בוגרים על הרצף האוטיסטי – זכויות ושירותים
לקראת גיל  – 18צ'ק ליסט
אפוטרופסות

מגיל  18אדם הופך בעל אחריות משפטית בעיני החוק והוריו מנועים מלבצע במקומו כל פעולה ,או לקבל
עבורו החלטות .במידה והוא זקוק לסיוע בכדי לדאוג לענייניו ניתן למנות עבורו "תומך בקבלת החלטות" או
אפוטרופוס.
הנפקת תעודת זהות

ישנם שירותים שונים המחייבים הצגת תעודת זהות ביניהם פתיחת חשבון בנק ,מעבר בין קופות חולים ומינוי
אפוטרופוס .על כן מומלץ להקפיד על הוצאת תעודת זהות עבור הילד עם הגיעו לגיל 16
הכרה בשירות לאדם עם אוטיזם במשרד לשירותים חברתיים

השירות לאדם עם אוטיזם אחראי על מתן שירותים בקהילה או במסגרות חוץ ביתיות לילדים ובוגרים
המאובחנים על הרצף האוטיסטי.
מי שהוכר בשירות לפני גיל  ,6ייתכן והכרתו הופסקה ויש לחדש אותה.
הגשת תביעה למוסד לביטוח לאומי

המוסד לביטוח לאומי מפסיק לשלם גמלת ילד נכה בגיל  18ושלושה חודשים .מספר חודשים לפני גיל  18יש
לפנות לסניף המוסד הקרוב לביתכם ולהגיש תביעה לקצבת נכות כללית וקצבת שירותים מיוחדים.



מציאת מסגרת לימודים או תעסוקה
מחשבות על דיור עתידי

המוסד לביטוח לאומי
 קצבת נכות כללית
קצבת קיום חודשית

..............................................................................................................
זכאים  :בוגרים שעקב נכות גופנית ,שכלית או נפשית אינם מסוגלים לעבוד או שכושר ההשתכרות שלהם נפגע
ב 50%-לפחות .קצבת הנכות הכללית ניתנת לאנשים על הרצף האוטיסטי באמצעות סעיף הדן בנכויות נפשיות
וסעיף הדן במוגבלות שכלית התפתחותית.
איך מקבלים  :יש להגיש לסניף הביטוח הלאומי "טופס תביעה לקצבת נכות כללית"  ,בצירוף מסמכים רפואיים
ואחרים שיש בהם להוכיח זכאות לקצבה
למידע מלא http://alut.org.il/?page_id=322 :

קצבת שירותים מיוחדים

קצבה חודשית המשולמת בנוסף לקצבת נכות כללית ונקבעת על-פי רמת התפקוד ורמת התלות בזולת

................................................................................................................
זכאים  :בוגרים עם אוטיזם הזכאים לקצבת נכות כללית שנקבעה להם נכות רפואית בשיעור של 60%
איך מקבלים :יש להגיש טופס תביעה לקצבה לאחר שנקבעה נכות רפואית או במקביל להגשת התביעה לקצבת
נכות כללית ,בצירוף מסמכים רפואיים ואחרים שיש בהם להוכיח זכאות לקצבה.
למידע המלאhttp://alut.org.il/?page_id=324 :

מרכז אלו"ט למשפחה

03.6703077

הטבות למקבלי קצבת נכות ו/או קצבת שירותים מיוחדים


תו חניה לנכה ופטור מאגרת רישוי לרכב

.................................................................................................
זכאים :הורים לילדים ובוגרים שנקבעה להם נכות רפואית בשיעור של  60%ומעלה.
איך מקבלים :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 יש להעביר ליחידה לטיפול במוגבלי ניידות במרכז עדכון ובקרה,
ת"ד  72חולון  ,58100או בפקס 03-5027686
התו אינו ניתן באופן אוטומטי ,כל בקשה נבדקת לגופו של עניין.
למידע מלאhttp://alut.org.il/?page_id=561:

 הנחה במסי ארנונה
גובה ההנחה נקבע על ידי הרשות המקומית

...............................................................................................
זכאים :מקבלי קצבת נכות כללית ו/או בוגרים מעל גיל  18שקבלו גמלת ילד נכה וממשיכים לקבל קצבה
מביטוח לאומי.
איך מקבלים  :יש להגיש לרשות המקומית טופס לבקשת הנחה בארנונה ,בצירוף מסמכים רלוונטיים.
למידע המלאhttp://alut.org.il/?page_id=335 :

 הנחה בתשלום חשבון הטלפון של בזק
בפעימות מונה ,בדמי שימוש ,וכן הנחה בהתקנת טלפון.

