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 לילדים עם מוגבלויותמשפחה זכויות 
 

 

 .מהגורמים השונים משפחה לילדים עם מוגבלויותעיקרי זכויות רכזנו עבורכן את משפחות יקרות! 

 !ולסייע במיצוי זכויותלחשוב ביחד, להסביר  -ילכןאנחנו כאן בשב

 

 

 contact@kesher.org.il| מייל:  601-501-700-1טלפון:  | מרכז מידע ומיצוי זכויות של קשר

 

 

 אחראי חשוב לדעת! ?למה זכאים תחום

ה
ק

סו
ע

ת
 

 איסור אפליה
 

עבודה, הרעת תנאים או פיטורין מקום אי קבלה ל
 אפליהמהווה עם מוגבלות  טיפול בילדמטעם של 

 אסורה בחוק.

במידה וישנה אפליה בגלל סיוע ההורים 
לילדיהם עם מוגבלויות, יש לבחון את 

האפשרויות החוקיות העומדות להורים 
 נגד המעסיק.

 
במקרים מסוימים, גם עם עובד או עובדת 

התפטרו בשל הטיפול בילד ניתן לראות 
בהם מפוטרים. יש לכך השלכה לפיצויי 

פיטורין ולמועד ממנו ניתן לקבל ה
 אבטלה.

נציבות שוויון 
זכויות 

אנשים עם 
 מוגבלויות

___ 
 

 מעסיק

 הארכת חופשת לידה
 

יולדת שהיא או הילוד היו מאושפזים במהלך 
יום ומעלה, יכולה להאריך את  15חופשת הלידה 

ככל שזו לא  למשך תקופת האשפוזחופשת הלידה  
 שבועות. 20עולה על 

 

לצרף שתי תקופות אשפוז נפרדות ניתן 
במהלך הלידה, גם תקופות לא חופפות 

 של האם והילוד.
 

אם זכאים לדמי לידה חלקיים ניתן 
 שבועות בלבד. 8להאריך עד 

 מעסיק
___ 

ביטוח 
 לאומי

 

פטור מהתייצבות בלשכת התעסוקה לטובת 
 קבלת הבטחת הכנסה

או  2אחד מן ההורים לילדים עד גיל 
 להמצאות אישורים רפואיים.בכפוף 

לשכת 
 התעסוקה
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 אחראי חשוב לדעת! ?למה זכאים תחום

ה
ק

סו
ע

ת
 

 ימי היעדרות ושעות סיוע
 

במקום העבודה, יש לעובד/ת ימי מחלת עד שנה 
 ילד.

 
, כל אחד מההוריםל ,במקום העבודהלאחר שנה 

מחלה או חופשה  ימי 18 קיימת אפשרות לנצל
 לטובת הילד/הבוגר. שעות סיוע 52צבורים, ובנוסף 

ימים ושעות שלא נוצלו על יד בן או בת  ניתן להוסיף
  .הזוג העובדים

 
לילדים עד אונקולוגיה ודיאליזה  טיפולי במקרים של

יום מתוך  90באפשרות לנצל , ניתן לבחור 18גיל 
ימי החופשה והמחלה לטובת הסיוע לילד, כאשר 

עד  לנצלוג לא ניצלו את הימים ניתן אם בן או בת הז
 ימים. 110-ל

ניתן להגיע עם המעסיק להסדרים שנים 
 גם מעבר לקבוע בחוק.

 
יש לצורך ניצול ימי היעדרות ושעות סיוע, 

על מצב להביא אישור כללי של רופא 
 היעדרות עלאישורים פרטניים הילד, ו

)קיימים טפסים מוסדרים על ידי נציבות 
 .שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות(

 
 

 פארו
___ 
 

 מעסיק

 הנחה במס הכנסה
 

למשפחה, לצורך  שתי נקודות זיכויניתן לקבל 
  בנוסף לנקודות זיכוי קיימות.הנחה במס הכנסה, 

 
הורים לילדים במסגרות חוץ ביתיות, שהוצאות 

מההכנסה  1/8שלהם לטובת המסגרת עולות על 
במיסוי בשל  35%שלהם, יכולים לקבל הנחה של 

 ההוצאות.

