
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 לילדים בספקטרום האוטיסטי זכויות

 נגישות לזכויות מתחילה בנגישות למידע. 

 פיצלנו את הנושא לזכויות לילדים ולזכויות לבוגרים.כיוון שמדובר בתחום מאוד רחב 

השבוע נתחיל  קישור לאתר הרלוונטי ובו הרחבה ופירוט. זכות מובאמובאים עיקרי הדברים ובסוף כל  -שימו לב

 לגבי זכויות בכלל: כמה דברים חשוביםאך לפני כן בזכויות לילדים, 

 אנשים חווים דרך ארוכה עד למימוש הזכות. התהליכים מורכבים ולא תמיד הידע ברשותם. הזכות לעיתים 

לרגע עד שיעביר אותה לבעלים וזו  זכויותעל סל ה בעל המשרה רק "שומר"ו ,הזכאות היא של האדם או

 אמורה להיות משימתו. 

  .חשוב להכיר את הזכויות ולבחור מה לממש, מתי לממש זכות זוהי זכות בפני עצמה. אפשרות ולא חובה

 .כיצדלממש ו

 ים כל פניה בנוגע לזכויות )ובכלל(, תמיד לעשות בכתב, ולדרוש שגם המענה יהיה בכתב. לצערנו, פעמ

 רבות התשובות שנקבל בע"פ יהיו מתחמקות או שליליות, בניגוד לתשובות מוסמכות בכתב.

  ,"לבקש הפניה לחוק או להוראה שבגינה נמנעת הזכות חשוב אם מקבלים סירוב בטענה בע"פ כי "זה החוק

 דברים מסתדרים.וה רבות אין פעמים או הזכאות. 

 קצבאות

 הורה ל - קצבת ילד נכה( ילד שאובחן על הספקטרום האוטיסטיASD בהתאם להנחיות משרד הבריאות, יהיה )

בפועל,  .התנאים הבסיסייםושלושה חודשים, אם הוא עונה על  18יום ועד גיל  91זכאי לקצבת ילד נכה מגיל 

מדובר על זכאות מרגע האבחון עם אפשרות לתשלום רטרואקטיבי עד שנה אחורה או עד תחילת התהליך 

 האבחוני, הקצר מביניהם.

ילד שנמצא בתהליך של אבחון עשוי להיות זכאי לקצבה מסיבות אחרות, כמו השגחה, ולכן מומלץ להגיש 

 ₪.  2,608 -, וגובהה116%תביעה כבר בשלב זה. הקצבה תשולם בשיעור של 

 .150%, תשולם בגין כל ילד קצבה של ASDכאשר יש בבית יותר מילד אחד עם אבחון 

 .לחצו כאןלמידע נוסף באתר הביטוח הלאומי 

 ילדים המאובחנים על הספקטרום האוטיסטי ותלויים לגמרי בעזרת הזולת זכאים לקצבה זו  - קצבת תלות בזולת

. סכום הקצבה עבור ילד התלוי בעזרת הזולת, נקבע 3היא ניתנת מגיל על סמך בדיקה בוועדה רפואית, ו

 בהתאם לתפקודו של הילד:

 ש"ח . 1,268, בסך 50%נקודות בבדיקת התלות, זכאי לקצבה בשיעור  9-ל 5*ילד שצבר בין 

 ₪. 4,773בסך  188%נקודות ומעלה בבדיקת התלות, זכאי לקצבה בשיעור  10*ילד שצבר 

  לחצו כאן.הביטוח הלאומי  למידע נוסף באתר

 

 

https://www.btl.gov.il/benefits/Disabled_Child/Pages/%D7%AA%D7%A0%D7%90%D7%99%20%D7%96%D7%9B%D7%90%D7%95%D7%AA.aspx
https://www.btl.gov.il/benefits/Disabled_Child/Pages/%D7%AA%D7%A0%D7%90%D7%99%20%D7%96%D7%9B%D7%90%D7%95%D7%AA.aspx
https://www.btl.gov.il/benefits/Disabled_Child/likuilist/Pages/autism.aspx
https://www.btl.gov.il/benefits/Disabled_Child/likuilist/Pages/autism.aspx
https://www.btl.gov.il/benefits/Disabled_Child/likuilist/Pages/reliance.aspx
https://www.btl.gov.il/benefits/Disabled_Child/likuilist/Pages/reliance.aspx
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 :הטבות וזכויות שונות למקבלי קצבת ילד נכה 

