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משפחות יקרות שלום,

השנה החולפת הייתה לא הייתה פשוטה עבור אף אחד מאתנו, על אחת 
כמה וכמה עבורכם, אנשים מיוחדים עם צרכים מיוחדים ובני משפחותיכם 
לכם  מורכבת  כולנו   על  ולעיתים מקשה  הבירוקרטיה שקיימת  היקרים. 
פשוטה.  לא  כך  שגם  יומיומית,  התמודדות  עליכם  וגוזרת  יותר  הרבה 

חובתנו כרשות לעזור לכם ככל הניתן ולהעניק את השירות הטוב ביותר.

יחסית לממוצע בישראל, בגוש עציון יש מספר גבוה יותר של משפחות עם 
ילדים/בוגרים עם צרכים מיוחדים ומושם דגש מיוחד על שילובם בחברה 
ילדיהן להתחנך  ובקהילה. לא בכדי בוחרות משפחות רבות לשלוח את 

ולחיות כאן אצלנו. 

הנהלת המועצה וחברי המליאה שמו להם למטרה לעלות מדרגה נוספת 
שמואלי,  חגי  המועצה  חברי  כשנתיים  מזה  הצמי"ד.  אוכלוסיות  בתחום 
לשעבר(  מועצה  )חבר  גולדשמיד  יאיר  פקטור,  אילנה  פרומר,  אלחנן 
אנו  מיוחדים בה  צרכים  וועדת  יפה שטרית מקיימים  ומנכ"לית המועצה 
מקדמים את הנושא. השנה ייסדנו תפקיד חדש במועצה- מנהלת תחום 
צרכים מיוחדים במשרה מלאה, אליו נבחרה ריקי מוכתר-שרעבי. בהובלתה 
ולבני  לכם  המותאמים  ומיוחדים  חדשים  ומענים  תהליכים  מקדמים  אנו 

משפחותיכם. 

ההתמודדות  והקלת  המידע  הנגשת  השירות,  לשיפור  מאמצינו  במסגרת 
עם  לאוכלוסייה  ומידע  זכויות  המרכזת  חוברת  עבורכם  הכנו  היומיומית 
צרכים מיוחדים וכן ריכזנו את השירותים השונים הניתנים כיום בתחום בגוש 

עציון. אנו מזמינים אתכם לעיין ולקרוא חוברת זו ולפנות אלינו בכל שאלה.

אנחנו כאן למענכם ונשמח לעמוד לשירותכם.

בברכה ובהערכה,
שלמה נאמן
ראש המועצה

תושבים ומשפחות יקרות, 

בהתאם לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות שנחקק בישראל בשנת 
1998, זכויותיהם של אנשים עם מוגבלויות מושתתות על ההכרה בעקרון 
השוויון, ההכרה בערך האדם שנברא בצלם, ועקרון כבוד הבריות. מטרתו 
של החוק להגן על כבודו וחירותו של אדם עם מוגבלות, לעגן את זכותו 
הולם  מענה  מתן  תוך  החיים,  תחומי  בכל  ופעילה  שוויונית  להשתתפות 

לצרכיו המיוחדים. 

עבורכם  המידע  הנגשת  כי  מאמינים  עציון,  בגוש  האזורית  במועצה  אנו, 
עם  והכרות  זכויות  מיצוי  של  בתהליכים  רבות,  פעמים  להקל,  יכולה 
רבים  ממשלתיים  גורמים  ישנם  כיום  לסייע.  שיכולים  קיימים  שירותים 
לביטוח  המוסד   – מיוחדים  צרכים  עם  לאנשים  זכויות  במתן  שעוסקים 
החינוך,  משרד  החברתיים,  והשירותים  הרווחה  העבודה,  משרד  לאומי, 
משרד הבריאות, משרד התחבורה, רשות המיסים ועוד. אנו מודעים לכך 
שתהליכי מיצוי הזכויות לעתים מסורבלים, ממושכים ומעוררים לא פעם 

תסכול, כעס ואכזבה. אנו כאן עבורכם לייעוץ, הכוונה וליווי . 

במידת  מסוימת.  מוגבלות  על  דגש  ואינו שם  כללי,  הינו  בחוברת  המידע 
על  והגורם האחראי  הנושא  לפי  בהפניות  ולהיעזר  להמשיך  ניתן  הצורך 
השרות. כמו כן, המידע המובא בחוברת כפוף לשינויים, בהתאם להנחיות 

וחקיקה. 

כולה מתמודדת עם אתגרים חברתיים, כלכליים,  בימים אלו, כשהחברה 
פוליטיים ואחרים, ברור לנו שניצבים בפני משפחות עם ילדים/בוגרים עם 

צרכים מיוחדים אתגרים נוספים, אחרים ומורכבים יותר.

מירב  את  ונעשה  ובעיה  שאלה  בכל  אלינו  לפנות  אתכם  מזמינים  אנו 
המאמצים לסייע. 

בברכה,
ריקי מוכתר-שרעבי 
מנהלת תחום אוכלוסיות עם צרכים מיוחדים 
rikim@gush-etzion.org | 02-9959423
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עם כניסתם לתפקיד בשנת 2019 העלו חברי מליאת גוש עציון את הצורך 
נוער  ילדים,  והרווחה של  בוועדה מיוחדת שתעסוק ותקדם את הטיפול 

ובוגרים עם צרכים מיוחדים. 
ובפתרון  נוספים  שירותים  בפיתוח  ודנה  לחודש  אחת  מתכנסת  הוועדה 

בעיות שעולות מעת לעת.
ניתן להעלות נושאים לדיון בוועדה בפניה לריקי מוכתר שרעבי.



מועצה אזורית גוש עציון | 7

תביעת נכות, 
זכויות והטבות

פרטי קשר
גוש עציון

ריקי מוכתר שרעבי - 
מנהלת תחום אוכלוסיות עם צרכים מיוחדים 

rikim@gush-etzion.org | 02-9959423

יהודית עמיחי - סגנית מינהל חינוך והסעות
 judita@gush-etzion.org.il | 02-9939942

ידידה שרון - רכזת חינוך מיוחד
yedida@gush-etzion.org.il | 02-9939949

עו”ס אלה גרשון - רכזת תחום 
צרכים מיוחדים ויישובי מערב גוש עציון
ella@gush-etzion.org.il | 02-9939938

יישובי מזרח גוש עציון - עו"ס שרה ברהנו
 sarab@gush-etzion.org.il | 02-9959428

ישוב בת עין - עו"ס שירה זגדון
shiraz@gush-etzion.org.il | 02-9939943

אביגיל דוידי - מנהלת
shapach@gush-etzion.org.il | 02-9939945

שגיא וסרמן
sagiw@gush-etzion.org.il | 02-9959427

יהודית זיכר - רכזת צמי”ד 
ysicher@gmail.com | 054-8189352

לשכת מנכ"לית

baitisraeli.co.il                          מועצה אזורית גוש עציון

ריקי מוכתר שרעבי - 
מנהלת תחום אוכלוסיות עם צרכים מיוחדים 

rikim@gush-etzion.org | 02-9959423
יהודית עמיחי - סגנית מינהל חינוך והסעות

 judita@gush-etzion.org.il | 02-9939942
ידידה שרון - רכזת חינוך מיוחד

yedida@gush-etzion.org.il | 02-9939949
עו”ס אלה גרשון - רכזת תחום 

צרכים מיוחדים ויישובי מערב גוש עציון
ella@gush-etzion.org.il | 02-9939938

יישובי מזרח גוש עציון - עו"ס שרה ברהנו
 sarab@gush-etzion.org.il | 02-9959428

ישוב בת עין - עו"ס שירה זגדון
shiraz@gush-etzion.org.il | 02-9939943

www.matnasetzion.com                          מתנ״ס גוש עציון

אגף החינוך

אגף לשירותים 
חברתיים

שרות פסיכולוגי 
חינוכי

ממונה נגישות 
השירות



מועצה אזורית גוש עציון | 89 | זכויות ומידע לאוכלוסייה עם צרכים מיוחדים

ת
טבו

ה
ת ו

ת, זכויו
ת נכו

תביע
ת
בו

ט
ה
 ו
ת
יו
כו

 ז
ת,

כו
 נ

ת
יע

תב

אם ברצונכם להגיש למוסד לביטוח לאומי תביעה בנושא נכות )כגון נכות 
כללית, נכות מעבודה, שירותים מיוחדים  או ילד נכה( ניתן להגישה באופן 
עצמאי, עם עזרה ללא תשלום מגופים וארגונים שונים או בליווי מקצועי 

בתשלום. 

הגשת תביעה באופן עצמאי
לגורם  בפנייה  צורך  ללא  עצמאי,  באופן  לפעול  ניתן  התהליכים  במרבית 

שלישי.
באתר המוסד לביטוח לאומי, קיים מידע מפורט לגבי ההליכים והטפסים 
ניתן לפנות למרכזי  וסרטוני הדרכה שונים. בנוסף,  הנדרשים, מחשבונים 

"יד מכוונת" בהם ניתן לקבל יעוץ והכוונה, ללא תשלום. 

הגשת תביעה בליווי מקצועי בתשלום
אם, למרות זאת, תרצו לקבל ליווי מקצועי בתשלום, ישנן הגבלות על שכר 
הטרחה שניתן לגבות מכם. שימו לב: הסיוע המקצועי אינו חייב להינתן 

בהכרח על-ידי עורך דין.

הגשת ערר
להגיש  יכולים  תביעתם,  לגבי  שניתנה  רצון מההחלטה  מי שאינם שבעי 

ערעור למוסד לביטוח לאומי.

גמלת ילד נכה 
גמלה לילד נכה משולמת ע"י המוסד לביטוח לאומי לילדים בגילאים שבין 
91 ימים ל-18 שנים ו-3 חודשים, בהתאם לליקויים השונים ומידת התלות 

של הילדים בזולת.

לילדים עם ליקוי שמיעה, ילדים עם תסמונת דאון ובמקרים מסוימים ילדים 
המקבלים טיפול ממושך בבית חולים, הזכאות לגמלה מתחילה כבר מיום 

הלידה.
אם הלקות עדיין תהיה קיימת כאשר הילד יגיע לגיל 18, ייתכן שתאושר לו 
זכאות לקצבת נכות והטבות נלוות, בהתאם לקביעת נכות רפואית וקביעת 

דרגת אי כושר )ראו פירוט בהמשך(.
הזכאות עשויה להיקבע לתקופה זמנית, בהתאם לנסיבות ולסוג הלקות. 
אם נקבעה נכות זמנית, לקראת תום התקופה המוסד לביטוח לאומי יבקש 

חומר רפואי עדכני ויזמן לוועדה רפואית נוספת.

שיעורי הגמלה
יחיד מלאה שסכומה  נכה מחושבים באחוזים מגמלת  ילד  שיעורי גמלת 
 )188% או   ,100%  ,50%( הגמלה  שיעורי   .)2020 לשנת  )נכון   ₪  2,229
בעזרת  תלותו  מידת  הילד,  של  רמת התפקוד  על-פי  היתר,  בין  נקבעים, 

הזולת וטיפולים רפואיים שהוא זקוק להם.
ילד עם יותר מלקות אחת המזכה בגמלה יהיה זכאי לגמלה בשיעור הגבוה 
יותר מבין הזכאויות. עם זאת, מי שנקבעו לו 3 עילות זכאות שכל אחת מהן 

מזכה בקצבה בשיעור של 50%, יהיה זכאי לקצבה בשיעור של 100%.

