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סיום תקופת הלימודים בבית הספר מסמלת את סיום תקופת הילדות ותחילתה של 
חששות ואי וודאות , הבגרות. תקופה זו מעלה  עמה שאלות רבות -תקופה חדשה

 לגבי המשך הדרך ועל  "איך יראו החיים שלי?"

שוב בעיצוב החיים הבוגרים בתחומי החיים השונים : שלב זה הינו משמעותי וח
עבודה, לימודים, חברה, משפחה ופנאי . סוגיות אלו מעסיקות כל צעיר וצעירה 

 תקשורתיים.  –ובטח צעירים המתמודדים עם קשיים חברתיים 

השרות לטיפול באדם עם אוטיזם פועל באופן שוטף  לאור זאת, בשנים האחרונות,
כניות לצעירים הנמצאים על רצף האוטיזם בתפקוד גבוה לפיתוח מענים ותו

 בתחומים שונים כמו שירות לאומי, צבא, תעסוקה ופנאי.

כיום ישנן אפשרויות רבות אשר מטרתן לסייע לכם הצעירים להמשך התפתחות 
וצמיחה אישית. חלקן של האפשרויות הינם מטעם ו/או בשיתוף משרדי הממשלה 

 גופים פרטיים. השונים וחלקן מופעלות ע"י

ובהם  2016חוברת זו הינה תוצר של ערבי חשיפה ארציים שהתקיימו בסוף שנת 
 הוצגו מגוון שירותים ותוכניות עבור אוכלוסיית הצעירים  על הרצף האוטיסטי. 

מטרת החוברת היא לרכז ולהנגיש לצעירים ולבני משפחתם את שלל האפשרויות 
לגוון ולהעשיר את יכולת הבחירה במציאת  והכיוונים שעלו בימי חשיפה אלו ובכך

 הדרך החדשה .

ימי החשיפה וכן חוברת זו הינה תוצר של שיתוף פעולה של גופים וארגונים רבים. 
 מודה לכולם על ההתגייסות והעשייה החשובה .

מאחלת לכולנו שנמשיך לפתח ולקדם רצף ומגוון  של מענים שיאפשרו  לכל צעיר 
 המותאמת לצרכיו ורצונותיו.בחירה "אמתית" וצעירה 

 

 ליליאן שפרן

 מנהלת השירות לטיפול באדם עם אוטיזם

 משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים
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 מורה נבוכים להתמצאות בים המידע ושאלות שכדאי לשאול: 

 

הבחירה לגבי תכנית המשך הינה בחירה משמעותית עבור הצעיר/ה העומדים בפני 
והמעבר לחיים הבוגרים.  מרבית הבחירות שאנו מבצעים הינן בתנאי  סיום התיכון

איננו יכולים לדעת בביטחון מלא מה יהיו תוצאות הבחירה. עם זאת, בשל  –דאות -אי
ההשפעה הרבה של בחירות משמעותיות מסוג זה, חשוב לנו להציע לכם מספר 

 כלים לביצוע הבחירה המיטבית עבורכם.

רב, אשר לעיתים הוא מציף ומבלבל. בכדי לסנן את המידע  בחוברת זו תמצאו מידע
הרלוונטי ביותר עבורכם ולקבל החלטה מושכלת, חשוב לתת את הדעת למספר 

 גורמים:

 מה הם השיקולים הרלוונטיים ביותר עבורי? .1

מה הרצונות והיכולות של הצעיר/ה. לדוגמא: מקום מגורים אינו בהכרח שיקול 
ת לצעירים המעוניינים ללמוד במוסד לימודים אקדמי. מן רלוונטי עבור בחירת תכני

הצד השני, הצטרפות לקבוצה חברתית תהיה לרוב תלויה בקרבה הגיאוגרפית 
 וביכולת הניידות.

 מה הן החלופות האפשריות? .2

מת איסוף מידע על האופציות הקיימות וסינון על פי השיקולים שהוגדרו ועוצ
 חשיבותו של כל אחד מהשיקולים.

 מו לב! לאורך הזמן גם השיקולים וגם עוצמת חשיבותם עשויים להשתנות.שי

 

 שאלות שחשוב לשאול: –בחינת החלופות 

  ,האם התכנית מוכוונת ליעד מסוים? )לימודים אקדמיים, קשרים חברתיים
 תעסוקה וכיו"ב(

 )למי מיועדת התכנית? )גילאים, אזורי פעילות, דרישות קודמות וכיו"ב 

 מימון ממשלתי דורש לרוב הכרה בגוף המממן. שירותים  –תנאי זכאות גורמי מימון ו
הממומנים ע"י משרד הרווחה, תידרש בהם לרוב הכרה בשירות לאדם עם אוטיזם. 

יידרשו מינימום אחוזי  –שירותים הממומנים ע"י אגף השיקום בביטוח הלאומי 
 –רד הבריאות נכות ואישור עובד/ת השיקום לתכנית. שירותים הממומנים ע"י מש

 זכאות לסל שיקום.
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מגוון יוזמות קמות חדשות לבקרים ולעיתים זמן הכנסתן לסל השירותים  חשוב לדעת:
הממומן ע"י המדינה דורש תהליכי הכרה, עמידה בנהלים ודרישות, אישור תקציבי ופיקוח. 
מומלץ להתעדכן מעת לעת מול העו"ס בלשכות לשירותים חברתיים ועם מרכזי המידע 

 של ארגון קשר והמרכז למשפחה של אלו"ט.

 מבנה החוברת:

( *שהשתתפו בימי החשיפה או ענו לקול הקורארת מסודרת על פי שמות הארגונים )החוב
בסידור אלפביתי. ארגונים מסוימים מפעילים מספר תכניות, במספר תחומים ולאוכלוסיות 

 פי התחומים:-עלחופפות. בכדי להקל עליכם, להלן טבלה המאגדת את התכניות 

 עמוד תכנית תחום

 שירות לאומי

 28 בת עמי

 31 האגודה להתנדבות

 40 שלומית

 צבא

 20 חייליםתכנית  –אבני דרך לחיים 

 26 תכנית חיבורים –אפ"י 

התכנית לשילוב צעירים עם מוגבלות במכינות  –אשלים 
 הקדם צבאיות

26 

 29 תורמים במדים –גוונים 

 39 רואים רחוק

 לימודים
 / מקצועיים

 אקדמאיים

 22 אוניברסיטת אריאל

AQA 23 בדיקות תוכנה 

 be 27מכללת  –בית אקשטיין 

 32 "מגמה לעתיד" רשת אורט

 35 ביה"ס ללימודי תעודה –מכללת סמינר הקיבוצים 

 42 לימודים אקדמאיים –תלמים 

 תעסוקה

 21 א.ד.נ.מ בע"מ

 24 מרכז תעסוקה ותכניות הכשרה –אלאור 
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 24 תוכנית "יוצרי עתיד" –אלווין ישראל 

 27 מערך ההשמה –בית אקשטיין 

 34 ן וייעוץ תעסוקתי, הכשרה מקצועיתאבחו –מכללת גל 

 של מוגבלות עם לאנשים תעסוקתי הכוון מרכז - רבדים
 הכלכלה משרד

38 

 41 תכנית "קדימה לעבודה" -שמעיה 

 41 תכנית תעסוקה –שק"ל 

 42 תעסוקה ותעסוקה בשוק החופשי –תלמים 

דיור ומכינות לחיים 
 עצמאיים

 20 מכינה וטנא –אבני דרך לחיים 

 21 מערך דיור גליםדיור נתמך,  –א.ד.נ.מ בע"מ 

 24 שרותי דיור –אלאור 

 27 מערך הדיור –בית אקשטיין 

 29 תכנית דיור נתמך –ג'וינט ישראל 

 29 מכינת דרור באונ' תל אביבמכינת דרור שדרות,  –גוונים 

 41 תכנית דיור –שק"ל 

 פנאי

 20 תכנית "בשבילך" –אבני דרך לחיים 

 24 תכנית "רשת" –אלווין ישראל 

 26 מועדון חברתי –עמותת אפ"י 

תכנית חברתית למתבגרים, נופשון סוף  –גן הילד חיפה 
 שבוע.

31 

סדנאות זוגיות לבוגרים, קבוצה חברתית  –כולנו ביחד 
 לבוגרים.

32 

 34 תכנית "משחק החיים" –מפעלות חינוך וחברה 

 39 קבוצות חברתיות –"רעים" 

 41 חוגים ותכניות פנאי –שק"ל 

תמיכה, טיפול, 
 מידע ומיצוי זכויות

ליווי והכוון לחיי מרכז מידע ותמיכה,  –עמותת אפ"י 
 זוגיות, תמיכה להורים ולמשפחות.

26 
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 28 טל מישאל –בית הספר לספורט טיפולי 

 29 תכנית מנטורים –ג'וינט ישראל 

לבוגרים, קבוצת תמיכה לבני קבוצת תמיכה  –כולנו ביחד 
 נוער.

32 

חינוך, ייעוץ וטיפול בתחום המיני חברתי,  -מכון ארגמן 
הדרכת הורים וצוותים, מרכז טיפולי,  ,קבוצות טיפוליות

 .חברתי-מרכז למידה והעשרה בתחום המיני

 

33 

קורס הורים  ,החלטה לבני משפחהקורס תומכי  -קשר 
ליווי לאורך מעגלי  ,מובילים שינוי לקראת היציאה לחיים

הכשרת מתנדבי מידע, מגוון ,פיתוח מנהיגות  ,החיים
 .הרצאות להורים ולאנשי מקצוע בתחומים שונים

 

36 

 42 םרכיבה טיפולית, טיפול באמצעות בעלי חיי –תלמים 

 

* המידע המוצג בחוברת הועבר ע"י הארגונים לקראת ערבי החשיפה הארציים שהתקיימו בדצמבר 
 ובאחריותם. ט.ל.ח. 2016
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 מידע כללי:

 השירות לטיפול באדם עם אוטיזם: -משרד הרווחה 

 מטרת השירות 

לספק לאנשים הנמצאים על רצף האוטיזם תנאים מתאימים כדי למצות את יכולותיהם ולאפשר 
 להם ולמשפחותיהם לנהל אורח חיים תקין ככל האפשר ואיכות חיים ראויה.  

 תפקידי השירות

 

 בקהילה:

 קידום, שיקום, העשרה ומיצוי הפוטנציאל של  ;פיתוח והרחבת המענים בקהילה שיאפשרו מחד
 מתן תמיכה והקלה למשפחות. ;ובל מאוטיזם ומאידךהאדם הס

 .פיתוח תכניות חדשות וחדשניות בקהילה ויצירת מענים ייחודיים ומקצועיים לאוכלוסייה 

 .הרחבת והעמקת המערך האבחוני ומשכך אף הרחבת היקף האיתור המוקדם 

 לוב בצבא(. פיתוח תחום התעסוקה וההכנה לעולם העבודה )כולל תוכניות של שרות לאומי ושי 

  פיתוח תשתית והכשרת כח אדם מקצועי לטיפול באוכלוסייה הנמצאת בקהילה וטיפול בבני
 משפחתו של האוטיסט. 

  

 :במסגרות דיור

 .פיתוח והרחבת המענים בתחום הדיור 

 .)הקמת מסגרות דיור חדשות, ייחודיות ומותאמות לתת אוכלוסיות )בהתאם לתפקוד, גיל ומגזר 

  ומיומנויות טיפול ייחודיות לאוכלוסייה השוהה במסגרות הדיור.פיתוח תכניות 

 .קביעת מדיניות, גיבוש ויישום פיקוח ובקרה על הטיפול במסגרות הדיור 

 .פיתוח כ"א לטיפול באוכלוסייה במסגרות הדיור 

  

 בתחום המדיניות:

  הסדרת הטיפול באוכלוסיית האוטיסטים במדינת ישראל 

 ארגוני לשיפור השירות באוכלוסיית היעד. -ןמשרדי ובי-פיתוח מארג בין 

 מעורבות בחקיקה )חוקים ותקנות( כדי לקדם את זכויות האוכלוסייה 

  גיבוש, עדכון ויישום של מדיניות, נהלים ותורה מקצועית תוך התאמה למציאות המשתנה
 תםהפצתם והטמע -בשרות ובאוכלוסייה 

 

 אוכלוסיית היעד 

בשרות  ובני  שקיבלו הכרה צאים על רצף הספקטרום האוטיסטי ילדים, מתבגרים ובוגרים הנמ 
  .ילדים מתבגרים ובוגרים 13,500-היו  מוכרים בשרות כ 2016משפחותיהם.  בסוף 
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 הכרה בשרות

ההכרה בשירות לטיפול באדם עם אוטיזם ניתנת על ידי פסיכיאטר השרות וזאת לאחר הגשת כל 
 החומרים  האבחוניים הנדרשים.

ה לשירותים חברתיים בעיר לקבל הכרה בשירות ובהמשך שירותים ומענים יש לגשת למחלקכדי 
 .המגורים

 המענים הקיימים 
 

 שירותים בקהילה

שירותים הניתנים 
למשפחה ע"י 

עובדים סוציאליים 
 במחלקות הרווחה 

 יעוץ  תמיכה וטיפול -    

 פיתוח שירותים בקהילה  -    

 הפנייה להכרה בשירות    -    

 הפניה למסגרות     -    

 מתן ידע על זכויות )מיסים, סלי טיפול, הנחות וכ"ו(     -    

 הפעלת קבוצות )הורים, קבוצות חברתיות לילדים עם אוטיזם( -    

 מינוי אפוטרופוס -    

 קבוצות חברתיות -    

 מעון יום שיקומי
לכל פעוט עד גיל שלוש על פי צרכיו, לרבות  מסגרת יומית המספקת טיפול

 השירות ניתן על פי חוק רפואי.-טיפול התפתחותי ופרא

 .עובד סמך מקצועי שמסייע לפעוט להשתלב במעונות יום רגילים  סיעת שילוב 

  /סמךמטפח אישי

מקצועי המסייע לילד עם אוטיזם השוהה בביתו להתמודד עם -עובד סמך
יומית, חברתית ותקשורתית( -יום )פיתוח מיומנות תפקודית יום-חיי היום

 .  3ומאפשר לבני המשפחה האחרים זמן פנוי לעצמם.  הזכאות מגיל 

 מועדונית שיקומית

ולבוגרים הפועלת מסגרת חינוכית טיפולית משלימה לילדים, למתבגרים       
במסגרת הקהילה לאחר שעות הלימודים או שעות העבודה. במועדוניות 

מקבלים החניכים טיפול פרטני וקבוצתי לשיפור מיומנויות חברתיות 
 ותקשורתיות למען קידום השילוב בקהילה.