 תעודת נכה -

 טת בזולת, במידה ובאבחון נקבע כי יש בכך צורך בגלל חוסר מודעות לסכנות או תלות מוחלחניה לנכה ות -

 .עובד זר לטיפול בילד נכה קבלת היתר העסקה עבור -

 .נקודות זיכוי במס הכנסה 2 -

 100על  30%הנחה בארנונה. לא מדובר בחובה, אולם זה נוהג ברוב הרשויות המקומיות. בד"כ הנחה של  -

 .מ"ר ראשונים

 .הנחה בחשבון המים -

 .הנחה בחשבון החשמל למי שיש סעיף של תלות מוחלטת בזולת -

 .מתשלום למלווהאו הנחה גם פטור  7פטור מתור אוטומטי )יש לקרוא את התנאים(, והחל מגיל  -

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

 המסים, רשויות מקומיות ועוד. 

  לחצו כאן.למידע נוסף מאתר הביטוח הלאומי 

 תומך החלטות / אפוטרופסות

, גם לא על אנשים עם מוגבלות. לכן, 18ראשית, חשוב להסביר שעל אף אדם אין אפוטרופסות אוטומטית החל מגיל 

. מדובר בתהליך סטטוטורי )משפטי( שאינו ההוריםלילד/ה לא ימונה אפוטרופוס באופן אוטומטי, לא ע"י המדינה ולא 

תיקון לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, הכרחי, והוא מתבצע רק במידת הצורך. לפני מספר שנים נערך 

ונוספה האפשרות של קבלת החלטות נתמכת, לנושאים מסויימים או לכל תחומי החיים, למי שרוצה בכך. אין 

 לו. טובשל האדם ולא על מה חושבים ש רצונומשמעות להגדרות "תפקוד". מדובר על 

 במקרים  ,למינוי אפוטרופוס העדיפה חלופהה הינוהחלטות בקבלת מינוי תומך  - מינוי תומך בקבלת החלטות

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

, וכך שומר על העצמאות לו להבין את המצב ולקבל החלטות בעצמובשיקול דעתו שלו, אלא מסייע  האדםשל 

גם מינוי תומך הינו בצו בית משפט ויכול להיות גמיש מבחינת משך המינוי ותחומי ועל זכות ההחלטה שלו. 

 הוא נעשה.לגביהם התוכן בעניינים 

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

לבית המשפט לענייני משפחה שבתחום  בקשה בכתבלהגיש בקשה למינוי אפוטרופוס עבורו. יש להגיש 

מינוי אפוטרופוס לקטין יעשה רק במקרים בהם  סמכותו נמצא מקום מגוריו של האדם עבורו מתבקש המינוי.

 וגלים למלא חובותיהם כהורים.ההורים אינם כשירים או אינם מס

  למנות אדם או גוף מוסמך כאפוטרופוס. המשפט בית רשאי מיוחדים ובמקרים משפחה בני אין כאשר

  כאן.לחצו למידע נוסף באתר "כל זכות" 

 

 

 

https://www.btl.gov.il/benefits/Disabled_Child/Pages/default.aspx
https://www.btl.gov.il/benefits/Disabled_Child/Pages/default.aspx
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.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%AA%D7%95%D7%9E%D7%9A_%D7%94%D7%97%D7%9C%D7%98%D7%95%D7%AA
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 בריאות

 ילדים שאובחנו על הספקטרום האוטיסטי זכאים לקבל טיפולים פרא רפואיים מקופות  - רפואיים-טיפולים פרא