תביעת נכות, 
זכויות והטבות

 בשאלות, בירורים שונים 
ומידע נוסף ניתן לפנות:

לאגף לשירותים חברתיים במועצה

 למוקד הארצי של המוסד לביטוח לאומי: 
בטלפון 6050* או 04-8812345 

 למרכזי "יד מכוונת" )טלפון 2496*( הפועלים 
מטעם המוסד לביטוח לאומי בהם ניתן לקבל ייעוץ והכוונה 

 חינם בהגשת התביעה ובהכנות לוועדה הרפואית 
)כולל ועדה רפואית לעררים(. 
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התהליך:
יש להגיש את התביעה לגמלה בביטוח לאומי.

לאחר הגשת התביעה, יוחלט אם ניתן לקבוע את אחוזי הנכות ללא נוכחות 
הילד. אם לאחר הגשת התביעה הוחלט כי יש צורך בבדיקה של הילד, 

יישלח לכם זימון לוועדה רפואית, בהתאם לגיל ילדכם. 
החלטת הוועדה תשלח אליכם בתוך 45 ימים מיום שהתקבלה התביעה 

עם כל המסמכים הרלוונטיים. 
אם נקבעה נכות זמנית, לקראת תום התקופה המוסד לביטוח לאומי יבקש 

חומר רפואי עדכני ויזמן לוועדה רפואית נוספת.
אם הזכאות אושרה, הגמלה תשולם מהחודש שבו הוגשה התביעה.

תשלום רטרואקטיבי < ייתכן תשלום רטרואקטיבי עד לתקופה של שנה 
לאומי. התשלום  בביטוח  המפורטים  התנאים  לפי  התביעה,  הגשת  לפני 
הרטרואקטיבי אינו ניתן אוטומטית ורצוי לבקשו בעת הגשת התביעה.                                                                                                           
הגשת ערר < ניתן להגיש ערר על ההחלטה )תוך 90 יום( ועל ועדת הערר 

)תוך 60 יום(. 
תביעה חוזרת < ניתן להגיש כעבור 6 חודשים, או אם חלה החמרה במצב 

הבריאותי - ללא תקופת המתנה.  
בביצוע  לעזרה  זקוק   )3 גיל  )מעל  ילדכם  אם   > תלות  לבדיקת  בקשה 
מקבל  שהוא  הגמלה  ושיעור  גילו  מבני  החורג  באופן  היום-יום  פעולות 
נקבע ללא התייחסות לנושא התלות בזולת, תוכלו להגיש בקשה לבדיקת 

תלות. את הבקשה ניתן להגיש כבר בגיל שנתיים ו-10 חודשים.

בוגרים עם צרכים מיוחדים – מעל גיל 18

כאשר ילדים עם צרכים מיוחדים מגיעים לגיל 18 הם הופכים לבוגרים ע"פ 
חוק, אבל לא בהכרח לעצמאים, והטיפול בהם ע"י הוריהם עשוי להמשך 

ברמה יום יומית.
יש כמה שינויים במעמדם החוקי שחשוב להכיר: 

אפוטרופסות וחלופות
הופך  מיוחדים  צרכים  עם  ילד  שהיה  מי   ,18 בגיל 
בכל  החלטות  לקבל  הזכות  עם  עצמאי  לצעיר 
הצעיר  של  מצבו  לעיתים  זאת,  עם  חייו.  תחומי 
את  כאפוטרופסו.  לשמש  ימשיכו  הוריו  כי  מחייב 

ההכנות לכך רצוי לערוך לפני גיל 18.
אם בגיל 18 צפוי כי הילד לא יהיה מסוגל לדאוג לעניינו, רצוי להגיש   ×
בקשה בכתב לבית המשפט לענייני משפחה, למינוי הוריו כאפוטרופוס. 

פעולות האפוטרופוס הן תחת פיקוח האפוטרופוס הכללי.
המשפטית,  כשרותו  של  שלילה  מחייבת  אינה  הילד  מוגבלות  ×  אם 

קיימות שתי חלופות לאפוטרופוס:
<  הוריו ימונו כ"תומכי החלטות" - מינוי שבמסגרתו יסייעו לו בקבלת   

החלטות ובביצוע פעולות משפטיות.
<  הצעיר והוריו יחתמו על "ייפוי כוח מתמשך" - מסמך משפטי שמעניק   
להורים את הזכות לקבל החלטות במקום הבגיר, בנושאים מסוימים, 

אם לא יוכל לעשות זאת בעצמו בעתיד.  

בנושא הליך 

האפוטרופסות

יש לפנות לאגף 

לשירותים חברתיים 

במועצה
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קצבאות וגמלאות
החל מגיל 18 ו-3 חודשים, הורים לילד עם צרכים מיוחדים מפסיקים לקבל 
גמלת ילד נכה עבורו מביטוח לאומי. הצעיר עשוי להיות זכאי לקצבת נכות, 

לקצבת שירותים מיוחדים או להמשיך לקבל גמלת ניידות.

קצבת נכות
ניתן להגיש תביעה לקצבת נכות החל מגיל 18, והיא מחליפה את גמלת 
ילד נכה. לאחר הגשת התביעה, מקבלים זימון לוועדה שתקבע את אחוזי 
או  נפשית  מוגבלות  )כגון  קשה  מוגבלות  או  במחלה  הרפואית.  הנכות 
שכלית(, ייתכן טיפול במסלול מהיר בתביעה, ללא זימון לוועדה. אם נקבעו 
די אחוזי נכות רפואית, פקיד התביעות יקבע מהי דרגת האי כושר, שעל 

פיה משולמת קצבת הנכות.
במקרה שנדרשת עזרה של אדם אחר בפעולות היום יום, ניתן להגיש גם 

תביעה לקצבת שירותים מיוחדים.

קצבת שירותים מיוחדים 
לבוגרים  הזכאות,  לתנאי  בהתאם  משולמת,  מיוחדים  שירותים  קצבת 
הזקוקים לעזרה רבה של אדם אחר בפעולות היום יום: הלבשה, האכלה, 

היגיינה אישית וכיוצ"ב.
ומשולמת  בזולת  התלות  ורמת  התפקוד  רמת  על-פי  נקבעת  הקצבה 
ניתנת  לא  מיוחדים  שירותים  קצבת  כללית.  נכות  לקצבת  נוסף  בדר"כ 
למי שמקבלים הטבות במסגרת גמלת ניידות, אלא אם כן ועדה רפואית 
של משרד הבריאות קבעה להם מוגבלות בניידות בשיעור של 100%, או 
למיטה.                                                                    מרותקים  או שהם  בו  ומשתמשים  גלגלים  לכיסא  זקוקים  שהם 
נכים השוהים במוסד שניתנים בו שירותי רפואה, סיעוד או שיקום, אינם 

זכאים לקצבת שירותים מיוחדים.

גמלת ניידות
לביטוח  המוסד  על-ידי  המוענקות  הטבות  של  שורה  היא  ניידות  גמלת 

לאומי לאדם הפגוע בגפיים התחתונות. 
בין ההטבות: הלוואה עומדת למימון מסים לרכב חדש, הלוואות למימון 
רכב לנכה ואביזרים לרכב, קצבת ניידות חודשית ולימודי נהיגה )מגיל 17 

ומעלה(.

לקבלת הגמלה, יש להגיש ללשכת הבריאות המחוזית בקשה לבדיקה של 
ועדה רפואית לקביעת מוגבלות בניידות.

מתמודדי נפש 
שירותי סל השיקום למתמודדי נפש נמצאים באחריות משרד הבריאות. 
זכאי סל שיקום הינו תושב ישראל מגיל 18 ומעלה, שמתקיימים לגביו שני 

התנאים הבאים:
הוכרו לו לפחות 40% נכות רפואית על רקע נפשי, בהתאם לתקנות × 

הביטוח הלאומי.
ועדת השיקום האזורית אישרה לו את קבלת שירותי סל השיקום.× 

לכל זכאי מותאם סל שיקום אישי, היכול לכלול אחד או יותר מהשירותים 
הבאים:

)מועדון תעסוקתי או מפעל מוגן(,  תעסוקה מוגנת   > בתחום התעסוקה 
תעסוקה נתמכת, תמיכה וליווי שיקומי בפתיחת עסק ועוד.

ניתן  לאומי,  לביטוח  המוסד  מטעם  מקצועי  לשיקום  הזכאות  במסגרת 
לקבל הפניה לאבחון מקצועי, ולמי שנמצא מתאים ייתכן גם סיוע במימון 

לימודים.
בתחום הדיור < דיור מוגן )מסגרות מגורים מוגנות בקהילה(, סיוע בהמשך 
פרטניים  למגורים  סיוע  סומך(,  או  )חונך  הזכאי  המשפחה/  בבית  דיור 

בקהילה )רכישת ציוד ראשוני(
בתחומים נוספים < מתאם טיפול המסייע בהתאמת סל השיקום ומימושו, 
סיוע בהשלמת השכלה חונכות לסטודנטים )השכלה אקדמאית נתמכת(, 

מועדונים חברתיים, טיפולי שיניים ועוד.

5400*יש לפנות למשרד הבריאות:למידע ופרטים נוספים
www.health.gov.il



מועצה אזורית גוש עציון | 1415 | זכויות ומידע לאוכלוסייה עם צרכים מיוחדים

ת
טבו

ה
ת ו

ת, זכויו
ת נכו

תביע
ת
בו

ט
ה
 ו
ת
יו
כו

 ז
ת,

כו
 נ

ת
יע

תב

הטבות נלוות וזכויות למקבלי גמלת נכות

תעודת נכה
תעודת נכה ניתנת למקבלי קצבאות נכות )ובמקרים מסוימים גם כשלא 
בין  כוללות,  התעודה  למחזיקי  הניתנות  ההטבות  בפועל(.  קצבה  ניתנת 

היתר, הנחה באוטובוסים, ברכבת, בכניסה למוזאונים ואתרים.
גביהן  על  ונוסף  הזכאיות  לאוכלוסיות  הותאמו  הנכה  תעודות  בנוסף, 
ופטור  בתור  מהמתנה  "פטור  או  מלווה"  עבור  מתשלום  "פטור  הכיתוב 

מתשלום עבור מלווה", ללא פירוט של סוג המוגבלות או היקפה. 

 תג חניה לנכה ואגרת רישוי מופחתת 
לרכב עם תג חניה לנכה

את הבקשה לקבלת תג חניה לנכה יכול להגיש מי שסובל 
ממחלה שבגינה הוא מתקשה בהליכה, תנועותיו מסוכנות 
לבריאותו או שהוא מרותק לביתו, בהתאם לדוחות רפואיים 
עדכניים. בנוסף, מקבלי קצבת ילד נכה בגין אוטיזם, שתנועת 
ילדם בלי רכב עלולה לערער את מצבו הבריאותי ובוגר מעל 

גיל 18 שנקבעו לו לפחות 60% אחוזי נכות, והתניידותו בלי 
רכב עלולה לערער את מצבו הבריאותי.

הרכב יכול להירשם על שמם של הורים לילד נכה.       

                                                         

הנחות בתשלום חשבונות

הנחה בארנונה
 33% של  לגובה  עד  להנחה  זכאים  נכה  ילד  גמלת  המקבל  לילד  הורים 
הורים  גם  זכאים  מדירתם.  מ"ר   100 של  שטח  עבור  הארנונה  מתשלום 
לבוגר המתגורר עימם בבית ומקבל קצבת נכות )אי כושר השתכרות מעל 
75%(, בתנאי שקיבל בעבר גמלת ילד נכה. המוסד לביטוח לאומי מעביר 

למועצה אחת לשנה דוח רשימת הזכאים.  

למר משה גולדשטיין, טל' 02-9939924מחלקת גביית ארנונה במועצה, לפרטים נוספים ניתן לפנות לאגף הגזברות, 

                                                                      
הטבה בחשבון המים

מקבלי גמלת ילד נכה, קצבת נכות, קצבת שירותים מיוחדים וגמלת ניידות 
זכאים להטבה בחשבון המים.