מועדונית 
תעסוקתית 

 לבוגרים 

מסגרת פנאי לבוגרים הפועלת במסגרת הקהילה לאחר שעות מרכז היום       
או העבודה. במועדוניות מקבלים האנשים טיפול פרטני וקבוצתי לשיפור 

 מיומנויות חברתיות ותקשורתיות למען קידום השילוב בקהילה.

 קבוצות רעים

קבוצה חברתית למתבגרים, המופעלת דרך החברה למתנ"סים,  בתפקוד 
גבוה שמטרתה לשפר את הכישורים החברתיים והתקשורתיים וכן להוות 

 קבוצת שווים למשתתפים.
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 תוכנית רשת 

תוכנית חברתית שיקומית למעבר והכנה לעצמאות המיועדת לבני נוער 
 בבתי ספר בשילוב פרטני או קבוצתי.עם מוגבלות הלומדים  15-18בגילאי 

התכנית פועלת אחת לשבוע בשעות אחר הצהרים ומהווה עבור המשתתפים 
 רכישת כלים במיומנויות בין אישיותהזדמנות למפגשים חווייתיים, העשרה, 

 ,שרות צבאי/לאומיהיכרות והתנסות עם תוכניות המשך כמו ,

 הכרת עולם העבודה  –והכנה לתעסוקה 

 נופשונים

עד המיועדת לאנשים עם אוטיזם. ביתיות לשהות קצרת מו-מסגרות חוץ
המסגרת מאפשרת להורים )לאפוטרופוסים או למשפחות אומנה( לצאת 

לחופשה, ובד בבד, לשמור את האדם עם האוטיזם במסגרת מקצועית 
מוכרת. הנופשונים פועלים בחופשות ובסופי שבוע ונערכות בהם פעילות 

דר יום קבוע ומובנה חינוכית ופעילויות בילוי ונופש, תוך כדי שמירה על ס
 ימים בשנה. 15-באמצעות צוות מקצועי. ילד עם אוטיזם זכאי ל

נופשון בחייק משפחה . משפחות עוברות הדרכה ומקבלות  – נופשון הקלה
 בביתן ילדים הנמצאים על רצף האוטיזם לסופי שבוע או מספר ימים.  

 קייטנות

לילדים ולבני נוער חמישה ימים בשנה המיועדות -מסגרות למשך ארבעה
המתגוררים בביתם. ילד עם אוטיזם זכאי לקייטנה שלוש   21בני שלוש עד 

 פעמים בשנה )בחופשת הפסח ובחופשת הקיץ(.

 קיימות שני סוגי קייטנות:

 A.S.D -נמוך לאוכלוסיית ה -קייטנות לתפקוד בינוני -

 קייטנות עירוניות המשלבות ילדים בתפקוד גבוה -

 תכניות מעברים

. תוכנית הכנה נית המבוצעת בבתי הספר בשיתוף עם משרד החינוך תוכ
למעבר מעולם הלימודים לעולם התעסוקה ולחיים הבוגרים שמתקיימת 

 בבתי הספר בשנים האחרונות ללימודים.

שירות לאומי 
 לבוגרים

 תכנית המותאמת לבעלי צרכים מיוחדים וכוללת ליווי ותמיכות.

לעולם התעסוקה לאנשים עם צרכים שנת שרות לאומי  מהווה גשר 
מיוחדים ומאפשרת הזדמנות למעבר בין מסגרת הלימודים למסגרת 

 התעסוקה והשתלבות בחברה כאזרחים תורמים ופעילים.

תכניות לשילוב 
 בצבא

כניות להכנה ושילוב בצבא וכוללת ליווי האדם גם בזמן השרות הצבאי . ת
 ם העבודה ובכלל. תוכנית המהווה בהמשך הכנה להשתלבות בעול

מרכז יום טיפולי 
שיקומי ותעסוקה 

 לבוגרים

 

מרכז יום שיקומי טיפולי נותן מענה במהלך שעות היום לאנשים עם אוטיזם 
בגיל העבודה, אשר עקב מצבם התפקודי המיוחד אינם מסוגלים להשתלב 
בעולם העבודה. המרכז פועל לשיפור המיומנויות החברתיות של החניכים 

להם הרגלי עבודה בסיסיים )טרום תעסוקה(, כדי שיוכלו בעתיד ולהקנות 
להשתלב במסגרת של תעסוקה מוגנת. המרכז מאפשר להורים להשאיר 

 את הבוגר להתגורר בבית לאחר סיום לימודיו במערכת החינוך.

 *לפי הצורך ורמת התפקוד יש מימון להסעה / מלווה לתעסוקה
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מרכז תעסוקה 
לבוגרים ברמת 

 וההתפקוד גב

מטרת מרכז תעסוקה לבוגרים אלו היא למצוא להם תעסוקה בשוק 
החופשי. עם כניסתו לתכנית הבוגר עובר תהליך במרכז הערכה, שם נקבע 

הכיוון התעסוקתי ונבנית תכנית של תמיכות, פרטיות וקבוצתיות, טרום 
תעסוקתית ותוך כדי תעסוקה. הבוגר מופנה לתעסוקה בשוק החופשי 

התעסוקתית שעבר. לאחר שהתקבל הבוגר לעבודה, בהתאם להערכה 
 הוא ומעסיקו מלּווים בעובדי המרכז.

   מרכזי צעירים

  .שילוב צעירים עם מוגבלות במרכזי צעירים בקהילה הפזורים ברחבי הארץ

תכנית זו מיועדת לסייע לבוגרים צעירים עם סוגים שונים של מוגבלות 
באמצעות השתלבות בתשתיות למקסם את יכולותיהם בשלב המעבר 

קיימות לצעירים ולנכים ע"י שילובם ב"מרכזי צעירים" תוך הנגשה והתאמה 
של סל השירותים במרכזים אלה הכולל: ייעוץ ללימודים, תעסוקה, שילוב 

 ומעורבות חברתית בקהילה ועוד

 תוכנית מנטורינג 

לשילוב לצעירים תוכנית של מסד נכויות, תוכנית של חונכות אישית וסיוע 
( עם מוגבלות במצבים מורכבים שאינם משולבים בשום 21-35)בגילאי 
המתמודדים עם ניתוק ו אינם לומדים ואינם עובדים וחווים בדידות -שירות 

 חברתי ו/או מצב משפחתי מורכב. 

טיפול וחינוך מיני 
 וחברתי 

 טיפול הניתן ברמה הפרטנית במסגרות החוץ ביתיות ובקהילה  

 .ן הדרכה לצוותי המסגרות דיור בתחום זהמת

 קבוצות חברתיות

קבוצות המאורגנות ע"י המחלקות לשירותים חברתיים שמטרתן שיפור 
ותקשורתיים ומיומנויות אישיות ובינאישיות . הרכב כישורים חברתיים 

 הקבוצה מותאם לרמת התפקוד וגיל המשתתפים .

 אב"ן דרך

עידוד  לקידום אורח חיים בריא ובטוח תוכנית של מסד נכויות שמטרתה 
בקרב אנשים עם מוגבלות המיועדות להעניק למשתתפים כלים ומסגרות 

 חברתיות שיתמכו בהם בדרכם לשינוי באורח החיים:

 סדנת עמיתים לאורח חיים בריא )כולל יחידה על בטיחות( .1

 שותפים לחיים בריאים .2

 סדנאות  בטיחות בעבודה וקידום בריאות במפעלים מוגנים  .3

 להיות סטודנט

המהווה לימודי המשך לאנשים עם מוגבלות,  תוכנית של מסד נכויות
במוסדות השכלה גבוהה בארץ, אשר אינם מתקבלים מן המניין ללימודים. 

התכנית הינה תכנית מכוונת אדם המאפשרת בחירת מסלול לימודים מתוך 
 של קורסים אקדמיים. מניפה 

מכינות קדם 
 צבאיות

תוכנית של מסד נכויות שמטרתה חינוך למעורבות חברתית ואזרחית תוך 
לקיחת אחריות ומנהיגות והכנת החניכים לשירות מלא בצבא הגנה 

לישראל. החניכים מקבלים מעטפת תמיכה וליווי אישיים אשר תאפשר להם 
 להשתלב במכינה הקדם צבאית.
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מרכז תמיכה 
 למשפחה 

 המרכז מסייע ותומך לכל המשפחות  המופעל ע"י אלוט -בית לורן״״
של ילדים עם אוטיזם מרגע החשד להתפתחות לא תקינה ולאורך 

 כל מעגל החיים. פעילות המרכזכוללת : 

קבוצות תמיכה ומידע להורים ולבני משפחה אחרים, לאנשי  -
 מקצוע, לסטודנטים ולקהל הרחב.

 לקהל הרחב כולל ספריית עיון  מרכז מידע -

 הרצאות וימי עיון –פעילויות הסברה  -

 הורים למען הורים –קו פתוח   -

 . מענה קבוע ומידי באמצעות אינטרנט -

-רכזי(, כרמיאל, חיפה, באררמת גן )סניף מ -למרכז שישה סניפים            
 ירושלים, מגזר ערבישבע, 

 משותפים עם אגף השיקום ואגף  מרכזים למשפחה יישוביים
 למוגבלות שכלית התפתחותית 

 

 דיור

 מסגרות הדיור מהוות סביבה טיפולית שיקומית המאפשרת מיצוי יכולות בכל תחומי החיים.

 

משפחות 
                 אומנה

משפחת האומנה מהווה מסגרת משפחתית חלופית למשפחה הטבעית 
ומטרתה לספק לילד עם אוטיזם את צרכיו הפיזיים, הרגשיים 

 וההתפתחותיים. 

מעונות פנימייה 
בתים  –)הוסטלים 

 לחיים( 

ביתיות מהוות עבור אנשים אלה סביבה טיפולית -מסגרות הדיור החוץ
שיקומית המאפשרת מיצוי יכולותיהם בכל תחומי החיים. המסגרת פועלת 

ימים בשנה ומשמשת בית העונה על כל צרכיו של בוגר עם אוטיזם.  365
במסגרות אלו מתקיימת שגרת חיים ביתית, נורמטיבית ככל האפשר: 

צאים הבוגרים לתעסוקה או לבית הספר, ובשעות אחר בשעות הבוקר יו
הצהריים נערכות פעילויות פנאי שונות ומגוונות.  רוב המסגרות בשרות 

 12דיירים, המחולקות לפחות לשתי יחידות )שבכל אחת  24-מיועדות  ל
 דיירים( וממוקמות בישובים עירונים בשכונות מגורים.  

 מערכי דיור

נשים עם רמת תפקוד גבוה. המסלול כולל דירת דיור בקהילה המיועד לא
יום בכל התחומים. לאחר סיום -הכשרה שייעודה הכנה לתפקוד בחיי היום

תקופת הכשרה, עוברים הדיירים לדירות עצמאיות בקהילה בליווי 
 מקצועי.

 דיור נתמך

 מתן סל  שירותים )סיוע  וליווי( לאוכלוסייה הנמצאת על רצף האוטיסטי

המתגוררים באופן עצמאי וזקוקים לתמיכה  21-55בגלאי  גבוה בתפקוד
 מוגבלת.



13 

 

 מכינות

מטרת התוכנית: הכשרה לחיים  עצמאיים לצעירים הנמצאים על רצף 
האוטיזם מדובר . תוכנית מעבר מבית הספר לעולם העבודה המיועדת 

לבוגרים  צעירים שסיימו לימודי תיכון וזקוקים לתוכנית הכשרה שבסיומה 
 יוכלו לחיות חיים עצמאיים בקהילה .  

וץ ביתית ומאפשרת יציאה .המכינה היא לשנתיים ומתקיימת במסגרת ח
 מבית ההורים וחיים עם קבוצת השווים. 

כיום יש שתי מכינות אחת בקריית שמונה המופעלת ע"י "אבני דרך" 
 יום קיימות שתי מכינות:" כוהשנייה בשדרות ע"י "גוונים

 בצפון, "אבני דרך" -

 בדרום, "מכינת דרור" -
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 אגף השיקום: -המוסד לביטוח לאומי 

 השיקום במוסד לביטוח לאומיפעילות אגף 

אגף השיקום במוסד לביטוח לאומי פועל מתוקף חוק הביטוח הלאומי לשילוב אנשים עם  ●
 מוגבלות בשוק העבודה

אוכלוסיית היעד כוללת אנשים עם נכות המוכרת בביטוח הלאומי המסוגלים להשתלב בעבודה  ●
 בשוק החופשי

 ליים בכל סניפי הבטוח הלאומיהשירות ניתן בפריסה ארצית על ידי עובדים סוציא ●

 זכאות לשיקום מקצועי

אוכלוסיית היעד כוללת אנשים עם נכות המוכרת בביטוח לאומי המסוגלים להשתלב בעבודה  ●
 מעביד ובשכר מינימום-בשוק החופשי ביחסי עובד

 נכות רפואית 20% –תנאי סף לבדיקת זכאות  ●

 תנאים נוספים בהתאם לחוק: ●

 גל להשתלב בעבודה מתאימהעקב הנכות האדם אינו מסו -

 זקוק להכשרה מקצועית כדי להשתלב בעבודה -

 ניתן לשיקום מקצועי -

 תכניות השיקום

 יעוץ קצר מועד ■

 אבחון פנימי/חיצוני והכוון מקצועי ■

תוכניות טרום שיקום כגון: הקניית הרגלי עבודה, מיכא"ל, השלמת השכלה, מכינות, קורס  ■
 פסיכומטרי 

 שוק החופשי או במרכזי השיקוםהכשרה בקורסים מקצועיים ב ■

 לימודי תעודה במגוון תחומים )הנדסאי, מולטימדיה, מחשבים ועוד( ■

 השכלה גבוהה ■

 סיוע בהשמה בעבודה ■

 תוכניות מקדמות השמה )ג'וב קלאב, אוריינות מחשב, קורס יזמות עסקית ועוד( ■

 בתפקוד גבוה אוטיזםכניות טרום שיקום ייעודיות לאנשים עם ת

 צבארואים רחוק  ■

 רואים רחוק אזרחי ■

 במהלך תקופת השתתפות במכינת אבני דרך לחיים )מותאם אישי   –תוכנית טרום שיקום  ■

 לכל משתתף ■

 בדיקות תוכנה ■

 סקית בית איזי שפיראמידענות ע ■

 אבחון מותאם במכללת גל ■
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 תשלומי שיקום

 תשלום שכר לימוד ■

 תשלום שכר דירה ■

 הזכאות דמי שיקום לאורך תקופת התוכנית בהתאם לתנאי ■

 תשלום נסיעות ואש"ל ■

 שיעורי עזר ■

 החזר הוצאות על ספרים ומכשירי לימוד ■

לקבוצות אנשים אשר סל התשלומים הסטנדרטי אינו עונה על צרכיהם, נבנו סלי תמיכה 
הכוללים התאמות ייחודיות הנובעות מנכותם והתומכות בשילובם בתוכנית שיקום בשוק 

 החופשי.
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 תהליך השיקום המקצועי

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 עקרונות השיקום

השכלתו, תכנית השיקום מתייחסת לרצון הלקוח ונבנית תוך התאמה לנכותו והשלכותיה,  ■
כישוריו ומגמות שוק העבודה. זאת על מנת להביא לידי ביטוי את מירב הפוטנציאל של 

 האדם.