...............................................................................................
זכאים :מקבלי קצבת נכות כללית בשיעור של  75%ומעלה שנקבעה להם נכות רפואית בשיעור של 80%
ומעלה.
איך מקבלים :יש להגיש את "טופס הבקשה להנחה" בצירוף אישור מהביטוח הלאומי על קבלת הקצבה לאגף
השיקום במשרד העבודה והרווחה ,רח' ירמיהו , 39ת"ד , 1260ירושלים.
למידע המלאhttp://alut.org.il/?page_id=331 :

 הנחה בתעריף המים
כמות מים נוספת של עד  3.5מ"ק לחודש בתעריף הנמוך

...............................................................................................
זכאים :מקבלי קצבת נכות כללית שנקבעה להם נכות רפואית בשיעור של  70%ומעלה או שזכאים לקצבת
שירותים מיוחדים.
איך מקבלים :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.
ניתן לפנות למוקד רשות המים בטלפון 072.2755440
למידע המלאhttp://alut.org.il/?page_id=337 :

מרכז אלו"ט למשפחה

03.6703077

 הנחה בחשבון החשמל
הנחה של  50%על  400קוט"ש ראשונים

...........................................................................................
זכאים :בוגרים המקבלים קצבת שירותים מיוחדים בשיעור של  112%ומעלה.
איך מקבלים :הביטוח הלאומי מעביר לחברת החשמל רשימות של מי שעשויים להיות זכאים להנחה .ההנחה
אמורה להינתן באופן אוטומטי.
חשבון החשמל חייב להיות בתעריף ביתי בלבד ועל שם ההורה המקבל את הקצבה.
לבירורים ניתן לפנות לחברת החשמל במוקד .103
למידע המלאhttp://alut.org.il/?page_id=337 :


שתי נקודות זיכוי במס הכנסה

הפחתה בתשלום סכומי המס

..........................................................................................................
זכאים :הורים לבגיר שנקבעה לו דרגת אי כושר להשתכרות בשיעור של  74%לצמיתות על ידי המוסד לביטוח
לאומי  /מקבלי קצבת נכות כללית בעלי אחוז נכות רפואית בשיעור של  /100%מקבלי קצבת נכות כללית בעלי
אחוז נכות רפואי בשיעור של  90%ומעלה.
איך מקבלים :יש להגיש טפסים לפקיד השומה במשרדי מס הכנסה.
למידע המלאhttp://alut.org.il/?page_id=329 :

 הנחה בעמלות הבנקים
 4פעולות על ידי פקיד בחודש במחיר פעולה בערוץ ישיר

..........................................................................................................
זכאים :בוגרים שנקבעה להם נכות בשיעור של  40%ומעלה על ידי הביטוח הלאומי.
איך מקבלים :יש להגיש לבנק את האישור מהביטוח הלאומי.
למידע המלאhttp://alut.org.il/?page_id=333 :

 הנחה במס רכישה
מס רכישה בשיעור של  0.5%משווי הרכישה בלבד

..........................................................................................................
זכאים :מקבלי קצבת נכות כללית בעלי דרגת אי כושר לצמיתות בשיעור של  75%לפחות או שנקבעה להם נכות
רפואית משוקללת בשיעור של  90%ומעלה או שנקבעה להם נכות רפואית לצמיתות בשיעור של .100%
איך מקבלים :יש להגיש טופס בקשה מיוחד בלוויית הצהרה על הרכישה למשרד מיסוי המקרקעין האזורי בו
נמצא הנכס.
למידע המלאhttp://alut.org.il/?page_id=34205 :