המוסד לביטוח לאומי מודיע בכתב לזכאים על זכאותם להטבה, וכי מימוש 
שהם  המים  ולספק  המים  לרשות  פרטיהם  בהעברת  מותנה  הזכאות 
ניתן לברר אם מופיעים ברשימת הזכאים באמצעות  מתגוררים בתחומו. 

פניה אל ספק המים היישובי באזור המגורים. 

הנחה בחשבון חשמל
הורים לילד המקבל גמלת ילד נכה, זכאים להנחה בתשלום חשבון החשמל 

בכל אחד מהמקרים הבאים:
ילד המקבל גמלת ילד נכה בשל הצורך בטיפול רפואי מיוחד× 
ילד מגיל 3 ומעלה הזכאי לגמלת ילד נכה בשל תלותו בעזרת הזולת × 

בביצוע פעולות היום-יום
ילד שעונה על תנאי הזכאות ואינו מקבל גמלת ילד נכה כי הוא שוהה × 

אצל משפחת אומנה
הורים שילדם מקבל קצבת שירותים מיוחדים× 

 
המוסד לביטוח לאומי מעביר מדי חודש לחברת החשמל קובץ מעודכן ובו 

שמות הזכאים. בנוסף, שולח המוסד לכל זכאי הודעה בדבר זכאותו.

לפרטים נוספים

ניתן לפנות 

למשרד התחבורה:

 1-222-56-78 

או 5678* 
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הנחה בשירותי בזק
להנחות  זכאים   100% של  בשיעור  נכה  ילד  לגמלת  הזכאי  לילד  הורים 
בשירותי הטלפון של "בזק". ההנחות ניתנות עבור התקנה והעתקה של 

מכשיר הטלפון ובתשלום החודשי. 

פטור מתשלומים בקופות החולים
מקבלי גמלת ילד נכה פטורים מתשלום השתתפות עצמית עבור שירותים 
בקופות  חוץ(  מרפאות  מכונים,  מקצועי,  רופא  )לדוג'  שונים  רפואיים 
החולים. הפטור עבור השירותים ניתן באופן אוטומטי, בהתאם לרשימות 

המועברות מהמוסד לביטוח לאומי לקופות החולים.

העסקת עובד זר לטיפול בילד/בוגר נכה
משפחות המקבלות גמלת ילד נכה, או אדם בוגר עם 
מיוחדים,  שירותים  לקצבת  שזכאי  מיוחדים  צרכים 

זכאים במקרים מסוימים, להעסיק עובד זר לצורך טיפול 
בילד. היתר ההעסקה ניתן ל-3 שנים.

מימון ציוד ואביזרים רפואיים
זכאים, ×  ילדים  והליכה:  ניידות 

משרד  של  בקריטריונים  העומדים 
הבריאות,  למימון מלא של מכשירי ניידות 

עד  וטיולונים  ידניים  גלגלים  כסאות  ביניהם 
כן, משרד  כמו   .21 גיל  עד  ולעמידונים   ;18 גיל 

הבריאות משתתף במימון מכשירי הליכה, נעליים רפואיות, תותבות 
גפיים, בהשתתפות של 75% מעלות המכשיר.

שמיעה, ראייה ותקשורת: משרד הבריאות משתתף במימון מכשירי × 
שיקום כגון מכשירי שמיעה או ראייה לילדים ובוגרים, בהשתתפות של 

75% מעלות המכשיר.                                                                             
בנוסף, משקפי ראייה ומכשירי שמיעה בתשלום סמלי מטעם "עמותת 
ראייה/  בירושלים המספקת משקפי  סנטר"  אופטיקל  משכן הראייה 

מכשירי שמיעה לאוכלוסיות זכאים.
fondation-optical-center.org.ilפרטים נוספים באתר העמותה

טיפולי שיניים 
מרפאות שיניים המתמחות בטיפולים לאנשים בוגרים עם מוגבלויות שונות 
מיוחדות  התאמות  פיזית,  הנגשה  עם  שיניים  טיפולי  קבלת  מאפשרות 
ניתנים  הטיפולים  המוגבלות.  לסוג  בהתאם  מגוונים  תקשורת  ואמצעי 
מטעם מינהל מוגבלויות במשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים 

בחינם, או בתשלום מופחת , בהתאם לעמידה בקריטריונים.

 מרפאות שיניים באזור ירושלים
 הנותנות את השירות:

 אלווין < רח' הנרייטה סולד 20, ירושלים
  טל': 02-6310703 / 02-5718775

Elvin@keren30-den.org.il

 שיח סוד < רח' ירמיהו 31, ירושלים
 טל': 02-5828725 / 02-6401520 
seeachs@keren30-den.org.il

 ידידה < מעלה החמישה
02-5791569 / 02-5796374 

Yedida@keren30-den.org.il

פרטים נוספים

באתר ביטוח לאומי 

www.btl.gov.il

www.health.gov.ilבאתר משרד הבריאותפרטים נוספים או מסגרות חנ"מ.ברכישת מכשיר ניתן דרך קופ"ח לאישור השתתפות פניה ראשונית בבקשה 
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מעון יום שיקומי
עם  פעוטות  עבור  מיועדים  שיקומיים  יום  מעונות 
צרכים מיוחדים שגילם עד 3 שנים. פעוטות עם צרכים 

מיוחדים עשויים גם להשתלב עם סיוע במעון יום או 
משפחתון רגיל, המוכר ע"י משרד העבודה, הרווחה 
והשירותים החברתיים. )מידע נוסף ראה בעמוד 26(

 גמלת הבטחת הכנסה להורה המטפל
בילד/בוגר חולה הזקוק להשגחה מתמדת

התייצבות  הוא  הכנסה  הבטחת  לגמלת  הזכאות  מתנאי  אחד  ככלל, 
בשירות התעסוקה. עם זאת, ישנם מקרים בהם ניתן לקבל פטור מהחובה 
להתייצב בשירות התעסוקה לצורך קבלת הבטחת הכנסה. בעת הגשת 
הנסיבות  את  לציין  יש  לאומי,  בביטוח  הכנסה  לגמלת הבטחת  התביעה 

שבגינן מבקשים את הפטור מההתייצבות. 

נקודות זיכוי ממס הכנסה בעד ילד או בוגר עם מוגבלות
מס הכנסה מעניק 2 נקודות זיכוי להורים לילד )ובוגר מעל גיל 18,בהתאם 
לתנאי הזכאות( המוגדר "נטול יכולת". חשוב לדעת כי הזכאות כוללת גם 
את כל מי שעבר ועדת זכאות ואפיון ונמצא זכאי לשירותי חינוך מיוחדים. 

ניתן לקבל החזרי מס רטרואקטיבית עד ל- 6 שנים. 

ימי מחלה 
עובד )שעובד לפחות שנה אצל אותו מעסיק( שהוא הורה או אפוטרופוס 
לילד או בוגר עם מוגבלות )פיסית, נפשית או שכלית( קבועה, זכאי להיעדר 
 36 עד  מסוימים  )ובמקרים  בשנה  ימים   18 לילדו  אישי  סיוע  מתן  לצורך 
ימים( על חשבון ימי המחלה או ימי החופשה שלו, ובנוסף עד 52 שעות 

משכרו.  ינוכו  שלא  שעות(,   104 עד  מסוימים  )ובמקרים  בשנה  היעדרות 
במהלך ימי ההיעדרות זכאי העובד לקבל דמי מחלה החל מהיום הראשון 

להיעדרותו.

מסייע אישי/חונך
ניתן לקבל, ע"פ עמידה בקריטריונים, שעות חונכות 

או טיפול אישי בבית במקרים הבאים:
בוגרים עם אוטיזם× 
צעירים עם נכות פיסית או מוגבלות חושית )עד גיל 21(× 
אנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית× 

נופשונים ונופשון הקלה
מינהל  ע"י  המוכרים  מוגבלות,  עם  לילדים  נופש  מסגרת  הינו  נופשון 
בית  בפנימייה,  המתקיימת  והרווחה,   העבודה  משרד  של  מוגבלויות 
הארחה או מלון. במסגרת הנופשון נערכות פעילויות חינוכיות ופעילויות 
בילוי ונופש. הנופשון מאפשר לילדים ליהנות ממסגרת חברתית שיקומית 

ולהורים לצאת לחופשה )הפגה( או למלא אחר כל צורך משפחתי אחר.

נופשון הקלה < נותן מענה לצורך בהקלה על הורי 
ילדים עם מוגבלות, במסגרתו ילדים עם מוגבלות 
מבלים מספר ימים במשפחה מארחת, המקבלת 

הדרכה כיצד לטפל בהם בזמן אירוחם. 

לפרטים נוספים 

ניתן לפנות

 לאגף לשירותים 

חברתיים במועצה

לפרטים נוספים 
ניתן לפנות לאגף 

לשירותים חברתיים 
במועצה

לפרטים נוספים 

ניתן לפנות לאגף 

לשירותים חברתיים 

במועצה
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 משיכת כספים מתכנית "חיסכון לכל ילד"
לפני גיל 18 בשל מצבו הרפואי של הילד                          

הכספים  את  למשוך  רשאים  קשה,  רפואי  במצב  הנמצא  ילד  של  הוריו 
גיל 18. משיכת  ילד" גם לפני שיגיע  שנחסכו עבורו בתכנית "חיסכון לכל 
הכספים תתאפשר רק אם הכספים דרושים למימון צרכיו הרפואיים של 

הילד והיא מותנית באישור של רופא מטעם המוסד לביטוח לאומי. 

דיור )לבוגרים מעל גיל 21( 
קיימות מסגרות דיור שונות לאדם בוגר עם צרכים מיוחדים:                                                  

במסגרת ×  האדם,  של  ותפקודו  ליכולותיו  בכפוף   > עצמאיים  מגורים 
זו האדם זכאי לקבל הקלות והטבות בהתאם לעמידה בקריטריונים 
)לדוג' סיוע בשכר דירה למקבלי קצבת נכות כללית, לעיוורים ולקויי 
על  עולה  לא  ששכרם  גלגלים  לכיסא  למרותקים  ציבורי  דיור  ראייה, 
השכר הממוצע במשק, דיור נתמך לבני 55-21 שיש להם מוגבלות והם 

מעוניינים לעבור לדיור עצמאי בקהילה(.
המשך מגורים בבית ההורים < במסגרת זו המשפחה זכאית לקבל, × 

והשיכון  הבינוי  ממשרד  כספי  סיוע  בקריטריונים,  לעמידה  בהתאם 
להתאמת הדירה עבור בנם/בתם שמוגבלים בניידות או בתפקוד. 