בעל התפקיד המרכזי ועובד השיקום, מתוך תפיסה  -תהליך השיקום הינו דיאלוג בין הלקוח ■
 של שותפות ואחריות האדם לתוצאות.

השיקום, תוך כדי זיהוי חסמים תהליך השיקום כולל ליווי ותמיכה באדם לאורך כל תכנית  ■
ופיתוח מענים להסרתם. )תכניות מקדמות שיקום, הנגשה, פיתוח מיומנויות וכישורים 

 אישיים(.

מטרת השיקום המקצועי לאפשר לאדם עם הנכות להשתלב בשוק העבודה החופשי כאדם עובד 
 ומתפרנס כדי מחייה, בעבודה איכותית ולאורך זמן.

 דרכי הפניה לשיקום

 עצמית פניה 

 

 והכרות קליטה

 (חיצוני/פנימי) אבחון

 תוכנית או לזכאות

 תוכנית וביצוע גיבוש

 שיקום

 בעבודה השמה

 טיפול וסיום מעקב

 בקהילה לגורמים הפנייה
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 פעילות יזומה של מחלקות השיקום 

 הפנייה ע"י פקידי התביעות בסניפים 

  גורמים מקצועיים בקהילה )בתי חולים, לשכות לשירותים חברתיים, מרפאות לבריאות
 הנפש(

 מידע נוסף

 www.btl.gov.ilאתר המוסד לביטוח לאומי  •

 ראש(מחלקות השיקום בסניפי המוסד לביטוח לאומי )קבלת קהל בתאום מ  •

 02-6463488מוקד טלפוני   •

 

 תהליך התנדבות לצה"ל:

 
עם קבלת תעודת הפטור בלשכת הגיוס, עומדת בפניכם הבחירה אם לפתוח תיק התנדבות במעמד הזה. 

לצורך פתיחת התיק יהיה עליכם לפנות למדור פרט  22פתיחת תיק ההתנדבות מתאפשרת עד גיל 
 בלשכת הגיוס.

 אילו מסמכים יש להגיש?
 לצורך בחינת אישור ההתנדבות יהיה עליכם להגיש את המסמכים: 

  פסיכולוג / פסיכיאטר( עדכנית שכוללת אבחון, פירוט  -חוות דעת קלינית )מגורם מקצועי מוסמך
 לגבי הטיפול התרופתי והתאמה למסגרת התנדבות.

  כלל סיכומי האשפוז בעבר/תוצאות הוועדה. -במידה ואושפז/עבר ועדת השמה 
 במידה ומצוי בטיפול פסיכולוגי נא להביא חו"ד עדכנית מהפסיכולוג או המטפל 
  חוות דעת תפקודית עדכנית )בית ספר, מקום עבודה, תנועת נוער או כל מסגרת אליה משתייך

 המועמד(.
 .מסמך עדכני = מסמך משלושת החודשים האחרונים 

 
מקצועיים בצה"ל שבוחנים האם ניתן  לאחר קבלת המסמכים ששלחתם, הם מועברים לגורמים רפואיים

לקבוע שהנכם כשירים להתנדבות. הליך זה למעשה מתרחש "מאחורי הקלעים". כעת קיימות שתי 
 אפשרויות:

מש"קי המתנדבים בתחום מתנדבים אחראים ליצור אתכם קשר  - אישור התנדבות בתנאי שיבוץא. 
נים לתפקידים. במידה ותעברו את הראיון ולסייע לכם בתהליך מציאת השיבוץ, הפנייה לראיונות שו

לתפקיד ותהיו מעוניינים בתפקיד שאליו התראיינתם, יועבר התיק שלכם לבחינה אחרונה לצורך אישור 
 )פרופיל התנדבות(. 25השיבוץ ולאחר מכן לוועדה לקבלת פרופיל 

 חודשים לכל הפחות.  8-6-יש לשים לב כי חלק מהתפקידים דורשים תהליך של סיווג בטחוני האורך כ
 לא ניתן לבקש תפקידים מודיעיניים בחיל המודיעין.   מומלץ לא לבקש תפקידים הדורשים סיווג.

 ים. לא ניתן להתנדב, ניתן להגיש ערעור בהצגת מסמכי ערעור עדכניים תומכ - שלילה להתנדבותב. 
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)האפשרויות כיום הן ליווי ע"י גוונים, רואים רחוק, הפנייה להתנדבות דרך פרויקט ג. שלילה להתנדבות ו
 חיבורים ואבני דרך לחיים(. תהליך השיבוץ לתפקיד ייעשה דרך הפרויקט בלבד.

 מהלך השירות למתנדבים
בטירונות מתנדבים שאורכה  גיוסי מתנדבים מרוכזים אשר מלווים  5-6 בשנה ישנם  טירונות מתנדבים:

כל יום חוזרים הביתה(, הטירונות הינה עיונית בלבד ומתקיימת באחד  –ימים במסגרת יומיות )כלומר  5
מבסיסי ההדרכה ברחבי הארץ. למתנדבים עם פטור לינת בית ביצוע הטירונות תלוי במרחק מהבית ולא 

 פשר אם עולה על שעה נסיעה במרחק.תתא

חודשים, ניתן להאריך כחודש  12מתנדבים המאובחנים בספקטרום האוטיסטי משרתים  אורך השירות:
 …התנהגות, תפקוד, מוטיבציה ועוד לפני השחרור והאפשרות תיבחן על סמך

 בגיוס תקבלו תעודת מתנדב ובה רשומים הפטורים )מגבלות ההתנדבות( שלכם.  תעודת המתנדב:

 תנאי השירות
 המחייבים את המתנדב ומפקדיו במלוא תשומת הלב: ישנם חמישה פטורים גורפים

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

  פטור נשק ומטווחיםב. 

גדרות והמאושרות מתנדב ישרת בתנאי יומיות בלבד ולא יחרוג משעות הפעילות המו - פטור לינת ביתג. 
(08:00-17:00/17:30.) 

 מתנדב ישרת בבסיס הקרוב לביתו ולא יחרוג משעה נסיעה ביום מהבסיס וחזרה.  - פטור קרוב לביתד. 

אישור הנידוב מחייב ביקור אצל קב"ן )קצין בריאות הנפש( היחידה כל שלושה  - מעקב בריאות הנפשה. 
מכיוון שברגע שתגישו בקשה להארכת שירות, גם הקב"ן חודשים, מרגע הגיוס. חשוב להקפיד על כך 

 יצטרך לתת חוות דעת ועל כן חשוב שיכיר אתכם.

 
 יצירת קשר

 
 לפתיחת תיק התנדבות/בירור תהליך –יחידת "מיטב" 

 .3*( שלוחה 3529או *גיוס ) 03-7388888בטלפון: 
 07:30-18:00ה' בשעות -המוקד פעיל בימים א'

 meitav@idf.gov.ilהמייל האזרחי: 

  .מתנדבים שמלווים ע"י פרויקט לא מתקשרים למוקד אלא פונים לנציג העמותה המלווה 

 
 לחיילים המתנדבים בצה"ל –תחום מתנדבים בצה"ל 

 2, שלוחה 03-7387157בטלפון: 

 .13:00-17:00 -ו 08:00-12:00ה' בשעות -המוקד פעיל בימים א'
  שלישות היחידה.ניתן להעביר מסמכים ופניות דרך 
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 אבני דרך לחיים

אבני דרך לחיים פועלת למען חיים עצמאיים לצעירים בספקטרום האוטיסטי בתפקוד גבוה.  עמותת

העמותה מפתחת ומפעילה שירותים חדשניים וייחודיים להכשרה לחיים עצמאיים, הכוללים השתלבות 

ולהגשמתם של חיים בוגרים מלאים ואיכותיים בסיוע בחיי קהילה, תעסוקה, לימודים, פנאי, חברה ועוד 

עצמי ובהתאמה אישית. אנו מאמינים בזכותו של כל אדם לנהל את חייו, לבחור את בחירותיו, להיות 

עמותת אבני  יצירתיים ומגוונים. עצמאי ולקבל את התמיכות לשם כך. לשם כך, דרושים שירותים גמישים

אותם השירותים בדמות תכניות מגוונות של ליווי, תיווך ותמיכה  שמה לה למטרה לייצר את דרך לחיים

פועלות מתוך הכרה בחשיבות ההתנסויות  אבני דרך לחיים עבור הפרט ובהובלתו. התוכניות השונות של

התחבטויות וגיבוש זהות, מכירות בכך שיש הרבה דרכים והרבה   השונות, מאפשרות ומעודדות

ב לתהליכים האופייניים והחשובים של גיל ההתבגרות, הבגרות המתהווה אפשרויות. אנו נותנים מקום ר

  והבגרות הצעירה.

 פירוט התכניות:

( בספקטרום האוטיסטי. 18-25הכשרה לחיים בוגרים עצמאיים לצעירים ) -מכינת אבני דרך  .1
(. המכינה פועלת בכל 24/7המכינה ממוקמת בקריית שמונה ופועלת במתכונת פנימייתית )

לימודים, עבודה, פנאי, חברה. המכינה בראש וראשונה מאפשרת התנסויות  –החיים  תחומי
וחוויות חדשות האופייניות לתקופה שלאחר גיל ההתבגרות ולפני הבגרות. בתקופת המכינה 
הצעירים לומדים לנהל עזרה, לבצע תהליכי קבלת החלטות, לקחת אחריות על בחירותיהם 

המכינה נותנת את המרחב וההזדמנות לקחת שליטה  -יצורולנהל מספר מערכות במקביל. בק
 על חיי הצעיר. התוכנית ממומנת ע"י משרד הרווחה.

( בספקטרום האוטיסטי הגרים בקהילה 18-35צעירים )-סל שירותים דינאמי לבוגרים  -טנא  .2
)התכנית פועלת כפיילוט באזור הגליל המזרחי(, תכנית אישית בהובלת המשתתף, סל שירותים 

ליווי אישי וסיוע בניהול שותפות, בירוקרטיות,  מיש ע"פ הצרכים המשתנים וכן רשת חברתית.ג
את אורח  מיצוי זכויות, צריכת שירותים בקהילה, קבלת החלטות וניהול עזרה. המשתתף בוחר

חייו ומקום מגוריו )קיבוץ, עיר, עם/בלי שותפים( ומקבל את התמיכות הנחוצות להגשים את 
 כנית הינה פרטית והמימון ע"י המשתתף.מטרותיו. הת

המפגש הקבוצתי מונחה על ידי הצוות כוללת מפגשים אישיים וקבוצתיים.  - תכנית "בשבילך" .3
אך מובל ומנוהל על ידי המשתתפים עצמם וכפועל יוצא מזה גם מיקום הפגישה משתנה 

שרים בהתאם לרעיונות ויוזמות חברי הקבוצה. הקבוצה מאפשרת התנסות במערכת ק
קבוצתית, חשיפה לדעות שונות, מתן וקבלת דוגמא אישית והתנסות בחוויות ובשיתוף במסגרת 

-קבוצת דומים מכילה ומקבלת תוך לקיחת אחריות ועצמאות. הפעילות כוללת מפגש קבוצתי
מכלול הפעילות מאפשר שבועי ופגישה פרטנית אחת לשבועיים באזור מגוריו של המשתתף. 

ת אישית, דיון בנושים המעסיקים קבוצת גיל זו והתנסות בחוויות האופייניות עיסוק בשאלות זהו
 התכנית הינה פרטית והמימון ע"י המשתתף.לגיל. 



21 

 

בספקטרום האוטיסטי בתפקוד  17-21התכנית מיועדת לצעירים בגילאי   -תכנית ליווי חיילים  .4
הגבוה, הנמצאים בתהליך התנדבות לצה"ל ובמהלך ההתנדבות/השירות. התכנית כוללת: ליווי 
פרטני ע"י מדריך )אחת לשבועיים, כשעה( בהם נבנה עם המשתתף מתווה לעבודה אישית בכל 

ן, במידת הצורך מתקיימות פגישות ליווי ותיווך הקשור להתנדבות וההשתלבות בצה"ל. כמו כ
מול המסגרת הצבאית )מדור מתנדבים, מפקדים/קב"ן...(. התכנית מוכרת ע"י משרד הבטחון 

התכנית הינה כתכנית המלווה צעירים המחויבים בליווי מקצועי לקראת התנדבותם בצה"ל. 
 פרטית והמימון ע"י המשתתף

 פרטים ליצירת קשר: 

 inbal@avneiderech.org.il    050- 7701126 שהם-ענבל וורטמןתכנית המכינה: 

 ortalmk@avneiderech.org.il  6778097-058קקון -תכנית טנא: אורטל מאיר

     yaels@avneiderech.org.il  5611014-052 וליווי חיילים: יעל סמו תכניות בשבילך 

 

 א.ד.נ.מ. בע"מ

א.ד.נ.מ הינו ארגון ותיק ורחב המספק סל שירותים עבור אוכלוסיות מיוחדות, לרבות אנשים המתפקדים 
מערכי דיור בקהילה , תעסוקה לרמות תפקוד שונות, מכון לחינוך על הרצף האוטיסטי. אנו מספקים 

חברתי מיני ועוד. אנו עובדים תחת פיקוח והפנייה מטעם משרד הרווחה ועובדים באזור הצפון מזה שנים 
 רבות.