 סיוע ברכישת דירה
באמצעות מתן הלוואה

.......................................................................................................
זכאים :מקבלי קצבת נכות כללית בעלי דרגת אי כושר לצמיתות בשיעור של  75%לפחות או שנקבעה להם נכות
רפואית משוקללת בשיעור של  90%ומעלה או שנקבעה להם נכות רפואית לצמיתות בשיעור של .100%
איך מקבלים :יש להגיש טופס בקשה מיוחד בלוויית הצהרה על הרכישה למשרד מיסוי המקרקעין האזורי בו
נמצא הנכס.
למידע המלאhttp://alut.org.il/?page_id=34205 :

מרכז אלו"ט למשפחה

03.6703077

 הנחה בתחבורה הציבורית
 33%הנחה בכל חברות התחבורה הציבורית

...............................................................................................
זכאים :מקבלי קצבת נכות כללית בעלי דרגת אי-כושר השתכרות יציבה בשיעור של  75%לפחות או מקבלי
קצבת נכות כללית המקבלים הבטחת הכנסה
איך מקבלים :תעודת הזכאות להנחה מונפקת פעם בשנתיים באופן אוטומטי ,ניתן לממש את ההנחה רק
באמצעות כרטיס הרב-קו האישי.
למידע המלאhttp://alut.org.il/?page_id=343 :

 פטור מעמידה בתור
קבלת שירות ללא תור במקומות ציבוריים
למעט מקומות בהם שעת התור נקבעת ומתואמת מראש ,לדוגמא תור לרופא בקופת חולים

..........................................................................................................
זכאים :בוגרים אשר נקבעה להם נכות רפואית בשיעור של  50%או יותר.
איך מקבלים  :ניתן לממש את הזכות בהצגת תעודת הנכה החדשה מהמוסד לביטוח לאומי
למידע המלאhttp://alut.org.il/?page_id=12644 :

 פטור מתשלום מלווה
פטור מתשלום במקומות ציבוריים
למעט מקומות בהם התשלום הוא על שירות אישי למלווה דוגמת מושב באולם קולנוע ,להבדיל ממוזיאון

..........................................................................................................
זכאים :מלווים של בוגרים אשר נקבעה להם נכות רפואית בשיעור של  50%או יותר או המקבל קצבת שירותים
מיוחדים
איך מקבלים  :ניתן לממש את הזכות בהצגת תעודת הנכה החדשה מהמוסד לביטוח לאומי
למידע המלאhttp://alut.org.il/?page_id=12644 :

 העסקת עובד זר
אישור להעסקת עובד זר לטיפול באדם עם האוטיזם

..........................................................................................................
זכאים :בוגרים הזכאים לקצבת שירותים מיוחדים ,שאינם מתגוררים במסגרת חוץ ביתית.
איך מקבלים :יש להגיש טפסים ואישורים מתאימים ליחידת ההיתרים ברשות לאוכלוסין והגירה.
למידע המלאhttp://alut.org.il/?page_id=359 :

מרכז אלו"ט למשפחה

03.6703077

אפוטרופסות
בוגר על הספקטרום האוטיסטי אשר זקוק לסיוע בכדי לדאוג לענייניו ,ניתן למנות עבורו
"תומך בקבלת החלטות" .במידה והאדם אינו מסוגל לדאוג לענייניו ניתן למנות עבורו
אפוטרופוס אשר יהיה בעל סמכות חוקית לדאוג לצרכיו ,לקבל החלטות עבורו ולפעול למענו
ובמקומו.
..........................................................................................................
איך מקבלים  :במקרה של בקשת הורים להתמנות כאפוטרופוסים על אדם אוטיסט שהגיע לגיל  ,18הבקשה
תוגש לבית משפט לענייני משפחה.
למידע המלאhttp://alut.org.il/?page_id=361 :

שירות צבאי
כמו כל המועמדים לשירות ביטחון גם צעירים על הספקטרום האוטיסטי מקבלים פניה בכתב
מצה"ל .ביטוח לאומי מעביר לצה"ל מידע רפואי שעשוי להשפיע על הליך הגיוס ומסלול
השירות.