עבר ×  המיוחדים  הצרכים  עם  שהאדם  לאחר   > שונות  דיור  מסגרות 
ועדת אבחון, ועדת השמה וועדת קבלה, יכול להתגורר במסגרת חוץ 
ביתית: דיור לעצמאיים בקהילה מלווה בתמיכה)עד 6 דיירים(, בתים 
קבוצתיים בקהילה )עד 12 דיירים( הוסטלים )עד 24 דיירים( ומעונות 

פנימייה.
הנכות,  קצבת  באמצעות  נעשה  ביתית  חוץ  דיור  למסגרת  התשלום 
כאשר 80% מקצבת הנכות מועברים למסגרת החוץ ביתית ו- 20% 
נשארים בידי מקבל הקצבה. קצבת שירותים מיוחדים מתבטלת עם 
המעבר למסגרת דיור חוץ ביתי, שכן המסגרת אמורה לספק לדייר את 

כל השירותים שעבורם מיועדת הקצבה. 
לפרטים נוספים 

חברתיים במועצה לאגף לשירותים ניתן לפנות

חינוך



מועצה אזורית גוש עציון | 2223 | זכויות ומידע לאוכלוסייה עם צרכים מיוחדים

חינוך
וך

ינ
ח

ועדת זכאות ואפיון לשירותי חינוך מיוחדים
מתן  הקובעת  חוק,  מתוקף  סטטוטורית,  ועדה  היא  ואפיון  זכאות  ועדת 
זכאות/אי זכאות לשרותי חינוך מיוחדים אפיון מוגבלות ומציינת את רמת 
התפקוד והיקף סל שירותי חינוך מיוחדים של תלמיד עם צרכים מיוחדים. 
נציג  רשות,  נציג  החינוך,  נציג משרד  יו"ר-  ואפיון חברים:  זכאות  בוועדת 
הפיקוח על החנ"מ, פסיכולוג חינוכי מומחה ונציג ארגון ההורים של החינוך 

המיוחד.
לאחר קבלת הזכאות, עומדת הזכות להורים לבחור את סוג המסגרת בה 
כיתת  רגילה,  ילדם את שרותי החינוך המיוחדים: סל אישי בכיתה  יקבל 

חינוך מיוחד בבית ספר רגיל או בית ספר לחינוך מיוחד. 
בהמשך  תתקיים  רגילה,  בכיתה  אישי  בסל  בחרו  ההורים  בהם  מקרים 
/ שעות סיוע( בתוך  / שעות טיפול  ועדת פילוח תמיכות )שעות הוראה 
המסגרת החינוכית, יחד עם ההורים והצוות החינוכי במטרה לקבוע את 

חלוקת הסל בהתאם  לצורכי התלמיד ולזמינות כ"א.
הצרכים  בעל  הילד  את  לשלב  הינה  החינוך  משרד  שמוביל  התפיסה 
המיוחדים במסגרות החינוך הרגיל בקהילה, לפיכך הפניית תלמיד לחינוך 
הרגיל  בחינוך  הטיפול  אפשרויות  כל  שמוצו  לאחר  רק  תיערך  מיוחד 
מיצוי  בוועדת  הגן  או  הספר  בית  של  הכולל  המפקח  לאישור  ובהתאם 
אפשרויות.                                              ראוי להדגיש, כי בכל שלב 
במסלול הלימודי, לכל תלמיד קיימת הזכות והאפשרות למעבר בין מסגרות 
החינוך השונות, כולל השתלבות בחינוך הרגיל בהתאם להתפתחות במצבו 
ובתפקודו, וזאת ע"י פניה חוזרת לוועדת זכאות ואפיון או לוועדת השיבוץ.

שלבי ההליך
הפניית תלמיד לוועדת זכאות ואפיון יכולה להיעשות ע"י הורה, מוסד חינוך 

מוכר, עובד סוציאלי או רשות החינוך המקומית. 
הורים לילדים לפני גיל 3 המעוניינים לשקול התאמת ילדם למסגרת חינוך 

מיוחד מוזמנים לפנות ישירות לרכזת החינוך המיוחד במועצה - 
גב' ידידה שרון.

תלמיד  הפניית  מאי.  עד  נובמבר  בחודשים  פועלות  ואפיון  זכאות  ועדות 
משנת  הינה  הוועדה  תוקף  שנה.  בכל  במרס,  ה-31  עד  תיעשה  לוועדה 
בה  חריגה  ועדה  של  במקרים  למעט  שנים,  לשלוש  הבאה  הלימודים 
יום   14 יש לקבל  לוועדה  זימון  ליישם את ההחלטה באותה השנה.  ניתן 

בתיאום  חריגים,  במקרים  למעט  התכנסותה,  לפני 
הועדה  והחלטת  הדיון  פרוטוקול  ההורים.  עם 

ישלחו להורים במייל בתוך 14 יום מהדיון. על 
 14 בתוך  חוזר  במייל  לועדה  לשלוח  ההורים 
סוג המסגרת בטופס  לגבי  יום את החלטתם 
אליהם  שנשלח   )14 )נספח  ההורים  בחירת 

עם החלטת הוועדה הבחירה תהיה תקפה לכל 
שנת הלימודים העוקבת..

הקריטריונים  פי  על  רק  החינוך  משרד  ידי  על  מאושרת  חריגה  ועדה 
הבאים: עולה חדש המאובחן מארץ המוצא, תלמיד המשתחרר מאשפוז, 
עוזב פנימייה, בעל מוגבלות מורכבת או שפקיד סעד לחוק נוער הגדירו 

כילד בסיכון.

נוהל הפניית ילד לוועדת זכאות ואפיון לצורכי חינוך מיוחד                                                         
לרכזת  יפנה  ואפיון  זכאות  בוועדת  לדיון  בקשה  להגיש  המעוניין  תושב 

החינוך המיוחד במועצה, גב' ידידה שרון.
יעלו בפורטל מוסדות חינוך את  מוסדות החינוך המגישים בקשות לדיון 

המסמכים הבאים:
שאלון הפניה לוועדת זכאות ואפיון× 
לוועדה ×  הראשונה  בפעם  המוגש  )לתלמיד  אפשרויות  מיצוי  טופס 

ממסגרת חינוכית(
מסמך קביל× 

חינוך

חשוב לדעת!
קיימת אפשרות לשינוי 

עד 26.6 ע"י שליחת טופס ההחלטת בחירת ההורים 
בחירת הורים חדש. 
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דו"ח פסיכולוגי× 
דו"ח רפואי / פרא-רפואי× 
בדיקות ראיה / שמיעה עדכניות )לתלמיד הנדון בפעם הראשונה או × 

עבור תלמיד שהבדיקה קשורה ישירות למוגבלותו(
ויתור סודיות של ההורים לוועדה× 
החינוכית ×  המסגרת  ע"י  )ימולא  ראמ"ה  שאלון  תפקוד-  רמת  שאלון 

עבור תלמידים המוגשים בפעם הראשונה(

המוגשים  החומרים  כל  את  החינוכית  מהמסגרת  לידיהם  יקבלו  ההורים 
לפני  יום   14 ושאלון רמת התפקוד  לוועדה  כולל שאלון ההפניה  לוועדה 

הדיון בוועדה.

למעט  שנים,   3 למשך  ניתנת  מיוחד  חינוך  לשירותי  זכאות   > חוזר  דיון 
בלבד.  לשנה אחת  הזכאות  ניתנת  בה  מורכבת  ללקות  מקרה של חשד 
במקרים בהם ההורים יהיו מעוניינים להמשך זכאות באותו סוג מסגרת, 
הדיון יתקיים בוועדה רב מקצועית במסגרת החינוכית בה לומד התלמיד. 
ההורים יחתמו על נספח בו הם מאשרים את קיום וועדה מקוצרת שלא 
אינה  ועדה מקוצרת, הדנה על סמך מסמכים בלבד, הועדה,  בנוכחותם. 
רשאית להחליט על כל שינוי בזכאות הקיימת ובכלל זה על השמתו של 
התלמיד במסגרת שונה מזו שבחרו ההורים. במקרים בהם חברי הוועדה 

רואים בכך צורך, הם רשאים לזמן ועדה מלאה. 
במידה וההורים מעוניינים בשינוי סוג מסגרת, יתקיים דיון בוועדה מלאה 

בה יהיו נוכחים חברי הועדה, ההורים, התלמיד וצוות ביה"ס.
דיון חוזר יכול להיערך גם לפני שעברו 3 שנים, בתנאי שחלפה שנה ממועד 
ההורים,  לבקשת  נקבע:  והדיון  התלמיד,  של  בעניינו  הקודמת  ההחלטה 

ביוזמת מנהל המוסד החינוכי שבו לומד התלמיד,  
שר  ע"י  לכך  שהוכר  ציבורי  ארגון  לבקשת  או 

החינוך.

ועדת השגה < על החלטת ועדת זכאות ואפיון 
ניתן להגיש השגה, תוך 21 יום מקבלת ההודעה 

על ההחלטה. את הזימון יש לקבל שבוע לפני 

ולשנות  ההשגה  את  לקבל  רשאית  ההשגה  ועדת  הועדה.  קיום  תאריך 
את החלטת ועדת הזכאות והאפיון, להחזיר את העניין לוועדת הזכאות 
והאפיון לדיון נוסף או לדחות את ההשגה. הוועדה תיתן את החלטתה תוך 

21 ימים מהיום שבו הוגשה ההשגה.

ועדת שיבוץ לחינוך המיוחד
ובחירת  מיוחדים  חינוך  לשרותי  תלמיד  של  זכאותו  על  ההחלטה  לאחר 
ההורים את סוג המסגרת, מועבר הטיפול לוועדת השיבוץ המשותפת של 
המועצה ומשרד החינוך. השיבוץ ייעשה למסגרת חינוכית מתאימה, קרוב 
אפשרות  נמצאה  ולא  במידה  הילד.  של  המגורים  למקום  האפשר  ככל 
המועצה.  לתחום  מחוץ  הנמצאת  למסגרת  התלמיד  ישובץ  מתאימה, 
חינוך  למסגרת  שיבוץ  הודעות  ויולי.  יוני  בחודשים  פועלות  שיבוץ  ועדות 

הקיץ חודשי  במשך  להורים  נשלחות  .                                                                                             המיוחד 
אם  אך  שיבוץ,  לוועדת  מוזמנים  אינם  ההורים 
שההורים  מסוימת  חינוכית  מסגרת  ישנה 

מעוניינים בה, חשוב שיציינו זאת בטופס בחירת 
ההורים  של  בקשתם   .)14 )נספח  ההורים 
נלקחת בחשבון בוועדת השיבוץ, אך לא תמיד 

ניתן להיענות לבקשה, מסיבות מערכתיות.

ועדה רב מקצועית )ועדת שילוב(
הועדה הרב מקצועית הינה ועדה שקובעת את זכאותו של ילד עם צרכים 
מיוחדים לקבל תמיכה וסיוע מוגברים במסגרת חינוך רגילה. כיום, הוועדה 

פועלת ע"י  צוות רב-מקצועי בכל מוסדות החינוך.  
אבחון  קביל:  במסמך  להצטייד  יש  שילוב  לשעות  זכאות  לקבל  מנת  על 
בנוסף  וראיה.  שמיעה  ובדיקות  התפתחותי  מרופא  הפניה  או  פסיכולוגי 

לפרטים נוספים 

בנוגע לועדת זכאות ואפיון 

וועדת שיבוץ יש לפנות 

לגב' ידידה שרון, רכזת חינוך 

מיוחד, באגף החינוך במועצה

חשוב לדעת!
רטרואקטיבית לשש שנים.ההורים. ההטבה ניתנת למימוש נקודות זיכוי במס הכנסה, לאחד חינוך מיוחדים זכאים לשתי  הורים שילדם קיבל זכאות לשירותי 
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במעמד הועדה יכולה להינתן הנחיה לגבי אבחונים נוספים במידת הצורך 
בהתאם לקושי של הילד/ה.  

פניה לוועדה הרב מקצועית, נעשית באמצעות מילוי טפסים ע"י הגננת/
מתי"א  ע"י  נעשית  הגנים  לילדי  לוועדה  זימון  ההורים.  בחתימה  המורה 

ולתלמידים ע"י ביה"ס. 
ועדות שילוב פועלות מחודש פברואר ועד חודש מאי. 

התלמיד או הוריו יכולים להגיש השגה על החלטת הצוות הרב מקצועי. 
את ההשגה יש להגיש לוועדת זכאות ואפיון, בתוך 21 ימים מהיום בו קיבלו 

בכתב את החלטת הצוות הרב מקצועי.

נהלי רישום
הרישום מתבצע לאחר ועדת זכאות ואפיון הקובעת 
ועדת  ולאחר  מיוחדים,  חינוך  לשירותי  הזכאות  את 
המתאימה  למסגרת  הילד  את  המשבצת  שיבוץ 

לצרכיו, בהתאם לבחירת הוריו את סוג המסגרת.
לאחר קבלת ההודעה על שיבוץ, על ההורים לערוך רישום במחלקת 

גני ילדים או בבתי ספר, בהתאם לגיל. ילדים המשובצים במסגרת חינוך 
מיוחד המרוחקת ממקום מגוריהם, זכאים להסעה )עמודים 31-32(. 