 מימון ממשלתי: משרד הרווחה, המוסד לביטוח לאומי

 פירוט התכניות:

י ביחסי עובד מעביד בשכר מותאם בליווי שילוב תעסוקתי בשוק החופש - תעסוקה נתמכת .1
מקדמת תעסוקה אשר עוזרת לאתר משרה מתאימה לתפקוד ולרצון האדם ולאחר מכן ליווי 

בשעות -בחטיבה זו מתקיים פרויקט "משרד פתוח" .לשימור המוטיבציה ועזרה במוקדי משבר
בכתיבת  אחר הצהריים המועסקים מוזמנים להגיע לשבת במשרד בכדי לקבל עזרה נוספת

 קורות חיים, מעגל חברתי , חיפוש במאגרי משרות ועוד.

יציאה לעבודה בקהילה כקבוצה בשילוב מדריכה שיקומית אשר  - קבוצות הכשרה בקהילה .2
 מלווה ומקדמת אנשים אשר עדיין לא נמצאו מתאימים ובשלים ליציאה להשמות פרטניות.

רמת המוגנות היא מלאה, כוח אדם מרכזים בהם התעסוקה מוגנת ו - מרכזי הכשרה מוגנים .3
 הן עם אופי תעשייתי והן עם אופי אומנותי. -מתוגבר. תעסוקה בסדנאות יצרניות 

ומעלה. מדובר  21התכנית מיועדת לבוגרים עם אוטיזם בתפקוד גבוה מגיל  - תכנית דיור נתמך .4
ים עצמאיים בצוות מקצועי המלווה את חבר התכנית במעבר מבית ההורים או/ו הוסטלים למגור

או חברים שמתגוררים באופן עצמאי בדירה וזקוקים לצוות מקצועי בכדי לפתח תפקודים שונים 
בהם: ניהול משק בית, ניהול תקציב, פיתוח מאפייני תקשורת וחברה. כמו כן  התכנית מסייעת 

דירה ותיווך מכלול הזכויות והשירותים הניתנים -בתיווך סיוע ממשרד השיכון לטובת שכר
הקהילה ובהם השירותים המוענקים על ידי אגף הרווחה וביטוח לאומי. התכנית נעשית מ

mailto:inbal@avneiderech.org.il
mailto:inbal@avneiderech.org.il
mailto:ortalmk@avneiderech.org.il
mailto:yaels@avneiderech.org.il
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בשיתוף פעולה מלא עם  משרד העבודה והרווחה ובמימון הג'ויינט. התכנית פועלת מספר שנים 
באזורים רמת גן, רעננה, רמת השרון וכעת גם באזורים גבעתיים, חולון ראשון לציון ורחובות. 

ברים רבים עברו להתגורר בדירה עצמאית ומוסיפים להיות מלווים על ידי צוות בעזרת התכנית ח
התכנית גם לאחר המעבר. הליווי כולל מפגשים קבועים אחת עד פעמיים בשבוע )תלוי במטרות 
של החבר/ה( עם צוות מקצועי, פעילות חברתית אחת לחודש, ליווי לתיווך לארגונים לטובת 

לחצן מצוקה לשירותי בריאות, איש צוות שעוזר בתיקונים קלים פיתוח יכולות פנאי וחברה, 
 שח בחודש לכל חבר/ה. 50בדירה. העלות של התכנית היא 

, על הספקטרום האוטיסטי בתפקוד 14מיועד לנערים ובוגרים החל מגיל  - מערך דיור "גלים" .5
קרית גבוה עם התמחות בהתמודדות עם הפרעות התנהגות.  הדיור נמצא בשכונה שקטה ב

אתא, וכולל מספר בתים פרטיים ומטופחים תוך דגש על איכות חיים גבוהה ואווירה משפחתית, 
חמה ואוהבת.  לבתים נגישות גבוהה למגוון משאבי הקהילה המאפשר לדיירים להיות חלק פעיל 
מחיי הקהילה בתוכה הם חיים. הבתים במערך מיועדים לתת מענה לאנשים ברמות התפקוד 

לאים מגוונים, כאשר בכל בית צוות רב מקצועי אשר פועל מתוך אמונה באדם, השונות ולגי
מחויבות ותודעת שירות גבוהה. צוות המערך בונה תכנית אישית מותאמת לכל דייר בכל תחומי 
החיים עם התמקדות בקידום לעצמאות. המערך בפיקוח ובמימון השירות לטיפול באדם עם 

 אוטיזם במשרד הרווחה.

 ירת קשר:פרטים ליצ

service@ednm.org.il 

073-2803770 

 

 אוניברסיטת אריאל בשומרון

אוניברסיטת אריאל בשומרון מפעילה תכנית ייחודית לשילוב סטודנטים על הרצף האוטיסטי בלימודים 

 15,000-)כמכללה(, וכיום לומדים בה כ 1982אקדמיים. האוניברסיטה הוקמה בעיר אריאל בשנת 

סטודנטים, המגיעים מכל מגוון האוכלוסיות והרבדים המרכיבים את החברה הישראלית. הסטודנטים 

תוכניות לימוד לתואר ראשון ושני )בתחומים מדעי הבריאות, הנדסה, מדעי הטבע, מדעי  28-לומדים ב

החברה, ארכיטקטורה ותקשורת(, במרכז ללימודים קדם אקדמיים )מכינה( ובמכללה הטכנולוגית 

 "הנדסאים באריאל" )בתחומים הנדסה וטכנולוגיה ועיצוב ומדיה(. 

שלתי. ניתן לנצל באופן אישי דמי שיקום מקצועי )מהמוסד לביטוח לאומי( אין מימון ממ מימון ממשלתי:

 לצרכי שכר לימוד, מעונות ושיעורי עזר, בהתאם לזכאות.

  פירוט התכניות:

אוניברסיטת אריאל בשומרון  - תכנית לשילוב סטודנטים על הרצף האוטיסטי בלימודים אקדמיים
גישות ההשכלה הגבוהה ורב גוניות המרקם הינה מוסד השואף למצוינות אקדמית מחד, ולנ
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הסטודנטיאלי בקמפוס מאידך. מתוך חזון זה, צמחה תכנית השילוב הייחודית לסטודנטים עם אוטיזם 
 בתפקוד גבוה. 

מטרת התכנית, המופעלת על ידי מרכז השירות לסטודנט ובחסות אקדמית של המחלקה להפרעות 
ישת השכלה גבוהה, הנגשת הלימודים ושילוב חברתי, תוך בתקשורת, הינה מתן שוויון הזדמנויות לרכ

 הקניית כלים ומיומנויות להתמודדות עצמאית. 

סל התמיכה המוצע למשתתפי תכנית השילוב: ליווי, תמיכה והדרכה למשתתפי התכנית ולחונכים, 
דה יעילה, הסדרי מגורים במעונות עם חונך מלווה )למתאימים(, תמיכה לימודית תוך הקניית כלים ללמי

התאמות בתנאי הלמידה וההיבחנות, תיווך אל מול סגל האוניברסיטה והסטודנטים, תמיכה וטיפול 
פסיכולוגי אישי, סדנאות להקניית מיומנויות להתמודדות ולתפקוד עצמאי, מערך חברתי תומך הכולל 

 השמה בתעסוקה. פעילויות חווייתיות ומעשירות, קשר עם מטפלים בקהילה ובמשרדי ממשלה, ועם גופי

קבלה לתוכנית: עמידה בתנאי קבלה אקדמיים של המחלקה בה המועמד מעוניין ללמוד, ראיון אישי 
 ומשפחתי, מילוי שאלון וביצוע מבדק, רמת תפקוד גבוהה אשר תאפשר שילוב באקדמיה ובחיי הקמפוס.

ידום, פיתוח עלות השתתפות בתוכנית: אוניברסיטת אריאל בשומרון משקיעה משאבים רבים בק
והעצמת משתתפי התוכנית, בהיבטים שונים. אנו מתכננים להמשיך בפעילות הענפה ואף להרחיבה. 
לפיכך, ההשתתפות בתוכנית כרוכה בתשלום, הניתן לפריׂשה לאורך שנת הלימודים. משפחה אשר 

 מתקשה לעמוד בתשלומים אלו תוכל לפנות באמצעות מדור סיוע ורווחה בבקשה לסבסוד.

הצלחות: לתכנית בוגרים המשולבים בהצלחה בתעסוקה, לתכנית בוגרי תואר ראשון הממשיכים ללימודי 
תארים מתקדמים, במגוון אוניברסיטאות בארץ, לרבים ממשתתפי התכנית ובוגריה הוענקה תעודת 
הצטיינות לאור הישגיהם האקדמיים, המשתתפים והוריהם מדווחים על תחושת עצמאות, התפתחות 

לחה לימודית, חברתית ואישית, אשר מביאה לשיפור ניכר בתפקודם, קשריהם עם הסביבה והצ
 ובתחושת הערך העצמי והביטחון האישי.

 :פרטים ליצירת קשר

  רכז/ת אוכלוסיות ייחודיות במדור התמיכה

student_dean@ariel.ac.il 

03-9066219 

 

AQA בדיקות תוכנה 

תכניות להכשרה ושילוב בבדיקות תוכנה בחברות הייטק עבור אנשים עם תסמונת אספרגר/אוטיזם 

 בתפקוד גבוה

 המוסד לביטוח לאומימימון ממשלתי: 

  פירוט התכניות:
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 הכשרה ושילוב בבדיקות תוכנה בחברות הייטק

 פרטים ליצירת קשר:

 אסתר צבר

ester.zabar@aqa.co.il    hr@aqa.co.il 

052-6755124 

 אלאור

 .חינוך, טיפול ושיקום אנשים מיוחדים. לאלאור מסגרות דיור, חינוך, תעסוקה והשמה בקהילה

 משרד הרווחהמימון ממשלתי: 

  התכניות:פירוט 

. המרכז מעסיק ומכשיר אנשים עם אוטיזם בכל רמות מרכז עיסוקים ולמידה בפתח תקווה .1
+. המרכז מהווה מסגרת יום יצרנית עם דגש על הכשרה לעבודה עצמאית 21התפקוד מגיל 

 בקהילה ורכישת מיומנויות תעסוקתיות וחברתיות בקהילה.

ה וליווי של המשתתפים בשילוב תמיכ .תכנית הכשרה והכנה לתעסוקה בשוק החופשי .2
 בתעסוקה בקהילה על פי יכולתם ועל פי צרכיהם.

בית לנערים ובוגרים עם אוטיזם בכל רמות התפקוד. קיימים בתים באזור השרון  - שירותי דיור .3
 והמרכז.

 פרטים ליצירת קשר:

 רותי פלד

 .org.ilrutymaas.pt@elor 

03-5743211 

 

 אלווין ישראל

אנשים עם מוגבלויות,  3,000-וכיום מספקת שרותים למעל ל 1984עמותת אלווין ישראל, הנוסדה בשנת 

מאמינה כי כל פרט בקהילה ראוי להיות חלק בלתי נפרד של החברה הסובבת אותו, ולא מורחק ומבודד 

באלווין ישראל היא לספק ליחיד ולקבוצה כלים ותמיכה העל של כלל המסגרות והשירותים -ממנה. מטרת

 הנדרשים על מנת לשפר את מידת עצמאותם ותפקודם בתוך הקהילה.

הארגון מספק שרותי תמיכה לאלפי ילדים, מתבגרים ומבוגרים עם מוגבלויות, ובמשך השנים סיפק כלים 

ממסגרות החינוך המיוחד למאות מבוגרים לעבוד בתעסוקה נדרשת בקהילה; לעשרות ילדים לצאת 

mailto:ester.zabar@aqa.co.il
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ולהשתלב במערכת החינוך הכללי; ולמתבגרים ומבוגרים לגור בתנאים עצמאיים בהתאם לרצונם ועם 

 התמיכות המתאימות.

 , המוסד לביטוח לאומימשרד הרווחהמימון ממשלתי: 

  פירוט התכניות:

 אגף ביוזמת שפותחה שנתית דו תכנית תכנית ארצית: - תכנית מעברים "יוצרים עתיד" .1
 במשרד מיוחד לחינוךהאגף -ובשיתוף הרווחה והאוטיזם במשרד השיקום
 בוגר לחיי הספר בית מעולםלמעבר התלמיד  הכנתהיא "מעברים" תכנית של מטרתה    החינוך.

, חייםאורח בניהול  עוסקתהתכנית  החיים. תחומי במגוון
 מיטבית המגבלה השתלבותעם לתלמיד שיאפשרו ומיומנויות כישורים בטיפוח 
 המעבר. תהליך של התעסוקתיבהיבט  מתמקדת עתיד" "יוצריםתכנית   ובקהילה.בעבודה 
מת המשך דוגמסלול של משמעות בעלת בבחירה ומסייעת  ומובנית,אישית  הינה התכנית

 החופשי, תוך רכישת בשוקועבודה תיכוניים על לימודים לצה"ל/התנדבות לאומי/שרות :  
מעשיות  בהתנסויות מקצועיאישי  ליוויבאמצעות  זאת,. כל  תעסוקתיות רוחב מיומנויות

 מגבלהעם  לתלמידים מיועדת הפתוח על פי תכנית אישית. התוכנית בשוקבמקומות עבודה 
 חינוך בכיתות הלומדים לתלמידים וכןמיוחד  לחינוך ספר י, י"א, י"ב,  בבתיבכיתות הלומדים 

 הרגיל.בחינוך  ספר בבתי מיוחד

: תכנית רשת הינה תכנית מעבר והכנה לעצמאות תכנית מעבר ארצית לנוער תכנית רשת : .2
גרות החינוך הכללי. התכנית פועלת בשעות המיועדת לבני נוער עם מוגבלות המשולבים במס

אחר הצהרים ומהווה עבור המשתתפים הזדמנות למפגשים חווייתיים, העשרה, היכרות 
והתנסות עם תכניות המשך: צבא, שירות לאומי ,תעסוקה, לימודים, קהילה. מסגרת הפעולה 

יקריים: הינה קבוצתית עם התייחסות אישית. התכנית מתמקדת בשלושה עולמות תוכן ע
צבאי או  –מיומנויות אישיות ובין אישיות ,הכנה לשרות משמעותי  –החברה והקהילה ואני 

עבודה קבוצתית, פרטנית והתנסות בתעסוקת קיץ. הקבוצות  –לאומי, הכנה לתעסוקה -אזרחי
מונחות על ידי רכזים חברתיים, מיומנים ומנוסים. הפעילות מאפשרת למידה, גילוי, חקירה 

בתחומים מגוונים, כמו גם הכרות עם תכניות המשך ותיווך על פי הצורך, כך שבסופו והתנסות 
של התהליך יוכלו המשתתפים לבחור את המסלול המתאים להם ביותר. אוכלוסיית היעד: בני 

עם מוגבלות שיוכרו באגף השיקום במשרד הרווחה והשירותים החברתיים  15-18נוער בגילאי 
, חושית, לקויות למידה מורכבות ( ולומדים בחינוך הרגיל בשילוב פרטני )אוטיזם, מוגבלות פיזית

או קבוצתי. פריסה גיאוגרפית: קיימות קבוצות פעילות באשדוד, אשקלון, באר שבע ותל אביב. 
 בעתיד מתוכננות להיפתח קבוצות נוספות ברחבי הארץ.