זכאות הינה לפי סוגי מוגבלויות מסוימים, 
הכרה במוסד לביטוח לאומי או אישור 

)גם  וועדת השמה לזכאות לחינוך מיוחד
  .אם לא לומדים בחינוך המיוחד בפועל(

 
של  101ההטבה בטופס  ניתן לבקש

תחת הסעיף הורה לילד "נטול  המעביד, 
 יכולת", או מול מס הכנסה.

 
 רטרואקטיבי.ן לקבל החזר נית

 
לא ניתן לקבל גם נקודות זיכוי וגם הנחה 

יש  -בגין הוצאות על מסגרת חוץ ביתית
 לבחור.

מס 
 הכנסה

___ 
 

 מעסיק
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 אחראי חשוב לדעת! ?למה זכאים תחום

ת
או

ברי
 

 סל הבריאות
 

מדינת ישראל מעניקה את שירותי ואביזרי הרפואה 
קופות , באמצעות על פי סל הבריאות הקבוע בחוק

 החולים, בתי חולים וגורמים מאושרים.

 
טיפולים רבים שכדאי לברר  במסגרת הסל ישנם

טיפולי שיניים והרדמה במהלך טיפולי  עליהם כגון:
שיניים, תקשורת חלופית תומכת )מחשב ותוכנה 

ייעודית(, עדשות מגע במקרים ולא ניתן להשתמש 

 .במשקפיים ועוד

"כל ניתן לבדוק היום באמצעות אתר 
הבריאות" את כל הזכויות המגיעות לפי סל 

 הבריאות. זה מחייב את קופות החולים.
 

הקופות עורכות ביטוחים משלימים  לסל 
הבריאות בתשלום חודשי. כדאי מאוד 

 לבדוק את תוספת הטיפולים שם.
 

לאישור שירותי בריאות מעבר לסל ניתן 
לפנות לוועדה מיוחדת של משרד 

 הבריאות.
 

משרד 
 אותהברי

 ___ 
קופת 
 חולים

 שירותי התפתחות הילד
 

את שירותי "התפתחות  ישסל הבריאות במסגרת 
טיפולי מקצועות  הילד" הכוללים: אבחונים ו

הבריאות )פיזיותרפיה, קלינאית תקשורת, ריפוי 
 .בעיסוק, פסיכולוג ועו"ס(

 
הסל ניתן באמצעות הקופות אם במישרין ואם 

הילד ומרכזים באמצעות יחידות להתפתחות 
 להתפתחות הילד.

בהתפתחות הילד יש להיות מוכרים 
בקופה. לשם כך צריך הפניית רופא 

 רופא מילוי שאלונים וקביעתמשפחה, 
 התפתחות הילד.

 
הטיפולים ניתנים בנוסף לניתן במסגרות 

החינוך , ובהתאם לצורך רפואי. זאת למעט 
אם הטיפולים ניתנים במעון יום שיקומי או 

גרת טיפול בריאותי מקדם לאוטיזם או במס
 במסגרות החינוך.

 
 3צריכה לתת את השירות בתוך  הקופה

יש הסדר החזרים  -, ואם לאחודשים
 כספיים על טיפולים פרטיים.

קופת 
 חולים

 
 

 שיקום וניידותאביזרי 
 

במסגרת סל הבריאות ניתן לקבל מימון ממשרד 
החינוך לטובת אביזרי שיקום )לדוגמה: מכשירי 

שמיעה, מכשירי עזר לקריאה ועוד( וניידות )לדוגמה: 
כסאות גלגלים, טיולונים, מנופים ביתיים, אביזרי 

 עזר להליכה ועוד(. 
 
 

רופא/אחות הקופה, יחד עם 
פיזיותרפיסט/מרפאה בעיסוק, ממלאים 

פס לקבלת אישור למימון ממשרד טו
 הבריאות.

 
אין אפשרות לקבל אישור בדיעבד על 

 אביזרים שכבר נקנו.
 

למכשירי הליכה ותותבות גפיים צריך 
 לפעול באמצעות מכון לואיס

 
משרד הבריאות פועל באמצעות ספקים 

מורשים, ויש לפעול על פי הנחיות 
 הרכישה שמקבלים עם אישור המימון.