. ילדים עד 18מרגע האבחון ועד גיל  - עבור טיפולים פרטיים 1או בהתאם לתנאים, לקבל החזר כספי ,החולים

, למעט במקרים בנוסף רפואיים-לטיפולים פרא לא זכאים - , המקבלים שעות טיפול בריאותי מקדם7גיל 

 . חריגים

 שאובחנו על הרצף האוטיסטי ושוהים במסגרות ייעודיות )מעון  7ילדים עד גיל  -)טב"מ( טיפול בריאותי מקדם

בריאות ממלכתי לסל טיפול בריאותי מקדם במימון משרד  פי חוק ביטוח-(, זכאים עלתקשורתיום שיקומי או גן 

ים המשולבים במעונות יום או בגנים רגילים יכולים לקבל את הטיפול במסגרת חוץ גנית )מסגרת הבריאות. ילד

 הפועלת מחוץ לגן או למעון ומספקת טיפול בריאותי מקדם(.

 לחצו כאן.למידע נוסף באתר משרד הבריאות 

 . לחצו כאןלמידע נוסף באתר משרד החינוך 

 לצורך טיפולי שיניים כלולה בסל הבריאות עבור אנשים על הספקטרום  הרדמה כללית - טיפולי שיניים

 . 03-5496121זכירות משרד מרפאות שיניים :מ -האוטיסטי. למידע נוסף

 . 09-7701208 -ניתן לקבל טיפולי שיניים במרפאת בית איזי שפירא. למידע נוסף

 לקיים תקשורת מילולית ואינו יכול להיעזר שמתקשהור מי עב - )תת"ח( מימון מכשירי תקשורת תומכת וחלופית 

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

או עבור אדם עם מוגבלות חמורה בדיבור ומוגבלות חמורה בתפקוד מוטורי, המסוגל , יאפשרו לו תקשורת יעילה

 מופעלות באמצעות מיקוד מבט בלבד. להשתמש במערכות ה

  לחצו כאן.למידע נוסף באתר משרד הבריאות 

 עובד שנה לפחות באותו הורה לאדם עם מוגבלות ה - ימי מחלה לצורך סיוע אישי של הורה לאדם עם מוגבלות

ימים בשנה לצורך מתן סיוע אישי לאותו אדם, אם סיוע זה מחייב  18מקום עבודה, זכאי להיעדר מעבודתו עד 

את היעדרות העובד ממקום עבודתו. הזכאות חלה גם על אפוטרופוס או הורה אומנה של אדם עם מוגבלות, 

שעות  52יום בשנה( ובנוסף, עד  36יעדרות )ובסה"כ ימים נוספים של ה 18בהתאם לתנאים. העובד זכאי לעד 

)למשל יציאה לפגישות במסגרת החינוכית או לטיפולים  בשנה לצורך מתן סיוע אישי לילדו, המחייב היעדרות

 . הזכאות ניתנת ע"י המעסיק. וכד'(

 

 

 

 

                                                           
. לרוב ישנם מטפלים הקייםחשוב לבדוק מול קופת החולים את גובה ותנאי ההחזר לו זכאים בהתאם לסוג הביטוח הרפואי  1

באישור גם החזר  ןחודשים יינת 3עם קופות החולים בהן השתתפות עצמית נמוכה, אך אם זמן ההמתנה מעל  ומכונים בהסדר
 על טיפול פרטי עד לתקרה מסוימת.

http://call.gov.il/infocenter/index?page=content&id=EL370
http://call.gov.il/infocenter/index?page=content&id=EL370
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/Mankal/EtsMedorim/1/1-2/HoraotKeva/K-2015-1-3-1-1-2-46.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/Mankal/EtsMedorim/1/1-2/HoraotKeva/K-2015-1-3-1-1-2-46.htm
https://www.health.gov.il/UnitsOffice/HD/MHealth/Rehabilitation/rehability/Pages/default.aspx
https://www.health.gov.il/UnitsOffice/HD/MHealth/Rehabilitation/rehability/Pages/default.aspx