..........................................................................................................
שתי אפשרויות גיוס לנער/ה על הרצף האוטיסטי:
מסלול של גיוס חובה (עבור תפקודים מאד גבוהים)  -מקבלים פרופיל  ,45תחת ליקוי נפשי.
מסלול התנדבות  -מי שלא עומד בסעיף לעיל ,מקבל פטור משירות ביטחון ,ומוזמן להתנדב.
* קיימת אפשרות לקבלת פטור מקבלת צו גיוס ראשון  ,עבור תלמידים המאובחנים על הרצף האוטיסטי.

 מסלול גיוס חובה
..........................................................................................................
במידה ויקבע שהמועמד לשירות ביטחון יכול לשרת בצה"ל הוא יידרש לביצוע הליכי גיוס מלאים בלשכת הגיוס
ובכללם מבחנים פסיכוטכניים ,ראיון אישי ובדיקות גופניות
למידע מלאhttp://alut.org.il/?page_id=362 :


מסלול התנדבות

..........................................................................................................
זכאים :צעירים שקיבלו פטור משירות צבאי.
איך מקבלים :יש לפנות ללשכת הגיוס בקרובה למקום המגורים ולהגיש בקשת התנדבות .ניתן לשלוח את
הבקשה לפקס מס' .03-7388880
למידע מלאhttp://alut.org.il/?page_id=362 :

שירות לאומי
השירות הלאומי ,נמשך כשנה וכולל התנדבות בתפקידים שונים.

..........................................................................................................
זכאים :צעירים עם צרכים מיוחדים בגילאי 18-24שקיבלו פטור משירות צבאי.
איך מקבלים :יש לפנות אל מחלקת הרווחה ברשות המקומית ולהגיש בקשה ל"תקן שירות לאומי".
למידע מלאhttp://alut.org.il/?page_id=365 :

מרכז אלו"ט למשפחה

03.6703077

משרד הרווחה – השירות לטיפול באדם עם אוטיזם
 שירותים לבוגרים המאובחנים על הרצף האוטיסטי
דיור חוץ ביתי ,תעסוקה ,שירותים בקהילה ,סומכים ,מועדוניות ,נופשונים ,הפניה לייעוץ
בבעיות מיניות.

..........................................................................................................
זכאים :בוגרים המאובחנים על הרצף האוטיסטי
איך מקבלים  :יש להגיש מסמכים מתאימים לעובדת סוציאלית במחלקה לשירותים חברתיים ברשות המקומית.
מי שהוכר בשירות לפני גיל  6הכרתו הופסקה ויש לחדש אותה.
למידע המלאhttp://alut.org.il/?page_id=306:

תעסוקה
קיים רצף של מענים תעסוקתיים מאפשר לאנשים על הרצף האוטיסטי להשתלב בשוק
העבודה ,ולעבוד בתעסוקה המותאמת ליכולתם ולכישוריהם.

 שיקום מקצועי לאנשים עם נכות – ביטוח לאומי
תכנית המסייעת להשתלב בעבודה בשוק הפתוח ומעניקה תמיכה  ,ליווי וסיוע כלכלי

.........................................................................................................
מי זכאי :בוגרים אשר נקבעה להם  20%נכות רפואית משוקללת והם זקוקים להכשרה מקצועית לעבודה
התואמת את כישוריהם.
איך מקבלים  :יש להגיש "טופס תביעה למתן שיקום מקצועי" לסניף המוסד לביטוח לאומי.
למידע מלאhttp://alut.org.il/?page_id=34978 :

 תעסוקה נתמכת
תעסוקה במקומות עבודה בקהילה ,בליווי של גורם שיקומי אשר מקשר בין המועסק למעסיק
ועוזר למועסק להשיג ולשמור על מקום העבודה.

.........................................................................................................
מי זכאי :בוגרים על הרצף האוטיסטי שנקבעה להם  40%נכות ,ואינם מקבלים שירותים מאגף השיקום של
ביטוח לאומי.
איך מקבלים  :יש לפנות אל מחלקת הרווחה ברשות המקומית.
למידע מלאhttp://alut.org.il/?page_id=34995 :

 תעסוקה מוגנת של המוסד לביטוח הלאומי
מסגרת תעסוקתית המיועדת לאנשים שאינם יכולים להשתלב או להתמודד עם דרישות שוק
העבודה החופשי ,הכוללת תכנית שיקום ,הקניית מיומנויות והרגלי עבודה.