 פרטים ליצירת קשר:

 8511812-04 michalwilf@IsraelElwyn.org.il 

yaron@IsraelElwyn.org.il 052- ירון סמימי, מנהל התכנית הארצית עבור תכנית רשת: 

6024410 
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mailto:yaron@IsraelElwyn.org.il
mailto:yaron@IsraelElwyn.org.il


26 

 

 אספרגר ישראל –אפ"י 

 לאנשים עם אספרגר ואוטיזם בתפקוד גבוה להשתלב בקהילה, לימודים, תעסוקה, פעילות חברתית. סיוע

 מימון חלקי של משרד הרווחה לתכנית חיבורים בלבדמימון ממשלתי: 

 פירוט התכניות:

 מרכז מידע ותמיכה על השתלבות בקהילה ובחברה .1

 ליווי והכוון לחיי זוגיות .2

 מועדון חברתי .3

 להורים ומשפחותקבוצות תמיכה  .4

חודשים  3הכנה ולווי לצה"ל לצעירים עם אוטיזם בתפקוד גבוה. הכנה בת  -תכנית חיבורים  .5
דצמבר, גיוס לצה"ל וליווי במהלך השירות הצבאי. ההכנה מתקיימת בתל אביב.  -ספטמבר

, קישור לאתר אינטרנט:  ₪ 000,1 -השירות בכל הארץ. השתתפות עצמית
.http://hiburim.wixsite.com/hiburim 

 תכנית תעסוקה , הכוון ,השמה וליווי לבוגרים לתעסוקה בשוק החופשי בשכר מלא. .6

 פרטים ליצירת קשר:

pniot.effie@gmail.com   5446046-03  ניתן להשאיר הודעה במשיבון ויחזרו אליכם 

 moralon1@012.net.ilמור אלון  -תכנית חיבורים 

 effie.taasuka@gmail.com  -תוכנית תעסוקה

 

 וגבלות במכינות הקדם צבאיותהתכנית לשילוב צעירים עם מ -אשלים 

תכנית הפועלת למתן זכות שווה לצעירים עם מוגבלות להשתלב במכינות הקדם הצבאיות כהכנה 

שותפות של   לשירות צבאי משמעותי ובכך להשפיע על עתידם כבוגרים משולבים בחברה הכללית.

הרווחה, משרד הבריאות, קרן ג'וינט, משרד החינוך, משרד הביטחון, משרד  -מועצת המכינות, אשלים

 רודרמן, הקרן לפיתוח שרותים לנכים בביטוח הלאומי ופדרציית ניו יורק.

 משרד הרווחה, המוסד לביטוח לאומימימון ממשלתי: 

  :תכנית שיבולים

 תכנית ארצית, רב נכותית. -התכנית להנגשת המכינות הקדם צבאיות לצעירים עם מוגבלות

בלות בוגרי החינוך הרגיל והמיוחד, עומדים בדרישות הקבלה של המכינה צעירים עם מוג  קהל היעד:
 לאחר קבלת ההתאמות הנדרשות, מתגייסים או מתנדבים לצבא.

http://hiburim.wixsite.com/hiburim
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במהלך תקופת הפיתוח נפעל לבחון את האפשרות לשלב גם מי שמתנדבים לשרות לאומי אזרחי. תכנית 
תכנית, בהם גם משרדי הרווחה, החינוך, , כולל מגורים. מימון של כל שותפי ה24/7שנתית בהיקף של 

הבריאות והביטחון. יש השתתפות עצמית בהיקף משתנה ממכינה למכינה באופן זהה למשתתפים ללא 
 מוגבלות.

 פרטים ליצירת קשר:

 מנהלת התכנית לשילוב צעירים עם מוגבלות במכינות הקדם צבאיות -אפרת אהרוני 

efrataharroni6@gmail.com 

054-2199878 

 

 בית אקשטיין

שירותים לאנשים עם , הינו הארגון הגדול והמוביל בארץ בתחום מתן דנאל קבוצתבית אקשטיין מ

שנים אנו חותרים לאפשר לאנשים עם מוגבלות להגדיר את מטרות חייהם, לשפר  30-מוגבלות. מזה כ

בית אקשטיין מספק שירותים לאלפי ילדים,  .את איכות חייהם, להשתלב בחברה ולממש את חלומותיהם

: אנשים עם לקויות למידה, בני נוער ובוגרים בעשרות מסגרות בפריסה ארצית רחבה ממגוון אוכלוסיות

אנשים עם לקויות הסתגלות, אנשים עם קשיים רגשיים, אנשים על הרצף האוטיסטי ואנשים עם מוגבלות 

 איכותשכלית התפתחותית. המודל המקצועי אשר מנחה את כל הפעילות בבית אקשטיין הנו מודל 

, אשר הוכח במספר רב של מחקרים כמודל אשר משפר באופן משמעותי את איכות החיים החיים

 וההשתלבות החברתית של אנשים עם מוגבלות. 

 תכניות התעסוקה והדיור במימון משרד הרווחהמימון ממשלתי: 

 פירוט התכניות:

שמטרתו כניסה  18-23מסלול המיועד לצעירים בגילאי  - BEGINפרויקט  -מערך ההשמה  .1
הדרגתית לשוק העבודה והכנה לקראת עבודה בשכר. המסלול נמשך עד כשנה וכולל שלשה 
ימי התנסות בשבוע במקום עבודה בשוק החופשי ויום נוסף בו מתקיימת סדנה הכנה לעבודה. 

 . ממומנת ומפוקחת ע"י משרד הרווחה.התכנית מתקיימת באזור המרכז

ומעלה. מתקיים בכל שלשת סניפי מערך  23מיועד לגילאי  -המסלול הרגיל -מערך ההשמה  .2
מרכז, ירושלים וחיפה. התהליך מתחיל במרכז הערכה במסגרתו מגובש פרופיל  -ההשמה

דה וכן, תעסוקתי. בתום המרכז מתחילה תכנית סדנאות הכנה לקראת כניסה/חזרה לשוק העבו
מפגשים פרטניים עם רכזת השמה לשם בניית קורות חיים, חיפושי עבודה והכנה לראיונות 
עבודה. לאחר שנמצאת משרה מתאימה, רכזת ההשמה מלווה את העובד בהתאם לצרכיו, 
מגיעה לבקרו במקום העבודה ונמצאת בקשר עם מעסיקו. הליווי ניתן כל עוד יש צורך ורצון בו. 

 ע"י משרד הרווחה.ממומן ומפוקח 

mailto:efrataharroni6@gmail.com
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%91%D7%95%D7%A6%D7%AA_%D7%93%D7%A0%D7%90%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%91%D7%95%D7%A6%D7%AA_%D7%93%D7%A0%D7%90%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%91%D7%95%D7%A6%D7%AA_%D7%93%D7%A0%D7%90%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%91%D7%95%D7%A6%D7%AA_%D7%93%D7%A0%D7%90%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%91%D7%95%D7%A6%D7%AA_%D7%93%D7%A0%D7%90%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%91%D7%95%D7%A6%D7%AA_%D7%93%D7%A0%D7%90%D7%9C
http://www.b-e.org.il/%D7%9E%D7%95%D7%93%D7%9C_%D7%90%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%AA_%D7%97%D7%99%D7%99%D7%9D/
http://www.b-e.org.il/%D7%9E%D7%95%D7%93%D7%9C_%D7%90%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%AA_%D7%97%D7%99%D7%99%D7%9D/
http://www.b-e.org.il/%D7%9E%D7%95%D7%93%D7%9C_%D7%90%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%AA_%D7%97%D7%99%D7%99%D7%9D/
http://www.b-e.org.il/%D7%9E%D7%95%D7%93%D7%9C_%D7%90%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%AA_%D7%97%D7%99%D7%99%D7%9D/
http://www.b-e.org.il/%D7%9E%D7%95%D7%93%D7%9C_%D7%90%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%AA_%D7%97%D7%99%D7%99%D7%9D/
http://www.b-e.org.il/%D7%9E%D7%95%D7%93%D7%9C_%D7%90%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%AA_%D7%97%D7%99%D7%99%D7%9D/
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 מערכי דיור, דיור בקהילה, מעונות ופנימיות - מערך דיור .3

המכללה, מיסודה של ארגון בית אקשטיין, פועלת בשיתוף עם האוניברסיטה  – BEמכללת  .4
חברתי  -הפתוחה ומציעה מסלול לימודים ייחודי לתואר ראשון הכולל תמיכה לימודית וליווי  רגשי

המעוניינים   HF-ASDהמיועדים לסטודנטים  עם תסמונת אספרגר/לסטודנטים. לימודי ב.א. 
ימים בשבוע במתחם  3-4ללמוד לתואר ראשון ללא צורך בתנאי קבלה. הלימודים מתקיימים 

 מכללת רמת גן. בשלב זה הלימודים באמצעות פיקדון צבאי/ מלגות/ מימון עצמי. 

 פרטים ליצירת קשר:

 e.org.il-avital.t@b  8582409-050אביטל  –מערך ההשמה 

 research@b-e.org.il 050-7755583דר' אמיר טל  –מערך דיור 

  be: 5605248-03 e.org.il-info.college@b מכללת
 

 טל מישאל –בית הספר לספורט טיפולי 

 כניות כושר ותזונה לילדים, נוער ובוגרים על הספקטרום האוטיסטי בקבוצות או פרטנימתמחים בבניית ת

 קופת חולים כלליתמימון ממשלתי: 

 פירוט התכניות:

 6מתקיימת בחיפה, פעמיים בשבוע. קבוצה קטנה של עד  קבוצת בוגרים כושר גופני. .1
 ( והקרן לידידות.18מתאמנים. מוכר על ידי קופ"ח כללית )במסגרת המושלם עד גיל 

משולבות לילדים, נוער ובוגרים על הספקטרום האוטיסטי. מתקיימת  קבוצות אומנויות לחימה .2
 מתאמנים. 6בחיפה. פעמיים בשבוע. קבוצות קטנות של עד 

 פרטים ליצירת קשר:

 טל מישאל

zazlev@gmail.com 

050-6444863 

 בת עמי 

אזרחי למגוון אוכלוסיות. אחת התכניות היא תכנית -עמותה המפעילה תכניות של שירות לאומי

 טי( "משלבים" המיועדת לצעירים עם מגבלה )ביניהם גם צעירים בספקטרום האוטיס

 .אזרחי-הרשות לשירות הלאומימימון ממשלתי: 

 פירוט התכניות:

mailto:avital.t@b-e.org.il
mailto:avital.t@b-e.org.il
mailto:info.college@b-e.org.il
mailto:zazlev@gmail.com
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תכנית המיועדת לצעירים עם מגבלה בגילאי  - שירות לאומי לצעירים עם מגבלה – תכנית משלבים
אזרחי. מסגרת השירות היא בין שנה -, שקיבלו פטור מהצבא ומעוניינים להתנדב לשירות לאומי18-24

שעות שבועיות, וממלא תפקיד שהוגדר לו במקום  30-40ימים בשבוע,  5לשנתיים, בה משתלב המתנדב 
משותפת בין המתנדב לרכזת(. לאורך השירות השירות )בחירת מקום השירות מתבצעת תוך חשיבה 

מפגשי  –מקבלים המתנדבים ליווי פרטני ע"י רכזת שמגיעה לביקורים במקום השירות וכן ליווי קבוצתי 
הכשרה קבוצתיים, ימי העשרה, טיולים ועוד )בממוצע פעמיים בחודש(. לאורך השירות ולאחריו מקבלים 

דבים אחרים בשירות לאומי או צבאי, בהתאם לתקופת המתנדבים את מלוא הזכויות שמקבלים מתנ
 השירות. 

 התכנית פועלת בכל אזורי הארץ. 

 פרטים ליצירת קשר:

 efratg@bat-ami.org.il 052-6070633 -זילבר -מנהלת מחוז צפון ומרכז: אפרת גלעד

 ami.org.il-ataraa@bat 4111321-058 –מנהלת מחוז דרום וירושלים: עטרה אפל 

 

 ישראל  ג'וינט

שותפות אסטרטגית לתכנון ופיתוח שירותים לאנשים עם מוגבלות בקהילה. שותפים: ג'וינט ישראל, 

 ממשלת ישראל וקרן משפחת רודרמן.

