  -נופשונים

כיום תחום הנופשונים הורחב וניתנת לספקי השירות האפשרות להוציא לפועל מגוון רחב  כוללת לינה., ההשנה

קבע, דבר המאפשר גמישות באופי הנופשון והתאמתו למגוון הרחב הקיים -של נופשונים שאינם במסגרת מבני

בנופשונים כה הנדרשות, מוגנות התכנית ותחומי העניין. דוגמא לכך ניתן למצוא באוטיזם מבחינת גיל, רמות התמי

 .שמפעילה אבני דרך לחיים הכוללים טיולי שטח בתכנית השביליסטים, יציאה משותפת להופעות ופסטיבלים ועוד

 המתגוררים בביתם.  21 גיל חמישה ימים בשנה המיועדות לילדים ולבני נוער עד-ארבעהמסגרות למשך  -קייטנות 

 

 דיור

ידי השירות לאדם עם אוטיזם זכאים לדיור -בוגרים המוכרים עלמנהל מוגבלויות:  –ביתי תחת משרד הרווחה -דיור חוץ

, הוא הגוף המתקצב והמפקחר כאשמשרד הרווחה יוזם הקמת מסגרות דיור חוץ ביתי על פי הצורך,  .חוץ ביתי

הן בהרכב די לה סוג המסגרת זהה, לכן מסגרת אופי ייחולציין כי גם אם יש  .סגרות מופעלות על ידי ספקי שירותיםוהמ

החשוב ביותר, הוא לעשות סקר  לכן,מית של המסגרת והארגון המפעיל. שיקו-הדיירים והן באוריינטציה הטיפולית

ס ברשות ללמוד על האפשרויות הקיימות שאינן "אנשים ולבקש מהעו לראות מסגרות שונות, להתייעץ עםללכת  – שוק

 .בהכרח באזור המגורים שלכם

 ימים בשנה ומשמשות בית העונה על כל צרכיו של בוגר עם  365מסגרות דיור הפועלות  -בית לחיים/הוסטל

אוטיזם. במסגרות אלו מתקיימת שגרת חיים ביתית, נורמטיבית ככל האפשר: בשעות הבוקר יוצאים הבוגרים 

מוגנת, למרכזי יום, לתעסוקה, לבית הספר או משולבים בקהילה, ובשעות אחר הצהריים נערכות  לתעסוקה

 .פעילויות פנאי שונות ומגוונות

https://www.matnasim.org.il/?CategoryID=1771
https://www.molsa.gov.il/Populations/Disabilities/Autism/CommunityServices/Pages/Otizm_ShirutBeKehila_01.aspx
https://www.avneiderech.org.il/recreational/
https://www.avneiderech.org.il/recreational/
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  דיור בקהילה המיועד לאנשים עם רמת תפקוד גבוהה/אספרגר. המסלול כולל דירת הכשרה שייעודה  -ןויולדירות

יום תקופת הכשרה, עוברים הדיירים לדירות עצמאיות יום בכל התחומים. לאחר ס-הכנה לתפקוד בחיי היום

 .ברמת אינטנסיביות ופיקוח פוחתת בליווי מקצועי , עם מספר שותפים מצומצם בכל דירה,בקהילה 

 תכנית מעבר של עד שנתיים הכוללת מגורים והכנה לחיים עצמאיים בכל תחומי החיים.  -מכינה לחיים עצמאית 

  לשעבר מסד )למוגבלות מעבר  –י ג'וינט ישראל "הנמצאת בשלב הפיילוט שלה ומופעלת עתכנית  –דיור נתמך

מיועדת תכנית הנכותית. -לא פועל בכל הרשויות והיא רבהתכנית ומנהל מוגבלויות במשרד הרווחה.  (נכויות

ם ממקור עצמאי ולכן האוריינטציה הדיור והמחייה הינהוצאות לבוגרים המעוניינים לחיות באופן עצמאי בקהילה. 

מסייעת במיצוי זכויות תכנית הותעסוקה.  (ולא בבית ההורים)של התכנית הינה בראש ובראשונה על דיור עצמאי 

 שירותים בקהילה ואינה מספקת בעצמה שירותים כמו לימודים, תעסוקה ופנאי. וצריכת

 או יותר כמשפחה. %75כושר השתכרות בשיעור -נכים המתקיימים מקצבאות איתינתן ל זכאות לסיוע בשכר דירה 

 -סכומי הזכאות  הבקשה לסיוע בשכר דירה בשוק הפרטי ניתן להגיש בכל אחת מחברות ההרשמה לסיוע בדיור.