 

 [4 ] 
 

 חינוך ולימודים

 פעוטות על הרצף האוטיסטי, המוכרים במשרד הרווחה, מגיל שנה  -מעונות יום לפעוטות על הרצף האוטיסטי

שילוב במעון יום ב .מעון יום שיקומי -מעון יום המותאם לצרכיהםמעון יום רגיל או למסגרת זכאים  3ועד גיל 

  .בפיקוח המדינה פעוטות המשולבים זכאים לליווי של סייעת במעון הנמצאה ,רגיל

  לחצו כאן.למידע נוסף באתר משרד הבריאות 

 ל במקביל בהחוק במדינת ישראל נותן עדיפות לשילובם של ילדים במסגרות החינוך הרגיל, א -מסגרות בגיל הגן

. הן זכאות לסל שירותים חוק חינוך מיוחד חינוך המיוחד, וזאת מתוקףה רתבמסגישנה אפשרות גם ללימודים 

עדה זו נקבע ואישי בשילוב, והן זכאות ללימודים במסגרת של חינוך מיוחד, מצריכות זימון ועדת זכאות ואפיון. בו

 הם:בחירתם בסוג המסגרת המועדפת עלי גובה סל השירותים לתלמיד וההורים מודיעים על

 3עבור ילדים מגיל  -דני בגן רגיליחשילוב י *

 חובה( ן)ג 5עבור ילדים מגיל  -גן משולב* 

 עם עיכובים התפתחותיים שונים. 3עבור ילדים מגיל  -עיכוב התפתחותיגן  *

 עם עיכובים התפתחותיים בתקשורת, לרבות בתחום השפה 3עבור ילדים מגיל  -גן שפתי *

 עבור ילדים שאובחנו על הרצף האוטיסטי -גן תקשורת *

  לחצו כאן.לרשימת מסגרות הלימוד לילדים על הרצף האוטיסטי 

  לחצו כאן.למידע נוסף מאתר אלו"ט 

  בחור בין מיוחד, זכאים ילדים אוטיסטים בגיל הבית ספר להחינוך הבמסגרת חוק  -ספרהמסגרות בגיל בית

כדי לקבל זכאות  , כשהאפשרות המועדפת מבחינת החוק היא שילוב במסגרת החינוך הרגיל.אפשרויותמספר 

עדה זו והחינוך המיוחד, יש לבקש לזמן ועדת זכאות ואפיון. בו בשילוב או זכאות ללמוד במסגרת לסל שירותים

 :נקבע גובה סל השירותים לתלמיד וכן החלטת ההורים באשר לסוג המסגרת המבוקשת

משלבת הכולל /לימוד בכיתה רגילה בבית ספר רגיל בליווי סייעת -בית ספר רגילכיתה רגילה בשילוב יחדני ב*

לעיתים יש גם זכאות להסעה  רפואיים וכד'.-הוראה מתקנת טיפול ביצירה והבעה, טיפולים פרא -סל שילוב

 .וליווי

, או סוג כיתה דים על הרצף האוטיסטיכיתת חינוך מיוחד בבית ספר רגיל המיועדת לתלמי -כיתת תקשורת*

מתקיים יום לימודים ארוך, הזנה, בחינוך המיוחד . אחר בהתאם לצורך העיקרי של הילד )למשל: לקויות למידה(

 רפואיים. -, זכות לחופשות מקוצרות וטיפולים פראוליווי הסעות

, או סוג מסגרת אחר האוטיסטי מיועד לתלמידים המאובחנים על הרצףבי"ס חנ"מ ה -לחינוך מיוחדבית ספר *

-וטיפולים פרא וליווי ספר מתקיים יום לימודים ארוך, הזנה, הסעותה. בבית בהתאם לצורך העיקרי של הילד/ה

 רפואיים. 