 משרד הרווחה, המוסד לביטוח לאומימימון ממשלתי: 

 פירוט התכניות:

, מתקיימת בפריסה ארצית, מסד 21-55אנשים על הרצף בתפקוד גבוה, גילאי  - דיור נתמך .1
 .ש"ח לחודש. תכנית ארוכת טווח 50 -נכויות וקרנות פילנתרופיות מממנות. השתתפות עצמית 

, מתקיימת באזור הצפון 21-35אנשים על הרצף שאינם צורכים שירותים, גילאי  -מנטורים  .2
 חבת למרכז. מימון על ידי מסד נכויות וקרן פילנתרופית.)חיפה, משגב, מטה אשר( ומתר

 פרטים ליצירת קשר:

 אפרת שטרן

efrats@jdc.org 

054-9766714 

 

 גוונים

ארגון לשינוי חברתי השואף לספק לכל אדם את התנאים המתאימים להתפתחותו. הארגון מלווה ומפעיל 
  מגוונות לאוכלוסייה עם מגבלה.תכניות 

mailto:efrats@jdc.org
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 חלק מהתכניות במימון משרד הרווחה ומשרד הבריאות.מימון ממשלתי: 

 פירוט התכניות:

תכנית המיועדת לצעירים על הספקטרום האוטיסטי : מכינת דרור שדרות לחיים עצמאיים .1
לבחור,  בתפקוד גבוה, המכינה את הצעיר אל חייו הבוגרים תוך מתן כלים והזדמנויות ללמוד,

להתנסות, לחלום ולהגשים את שאיפותיו וחלומותיו בהתאם ליכולתו. התכנית משלבת מגורים 
דירת קומונה/ דירת שותפים/ דירה במעונות הסטודנטים המעניקה  -בקהילה בצורות שונות 

ליווי והתאמה אישית לכל צעיר בתהליך היציאה מבית ההורים למגורים עצמאיים ככל שניתן.  
תכנית הצעירים רוכשים כלים לחיים עצמאים ואוטונומיים, תוך כדי התנהלות והתנסות במהלך ה

יום יומית בחיים בוגרים ונורמטיביים בקהילה. התכנית במכינה מאפשרת רכישת כישורי עבודה, 
 מיומנויות חברתיות וכישורי חיים. התוכנית במימון משרד הרווחה.

ת דרור הינה פרי יוזמה של הורים ואנשי מקצוע, תכני מכינת דרור באוניברסיטת תל אביב: .2
אביב. -בשיתוף עם עמותת גוונים, המתמחה בעבודה עם צעירים, ועם אוניברסיטת תל

היא הבית האקדמי של משתתפיה. היא פועלת להטמעה מרבית של  -אוניברסיטת תל אביב
מודיהם משתתפי התכנית בקרב אוכלוסיית הסטודנטים, ותומכת בכל דרך אפשרית בלי

האקדמיים. התכנית כוללת שלושה שלבים של התפתחות אישית, חברתית ותעסוקתית: 
פיתוח ניהול והכוונה עצמית באמצעות סדנאות והתנסויות חברתיות ,לימודיות,  -מכינה

על פי בחירה והתאמה אישית  -תעסוקתיות, ומגורים עצמאיים. לימודים באוניברסיטת תל אביב
במקביל יתקיימו סדנאות לפיתוח מיומנויות תעסוקתית. ליווי  ועמידת בתנאי הקבלה.

ליווי כל צעיר בתהליך סטאז', חיפוש עבודה, והשתלבות  –בהשתלבות בעבודה בשוק הפתוח 
בתעסוקה. בנוסף, לאורך כל הדרך, ליווי של המעסיקים. התכנית כוללת לכל אורכה: תמיכה 

 , תרבות ופנאי .וליווי אישיים, פעילות ספורט וחברה, טיולים

הינה תוכנית ייחודית שמטרתה שילוב מיטבי ומשמעותי בשירות בצה"ל !  שילוב מנצ"ח .3
להשתלב במסלול הכנה לקראת שירות   16-25התכנית  המאפשרת לבני נוער  בגילאי 

משמעותי , לקבל ליווי הדוק בכל הליכי קבלת האישור להתנדבות לצה"ל , למצוא שיבוץ לתפקיד 
י כחליפה פרטית התואמת לכל צעיר ולזכות לליווי מקצועי לאורך השירות הצבאי כולו. באופן איש

יתרונות התוכנית: מאפשר לצעירים לממש זכותם/חובתם לשירות בצה"ל ככל בני גילם, 
מאפשרת תקופת התנסות תעסוקתית משמעותית, המהווה הכנה אמתית לקראת יציאה לחיים 

ועוד.  השתלבות חברתית בסביבת חיילים צעירים והכרות  עצמאיים בתחומי התעסוקה, החברה
עם מגוון אנשים בחברה הישראלית. ניתן להשתלב בתכנית בכל גיל מטווח הגילאים ובכל שלב 

 בהתאמה אישית לצרכי ורצונות הצעיר. 

 פרטים ליצירת קשר:

  drorgvanim@gmail.com  2624333-052   אביתר איאש -מכינת דרור שדרות 

  4611522-052dror.tlvu@gmail.comניסן -רוית שקלר –אוניברסיטת תל אביב  –תכנית דרור 

  054-6689067 לב-גיתית הר,  9914*מוקד גוונים  –תכנית שילוב מנצ"ח 
gititharlev@gmail.com 

mailto:drorgvanim@gmail.com
mailto:gititharlev@gmail.com
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 גן הילד חיפה

מרכז קהילתי לאנשים בעלי צרכים מיוחדים שפועל בשעות הפנאי וסופי שבוע. במקום מתקיימים מגוון 

וח פרויקטים  המותאמים לצרכים ולאפיונים ,שנותנים מענה חברתי חוויתי לבעלי צרכים מיוחדים בטו

 , תושבי חיפה ויישובי הסביבה.6-40גילאי 

 משרד הרווחהמימון ממשלתי: 

 פירוט התכניות:

פעמיים בשבוע בשעות ה בתפקוד גבו תכנית חברתית למתבגרים  על הרצףאנו מפעילים  .1
. ופתוחה לתושבי חיפה ויישובי הסביבה הקרובים. 17-24אחה"צ המאוחרות. טווח הגילאים 

כישורי חיים והובלה לעצמאות תפקודית. היישום הינו באמצעות  הצד התכנית שמה דגש  
החברתי חוויתי. חברי הקבוצה יוצאים לבילוים חוגגים ימי הולדת ומשתתפים בחוגי העשרה. 
מושם על התניידות עצמאית באמצעות תחבורה ציבורית. ברצוננו להרחיב את הקבוצה  בכדי 

 ניכים.להעשיר את האינטראקציה החברתית של הח

נמצאים על הרצף והינם בתפקוד שבו מתארחים חניכים ש נופשון בסופי שבועאנו מפעילים  .2
ביום שישי ומסתיים בשבת בשעה  17:00ה. הנופשון מתקיים במשך יממה רצופה מהשעה גבו

סידור המיטה, מקלחת , י חיים באמצעות: לינה מחוץ לבית. מושם דגש על כישור17:00
האוכל וכדומה. בנוסף החניכים יוצאים לטיולים בסביבה. מיקום הנופשון עצמאית, עזרה בהכנת 

בגן הילד חיפה שבמרכז הכרמל בשכנות לגן החיות העירוני. הנופשון פתוח לחניכים המתאימים 
 לתפקוד המוזכר שקיימת אפשרות להביאם ביום שישי ולהחזירם בשבת.

 פרטים ליצירת קשר:

ganhayeled1@gmail.com 

04-8377139 

 

 האגודה להתנדבות

 אזרחי-תכנית לשילוב צעירים עם מוגבלויות במסגרת השירות הלאומי

 אזרחי-הרשות לשירות הלאומימימון ממשלתי: 

 פירוט התכניות:

במסגרת השירות הלאומי.  18-23שילוב צעירים מוגבלויות בתפקוד גבוה בין הגילאים  - תכנית עוצמה
שעות  30-התכנית מציעה השמה משמעותית לתרומה לחברה, שילוב בקהילה והעצמת הפרט כ

ימים בשבוע. לצד השירות הלאומי ישנן קבוצות שווים בפריסה ארצית במסגרת  5-התנדבות שבועיות, ב
 בשיתוף פעולה עם החברה למתנסים. ת אחת לשבועייםהתכנית שנפגשו

about:blank


32 

 

 פרטים ליצירת קשר:

052-2493456 

 leumi.co.il-dar@sherut 

 

 כולנו ביחד

כולנו ביחד הינו ארגון אשר הוקם מתוך רצון לתת מענה מקסימלי ומקיף לבוגרים מהרצף האוטיסטי ובני 

 משפחותיהם. הארגון תומך, מלווה ומייעץ בכל תחומי החיים: תעסוקה, מגורים, לימודים וכד'.

 אין מימון ממשלתימימון ממשלתי: 

 פירוט התכניות:

 המפגשים מתקיימים מידי שבוע באריאל ובאזור המרכז. סדנאות זוגיות לבוגרים. .1

 ובאזור המרכז.. המפגשים מתקיימים מידי שבוע באריאל קבוצת תמיכה לבוגרים .2

 . המפגשים מתקיימים מידי שבוע באריאל ובאזור המרכז.קבוצת תמיכה לבני נוער .3

 המפגשים מתקיימים מידי שבוע באריאל ובאזור המרכז. קבוצה חברתית לבוגרים. .4

 לבוגרים מהרצף האוטיסטי ובני משפחתם. מתן ייעוץ וליווי פרטני .5

 פרטים ליצירת קשר:

 שי גלבוע

shai.gilboa21@gmail.com 

054-3058553 

 

 רשת אורט –"מגמה לעתיד" 

יד של הנדסאים וכיתת חנ"מ של -בית ספר ומכללה ממלכתיים של החינוך הרגיל. בבית הספר כיתות יג

מיוחדים. התכניות מיועדות לתלמידים הרלוונטית לאוכלוסייה בעלת צרכים  -הפיילוט "מגמה לעתיד" 

מקצועי לקראת השתלבות  -עם צרכים מיוחדים, המעוניינים להשתלב בלימודי הסמכה בחינוך הטכנולוגי

 בשוק העבודה הפתוח.

 משרד החינוך, המוסד לביטוח לאומי.מימון ממשלתי: 

 פירוט התכניות:

תכנית מגמה לעתיד הינה יוזמה מבורכת של משרד החינוך בהובלת  – מגמה לעתיד אורט אשקלון .1
המנהל הפדגוגי ושותפים נוספים. במסגרת הפיילוט משרד החינוך מרחיב את האפשרויות והמענים 
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לקראת השתלבותם בחברה כבוגרים יוצרים יוזמים  18-21לתלמידים עם צרכים מיוחדים בגילאי 
מודים תלת שנתית, הכוללת מספר רכיבים משמעותיים: א. ועצמאיים, זאת באמצעות תכנית לי

הכנה לחיים עצמאיים מכווני תפיסת עתיד תעסוקתי. ב. חינוך טכנולוגי מקצועי ולימודי מגמה 
 לתעודת הסמכה טכנולוגית. ג. הכרת שוק העבודה. התכנית פועלת מזה שנתיים

לה להנדסאים אורט קריית תכנית ״מגמה לעתיד״ במכל - מגמה לעתיד אורט קריית ביאליק .2
שנות לימוד, עברו וועדת  12ביאליק מיועדת לתלמידים בעלי צרכים מיוחדים אשר מסיימים יב׳, סיימו 

ה׳ אצלנו -השמה או לומדים בתכניות שילוב. התכנית הינה תלת שנתית וכוללת לימודים בימים א׳
גית לצד לימודים עיוניים במכללה להנדסאים אורט ביאליק תוך למידת מגמה מקצועית טכנולו

והתנסות מעשית. הסטודנטים שלנו בתכנית מגיעים ממקומות שונים באזור הצפון ועל כן, הנסיעות 
 אלינו ממומנות ע״י העיריות מכל עיר ממנה מגיעים הסטודנטים. 

 פרטים ליצירת קשר:

   @admin.ort.org.ilorag2 08- 6700300–אורט אשקלון 

  Megama.bialik@gmail.com 9213321-054שירז -אורט קריית ביאליק 

 

 מכון ארגמן

 שירותים פסיכולוגים, יעוץ, הדרכה והכשרה.

 .לאדם עם אוטיזםלא של השירות אך , חלק מהתכניות במימון משרד הרווחהמימון ממשלתי: 

 פירוט התכניות:

כולל חינוך מיני חברתי, פיתוח מיומנויות חברתיות,  חינוך, ייעוץ וטיפול בתחום המיני חברתי .1
הכנה לזוגיות וליווי בזוגיות, מיניות בריאה, התנהגות מינית מותאמת, טיפול בהתנהגות מינית 

, זוג ומשפחה. כולל גם עבודה בעייתית והפרעות שונות בתחום. מותאם באופן אישי לכל פרט
(, 18מערכתית עם משפחה ומסגרות. מימון פרטי, ניתן לקבל החזרים מקופות חולים )עד גיל 

הפניות גם מגורמים ציבוריים כגון מחלקות לשירותים חברתיים. הפעילות מתקיימת בתל אביב 
 ובחיפה. בקרוב באזורים נוספים בארץ.

, מותאמות לפי גיל ורמות ת וחברתיות ופעילות פנאיחינוכיו-קבוצות טיפוליות, פסיכו .2
תפקוד. חלק מהקבוצות סגורות וחלק מהפעילות היא פתוחה על בסיס מקום פנוי. מימון פרטי. 

 מתקיים בתל אביב.

-. הדרכה בסוגיות הקשורות לתחום המיניהדרכת הורים וצוותים באופן פרטני וקבוצתי .3
בשיתוף עם גורמים כגון מרכז למשפחה, בתי ספר, חברתי, מתקיים בפריסה ארצית, לעיתים 

 רשויות מקומיות וכו'. לרוב במימון של גורמים מזמינים.

במימון של שרות מבחן  מרכז טיפולי  לשיקום מונע במקרים של ביצוע פגיעות מיניות .4
 והפניות על ידי השרות.  טיפול ייעודי מותאם לאוכלוסייה. מתקיים בתל אביב ובחיפה.
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, תכניות למידה והעשרה מגוונות בתחום חברתי-למידה והעשרה בתחום המינימרכז  .5
בהתאמה לגיל ולרמת התפתחות. מימון פרטי, מתקיים בתל אביב ועל פי הזמנה בכל רחבי 

 הארץ.

 פרטים ליצירת קשר:

 info@machonargaman.co.il 

03-6206210 

 כללת גלמ

 מכללה המעניקה שירותי אבחון, הכשרה והשמה עבור זכאי שיקום ופונים פרטיים.

 המוסד לביטוח לאומימימון ממשלתי: 

 פירוט התכניות:

מטרת האבחון עבור מאובחנים על הרצף האוטיסטי בתפקוד גבוה.  אבחון וייעוץ תעסוקתי .1
. האבחון רצונותיו וצרכיו של האדםתעסוקתי שיתאים ליכולותיו, -היא גיבוש כיוון לימודי

ממומן ע"י המוסד לביטוח לאומי, ומתקיים בסניפינו ברעננה, אשדוד וחיפה. אבחון מתמשך: 
מערב למידה יומיומית בת חודש במכללה, ביצוע מבחני כישורים, שאלוני נטיות מקצועיות, 

קתית.  אבחון ממוקד: "טעימות" בקורסים שונים במכללתנו ושיחות ייעוץ עם פסיכולוגית תעסו
 מערב את כל הנ"ל, למעט חודש הלמידה היומיומית. 