קופת 
 חולים

___ 
 

משרד 
 הבריאות
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ת
או

ברי
 

 בקופה מהשתתפות עצמית פטור
 

למקבלי קצבת ילד נכה עבור ביקור אצל רופא 
ובמרפאות  )הדמיה, אבחון ועוד( מקצועי, במכונים

 .חוץ

, 17יש קופות שעומדות על קבלת טופס 
ועל כן יש לוודא שזה ללא תשלום על 

 השתתפות עצמית.

קופת 
 חולים

 

בתרופות לחולים  תקרת השתתפות עצמית
 כרוניים, ולרכישת מזון תרופתי/ייעודי

 
קבלת תרופות ומזון תרופתי/ייעודי הנמצאים בסל 

 ניתנים במחירים מסובסדים דרך הקופות.
 

תקרת השתתפות מפרסמות את  קופות החולים
 התרופות והמזון שיכולים לגבות עבור

מה תקרת  השונות יש לבדוק מול הקופות
 . ההשתתפות

 
שיש צורך בתרופה או מזון שאינם ככל 

סל הבריאות, ניתן לבחון האם כלולים ב

 .קיימות חלופות מתאימות במסגרת הסל

קופת 
 חולים

 

 אחראי חשוב לדעת! ?למה זכאים תחום

ת
שו

נגי
 

 נגישות המרחב לאנשים עם מוגבלויות
 

קיימת חובה בחוק להתאים את המרחב לטובת 
עם מוגבלויות באופן שיאפשר את  וילדים אנשים

 השתתפותם בכל תחומי החיים באופן שווה.

נגישות כוללת תחומים רבים: נגישות 
לשירות, נגישות לתחבורה ציבורית, 
נגישות פיזית, נגישות מידע, נגישות 

פעילות ואירועים, נגישות תרבות, נגישות 
 טיולים ועוד.

 
 נציבות שווין זכויות אנשים עם מוגבלויות
העלתה אתר אינטרנט מפורט ובו מלוא 
זכויות ההנגשה מחולקות על פי תחומי 

 החיים

נציבות שוויון 
זכויות 

אנשים עם 
 מוגבלויות

  

 

 אחראי חשוב לדעת! ?למה זכאים תחום

ה
ת ילד נכ

קצב
 

 (188%/100%/50%) ילד נכה קצבת
_______________ 

 
 תוספת ילד מונשם

_______________ 
או יותר, הקצבה  ילדים זכאים שנימשפחה שבה 

עבור כל ילד, בהתאם לקצבה  50%-מוגדלת ב
 .שנקבעה לו

בדיקת הקריטריונים של המוסד לביטוח 
לאומי לקבלת הקצבה, והכנה טובה של 

התביעה יגדילו את הסיכויים לקבלה, 
 ובשיעור גבוה יותר.

 
הכרה במוסד לביטוח לאומי מאפשרת 

 זכאות לשלל הטבות.

ביטוח 
 לאומי
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ת
טבו

ה
 

מי
או

ח ל
טו

סד לבי
מו

ה
 

 הטבה בתשלום מים
 

  .בתעריף הנמוך לחודשנצרכת כמות לתוספת 
 .עבור צריכה ביתית, בבית בו מתגורר הילד

 למוכרים בביטוח הלאומי.

ביטוח 
 לאומי
___ 

חברת 
 המים

 הטבה בתשלום חשמל
 

עבור צריכה של  50%הנחה חודשית בשיעור של 
לשעה הראשונים בכל חודש בתעריף  קילווט 400

 ביתי, בבתים המשמשים למגורים בלבד.

הורים לילד המקבל גמלת ילד נכה בשל ל
תלות בעזרת הזולת או בשל טיפול רפואי 

 .מיוחד
 

ביטוח 
 לאומי
___ 
 

חברת 
 חשמל

 הנחה בארנונה
 

 מ"ר בדירה. 100על  33%עד שיעור של 

 נכה.למוכרים בביטוח הלאומי בקצבת ילד 
 

לרשויות יש מגוון של הנחות בארנונה. 
מומלץ לבדוק את כל סוגי ההנחות מול 

 וועדת הנחות ארנונה ברשות.

ביטוח 
 לאומי
___ 
 

 רשויות
 

 בבזק הנחה
 

בדמי שימוש קבועים. הנחה במספר הנחה  50%
פעימות  60 -יחידות מנייה לחודש שווה ערך ל 

עיוור זכאים מונה בחודש. הורים לילדים עם תעודת 
 50%פעימות מונה בחודש.  300-להנחה השווה ל

 .הנחה מדמי ההתקנה והעתקה של קו הטלפון

למוכרים בביטוח לאומי קצבת ילד נכה 
100% 

 
הטבה בחברת "בזק" בלבד. מומלץ לבדוק 

את שווי ההטבה אל מול חבילות של חברות 
 תקשורת אחרות.