 זכאות לרישום מוקדם לילדים עם צרכים מיוחדים
הזקוקים להנגשה פיזית

כלל  בדרך  הוא  תלמיד  לצרכי  החינוכי  המוסד  הנגשת  שתהליך  מאחר 
ממושך, מאפשר משרד החינוך רישום מוקדם לילדים עם צרכים מיוחדים 
הזקוקים להנגשה פיזית במהלך חודש יוני של השנה הקלנדרית הקודמת 
למועד התחלת שנת הלימודים בפועל, כלומר כ-15 חודשים לפני תחילת 

הלימודים במוסד החינוכי.
שימו לב - הרישום לצורך ההנגשה אינו פוטר את ההורים מחובת הרישום 

בתאריכי ההרשמה הרגילים המפורסמים ע"י אגף החינוך במועצה.

גילאי לידה עד 3 
יכולים למצוא  הורים לפעוטות עם צרכים מיוחדים שטרם הגיעו לגיל 3, 
פרטי  משפחתון  פרטית,  )מטפלת  פרטי  באופן  לילדם  מתאימה  מסגרת 
והשרותים  הרווחה  העבודה,  למשרד  לפנות  יכולים  הם  לחלופין,  וכו'(. 

החברתיים ולבקש סיוע בהשמה במעון יום שיקומי.

מעון יום שיקומי
זכאים:

פעוטות בני חצי שנה עד 3 שנים, המקבלים גמלת ילד נכה.× 
פעוטות בני שנה עד 3 שנים שטרם קיבלו אישור לגמלת ילד נכה אך × 

עומדים בתנאים של משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים  
)מוגבלות שכלית התפתחותית, אוטיזם, מוגבלות ראיה בשתי עיניים, 
מוגבלות שמיעה בשתי אוזניים, פגיעה נוירולוגית המתבטאת בלקות 

מוטורית קשה בשתי גפיים ועוד(.

השירותים הניתנים במסגרת המעון:
הצוות ×  יקבע  מוגבלות  עם  פעוט  לכל   > אישית  תכנית  לפי  טיפול 

הטיפולי-מקצועי במעון תכנית טיפול אישית, בהתייעצות עם מכון או 
יחידה להתפתחות הילד .

טיפולים פרא-רפואיים < הפעוט יקבל במעון טיפולים התפתחותיים × 
)ריפוי בעיסוק, ריפוי בדיבור, פיזיותרפיה( ע"י צוות מקצועי. טיפולים 
ניתנים במימון קופת החולים בה מבוטח הפעוט ובאים במקום  אלו 

הטיפולים הניתנים בקופות החולים. 
תוספת לפעוטות עם צרכים רפואיים < פעוטות עם צרכים רפואיים × 

זכאים לקבל תוספת שעות סייעת או אחות בהתאם לסוג המגבלה 
הרפואית.

הסעות וליווי
בהתאם לחוק, פעוט עם מוגבלות זכאי להסעה מביתו או ממקום סמוך לו 
למעון יום שיקומי וחזרה, וכן לליווי של אדם מבוגר בנוסף על הנהג, לפי 

צרכי הפעוט ובהתחשב בסוג המגבלה.

קישור לרישום מוקדם 

באגף החינוך

באתר המועצה 
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גילאי 3-21
חוק חינוך מיוחד קובע כי ילדים עם צרכים מיוחדים בגילאי 3 עד 21, זכאים 
צרכים  עם  תלמידים  של  הזכאות  קביעת  חינם.  מיוחדים  חינוך  לשירותי 
מיוחדים לשירותי חינוך מיוחדים תעשה על-ידי ועדות זכאות ואפיון, כאשר 
ההורים רשאים לבחור את סוג המסגרת שבה ילמד ילדם )כולל האפשרות 
לשילוב בחינוך הרגיל(. שירותי החינוך המיוחדים יינתנו באחת מהמסגרות 

הבאות:
כיתה רגילה במוסד לחינוך רגיל )שבה ישולב באופן פרטני(× 
כיתת חינוך מיוחד במוסד לחינוך רגיל× 
מוסד לחינוך מיוחד× 

הכוללים  נלווים  שירותים  לקבל  זכאים  התלמידים  זו,  זכאות  במסגרת 
רפואיים,  ופרא  רפואיים  שירותים  מסייעים,  עזרים  ארוחות,  וליווי,  הסעה 

בהתאם למוגבלות של כל תלמיד.

טיפולים פרא-רפואיים
תלמידי החינוך המיוחד זכאים לקבל טיפולים פרא-רפואיים במסגרת שבה 
הם לומדים. הטיפולים הפרא-רפואיים כוללים: קלינאות תקשורת, ריפוי 
בעיסוק, פיזיותרפיה, טיפול באומנויות וכו'. סוגי הטיפולים שיינתנו, מסגרת 
הטיפול )פרטני או קבוצתי( ומספר שעות הטיפול בשבוע ייקבעו על-ידי 
הלימודים  מתכנית  כחלק  החינוכית  המסגרת  של  הרב-מקצועי  הצוות 

האישית של כל תלמיד.
מונעת  אינה  המיוחד  החינוך  במסגרת  הטיפולים  קבלת  לדעת:  חשוב 
כי הקופה רשאית להביא  גם מקופות החולים, אם  את הזכאות לקבלם 
בחשבון את הטיפולים שניתנו במסגרת החינוך במסגרת החלטתה על סוג 

וכמות הטיפולים שיינתנו גם במסגרתה. 
קבלת הטיפולים בהתאם לזמינות כ"א.

מי זכאי?
תלמידי חינוך מיוחד   ×

×  תלמידים הלומדים בבי"ס לחינוך רגיל בכיתות חינוך מיוחד או בכיתות 
רגילות עם סל אישי.

תלמידים שקיבלו זכאות בוועדה רב מקצועית לשעות שילוב.   ×

שילוב בחינוך הרגיל 
ילדים עם צרכים מיוחדים עשויים להשתלב במסגרת חינוך רגילה בעזרת 

תמיכה של שירותי חינוך מיוחדים.

החינוך  משרד  של  הביצועית  הזרוע  הינו  )מתי"א(  אזורי  תמיכה  מרכז 
ביישום חוק חינוך מיוחד. מדריכות מטעם המתי"א מלוות את צוותי החינוך 
בבית הספר ובגנים בבניית תוכניות אישיות לתלמידים בעלי זכאות לחינוך 

מיוחד, בהדרכה ובייעוץ.

סוגי התמיכה הניתנים במסגרת הסל האישי
שעות הוראה, שיינתנו ישירות לתלמיד ע"י עובד הוראה.× 
שעות טיפול, שיינתנו ע"י עובדי הוראה ממקצועות הבריאות והטיפול: × 

באמצעות  וטיפולים  תקשורת  קלינאות  פיזיותרפיה,  בעיסוק,  ריפוי 
אומנויות.

×  תמיכה וליווי של סייעת )המועסקת ע"י המועצה ומהווה חלק מצוות 
המוסד החינוכי(.

  חל איסור מוחלט על ההורים להעסיק סייעות באופן פרטי או להוסיף 
לשכרן.

יוכלו לקבל תמיכה  זו  תלמידים הזכאים לסייעת במהלך שנת הלימודים 
גם בקייטנות )עם רישיון, מוכרות ע"י המועצה( במהלך חופשת הקיץ ע"י 
פנייה למועצה לצורך  הסדרת המשך עבודתה של הסייעת גם בקייטנה. 
בנוסף,  המועצה.  ע"י  ניתן  בקייטנה  הסייעת  להעסקת  הסופי  האישור 

קיימת זכאות לליווי סייעת אישית גם בצהרוני ניצנים בבתי הספר.
לפרטים נוספים יש לפנות מראש לרכזת החינוך המיוחד בביה"ס.

רגילה,  במסגרת  המשולבים  מיוחדים  צרכים  עם  שלוש  גיל  עד  פעוטות 
יכולים לקבל ליווי של סייעת באמצעות משרד העבודה והרווחה. 

לפרטים יש לפנות לאגף לשירותים חברתיים במועצה. 
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שילוב בחינוך הרגיל בגיל הגן בתמיכה של גננת שילוב
בגיל הגן, ישנם ילדים עם צרכים מיוחדים שמשתלבים באופן מלא בגן רגיל. 
חלק מאותם ילדים יכולים לקבל תגבור בעזרת גננת שילוב, לשם כך יש 
צורך לעבור ועדה רב מקצועית לקביעת זכאות לשעות שילוב. זכאותו של 
ילד שעבר ועדה רב מקצועית נשמרת לתקופה של עד שלוש שנים באותה 

מסגרת חינוכית.
הוועדה  נוספת,  שילוב  ועדת  לקיים  יש  א',  לכיתה  חובה  מגן  במעבר 

מתקיימת במועצה האיזורית, באחריות המתי"א.

התאמות נגישות פרטנית לתלמיד ולהורה עם מוגבלות
או תלמיד  מוגבלות  עם  ללמוד תלמיד  עתיד  או  לומד  חינוך שבו  במוסד 
שאחד מהוריו עם מוגבלות, צריך שיבוצעו התאמות נגישות לצורך הנגשת 

שירותי החינוך שנותן המוסד.
בתחום הפיזי ההתאמות כוללות, בין היתר: כיתה אקוסטית, הנגשת דרכי 
גישה, שירותים, מעלית, רמפה, תאורה, ריהוט )כסאות, שולחנות, ארונות(, 

שימוש במנוף.
בתחום הפדגוגי ההתאמות כוללות: טכנולוגיה מסייעת )מחשבים ניידים, 
בראייה,  למוגבלים  למידה  ערכות  וחלופית,  תומכת  תקשורת  טאבלטים, 
מערכות הגברה ניידות( והתאמות בדרכי למידה, היבחנות וחומרי למידה.

התאמות לשילוב תלמיד עם מוגבלות בטיולים תלמיד עם מוגבלות זכאי 
להתאמות בפעילויות מחוץ לבית הספר, כגון טיולים.  ההתאמות הנדרשות 

לכל תלמיד הן ייחודיות ותלויות בצרכיו.

 הסעות לתלמידים הלומדים בחינוך המיוחד
או משולבים בחינוך הרגיל

ילדים שנקבעה להם זכאות לחינוך מיוחד זכאים להסעה )לפי קריטריונים 
של משרד החינוך( מביתם למוסד החינוכי בו הם לומדים ובחזרה. במקרים 

מסוימים תיתכן גם זכאות למלווה בהסעה.

החינוך  ומשרד  והליווי  ההסעות  לארגון  אחראית  האזורית  המועצה 
משתתף במימונן. ההסעות מיועדות להביא את התלמידים במתכונת יום-

יומית ובהתאם למערכת השעות הרשמית.
הזכאות נקבעת לתלמידי החינוך המיוחד בגילאי 3-21, בהתאם להחלטת 

ועדת זכאות ואפיון )כולל ועדת השגה(, ועדת שיבוץ או ועדת שילוב.
על-פי תקנות הסעה בטיחותית לילדים נכים, התלמידים זכאים להסעות בין 
אם הם לומדים במוסד לחינוך מיוחד ובין אם הם לומדים במוסד לחינוך רגיל.
משרד החינוך אינו משתתף במימון הסעות של תלמידים הבוחרים ללמוד 

בבתי ספר על-אזוריים, ניסויים וייחודיים. 