באחד מהקורסים השונים הנלמדים במכללתנו. ההכשרה ממומנת ע"י  הכשרה מקצועית .2
המוסד לביטוח לאומי ומתקיימת במסגרת תומכת. הלומדים זוכים ליחס ומענה אישי, ליווי של 

ל תקופת סטאז' )הכשרה מעשית במקום עבודה( עו"ס וליווי של עובדת השמה. המסלול כול
 וסיוע בהשמה בעבודה.

 פרטים ליצירת קשר:

info@galcollege.org.il 

09-7719444 

 מפעלות חינוך וחברה

 חברתיות מיומנויות פיתוח על דגש מושם אוטיזם עם בעבודה. חינוכי ככלי בספורט שמשתמש ארגון

 '.וכו חושי ויסות, ותקשורת

 משרד הרווחה.מימון ממשלתי: 

 פירוט התכניות:
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 ורגישויות תקשורת על ולעבודה, חברתיות למיומנויות ככלי וכדורשת בכדורגל שימוש - "משחק החיים"
 אימון ועושים מקצועי מאמן עם לשבוע אחת נפגשים התכנית חניכי. וכדור הקבוצה באמצעות חושיות

, קבוצה להיות, תקשורת בהם, לקבוצה רלוונטיים תכנים מגוון על דגש מושם האימון במהלך. ספורטיבי
 חודשים כמה מדי. ומדים אישי אימון ציוד מקבלים בתכנית החניכים כל. ועוד מנהיגות, בריא חיים אורח

 התכנית של המוצלחים הפרויקטים אחד. אחרות קבוצות עם מתחרים הם בו, לטורניר החניכים מגיעים
 מקבלים הם בו, ספורט מדריכי בקורס חלק לקחת יכולים החניכים. התעסוקתית ההכשרה פרויקט הינו

 חניכי. וחברה חינוך וממפעלות שיאים ממכללת תעודה מקבלים ובסופה בתחום מקצועית הכשרה
 מגוון עם הארץ ברחבי עובדים אנו כיום! אצלנו כמאמנים בעבודה להשתלב אף בהמשך יכולים התוכנית

 .ממשלתי במימון ופועלת נבנתה התכנית. שונים גיל בטווחי קבוצות

 פרטים ליצירת קשר:

 שמש יעל

Yaelshemesh@mifalot.co.il 

0507162404 

 בית הספר ללימודי תעודה -מכללת סמינר הקיבוצים 

הספר ללימודי תעודה במכללת סמינר הקיבוצים פורץ דרך עם תוכניות נגישות, במטרה לשפר את בית 

איכות חייהם של אנשים עם מוגבלויות באמצעות קידום הנגישות ללימודים, להכשרה ולתעסוקה. 

לתפישתנו, כל אדם זכאי ללימודים כחלק מההתפתחות האישית והמקצועית שלו. משימתנו היא לקיים 

ן של תכניות לימודים מותאמות, על מנת לאפשר לכל איש ואישה המעוניינים בכך להרחיב את מגוו

ידיעותיהם, לשפר את מיומנויותיהם ולרכוש מומחיות, באופן שיפתח את הדלת להשתלבות במקומות 

 תעסוקה ובחיים חברתיים מלאים ועשירים.

 איןמימון ממשלתי: 

  פירוט התכניות:

, המאובחנים עם אחת 18קהל היעד הוא גברים ונשים מעל  גיל  - הגופניעוזרי הוראה בחינוך  .1
מהאבחנות הבאות: לקויות התפתחותיות, מגבלה נפשית, עם קשיים בתפקוד לימודי. תכנית 
הלימודים מתקיימת יום בשבוע למשך שנת לימודים אחת, ללא חופשת סמסטר. התכנית כוללת 

 רה מעשיתלימודים עיוניים ומעשיים ופרק של הכש

, המאובחנים  עם אחת 18קהל היעד הוא גברים ונשים מעל  גיל  - עוזרי צילום ועריכת וידאו .2
מהאבחנות הבאות: לקויות התפתחותיות, מגבלה נפשית, עם קשיים בתפקוד לימודי. תכנית 
הלימודים מתקיימת יום בשבוע למשך שנה וחצי, ללא חופשת סמסטר. התכנית כוללת לימודים 

 ם ומעשיים ופרק של הכשרה מעשיתעיוניי

, המאובחנים  עם אחת 18קהל היעד הוא גברים ונשים מעל  גיל  - עובדי פינות חי ומרחבי טבע .3
מהאבחנות הבאות: לקויות התפתחותיות, מגבלה נפשית, עם קשיים בתפקוד לימודי. תכנית 
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. התכנית כוללת הלימודים מתקיימת יום בשבוע למשך שנת לימודים אחת, ללא חופשת סמסטר
לימודים עיוניים ומעשיים ופרק של הכשרה מעשית, הלימודים מתקיימים במכללת סמינר הקיבוצים 

 ובכפר הירוק בתל אביב, הלימודים בתכנית במימון עצמי.

, המאובחנים  עם אחת מהאבחנות 18קהל היעד הוא גברים ונשים מעל  גיל  - הדפסה תלת ממדית .4
מפגשים  13התפתחותיות מגבלה נפשית, עם קשיים בתפקוד לימודי. קורס הכולל הבאות: לקויות 

המתקיימים אחה"צ, הלימודים מתקיימים במכללת סמינר הקיבוצים בתל אביב, הלימודים בתכנית 
 במימון עצמי.

 פרטים ליצירת קשר:

 מרים דיליאן

 smkb@smkb.ac.il, ian@smkb.ac.ilmiriam.dil 

03-6901268, 03-5400037  

 

 קשר

שנה על מנת לייצר מציאות חברתית בה משפחות מיוחדות יכולות  20-ארגון קשר, פועל כבר למעלה מ

לאפשר לבניהם/בנותיהן חיים כאנשים שווי זכויות, ולמשפחה הזכות לגדל את בנה/בתה ממקום 

 מעורבות, עצמאות ושילוב מלא בחברה. הארגון פועל במגוון רבדים החל ממתן מידע ומיצוי זכויות,

תמיכה, ליווי, פיתוח מנהיגות הורים ויצירת רשת של קהילות הורים לערבות הדדית ועד יצירת שותפות 

 בין הורים ואנשי מקצוע, פעילות לשינוי מדיניות, קידום חקיקה העלאת מודעות ועוד.  

י התכניות נעשות בשיתופי פעולה עם רשויות מקומיות ומשרד, המוסד לביטוח לאומימימון ממשלתי: 

 .ממשלה

 פירוט התכניות:

הקורס הינו יוזמה של ארגון בזכות וארגון קשר שצמח  קורס תומכי החלטה לבני משפחה. .1
הצביעה הכנסת  2016מתוך הכרה בזכותו של כל אדם לאוטונומיה אישית מלאה על חייו. במרץ 

בעד התיקון לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות. תיקון החוק מביא עמו בשורה 
מוגבלות להחליט על  משמעותית לאנשים עם מוגבלות ולחברה כולה ומאפשר לאנשים עם

חייהם, לבחור, לטעות וללמוד מטעויות. במסגרת התיקון הכיר המחוקק בקבלת החלטות 
נתמכת כחלופה לאפוטרופסות. תומך החלטה, מסייע לאדם לקבל החלטות בהתאם לרצונותיו 
ולבחירתו. בקורס נכיר את חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות החדש על יתרונותיו 

נעלה את הפחדים והחששות מהתנהלות כלכלית עצמאית, נלמד לעומק על חלופות  וחסרונותיו,
לאפוטרופסות, מהו תומך החלטות ונדון בכל הדילמות שהנושא מעורר. הקורס כולל חלק עיוני 

מפגשים קבוצתיים להדרכה מעשית  3שעות פעם בשבועיים( וחלק מעשי ) 3מפגשים בני  4)
 שעות.  18כ ”בסה של שעתיים אחת לשלושה שבועות(

mailto:smkb@smkb.ac.il
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. קורס זה נבנה מתוך הכרות עם מציאות קורס הורים מובילים שינוי לקראת היציאה לחיים .2
החיים של  המשפחות  לילדים מתבגרים ובוגרים עם מוגבלות, והצרכים והאתגרים החדשים 
שעולים. בגילאים הללו הורים רבים מחפשים פתרונות איכותיים להמשך החיים לבניהם ולצורך 
כך נדרשת פעמים רבות פעילות אקטיבית של הורים לקידום התחום באזור מגוריהם. מתוך 
אמונה בכוחות ההוריים ובייחודיות שלהם, כמו גם מתוך הבנת החשיבות של הובלה הורית. 
בקורס המוצע נכשיר את ההורים להובלת מהלכים חברתיים אשר יביאו   לשילוב והכלה 

הרשות וארגונים הפועלים בתחום. עקרון הנורמליזציה, איכות  בקהילה. המהלך יעשה בשיתוף
הם העקרונות המובילים בקורס  –חיים לאנשים עם מוגבלות ומתן הזדמנות שווה לכל אדם 

ש"א כל אחד  3מפגשים של  6בחשיבה על עתיד הבוגרים עם הצרכים המיוחדים. הקורס כולל 
 שעות  30ש"א כל אחד. סה"כ  6ושני סיורים של 

. הורות לילד עם מוגבלות מאופיינת ליווי לאורך מעגלי החיים –קשר מיוחד הורה להורה  .3
בעליות ובמורדות לאורך מעגלי החיים. מתוך תפיסת הייחודיות של קשר בין הורה להורה נבנה 
מודל של קורס הכשרה, המכשיר הורים לילדים וצעירים עם מוגבלות  ללוות הורים כמותם. 

יצירת מאגר הורים מתנדבים • ורים ללוות הורים לאורך מעגלי החיים. מטרות : הכשרת ה
בקהילות המוכשרים לליווי. קהל היעד הורים לילדים וצעירים עם מוגבלות, הנמצאים בשלב 
המתאים בהתמודדותם האישית, שיש להם פניות ללמידה של גישה אחרת. נושאי הלימוד 

והתמודדות חובות: נוכחות מלאה, מילוי מטלות מעגלי החיים, כלים לליווי ולתמיכה, חוסן 
שעות כל מפגש,  3מפגשים שבועיים,  15הקורס, השתתפות פעילה ופרקטיקום מודרך. מבנה: 

שעות. מיקום יישובי, אזורי. ניתן לבנות גם מבנים שונים של הקורס בהתאם  45סך הכול: 
 לאפשרויות בפועל.

. אחת המטרות המרכזיות של ארגון מוגבלותפיתוח מנהיגות הורים לילדים וצעירים עם  .4
קשר היא פיתוח חברה אזרחית חזקה, שתניע ותהיה שותפה בשיפור איכות החיים של משפחות 
לילדים עם מוגבלות. לצורך כך, פותח מודל של קורס הכשרה לקבוצת מנהיגות הורים יישובית, 

ים. דגש מושם על גיבוש המקבלת כלים להובלת שינוי, לבניית שותפויות ולניהול פרויקט
הקבוצה, הלכידות החברתית, הערבות ההדדית ומיצוב הקבוצה בתוך הקהילה הרחבה בעיר, 

הכשרת מנהיגות • תוך בניית שותפויות עם המערכות העירוניות, והובלת שינוי חברתי. מטרות 
זירת פיתוח תובנות לגבי • של קבוצת הורים לילדים וצעירים עם מוגבלות, תושבי העיר. 

הפעילות והקניית כלים להובלת שינוי ולקידום שותפות בין המשפחות לרשות ולגורמים נוספים 
הפועלים בתחום. קהל היעד: הקורס מיועד להורים לילדים וצעירים עם מוגבלות במגוון הלקויות, 
שרוצים להניע ולהיות שותפים בהובלת שינוי וביצירת מענים לילדיהם ולמשפחות. נושאי 

וד פיתוח תובנות ויכולות הובלה, עבודת צוות, הבנת מערכות ודרכי עבודה, הקניית כלים הלימ
של ניהול משא ומתן, אפיון צרכים, קבלת החלטות, אסטרטגיות השפעה, בניית שותפויות 
ועקרונות לניהול פרויקטים. דגש יושם על זיהוי יכולות אישיות וקבוצתיות, יצירת חזון משותף 

בונה ומקדם. חובות: נוכחות מלאה, מילוי מטלות הקורס, השתתפות פעילה,  ואקלים קבוצתי
 8שעות כל אחד; מפגש אחד בן  3מפגשים בני  12תרגול בסימולציות וביצוע פרויקט. מבנה: 

 שעות. מיקום: ארצי.  44שעות, סך הכול 

ויות אחת המטרות המרכזיות של ארגון קשר היא הנגשת מידע וזכ - הכשרת מתנדבי מידע .5
לאוכלוסיית המשפחות המיוחדות ולאנשי המקצוע. בעידן הנוכחי, שבו המידע זמין לכל, נדרש 
מורה נבוכים שיסייע להתמצא בין המידע ויכוון את מבקשי המידע לצרכיהם. תפקיד זה של 
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מנגיש מידע הוא קריטי לכל אזרח, ועל אחת כמה וכמה לאוכלוסיית המשפחות המיוחדות, שכן 
י לשפר ולהשפיע משמעותית על איכות חייהם. מטרות: הנגשת מידע וזכויות המידע עשו

למשפחות המיוחדות. מתן כלים ומיומנויות למתנדבים הפוטנציאליים לניהול פנייה, מיומנויות 
תקשורת והיעדר שיפוטיות. סיוע בהקמת מרכזי מידע בקהילות שונות. קהל היעד: הורים 

משפחה ואנשי מקצוע, בעלי מיומנויות תקשורת בסיסיות טובות, )עדיפות להורים מיוחדים(, בני 
יכולת אמפתית ורגישות גבוהות, יכולת למידה ושיתוף, אחריות אישית ותחושת מחויבות גבוהה. 
נושאי הלימוד: היכרות עם עולם התוכן של המשפחה המיוחדת, היכרות עם לקויות ומוגבלויות, 

שעות.  32שעות, סך הכול  4מפגשים בני  8יה. מבנה: מיומנויות תקשורת ויכולת ניהול פני
 מיקום: ארצי. 

