
במחלקה לשירותים  היחידה לטיפול באוכלוסיות בעלת צרכים מיוחדים
 חברתיים 

  8970101או  8970105פניה באמצעות מזכירות המחלקה 
בעלת צרכים מיוחדים תוך מתן ליווי של עובד סוציאלי המומחה בתחום,  השירות ניתן לאוכלוסייה

 גילוי הלקות והנכות.  תמיכה ותיווך מרגע
 .ונפשיות ונכויות פיזיות מתייחס לסובלים מעיכוב התפתחותי, מוגבלות שכלית, אוטיזםהשירות 

 
 טיפול בתחום השיקום:

נכים פיזיים, עיוורים וכבדי ראייה, חרשים וכבדי שמיעה, נכים בעלי תסמונות שונות ונפגעי מחלות 
   שונות.

לסייע בשיפור היכולות ובמימוש עו"ס השיקום במחלקה, מטפלת בנכים ובני משפחותיהם, במטרה 
 הפוטנציאל של האדם עם המוגבלות בכל תחומי החיים, בראיה מערכתית רחבה.

עו"ס השיקום נמצאת בקשר מקצועי עם השירות לשיקום והשירות לעיוור במשרד הרווחה, המוסד 
 לביטוח לאומי, מרכזי שיקום, קופ"ח ומסגרות שיקומיות נוספות בקהילה ומחוצה לה. 

  
 מפעמפעל מוגן

 מפעל עבודה שיקומי שמטרתו לאפשר פיתוח מיומנויות תעסוקתיות והעשרה.
, בעלי נכויות פיזיות ונפשיות המתקשים להשתלב בעולם 21אוכלוסיית היעד: בוגרים מעל גיל 

 והתמדה.  הסתגלות התעסוקה, בעלי יכולת
 ימים בשבוע. 5המפעל המוגן פועל 

 ידי עובדת סוציאלית לטיפול באוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים. הפנייה למפעל המוגן נעשית על

 

   (:PDDטיפול באדם עם אוטיזם)
נותנת מענה לילדים שאובחנו כלוקים באוטיזם, החל מתמיכה במשפחה, סיוע והכוונה בפנייה 

 למוסדות הנדרשים )משרד הרווחה, ביטוח לאומי( 

 וזאת לצורך קבלת זכאות לשירותים ייעודיים, שילוב הילד במסגרת שיקומית. 

בין מסגרות השיקום קיימים מענים בקהילה כגון מעונות יום, מועדוניות שיקומיות/ טיפוליות, 

 מטפחים/ סומכים בבית המשפחה ועוד. 

צרכים כמו כן קיימים מענים מחוץ לקהילה, המשמשים מסגרות לחיים הנותנים מענה ל

 ,הטיפוליים, השיקומיים והחינוכיים

  .לתת מאוטיזם, אשר הבית והקהילה אינם מסוגלים לאוכלוסייה הסובלת

 

 היחידה לטיפול באדם עם מוגבלות שכלית: 

מעניקה טיפול וליווי פרטני למשפחות אשר בן משפחתה מוכר על ידי השירות לבעלי מוגבלות 

 תכנית טיפול.שכלית של משרד הרווחה, תוך התאמת 

השירות  כמו כן ניתנת התייחסות טיפולית בהתאם לצרכיהם במגמה לשילובם בתוך הקהילה. 

 כולל:

  כולל משפחות צעירות המתמודדות עם גידול ילד  -טיפול וייעוץ למשפחות

 חריג

  .קשר עם מסגרות היום בהן משובץ האדם בעל הצרכים המיוחדים 

 ימיות(, השמה ומעקב שוטף. יעוץ והכוונה לסידור חוץ ביתי )פנ 

 להגנה ומימוש זכויות. -"לטיפול באדם המפגר"   עבודה על פי חוק הסעד 

  מימון צרכים מיוחדים )עפ"י כללי הזכאות והוראות משרד הרווחה(: מטפלות

 בבית ובמסגרות החינוך, 

 שילוב ילדים חריגים במעונות רגילים, חונכים, הסעות מיוחדות ועוד. 

 

 באדם עם מוגבלות שכלית מעוגן במספר חוקים:הטיפול 

 1969 –חוק הסעד )טיפול במפגרים(, התשנ"ט 

 , פגיעה בקטינים וחסרי ישע1989 –(, התש"ן 26חוק העונשין )תיקון מס' 

 



 1962 –חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשנ"ב 

 1965 –חוק הפיקוח על המעונות, התשנ"ה 
             

 טיפול בבעלי מוגבלות שכלית : -של פקיד הסעד תפקידיו    
 אחר אחריות טיפולית והוצאה לפועל של הוראות טיפול מטעם ועדת האבחון ו/או בית המשפט.

 (, "פגיעה בקטינים ובחסרי ישע". 26דיווחדיווח לפי חוק העונשין )תיקון מס' 
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