מרחקי הנסיעה
תלמידים עם המוגבלויות הבאות, זכאים להסעה ללא תלות במרחק הנסיעה:

תלמידים עם שיתוק מוחין  ×
נכויות פיזיות קשות  ×

PDD / אוטיזם  ×
הפרעות נפשיות קשות  ×

עבור  להסעה  זכאים  מלקויות אחרות  הסובלים  המיוחד  החינוך  תלמידי 
)המרחק  הרגיל  החינוך  תלמידי  לגבי  בכללים  שנקבעו  מרחקים  אותם 
המזערי בין מקום המגורים לבית הספר הקרוב ביותר המצדיק השתתפות 
ק"מ,  מ-2  ד':  כיתה  ועד  חובה  מגן  לתלמידים  הוא:  ההסעה  בהוצאות 

לתלמידים מכיתה ה' ומעלה: מ-3 ק"מ(.
הזכאות אינה כוללת הסעה של תלמידים לטיפולים רפואיים, פרא-רפואיים 

מוגבלות שכלית התפתחותית  ×
חירשים וכבדי שמיעה  ×

עיוורים ולקויי ראייה  ×

לפרטים נוספים ניתן לפנות 

לגב' ידידה שרון, רכזת חינוך מיוחד, 

באגף החינוך במועצה.

פירוט נוסף ואופן הגשת הבקשה 

מופיעים באתר המועצה
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שירותים הניתנים 
בגוש עציון

וכיו"ב. בנוסף, אין השתתפות בהוצאות הסעה המתחייבות משהיית תלמידי 
החינוך המיוחד במועדוניות, בצהרונים וכיו"ב, ומהארכת מסגרת הלימודים 
שלהם, למעט אם מדובר במועדוניות של משרד הרווחה לתלמידים עם 

מוגבלות שכלית התפתחותית - בינונית או קשה.

ליווי בהסעות לתלמידים עם צרכים מיוחדים
ילד העונה על אחת מההגדרות הבאות יהיה זכאי לליווי של מבוגר בהסעה:

ילד ×  כי הוא  וזכאות  ועדת אפיון  ע"י  ונקבע  מיוחד  לחינוך  ילד הזכאי 
או מוגבלות  נפשית, אוטיזם, הפרעות התנהגות קשות  עם מוגבלות 

שכלית עמוקה )סיעודית(, קשה או בינונית.
ילד עם שיתוק מוחין או עם נכות פיסית קשה.× 
ילד שוועדת חריגים קבעה כי הוא זכאי לליווי.× 
ילד הלומד בגן חינוך מיוחד.× 
פעוט עד גיל 3 המבקר במעון יום שיקומי, זכאי להסעה עם ליווי למעון × 

ובחזרה.
הליווי ייעשה על-ידי מבוגר נוסף, מלבד הנהג, המועסק כמלווה.

למידע נוסף ניתן לפנות 

לגב' יהודית עמיחי 

באגף החינוך במועצה
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תחום רווחה, דיור ותעסוקה

האגף לשירותים חברתיים – צרכים מיוחדים )צמי"ד( 
במועצה האזורית  

תחום צרכים מיוחדים מעניק שירות וטיפול לאוכלוסייה המוגדרת על פי 
משרד הרווחה, מנהל מוגבלויות: ילדים ובוגרים המאובחנים עם מוגבלות 
ומוגבלות  קוגניטיבית  הנמכה  אוטיסטי,  ספקטרום  התפתחותית,  שכלית 

פיזית וחושית. 
כל משפחה המגיעה לאגף מלווה על ידי עו"ס תחום צמי"ד ולאחר תהליך אינטייק 

והערכה נבנית תכנית המתאימה לצרכי הילד ו/או לצרכי המשפחה כולה.

השירותים הניתנים למשפחות:
מתן ידע וסיוע בנושא מיצוי זכויות× 
הפניות לאבחונים למוגבלות שכלית התפתחותית ואוטיזם× 
ליווי והפניה לשירותים השונים של משרד הרווחה- מעון יום שיקומי, × 

דיור  תעסוקה,  ובוגרים,  לנוער  חברתיות  קבוצות  אחה"צ,  מועדונית 
ונופשונים

הפניה למרכז טיפולי של עמותת שק"ל לטיפול חברתי-מיני × 
האוטיסטי- ×  הספקטרום  על  המאובחנים  לילדים  )סמך(  חונכות 

בקריטריונים מסוימים ובכפוף לתקציב
סיוע כלכלי בעת הצורך ובהתאם לדרגת זכאות× 
ייעוץ וטיפול בנושא אפוטרופסות× 
שירותים ברמה הקהילתית, בהתאם לצורך, כדוגמת סדנאות, הרצאות, × 

קבוצות, מופעים ופעילויות עבור משפחות צמי"ד
תמיכה רגשית להורים ואחים לילדים עם צרכים מיוחדים× 

מענה יישובי בזמן חירום
צוות  פועל  ישוב  בכל  יישובי(  חוסן  )צוות  בצח"י 
בין היתר על אוכלוסיית  וקהילה שאחראי  רווחה 
תל"מ )תשומת לב מיוחדת(. באוכלוסייה זו נכללים 

גם אנשים עם צרכים מיוחדים שונים.

מעון שיקומי "פרח - בשבילי החינוך" 
מיועד  שבות,  באלון  החינוך'  בשבילי   - 'פרח  רשת  של  השיקומי  המעון 
לפעוטות עם צרכים מיוחדים המאובחנים עם מגוון לקויות כגון: מוגבלות 
 ,CP ומוכרות,  נדירות  תסמונות  עיכוב התפתחותי,  שכלית התפתחותית, 

אוטיזם-ASD, קשיי שפה ועוד.
מגיל6  ותינוקות  לפעוטות  ופרא-רפואי,  רפואי,  טיפולי,  מענה  נותן  המעון 
של  בתקנים  ועומדת  מפוקחת  המעון  מסגרת   . שלוש  גיל  ועד  חודשים 

משרדי הבריאות והרווחה.
כל  כאשר  פעוטות,   10 עד  ישנם  'פרח'  השיקומיים  במעונות  כיתה  בכל 
מיוחד,  חינוך  גננת  מקצועי:  צוות  ע"י  אישית  טיפול  תכנית  מקבל  פעוט 
תזונאית  עו"ס,  תקשורת,  קלינאית  בעיסוק,  מרפאה  פיזיותרפיסטית, 
עם  כיתתית  תכנית  מתקיימת  בנוסף  לצורך(.  )בהתאם  ראיה  ומדריכת 
מטרות חברתיות ולימודיות. כמו כן פועלות במעון תכניות שילוב בחינוך 
הרגיל, ע"מ ליצור אינטראקציה חברתית ומעורבות בתחומי למידה שונים, 

כל  רבה.  חשיבות  בכך  רואה  המעון  צוות 
מגוון  שיקומי  בציוד  מצוידים  המעונות 
לצרכיו  אישי  באופן  המותאם  וחדשני 
של כל פעוט.                                                                                                                

שירותים הניתנים
בזמן חירום ניתן לפנות בגוש עציון

לצוות הצח"י בישוב 

)או לרכז הקהילה(

למשרדי " פרח - בשבילי החינוך"לאגף לשירותים חברתיים במועצה, לפרטים נוספים ניתן לפנות 
02-6503402

ו/או למנהלת  המעון השקומי
maon.alon@orperach.org.ilנייד: 052-3423808,
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מועדונית "שלווה"  
שבות  אלון  ביישוב  ממוקמת  המועדונית 
ומגיעים אליה ילדים עם מוגבלויות מסוגים 
פועלת  המועדונית   .6-21 בגילאי  שונים 
בית  )אחרי  הצהריים  בשעות  יום  מידי 

ספר( ועד לשעה 18:00.
בנוסף, מתקיימים אירועי שיא רבים סביב מעגל השנה, מחנות קיץ, שבתות 

פעם בחודש ועוד.

דיור "שלווה" 
עבור  בקהילה  למגורים  דירות  מפעיל  שלווה  ארגון 
גברים ונשים עם מוגבלויות. הדיירים והדיירות, מלווים 
בצורה  ומשתלבים  וחברתית  מקצועית  בתמיכה 

מלאה בחיי הקהילה.
החל  הדירה,  הקמת  בתהליך  מלאים  שותפים  ומשפחותיהם  הדיירים 
מבחירת הריהוט דרך תכנון החיים השוטפים בדירה ועד לתוכניות, החוגים 

והפנאי לשעות אחה"צ.
עצמאיים,  מגורים  ופתרונות  חיים  איכות  מקדם  בקהילה  הדיור  מערך 

יציבים, מלאי תוכן וארוכי טווח עבור הבוגרים עם המוגבלויות.
השנה נפתחה דירה ראשונה באפרת ובמהלך השנה צפויה להיפתח דירה 

נוספת.                                                       

 תכנית מעגלי תעסוקה - תעסוקה נתמכת – 
מתנ"ס גוש עציון   

תכנית המשלבת בוגרים עם צרכים מיוחדים בתעסוקה בקהילה. מטרתה 
הבנה  מתוך  מגוריהם,   באזור  תעסוקה  לבוגרים  לאפשר  התכנית  של 
שילוב  מגוריו.  באזור  הוא  בקהילה  להשתלב  לתושב  הטבעי  שהמקום 
בתעסוקה כמו כל שילוב אחר מפרה ומשלים את הקהילה כולה. התוכנית 

בינוני,  בתפקוד  צמי"ד  לבוגרי  מיועדת 
בקהילה  שונות  בעבודות  המשתלבים 
בעזרת רכזת צמי"ד במתנ"ס המלווה אותם 

בכל התהליך ונמצאת בקשר ישיר עם המעסיק. 

סדנת שילוב – מערך התעסוקה והדיור
הסדנא הינה פרויקט שילוב ביישוב גבעות שבגוש עציון, אשר מסייע לילדי 
ובוגרי חינוך מיוחד ברמות תפקוד שונות. הסדנה מפעילה מערך של בית 

ספר, תעסוקה ודיור משלב. )עמודים 39-41(

תחום חינוך 

גני חינוך מיוחד
גן טיפולי המיועד לילדים עם קושי שפתי, התפתחותי, התנהגותי ורגשי, 
שעברו ועדת זכאות ואפיון וקיבלו זכאות לגן חינוך מיוחד. מספר הילדים 
חמה,  צהריים  לארוחת  זכאים  בגן  הילדים   .6-12 בין  כלל,  בדרך  נע,  בגן 

הסעות עם ליווי, טיפולים פרא-רפואיים ועוד.
שילוב הילד בקהילה הוא אחד מהעקרונות המלווים את הגנים. במהלך 
השנה נבנית תכנית שילוב המותאמת לרמתו של כל ילד ולצרכיו. השילוב 
נעשה בגן הרגיל הצמוד לגן הח"מ בישוב, כאשר הילדים משתלבים באופן 
הפוך  שילוב  נעשה  כן-  כמו  הילדים.  רמת  פי  על  וקבוצתי,  דיפרנציאלי 
בקבוצות קטנות של ילדי הגן הרגיל בגן הח"מ.                                                                      

אנשי הצוות כוללים: מנהלת גן, גננת משלימה, סייעת אם, סייעת משלימה, 
צוות פרא-רפואי: קלינאית תקשורת, מרפאה בעיסוק, מרפאה באומנות או 

במוסיקה, פסיכולוג ובת שירות מלווה בהתאם לתקנים.
במועצת גוש עציון פועלים 6 גני חינוך מיוחד ביישובים תקוע, נוקדים, אלון 

שבות, נווה דניאל ואלעזר.  