 תלוי במצב המשפחתי ובאזור המגורים -ש"ח  490-1500

  ומעלה %75של כושר -דרגת אינכות ב קצבתניתנת למקבלי  (משתנה לפי הרשויות) %08של עד  הנבארנוהנחה 

 .(לפחות 90%או בעלי נכות רפואית בשיעור של )

  לחוברת ההטבות למקבלי קצבאות הביטוח כנסו  נוסףלמידע בזק ומים. חשמל, חברת  –בתשלומים שונים הנחה

 .הלאומי

 

 משרד הרווחה – מוגבלויותמנהל 

ומרכז את כל השירותים והזכאויות לאנשים  והשירותים החברתיים הרווחה העבודה, הינו תחת משרדמנהל מוגבלויות 

לצורך  מנהל המוגבלויות מפעיל את תוכניות הפנאי והדיור.עם מוגבלויות ובהם גם אנשים בספקטרום האוטיסטי. 

 הכרה במנהל מוגבלויות, יש לפנות לעובדת הסוציאלית ברשות המקומית המטפלת במשפחה.  

  לחצו כאן.למדיניות משרד הרווחה בנושא 

 בר בנושאשהועהמידע כנסו לדף  –למידע מלא על אבחון אוטיזם והכרה במנהל מוגבלויות 

 

 .לחיילים ולשרות לאומי ת אבני דרךרכזת שלוחת מכינ, תמר יעקובוביץ –אספה, רשמה ועיבדה 

 :עמותת אבני דרך מפתחת שירותים לחיים עצמאיים בקהילה לאנשי הספקטרום האוטיסטי

למתנדבי שרות לאומי פנאי, קבוצות לצעירים בהובלה עצמית, ליווי בצבא, מכינה לחיים עצמאיים, מכינה  תכניות

 .וצבאי, קומונת אתגר, סל שירותים גמיש לחיים עצמאיים בקהילה ועוד

 .המידע נאסף מתוך עבודת השטח של עמותת אבני דרך ואינו מהווה תחליף למידע הממשלתי הרשמי **

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

https://www.kolzchut.org.il/he/%D7%94%D7%A0%D7%97%D7%94_%D7%91%D7%90%D7%A8%D7%A0%D7%95%D7%A0%D7%94_%D7%9C%D7%A0%D7%9B%D7%99%D7%9D
https://www.btl.gov.il/Publications/booklet/hebrew_booklet/Documents/570512_internet.pdf
https://www.btl.gov.il/Publications/booklet/hebrew_booklet/Documents/570512_internet.pdf
https://www.molsa.gov.il/CommunityInfo/Regulations/SocialRegulations/Documents/%D7%A4%D7%A8%D7%A7%2010-%20%D7%98%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%9C%20%D7%91%D7%90%D7%95%D7%98%D7%99%D7%A1%D7%98%D7%99%D7%9D/10_1.pdf
https://www.avneiderech.org.il/wp-content/uploads/2020/02/אבחון-אוטיזם-מידע-כללי.pdf
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.avneiderech.org.il%2F%3Ffbclid%3DIwAR0jpZx39BXT3cAjaMwH0w5DKhRJ1eei_B3l4BYwNhfLztX46aaJpGcKJL8&h=AT0RyEgBf1mAfHy6KMmXzyAX0U2t8kuX8Vmw8sFYeok8NUSPAbSXQ5NmeY6EiY3Z2ZT657ttucMD307DibgKSxJ3lHHPn1fKGGyi3x16H649BrJuMzyPCE13go8Zu-0a_3cQxIKWSWUjwwaoPt98NS-7Lc_VaoGVk7Jwx43sY-n3aK6GlJBI170cI2754iPyGQg0yf72hzWm3Q14TTF5Av1iuI7-lcVnJeHiOj9b5i-mYIcP6wS2tpU4ikl7wbJpPz7bGtctYRfEOm2v-s6oxTHZDUIk078STijpwB5cTMcoWZZIBKC_MOvDou0Lu8EBAIfGN_pSTsEYvkbpmRxKGrIx-nX1V3lCgeqg96vo0HSXviKC551vyv91kyQ1RybGyIy4hM2Oy_h1CE1aFIZ3J-TMM2OR6W1CFSMtFVuemDSV2_-czAqcJSyXd5ovmg6hvUPMxlPXt0nXNaCpRON-z6htrKFR8jl3Or7d2UIwABzYqILxDBAShkeNMa8sbvJdiRud6lQ9Ls2W6lC3njEUaSC1c7ijmNvMe28Q9-v-vdOEynAGf56koR2IS4VsHW_IEqe-OTJzEvPB2NmqSxkQEi8ckz_UBbfUfPBKA-tOtdNliUkMT-VrNzzInsIAqWOB_3mb