.........................................................................................................
מי זכאי :בוגרים שנקבעה להם נכות בביטוח הלאומי וזכאים לשיקום מקצועי.
איך מקבלים  :יש לפנות אל מחלקת השיקום בסניף הביטוח הלאומי באזור המגורים .
למידע מלאhttp://alut.org.il/?page_id=34998 :

מרכז אלו"ט למשפחה

03.6703077

 מרכז יום טיפולי-שיקומי (מרכז תעסוקה)
מסגרת יום לבוגרים בגיל העבודה שעקב מצבם התפקודי אינם מסוגלים להשתלב עצמאית
בשוק העבודה החופשי

.........................................................................................................
מי זכאי :בוגרים על הרצף האוטיסטי בגילאי  21ומעלה הגרים בבית הוריהם בקהילה ומוכרים על ידי השירות
לאדם עם אוטיזם במשרד הרווחה.
איך מקבלים  :יש לפנות אל מחלקת הרווחה ברשות המקומית.
למידע מלאhttp://alut.org.il/?page_id=12779 :

 הסעות
השתתפות במימון הסעה וליווי למרכזי תעסוקה או לתעסוקה מוגנת .

.............................................................................................................
מי זכאי :בוגרים אשר אינם מסוגלים להגיע בכוחות עצמם למסגרת התעסוקה בקהילה.
איך מקבלים  :יש לפנות אל מחלקת הרווחה ברשות המקומית.
למידע מלאhttp://alut.org.il/?page_id=12779 :

 חוק לרון
החוק מעודד אנשים המקבלים קצבת נכות לעבוד ולהשתכר בשוק הפתוח.

.........................................................................................................
מי זכאי :בוגרים המקבלים קצבת נכות כבר שנה ברציפות ונקבעה להם דרגת אי כושר השתכרות של 60%
ומעלה .לקצבת עידוד זכאים בוגרים שנקבעה להן דרגת נכות רפואית של  70%ודרגת אי כושר השתכרות של
 60%ומעלה.
איך מקבלים  :יש לפנות לסניף הביטוח הלאומי .
למידע מלאhttp://alut.org.il/?page_id=351 :

לרשימת מסגרות תעסוקהhttp://alut.org.il/?page_id=37059 :

פנאי
 מועדונית
מסגרת חינוכית טיפולית הפועלת בשעות אחה"צ ,בה ניתן טיפול אישי וקבוצתי לשיפור
מיומנויות חברתיות ופעילות פנאי
..................................................................................................................
מי זכאי :בוגרים הגרים בבית הוריהם ומוכרים בשירות לאדם עם אוטיזם.
איך מקבלים  :יש לפנות אל מחלקת הרווחה ברשות המקומית.
למידע מלא ולרשימת מועדוניותhttp://alut.org.il/?page_id=441 :

מרכז אלו"ט למשפחה
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 נופשון
מסגרת חוץ ביתית לשהייה קצרת מועד הנערכת במקומות מותאמים ,במיוחד בסופי שבוע
ובחופשות.
.........................................................................................................
מי זכאי :בוגרים הגרים בבית הוריהם ומוכרים בשירות לאדם עם אוטיזם.
איך מקבלים  :יש לפנות אל מחלקת הרווחה ברשות המקומית.
למידע מלאhttp://alut.org.il/?page_id=443 :

דיור חוץ ביתי
מסגרות הדיור החוץ ביתי מופעלות בידי עמותות וחברות ונמצאים בפיקוח משרד הרווחה ,ומאפשרות
טיפול כולל לאורך כל ימות השנה ,ברמות משתנות של תמיכה וליווי.
בית לחיים/הוסטל

מסגרת מגורים תומכת ומשקמת לבוגרים שאינם יכולים לקבל מעני טיפולי במסגרת הקהילה :קיימות מסגרות
לטווח תפקודים :תפקוד נמוך ,תפקוד בינוני גבוה ,תפקוד גבוה עם התנהגויות מאתגרות .המסגרת פועלת כל
ימות השנה ונותנת מענה לצרכיו הטיפוליים ,השיקומיים והחינוכיים של הבוגר על הספקטרום האוטיסטי .