לפרטים נוספים ניתן לפנות

לאילת- 052-7203063 

או למיכל – 054-2004952

shalvagush@shalva.org

rst@shalva.orgאדוה 052-3802919 לפרטים נוספים: 

לפרטים נוספים ניתן לפנות 

ליהודית זיכר, רכזת צמי"ד, 

מתנ"ס גוש עציון
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גני תקשורת )בשיתוף אלו"ט(
גן טיפולי המיועד לילדים שאובחנו על רצף האוטיזם. מספר הילדים בגן 
נע, בדרך כלל, בין 5 ל- 8. הילדים בגן זכאים לארוחות, הסעות עם ליווי, 

טיפולים פרא- רפואיים וסל בריאות משלים.
אנשי הצוות כוללים: מנהלת גן, גננת משלימה, סייעת אם, סייעת משלימה, 
סייעת מטעם אלו"ט, צוות פרא-רפואי: קלינאית תקשורת, מרפאה בעיסוק, 
מרפאה באומנות או במוסיקה, פסיכולוג ובת שירות מלווה בהתאם לתקנים.                                                                                                  

הגנים פועלים גם בימים מיוחדים בחלק מימי החופשות.
במועצת גוש עציון פועלים 2 גני תקשורת בישוב אלעזר. 

גנים שיקומיים - גני פרח- רמת דוד
בשנה זו נפתחו שני גנים שיקומיים לרווחת ילדי גוש עציון הזקוקים למענה 

מיוחד.
תוך  ופיזיים  מוטוריים  שיקומיים,  צרכים  עם  לילדים  המיועד   > ערבה  גן 
התייחסות לכלל תחומי התפקוד, תוך פיתוח מיומנויות חברתיות, רגשיות, 

הרגלי למידה מיומנויות משחק, שפה ועוד.
גן מרווה < המיועד לילדים עם איחור התפתחותי משמעותי, כשהעבודה 
בהתנסויות  השונים  ההתפתחות  תחומי  ממגוון  בהתנסויות  מתמקדת 

התואמות גיל.

בגני "פרח - בשבילי החינוך" נעשית עבודה עם צוות פרא-רפואי מקצועי 
המתייחס למטרות הפרטניות של כל ילד בעבודה אינדיבידואלית ובתרגול 

בקבוצת הגן.
מטרות  קביעת  הכולל:  ההורים,  של  אינטנסיבי  שיתוף  על  דגש  מושם 
של  משפחתו  עם  משותפות  פעילויות  לבקשותיהם,  זמינות  משותפות, 
לגנים  ייחודי  ועוד.   הורים  הדרכת  פרא-רפואיים  בטיפולים  צפייה  הילד, 

השיקומיים – חדר סנוזלן.
שילוב הילד בקהילה הוא אחד מהעקרונות המלווים את הגנים, במהלך 
השנה נבנית תכנית שילוב המותאמת לרמתו של כל ילד ולצרכיו.                                                                                     
אנשי הצוות כוללים: מנהלת גן, גננת משלימה, סייעת אם, סייעת משלימה, 

צוות פרא-רפואי: קלינאית תקשורת, מרפאה בעיסוק, מרפאה באומנות 
או במוסיקה, פסיכולוגית, פיזיותרפיסטית, אחות צמודה ובת שירות מלווה 

בהתאם לתקנים.      
במועצת גוש עציון פועלים 2 גנים שיקומיים בישוב אלון שבות. 

לפרטים נוספים ניתן לפנות 
למשרדי "פרח - בשבילי החינוך": 02-6503402 

או לרכזת גני החינוך המיוחד:
meonot.gush@orchot.org.il 052-7162460

המובילות  הגננות  במסגרת   > בגוש-עציון  המיוחד  החינוך  לגני  ייחודי 
המשלבים  והגנים  המיוחד  החינוך  לגני  מובילה  גננת  ישנה  בגוש-עציון, 
שתפקידה ליצור תכנית מיוחדת לכל גן בשילוב ילדי החינוך המיוחד בגן 

הרגיל הצמוד.

כיתות חינוך מיוחד משולבות בבתי הספר הרגילים
כ- 40 כיתות לקויי למידה, כיתות רגשיות, כיתות תקשורת וכיתות נפשיות  

קיימות בבתי הספר השונים בגוש עציון, מכיתות א' ועד יב'. 
בנוסף כ- 90 תלמידים המשולבים עם "סל אישי" בכיתות הרגילות בבתי 

הספר בגוש.
 

סדנת שילוב
הסדנא הינה פרויקט שילוב ביישוב גבעות שבגוש עציון, אשר מסייע לילדי 
חינוך מיוחד ברמות תפקוד שונות. העיקרון המנחה בסדנא הוא שאדם 
מוגדר לא לפי צרכיו אלא לפי יכולתו לתרום ולהעניק. לעקרון זה ישנו ביטוי 
יום-יומי בלמידה, בפעילות חברתית ובעבודה. על פי תפיסה זו מפעילה 

הסדנא בית ספר, מערך תעסוקה, ודיור משלב.
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בית ספר
תלמידים   60 לומדים  ובו  שונות  מוגבלויות  עם  ילדים  משלב  ספר  בית 
בגילאי 12-21. לכל תלמיד בבית ספר יש תכנית אישית המותאמת עבורו 
מיומנויות  על  עבודה  קונקרטיות.  תפקודיות  בפעילויות  התנסות  וכוללת 
בין אישיות, תרגול מערכות יחסים עם סמכות והתנהגות מתאימה לקטן 
רבה  פעילות  בכיתה,  לפעילויות  רק  מוגבלת  איננה  התכנית  ולחלש. 

מתקיימת באזור רחב ידיים של בעלי חיים וסדנאות עבודה.

פרויקט "יובלים"
תכנית לילדים בגלאי בי"ס יסודי בכיתות משולבות של ילדים רגילים וילדי 
העשרה  מקבלים  התלמידים  מותאמות.  לימוד  בתוכנית  העובדים  חנ"מ 

בתחומי דעת וידע ואף משולבים בענפי העבודה של הבוגרים בסדנא.

מערך התעסוקה
מערך התעסוקה מעסיק מעל 50 עובדים מעל גיל 21. מתוך הכרה בחלק 
המרכזי של העבודה בעיצוב הזהות האישית של האדם, הוקדשה חשיבה 
רבה לבחירת ענפי העבודה ובניית מסלול הקידום האישי של כל עובד. כל 
ענף עבודה נבחר כך שיאפשר תנועה פיזית, מפגש עם אוכלוסיות מגוונת 
והתקדמות מדורגת מתפקיד לתפקיד. לכל עובד נבנה מסלול קידום אישי 
נבחנים על  וברורות, הם  ייחודי. בפני העובדים מוצבות מטרות מוגדרות 
הענפים  הישגיהם.  לפי  במשכורת  והעלאה  תעודות  ומקבלים  הישגיהם 
הפעילים כיום הם מטבח, מאפייה, בית קפה, אורווה, אחזקת היישוב, גן 
ילדים לילדי היישוב גבעות, דיר עיזים, נגרייה , מחזור נייר, קליעת סלים, 

קרמיקה ופינת חי.

דיור
הסדנא מפעילה מערך דיור בקהילה בה מתגוררים מעל 50 דיירים ב-11 
דירות שונות. עם השנים התגבשה סביב הסדנא קבוצת משפחות שראתה 
בשילוב דרך חיים ושאפה להקים קהילה משלבת שבמרכזה יהיו בית ספר 
ודירות המיועדות לבעלי צרכים מיוחדים. בשנים האחרונות עברה קהילה 
הדיירים במערך  45 משפחות.  בו  ומתגוררים  גבעות  ביישוב  להתגורר  זו 
ולומדים במהלך היום בסדנא ואחה"צ מנהלים חיי חברה  הדיור עובדים 

עשירים כחלק מהקהילה. הם מתארחים אצל משפחות מאמצות ועוזרים 
בנוסף,  הקהילה.  מחיי  אינטגרלי  חלק  והינם  ופעילויות  תפילות  לארגון 
פועלת תחת מערך הדיור, דירה לזוג עם צרכים מיוחדים כחלק מהשאיפה 

לאפשר לאנשים שרוצים ומתאימים לקיים חיי זוגיות בתוך הקהילה.

כקהילה  כולו  עציון  גוש  ראיית  מתוך 
השילוב  פעילות  הורחבה  אחת 
 4 פועלות  כיום  נוספים.  לישובים 
דירות של הסדנא בישובים מגדל עוז, 

אלו"ש, כפר עציון וראש צורים.

בית ספר 'ראשית'
בית-ספר 'ראשית', המונה כ- 560 תלמידים ותלמידות בשכבות א'-ח', הוא 
מוסד לימודים המשלב תלמידים בעלי צרכים מיוחדים נדירים באוכלוסייה, 
במערכת לימודים רגילה, ומוביל את חמשת בתי הספר ה"מכילים" הקיימים 

בארץ החל משנה"ל תשע"ט.
בית הספר נוסד בידי הורים ומחנכים המאמינים כי תלמידים בעלי צרכים 
מיוחדים ותלמידים נורמטיביים מפיקים תועלת הדדית מלימודים משותפים 
בסביבת לימודים רגילה. בית ספר רואה את שליחותו באמצעות מודל חינוכי 
יחיד מסוגו, המקדם כבוד והבנה לשונה ומסייע בשינוי פרדיגמות מחשבתיות 

ושבירת מחסומים מנטאליים, חינוכיים וחברתיים בהתייחסות לאחר.
סוגי הלקויות של התלמידים עם הצרכים המיוחדים מגוונות כגון: תסמונת 
בכל  ועוד.  התפתחותית  שכלית  מוגבלות  תקשורת,  מוחין,  שיתוק  דאון, 

כיתה ישנו צוות הכולל מחנך, מורה לחינוך מיוחד ולעיתים 
מקבלים  הילדים  בנוסף  לאומי.  שירות  מתנדבת  גם 

בדיבור,  ריפוי  בעיסוק,  ריפוי  פרא-רפואיים:  טיפולים 
פיזיותרפיה וטיפולים רגשיים. הילדים משולבים בבית 
הספר עם סל אישי. צוות ביה"ס יחד עם ההורים בודק 
את צרכי התלמיד ומחלק את סל השעות לפי הצורך.

office@sadnat-shiluv.co.ilליצירת קשר: www.sadnat-shiluv.co.il02-9938423פרטים נוספים ניתן למצוא באתר

לפרטים נוספים 

ויצירת קשר

 02-9931043 

office@resheet.co.il
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השרות הפסיכולוגי החינוכי )שפ"ח(
החינוך  ובכיתות  בגנים  במועצה  הפסיכולוגי-חינוכי  השירות  מעורבות 

המיוחד כולל:
ליווי והדרכה של צוות המסגרת החינוכית < רכזות חינוך מיוחד בבתי × 

הספר, גננת, מורה לח"מ, סייעות, קלינאיות תקשורת, מרפאות בעיסוק 
ומטפלות בהבעה ויצירה. הליווי משתנה בהתאם לצרכי בית הספר או 
הגן. רוב הליווי נעשה מול גננת/מורה ועוסק בילדים ספציפיים. הליווי 
יכול לכלול גם פגישות עם ההורים יחד עם חלק מהצוות או פגישות 
הילד,  עם  בהתנהלות  בבית  )קושי  מסוים  בנושא  לבד  ההורים  עם 
מוטיבציה/ חוסר  ההורים,  את  שמדאיגות  התנהגויות  אוכל,  גמילה, 
בנושאים  קיימות התערבויות מערכתיות  בנוסף,  וכו'(.  לדיכאון  חשד 
מוגנות  חברתיות,  מיומנויות  כגון-  בנושאים  הצורך  לפי  יותר  כוללים 

ופגיעות מיניות, גיל ההתבגרות, ויסות רגשי וכו'.
ובכיתות ×  בגנים  המיוחד  בחינוך  הילדים  שילוב  נושא  וקידום  ליווי 

הרגילות.
ליווי המשפחה והצוות בתהליכי ועדות סטטוטוריות שונות < אפיון × 

וזכאות, פילוח תמיכות, מש"ה ועוד.
הדרכות הורים או טיפולים משפחתיים < קצרות מועד או ארוכות. × 

תלוי בפניות המשפחה והצרכים שלה.
טיפולים לילדים < טיפולים במשחק, טיפולי CBT מלווים בהדרכות × 

הורים.
אבחון והערכה < אבחונים פסיכו-דידקטיים, הערכות רגשיות, הערכות × 

מסוכנות לאובדנות  וכו'.
התערבויות בחירום הכוללות את ליווי והדרכת הצוות, הילד והמשפחה × 

או  מינית  פגיעה  במשפחה,  מוות  או  מחלה  כגון  פרטניים  במקרים 
במצבי שגרת חירום כגון מצב בטחוני מעורער ומשבר הקורונה.