הורות מיוחדת: התמודדותם של : • מגוון הרצאות להורים ולאנשי מקצוע בתחומים שונים .6
מפגש עם הורים מיוחדים, שסיפורם  -הורים לילדים וצעירים עם מוגבלות סביב מעגל החיים 

הזכות )והחובה( לדעת: העברת • להורות בכלל. האישי ודרך התמודדותם הם מקור השראה 
מידע ועדכון זכויות בכל הקשור למסגרות, לפתרונות אפשריים ולנושאים המעסיקים את בני 

• אני ואחי המיוחד: התמודדותם של אחים לילדים עם צרכים מיוחדים. • המשפחה המיוחדת. 
ם ארגונים וגורמים ברשות מצפן ומפה: הורים מובילים שינוי בשיתוף ע -הורים להורים 

הורים • דברים שרואים משם ומכאן: שותפות ושיתוף בין אנשי מקצוע להורים. • המקומית. 
מיוחדים במעגל העבודה: הנגשת סביבות העבודה להורים מיוחדים ופרקטיקות תומכות 

יים הגוזלים שלי עזבו את הקן: הדילמה של יציאת בן משפחה עם מוגבלות מהבית לח• משפחה. 
יום בכל תחומי החיים, -שילוב והכלה כערך חברתי: איך מתרגמים ערך זה לחיי היום• עצמאיים. 

איפה ההורים? על מעמדם של הורים ומשפחות לילדים עם • בחינוך, בפנאי, בצבא, במגורים. 
על  -נוירוני המראה: בחזית המדע • מדיניות ופרקטיקה.  -צרכים מיוחדים במדינת ישראל 

מבחר הרצאות בתחום המשפטי: זכויות, סיפורים מרתקים • , נוירונים ומה שביניהם. אמפתיה
• מה חשוב שידעו רופאי המשפחה והקהילה על עולמן של המשפחות המיוחדות? • וטיפים. 

 כבוד האדם וחירותו: לכולם, גם לילדים ומשפחות מיוחדות.

 פרטים ליצירת קשר:

info@kesher.org.il 

026236116 

 רבדים

 .מוגבלות עם לאנשים תעסוקתי הכוון מרכז

 משרד הכלכלהמימון ממשלתי: 

 פירוט התכניות:

 עם לאנשים מיועד המרכז. הכלכלה משרד של מוגבלות עם לאנשים תעסוקתי הכוון מרכז - רבדים
 לכל. התעסוקה בתחום רחב מענה נותן המרכז. הלאומי מהביטוח ומעלה נכות 20% ל הזכאים מוגבלות

mailto:info@kesher.org.il
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 לעולם להכנה והכשרות סדנאות במערך השתתפות גם הכוללת אישית תכנית מותאמת משתתף
, מוגבלות עם אנשים בתעסוקת מומחים מקצוע מאנשי פרטני ליווי, תעסוקתי ואבחון הכוון, העבודה
 עמדת של והנגשה התאמה, עבודה למציאת ליווי, איכותיות משרות במגוון השמה, מקצועית הכשרה
 . שנה למשך בעבודה למתמידים משכורת בגובה התמדה מענק. בעבודה וליווי העבודה

 פרטים ליצירת קשר:

t.co.ilwww.workitou     info@workitout.co.il 

    03- 5087888    *3968   

 ""רואים רחוק

תכנית רואים רחוק היא תכנית חדשנית המיועדת להכשיר בוגרים על הספקטרום האוטיסטי למקצועות 

נדרשים בצה"ל ובשוק האזרחי, בהם יש להם יתרון יחסי. התכנית מיועדת לבוגרים מתאימים המעוניינים 

 בשוק האזרחי במקצוע בו יש להם יתרון יחסי.לשרת בצה"ל כמתנדבים, או להשתלב 

 משרד הרווחה, המוסד לביטוח לאומימימון ממשלתי: 

  פירוט התכניות:

 18-25משתתפים בתכנית: גילאי  "רואים רחוק",

 9-16שעות  -ימים בשבוע  5 -חודשים  3 -היקף פעילות: קורס הכנה 

 שנה עד שירות צבאי מלא.  -צבאי ימים בשבוע, שירות  4 -חודשים  4 -תקופת ההתנסות 

רובן במרכז  -בקריה האקדמית אונו, שירות צבאי ביחידות צבאיות שונות  -הקורס מתקיים במרכז הארץ 
 הארץ.

 השתתפות עצמית + תמיכת הביטוח הלאומי בהשתתפות בשכר הלימוד, -מימון: קורס הכנה 

 יכת משרד הרווחה במסגרת מיזם משותףתמ -ללא השתתפות עצמית  -תקופת התנסות ושירות ביחידה 

 פרטים ליצירת קשר:

 רכזת מועמדים-רינה בילד 

rr@ono.ac.il 

050-5400037 

 רעים

"רעים", הפועלת במתנ"סים ברחבי הארץ, מקיימת קבוצות חברתיות שמטרתן הרחבת המעגל החברתי 

של המתמודדים עם קשיי תקשורת ולקויות למידה )למשל: תסמונת ופיתוח המיומנויות החברתיות 

 אספרגר, אוטיזם בתפקוד גבוה, לקויות למידה רב בעייתיות(.

http://www.workitout.co.il/
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 משרד הרווחהמימון ממשלתי: 

 פירוט התכניות:

הפועלת במתנ"סים ברחבי הארץ, מקיימת קבוצות חברתיות שמטרתן הרחבת המעגל החברתי  "רעים",
ברתיות של המתמודדים עם קשיי תקשורת ולקויות למידה )למשל: תסמונת ופיתוח המיומנויות הח

אספרגר, אוטיזם בתפקוד גבוה, לקויות למידה רב בעייתיות(. ב"רעים" מתמקדים בהתנסות ובלמידה 
חברתית, תוך בניית קבוצות השתייכות ומסייעים למשתתפים ברכישת קשרים וכישורים הנחוצים לניהול 

צמאי וחברתי. חברי הקבוצה נפגשים במתנ"ס המקומי, אחת לשבוע, לפגישה בעלת אורח חיים פעיל, ע
אופי חברתי, הכוללת שיחות, סדנאות העשרה ובילויים משותפים. במקביל, נערכים אירועים ארציים, 
המאפשרים מפגש בין הקבוצות ברחבי הארץ והרחבת המעגל החברתי של המשתתפים. מנחי הקבוצות 

 עובדים סוציאליים ומטפלים בהבעה ויצירה. הם פסיכולוגים, 

-התכנית מופעלת על ידי החברה למתנ"סים בשיתוף המשרד לשירותים חברתיים ומספקת מענה לכ
-15(, קבוצות נוער )גילאי 7-14קבוצות ילדים )גילאי  -אנשים בקבוצות במספר שכבות גיל מרכזיות  500

 (. 18-50(, וקבוצות לצעירים ומבוגרים )גילאי 18

ייה, הרצליה, חדרה, חולון, חיפה, טבעון, יוקנעם, ירושלים, הקבוצות נפגשות ביישובים: באקה אל גרב
 הר נוף בירושלים )מיועד לחברה החרדית(, לוד, מודיעין, מעלה אדומים, משגב, 

 נצרת עילית, נתניה, עכו, עפולה, פתח תקוה, קדימה, קריית אונו, ראש פינה, ראשון לציון, 

 רחובות, רמת גן ותמרה.

 פרטים ליצירת קשר:

 073-2870187ן: טלפו

 reim@matnasim.org.ilדוא"ל: 

 www.reimgroup.orgאתר אינטרנט: 

 קבוצות חברתיות -פייסבוק: רעים 

 שירות לאומי-שלומית

שירות לאומי מותאמות לצעירים על הרצף עמותה פלורליסטית לשירות לאומי אזרחי, מפעילים תכניות 

 האוטיסטי בכל הארץ.

 החקלאותמשרד מימון ממשלתי: 

 פירוט התכניות:

תכנית שירות הלאומי מונגשת ומותאמת לצעירים על כל הרצף אשר מוכרים  - תכנית שיבול"ת .1
, צעירים בעלי פטור מצה"ל אשר רוצים 17.5-23בשירות לטיפול באדם עם אוטיזם, מגילאי 

שעות שבועיות במגוון רחב של  30לתרום לקהילה ולחברה בדרך אזרחית, ההתנדבות היא 

mailto:reim@matnasim.org.il
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ווי אחת לשבועיים של רכז/ת התכנית, סדנא קבוצתית תחומים )כל צעיר על פי רצונו(, יש לי
 אחת לשלושה שבועות, עבודה לפי תכניות קידום אישיות ועוד.

עד  18מיועדת לצעירים על הרצף האוטיסטי בתפקוד גבוהה, בטווח גילאים  - תכנית שלהב"ת .2
ירות , אשר מוכרים בשירות לטיפול באדם עם אוטיזם. צעירים אלה בעלי תעודת פטור מש23

שעות שבועיות,  30-צבאי ורוצים לתרום לקהילה ולחברה דרך שירות לאומי. ההתנדבות היא כ
במגוון רחב של תחומים )כל צעיר לפי העדפותיו וכישוריו(. קיים ליווי אישי של רכזת האזור הכולל 
ביקורים במקום השירות אחת לשבועיים, עבודה על פי תכנית קידום אישית, סדנא קבוצתית 

 רחובות(.-חת לשלושה שבועות. קבוצה הומוגנית וייחודית. פועלת רק באזור המרכז )נתניהא

 פרטים ליצירת קשר:

 more@shlomit.org.il 8289301-050מנהלת פרויקטים אגף תכניות מיוחדות  –מור 

 anat@shlomit.org.il   8884454-050מנהלת אגף תכניות מיוחדות  –ענת 

 שמעיה

 מענים שונים לאנשים עם מוגבלות במגזר הדתי והחרדי.

 , המוסד לביטוח לאומי.אגף השיקום – משרד הרווחהמימון ממשלתי: 

 פירוט התכניות:

בתפקוד  ASDב'שמעיה' מספקת הכשרה לעבודה, השמה וליווי לאנשים עם  תוכנית "קדימה לעבודה"
. התוכנית מתקיימת באזור המרכז והצפון ומתרחבת לאזורים 18-67גבוה מהמגזר החרדי והדתי מגילאי 

 נוספים וממומנת ע"י משרד הרווחה או הביטוח לאומי.

 פרטים ליצירת קשר:

leha@shmaya.org.il 

03-6486020 

 שק"ל

 עמותה המספקת שירותי דיור תעסוקה ופנאי לאנשים על רצף האוטיסטי בתפקוד גבוה.

 משרד הרווחה, המוסד לביטוח לאומי.מימון ממשלתי: 

 פירוט התכניות:

 דיירים במערך הדיור. 60-כרגע ישנם כ -דיור  .1

 מועסקים. 100 -כ  -תעסוקה  .2

 משתתפים בחוגים ובתוכניות הפנאי.  100 -כ - פנאי .3
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 פרטים ליצירת קשר:

 netanelm@shekel.org.il  6488709-054נתנאל מילר  

 תעסוקה -תלמים 

"תלמים" הינה חווה חקלאית שיקומית שהוקמה בקיבוץ מגידו ע"מ לתת מענה תעסוקתי לאנשים בעלי 

התפתחותית ולאנשים על רצף האוטיזם. בחווה שינם מגוון ענפי חקלאות ובנייה מוגבלות שכלית 

אקולוגית המאפשרים לחברים בחירה בין עיסוקים, אנו שמים דגש על העשרת הידע המקצועי ושימוש 

 במגוון תמיכות )רגשית, חברתית ותפקודית( כאמצעי להעצמה אישית של החברים בחווה.

 בחלק מהתוכניות -המשרד הרווחמימון ממשלתי: 

 פירוט התכניות:

+, היקף 21אנשים עם מש"ה ואנשים בספקטרום האוטיסטי.  -קהל יעד רכיבה טיפולית: .1
 ארגון וקרנות. -תלמים תעסוקה, קיבוץ מגידו. מימון -שעה בשבוע. אזור גאוגרפי -הפעילות

טיסטי. אנשים עם מש"ה ואנשים בספקטרום האו -: קהל יעדטיפול באמצעות בעלי חיים .2
ארגון בשיתוף עם  -תלמים תעסוקה, מימון -שעה בשבוע ,מיקום -+, היקף פעילות21

 המסגרת שממנה מגיע המשתתף.

לפי  -+, אנשים עם מש"ה ואנשים בספקטרום האוטיסטי21 -: קהל יעדלימודים אקדמיים .3
ת, קורס יסודות החקלאו -רמת תפקוד ורצון המשתתפים. עד היום התקיימו הקורסים הבאים

תחנת רדיו, תלמים תעסוקה, מכללת עמק יזרעאל. היקף  -קורס רדיו וקורס צילום. מיקום
ארגון וקרנות, בחודש מרץ הקרוב יפתח קורס צילום חדש  -תלוי בקורס עצמו, מימון -פעילות

 במכללת עמק יזרעאל.

: מרפאה בעיסוק מבצעת הערכה תעסוקה ותעסוקה בשוק החופשי .4
 -חבר ולפי ההערכה ולפי רצונו הוא משתלב בעבודות שיש בחווהתפקודית/תעסוקתית לכל 

משלבים את  -גן ירק, דיר, בניה אקולוגית, יצירה, הידרופוניקה ועוד. תעסוקה נתמכת
קבוצת  -החברים בתעסוקה בשוק החופש לפי רמת תפקוד ורצונו האישי. קבוצת הכשרה

מלווים כל הזמן ע"י מדריכה של חברים שעובדים בשוק החופשי לדוגמא במפעלים אך הם 
מטעם המסגרת. יש לציין שבמסגרת ישנה רכזת תעסוקה נתמכת שתפקידה לאתר 

 .לפי אבחון משרד התמ"ת -מקומות עבודה וללוות את החברים במקומות העבודות. שכר

 פרטים ליצירת קשר:

 tlamim.tasuka@gmail.com 2288367-054 
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 סוף חוברת ארגונים
 

ידי הארגונים אשר ענו לקול הקורא לארגונים לקראת ערבי החשיפה שהתקיימו -כל החומרים בחוברת הוזנו על
. קיימים שירותים שלא השתתפו בערבי החשיפה ויש להתעדכן מעת לעת גם בארגונים וגם 2016בדצמבר 

 ידי הארגונים השונים ואופן המימון.-ם עלבשירותים המוצעי

 ט.ל.ח.

 