מערכי דיור
 דירת הכשרה
דירות מעבר המכינות את הבוגרים לקראת חיים עצמאיים בקהילה .המסלול כולל דירת הכשרה שייעודה הכנה
לתפקוד בחיי היום יום בכל התחומים ומשך השהות בדירות הוא כשנה עד שנתיים.

דירה טיפולית


מיועדת לבעלי תפקוד גבוה ,נוכחות של הדרכה וליווי במהלך היום והלילה.

דירת לווין


מיועדת לבעלי תפקוד עצמאי הזקוקים לליווי והכוונה ,ליווי והדרכה בשעות אחר הצהריים.

דיור נתמך


מיועד לבוגרים המעוניינים במגורים עצמאיים בקהילה ,ליווי ותיווך שבועיים.
.........................................................................................................
מי זכאי :בוגרים המוכרים בשירות לאדם עם אוטיזם .
איך מקבלים  :יש לפנות אל מחלקת הרווחה ברשות המקומית.
חשוב לדעת! תהליך דיור חוץ ביתי יכול לקחת זמן לכן מומלץ להתחילו כבר שנה מראש.
למידע מלאhttp://alut.org.il/?page_id=424 :

לרשימת מסגרות דיורhttp://alut.org.il/?page_id=40646 :

מרכז אלו"ט למשפחה

03.6703077

מכינות לחיים
.........................................................................................................
מכינות מיועדות לבוגרי מערכת החינוך הפורמאלית לקראת מעבר למסגרות החיים הבוגרים.
לרשימת מכינות http://alut.org.il/?page_id=40669 :

השכלה
.........................................................................................................
קיימים מוסדות שונים להשכלה על – תיכונית לצעירים על הרצף האוטיסטי  ,לכל אחד מהם
מודל לימודים שונה שנועד לספק לתלמידים את הכלים והתמיכה הנדרשים על מנת לשפר את
השכלתם וכישוריהם ולמצות את הפוטנציאל שלהם.
לרשימת מוסדות השכלה http://alut.org.il/?page_id=40669 :

קופת חולים
 פטור מתשלומי השתתפות עצמית
פטורים מתשלום השתתפות עצמית עבור שירותים שונים בקופות החולים

.................................................................................................................
זכאים :בוגרים המקבלים קצבת נכות כללית מהמוסד לביטוח לאומי.
איך מקבלים :יש לפנות למזכירות קופת החולים .
למידע מלא http://alut.org.il/?page_id=31793 :

 טיפולי שיניים בהרדמה
הרדמה כללית לצורך טיפול שיניים כלולה בסל התרופות

...................................................................................................................
זכאים  :בוגרים המאובחנים על הרצף האוטיסטי.
איך מקבלים :יש לפנות למזכירות קופת החולים  .לתשומת לבכם ,ההטבה הינה על ההרשמה בלבד ולא על
טיפולי השיניים.
למידע מלאhttp://alut.org.il/?page_id=31793 :

מרכז אלו"ט למשפחה
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חוק דמי מחלה
ימי היעדרות מעבודה בגין ליווי אדם עם מוגבלות
עד  18ימי היעדרות בשנה לצורך מתן סיוע אישי לילד ,תשלום דמי מחלה מהיום הראשון להיעדרות,
 52שעות בשנה בנוסף לימי המחלה לצורך טיפול בילד.

..........................................................................................................
זכאים :הורים לילדים בוגרים עם מוגבלות העובדים לפחות שנה באותו מקום העבודה
איך מקבלים :יש לפנות למחלקת משאבי אנוש במקום העבודה.
למידע המלאhttp://alut.org.il/?page_id=357 :

משרד הבריאות
 מכשירי תקשורת תומכת וחלופית
מימון מכשירי תקשורת תומכת וחלופית

..........................................................................................................
זכאים :ילדים שאינם יכולים לקיים תקשורת מילולית ואינם יכול להיעזר במכשירי פלט קולי ,לוחות תמונות או
טאבלטים לצורך תקשורת
איך מקבלים :יש להגיש מסמכים רפואיים מתאימים ליחידה הארצית למכשירי שיקום וניידות ,במייל
nayadut@moh.health.gov.il
למידע מלא http://alut.org.il/?page_id=31793 :

מרכז אלו"ט למשפחה

03.6703077