 כל ילד/תלמיד הלומד במעון יום שיקומי או מסגרת של החינוך המיוחד זכאי  -נגישות והגעה לגן/לבית ספר

ם נכים הלומדים בגני ילדים רגילים ואינם מסוגלים להגיע בכוחות עצמם לגן עקב להסעות לגן/בי"ס וחזרה. ילדי

בעקבות פס"ד משנה שעברה, גם חלק מהילדים המשולבים זכאים להסעה  להסעה לגן.גם הם נכותם, זכאים 

 . מסוימיםבתנאים 

 "בזכות"הסבר על התנאים מאתר 

https://www.health.gov.il/Subjects/mental_health/Autism/Pages/default.aspx
https://www.health.gov.il/Subjects/mental_health/Autism/Pages/default.aspx
https://www.health.gov.il/Subjects/mental_health/Autism/Pages/Schools.aspx
https://www.health.gov.il/Subjects/mental_health/Autism/Pages/Schools.aspx
https://alut.org.il/%d7%9e%d7%a1%d7%92%d7%a8%d7%95%d7%aa-%d7%97%d7%99%d7%a0%d7%95%d7%9a-%d7%95%d7%98%d7%99%d7%a4%d7%95%d7%9c/%d7%92%d7%a0%d7%99-%d7%99%d7%9c%d7%93%d7%99%d7%9d/
https://alut.org.il/%d7%9e%d7%a1%d7%92%d7%a8%d7%95%d7%aa-%d7%97%d7%99%d7%a0%d7%95%d7%9a-%d7%95%d7%98%d7%99%d7%a4%d7%95%d7%9c/%d7%92%d7%a0%d7%99-%d7%99%d7%9c%d7%93%d7%99%d7%9d/
https://edc238f7-2d2f-4614-b813-4f28f868dc59.filesusr.com/ugd/c0271d_ed7b4fda29914e0489028f24b95b088f.pdf
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 של חומרי  , זכאים להתאמותמוגבלויותתלמידים עם  -התאמות והנגשות של חומרי הלמידה וההיבחנות

 חומרי ההיבחנות ודרכי ההיבחנות, בהתאם לצרכיהם, כבר מראשית הדרך, וכןהלמידה, דרכי ההוראה, 

, התעלמות משגיאות כתיב, כתבה, תיווך, פישוט לשוני, מיקוד, הקראה, הביניהן הארכת זמן, בבחינות הבגרות

 תקנות הנגישות הפרטניתלפני כשנתיים הותקנו . , שאלונים מותאמים ועודדף נוסחאות מורחב במתמטיקה

לתלמיד ולהורה ושיפרו מאד את המצב שהיה קיים. כדאי לקרוא אותן ולהכירן היטב, משום שרוב מסגרות 

 החינוך ולצערנו גם הפיקוח והרשויות המקומיות, טרם למדו אותן. 

 

 מנהל מוגבלויות

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

לאנשים מפעיל מספר שירותים לאנשים עם מוגבלויות ובהם גם אנשים בספקטרום האוטיסטי. מנהל המוגבלויות 

לדוגמא שילוב במעון יום עם סייעת, מועדונית, נופשונים, מעון יום שיקומי, קייטנות  יהמאובחנים על הרצף האוטיס

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

  לחצו כאן.למדיניות משרד הרווחה בנושא 

 

 

 

 

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

קואליציית הורים לילדים עם צרכים עו"ד רויטל לן כהן. הבית של רויטל,  -ותרמה מהידע האינסופי שלה  , הוסיפהסייעה, כתבה, דייקה

 מיוחדים.

 

 

 

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

תוכניות פנאי, קבוצות לצעירים בהובלה עצמית, ליווי בצבא, מכינה לחיים עצמאיים, מכינה 

 .לחיים עצמאיים בקהילה ועודלמתנדבי שרות לאומי וצבאי, קומונת אתגר, סל שירותים גמיש 

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

 .הממשלתי הרשמי

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

https://www.justice.gov.il/Units/NetzivutShivyon/documents/individualeduaccommodationsreg.pdf
https://www.justice.gov.il/Units/NetzivutShivyon/documents/individualeduaccommodationsreg.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.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://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