הפסיכולוגי  השירות  קיים  השנים  לאורך  השוטפת  לעבודה  מעבר 
סייעות בכיתות חינוך מיוחד, קבוצת  התערבויות שונות לדוגמא: קבוצת 
ההתבגרות,  גיל  בנושא  רגילה  וכיתה  מקדמת  לכיתה  משולבת  נערות 
לגננות  רגשי, השתלמויות  ויסות  בנושא  מיוחד  חינוך  בגני  ילדים  קבוצות 
ושילוב  איתור, תקשורת עם ההורים  מיוחדים-  צרכים  עם  ילדים  בנושא 

קבוצת  תקשורת,  בכיתות  לילדים  הורים  קבוצת  בגן, 
הורים לילדים מאובחנים עם ADHD, הרצאות לצוותים 
חינוכיים בכיתות ז-ח ותיכונים בנושא הפרעות נפשיות 

בגיל ההתבגרות ועוד.

י"ש אור
מרכזים טיפוליים בכפר עציון ובתקוע, הפועלים כעמותה והפעילות בהם, 
מוקדשת לזכרם של יעקב דון הי"ד תושב גוש עציון וש"י תובל ז"ל תושב 
ליחידים  בסיוע  היה  וחזונם  חייהם  מפעל  עת.  בטרם  שנפטרו  אפרת, 

ולקהילות בתחום החינוך והרווחה. 
ההתפתחותי  הרגשי,  בתחום  טיפולי  מענה  לתת  היא  המרכזים  מטרת 
והלימודי, בתחום הפרא רפואי והחינוכי לתושבי גוש עציון, אפרת והסביבה, 
תוך הנגשת מגוון הטיפולים לכלל האוכלוסייה, הן כלכלית והן גיאוגרפית, 
במקום  טיפולים  מגוון  וריכוז  גבוהה  זמינות  וחירום,  משבר  שגרה,  בזמן 
אחד, המאפשר שיח בין המטפלים בתחומים השונים וטיפול הוליסטי בילד 

ובמשפחתו.
רגשיים  טיפולים  דידקטיים,  פסיכו  אבחונים  במרכז:  הניתנים  השירותים 
התנהגותיים טיפולים  וכן  חיים  ובעלי  תנועה  דרמה,  אמנות,   באמצעות 
)C.B. T.(, ריפוי בעיסוק, קלינאות תקשורת, הוראה מתקנת, הדרכות הורים 

וטיפול משפחתי.   
המרכז עובד בשיתוף פעולה עם המסגרות החינוכיות 

בכדי  הקיימות,  המקומיות  והטיפוליות 
ביותר,  לתת את המענה הטיפולי הטוב 
לשכות  החולים,  קופות  עם  ובשיתוף 

הרווחה וקרנות שונות.

לפרטים נוספים 

ניתן לפנות לשרות 

הפסיכולוגי החינוכי 

במועצה

 למרכז י"ש אורלפרטים נוספים ניתן לפנות
02-9935292 office@yesh-ohr.org.il 
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תחום הפנאי 

מתנ"ס גוש עציון
מפגשי  מתקיימים  מיוחדים  צעירים  במרכז  מיוחדים  צעירים  ×  מרכז 
חברה והעשרה לצעירים וצעירות עם מוגבלות. המפגשים מלווים עם 
גוש  במתנ"ס  ומתקיימים  צעירים  ממרכז  וסטודנטים  קבוצות  מנחה 

עציון. 
חברים מיוחדים  ×

תכנית חונכות מיוחדת לילדים ונוער צמי"ד-   
מהיישובים  בחלק  שתפעל  פיילוט  תכנית 
. חונכות זאת  נוער לילדי צמי"ד  יצוותו  בה 
יקבלו  החונכים  הדדי,  קשר  ליצור  מטרתה 

הדרכה וליווי ויתקיימו אירועים משותפים.
תכנית אלופים < תכנית חוג ספורט דו שבועי לילדי   ×

צמי"ד
מטרות  וביצוע  קידום   > צמי"ד  מחלקת  בשיתוף  הורים  פורום   ×

המוגדרות בפורום ההורים 
מענה ממוקד ושילוב בפעילויות המתנ"ס השותפות  ×

חוגים מיוחדים < פרטים נוספים יפורסמו בהמשך  ×
תכנית מעגלי תעסוקה < תעסוקה נתמכת )עמוד 36(  ×

שילוב בתנועת נוער – בני עקיבא 
תנועת הנוער בני עקיבא משלבת בפעילותה חניכים עם צרכים מיוחדים, 

בשני אופנים, בהתאם ליכולתו של כל ילד:
שכבת  לפי  המחולקות  )קב'  הרגילים  בשבטים  שילוב   > פרטני  שילוב 
גיל(, בהתאם למסוגלותם לקחת בהן חלק. לעיתים חניכים אלו משולבים 
השילוב  של  היעד  אוכלוסיית  לצורך.  בהתאם  מלווה,  מדריך  של  בסיועו 
ושמיעה(,  )ראייה  חושיות  לקויות  עם   ,10-14 בגילאי  ילדים  היא  הפרטני 
לקויות פיזיות, לקויות למידה, אוטיזם בתפקוד גבוה או מוגבלות שכלית-

התפתחותית קלה.

שבטי יובל ואופק < שבטים לילדים בעלי צרכים מיוחדים, דתיים ושאינם 
של  היעד  אוכלוסיית  בסניף.  הקבוצות  לשאר  במקביל  הפועלות  דתיים, 
שבטים אלה היא ילדים ובני נוער בגילאי 9-21 )ניתן להצטרף עד גיל 17(, 
עם מוגבלות שכלית-התפתחותית ברמה בינונית עד קלה, אוטיזם בתפקוד 
בינוני עד גבוה או תסמונות שונות. על מנת לשמור על הומוגניות יחסית 
בשבטי יובל, הפער הגילאי בין החניך הגדול ביותר לקטן ביותר הוא עד 4 

שנים, וגם רמות הקוגניציה והתקשורת דומות.
כיום פועל שבט יובל בישוב אלעזר. 

החניכים משתתפים בפעולות פעמיים בשבוע, בימי שלישי ובשבת אחר 
הצהריים, ובנוסף לוקחים חלק במפעלי התנועה השונים: טיולים, מחנות 

קיץ, התנדבויות ועוד.

בכל אחת מדרכי השילוב הפעילות היא חווייתית, 
והיכולת של כל חניך.  נקודות הכוח  ומדגישה את 
בחוויה  התנועה,  בערכי  עוסקים  הפעולות  תוכני 

ובגיבוש, תוך התאמה ליכולותיהם של החניכים.
את החניכים מדריכים תלמידי תיכון, בוגרי התנועה, המתנדבים לתפקידם 
של  ההכשרה  סמינריוני  במסגרת  המיוחדת  הכשרתם  את  ומקבלים 
התנועה, בהם הם מקבלים גם ידע על החינוך המיוחד, וכלים להתמודדות 

עם סיטואציות שונות.

ממונה נגישות השירות במועצה

בארגון  הנגישות  נושא  את  להטמיע  במועצה  ומסייע  מוודא  הממונה 
בהתאם למוגדר בדרישות חוק ותקנות הנגישות.     

מייעץ ומדריך את הגורמים הרלוונטיים במועצה על חובותיהם. מוסר מידע 
לציבור התושבים על התאמות הנגישות שבוצעו 

בקשות  פניות,  קבלת  על  אחראי  במועצה. 
ותלונות בנושא הנגישות והטיפול בהן.

לפרטים נוספים ניתן לפנות 

ליהודית זיכר, רכזת צמי"ד, 

מתנ"ס גוש עציון

לפרטים נוספים

ניתן לפנות לקומונרית 

הסניף בישוב

ממונה הנגישות במועצהלמר שגיא וסרמן, לפרטים נוספים ניתן לפנות 
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פרטי קשר - ארגונים ועמותות

פרטי קשרכתובת האתרשם הארגון / העמותה

www.btl.gov.il*6050ביטוח לאומי 

www.kolzchut.org.ilכל זכות

 נציבות שוויון זכויות 
לאנשים עם מוגבלות

www.gov.il/he/departments/
moj_disability_rights*6763

יד מכוונת
 ייעוץ חינם לוועדות 
של הביטוח הלאומי 

*2496

ארגון בזכות
 מידע ומיצוי זכויות 

בתחומי הדיור החינוך, אשפוז 
פסיכיאטרי, כשרות משפטית

www.bizchut.org.il02-6521308
mail@bizchut.org.il

משרד העבודה והרווחה – מינהל 
מוגבלויות

www.gov.il/he/Departments/
Topics/molsa-people-with-

disabilities
02-5085500

www.health.gov.il   *5400משרד הבריאות  

ארגון קשר -  הבית של 
www.kesher.org.il02-6236116המשפחות המיוחדות

info@mrkesher.org.il

אח”א
www.deaf-israel.org.il02-6234391אגודת החרשים בישראל

אנוש 
 העמותה הישראלית 

לבריאות הנפש
www.enosh.org.il074-7556155  

אקים - ישראל 
קידום אנשים עם מוגבלות שכלית 

התפתחותית

www.akim.org.il02-6728731

י.ת.ד. 
www.yated.org.il03-9210291ילדי תסמונת דאון

בית הגלגלים
צעירים ובוגרים עם מוגבלות 

פיזית
www.beitgalgalim.org.il09 - 9557999

פרטי קשרכתובת האתרשם הארגון / העמותה

עמותת איל”ן
ילדים ובוגרים עם מוגבלות 

מוטורית ומחלות שריר ועצב
www.ilan-israel.co.il03-5248141

www.ibcu.org.il03-7915555המרכז לעיוור

אלוט 
www.alut.org.il03-6703077אגודה לאומית לילדים אוטיסטיים

www.asperger.org.il03-5446046אפ”י אספרגר ישראל

עמותת מיוחדים – 
  CP הורים לילדיwww.cpecial.co.il050-909-1600

www.shalva.org.il02-6519555עמותת שלווה

אגודת ניצן 
אבחון, טיפול וקידום ילדים, 

ובוגרים עם ליקויי למידה, הפרעת 
קשב וקשיי הסתגלות

www.nitzan-israel.org.il*2391

www.yad-sarah.net02-6444455יד שרה 

baitisraeli.co.il                                                             מועצה אזורית גוש עציון

ריקי מוכתר שרעבי - מנהלת תחום אוכלוסיות עם צרכים מיוחדים לשכת מנכ"לית
rikim@gush-etzion.org | 02-9959423

אגף החינוך

יהודית עמיחי - סגנית מינהל חינוך והסעות
 judita@gush-etzion.org.il | 02-9939942

ידידה שרון - רכזת חינוך מיוחד
yedida@gush-etzion.org.il | 02-9939949

עו”ס אלה גרשון - רכזת תחום צרכים מיוחדיםאגף לשירותים חברתיים
ella@gush-etzion.org.il  | 02-9939938

אביגיל דוידי - מנהלתשרות פסיכולוגי חינוכי
shapach@gush-etzion.org.il | 02-9939945

שגיא וסרמן sagiw@gush-etzion.org.il | 02-9959427ממונה נגישות השירות

www.matnasetzion.com                                                        מתנ”ס גוש עציון
 ysicher@gmail.com | 054-8189352 יהודית זיכר - רכזת צמי”ד

פרטי קשר - גוש עציון
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