ביטוח 
 לאומי
___ 
 

חברת 
 "בזק"

 על פדיון מוקדם של קופת גמל פטור ממס
 
 

ומעלה לטובת נכות רפואית  75%צריך 
יש מצבים רפואיים שהוכרו  קבלת ההטבה.

לצורך ההנחה כאשר לפעמים צריך לעבור 
בדיקה נפרדת של המוסד לביטוח לאומי 

  .לילדים לקביעת נכות רפואית

יטוח ב
 לאומי
___ 

 ומיסוי 
 

 תכנית חיסכון לכל ילדפדיון מוקדם של 
ההטבה כרוכה בקביעה של רופא מהמוסד 

 לביטוח לאומי.
ביטוח 
 לאומי

 הטבות בכניסה למקומות עם הילדים
המוגבלויות הבלתי נראות; מוגבלות שכלית, 

המופיעה  הטבה מקבלותאוטיזם ומוגבלות נפשית 
 נכה:הבתעודת 

 פטור מעמידה בתור 
  (12פטור מתשלום למלווה )מגיל 

 

יש לבדוק את התנאים הספציפיים בכל 
 מקום לקבלת ההטבה.

 
בימים אלו ישנו ניסיון להחיל את ההטבה גם 

  188%למקבלי קצבה ילד נכה בשיעור 

ביטוח 
 לאומי
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ת 
טבו

ה
ה ו

קצב
נייד
ו

ת
 

 

 קצבת ניידות
_______________________ 

 
 :למקבלי קצבת ניידותהטבות 

 
 (.רכב )הנחה במיסוי הלוואה עומדת

 .)סיוע במימון רכב מיוחד( הלוואה מקרן הלוואות
)סיוע  /החזר הוצאותהלוואה לאביזרים מיוחדים

 .ברכב מיוחד( אביזרים  והתקנתם במימון
מתקן הרמה )סיוע במימון  הלוואה למתקן הרמה

 .לרכב מיוחד( והתקנתו 
 (17)לילד מגיל  מיוחד לימוד נהיגה ברכב

 שירותי גרירה 

 

. רק  3הקצבה וההטבות ניתנים מגיל 
ניידות  80% עם ויותר אחים 2במקרה ויש 

 3גיל ניתן לפנות לפני ומעלה 
 

משרד צריך לעבור וועדה נפרדת של 
לקבלת אחוזי נכות בניידות בגובה  הבריאות

מספיק. אז ניתן לפנות למוסד לביטוח 
 לאומי לקבלת הקצבה וההטבות.

 
נכות ומעלה אפשר  80%רק אם מקבלים 

לקבל גם קצבת ילד נכה וגם ניידות, אחרת 
 צריך לבחור.

 
בשביל לקבל הטבות הקשורות ל"רכב 
מיוחד" כלומר רכב מוגדל צריך לעבור 

 להתאמת רכב.וועדה נפרדת 

ביטוח 
 לאומי
___ 
 

משרד 
 הבריאות

___ 
וועדה  

להתאמת 
 רכב

 תג נכה
 

אפשרות לחנייה במקומות מסוימים. ניתן לשני כלי 
 רכב המסיעים את הילד.

 
  הנחה באגרת רישוי

 
 לבעלי תג נכה הנחה משמעותית באגרת הרישוי.

ההטבה נעשית דרך משרד הרישוי, ואיננה 
בניידות במוסד  מיועדת רק למי שהוכר

 לביטוח לאומי.
 

מומלץ להגיש את הבקשה באופן מקוון 
 באתר משרד הרישוי.

משרד 
 הרישוי

 
 

 אישי סימון מקום חנייה
 

נכה שהרשות לא הצליחה לאפשר  תולרכב עם 
 עבורו חנייה במרחק סביר

הרשות מחויבת לאפשר חנייה ציבורית 
מ' ממקום  200לרכב עם תו נכה במרחק 

במידה והחנייה הציבורית איננה  המגורים.
מתאפשרת מחויבת הרשות לסימון מקום 

 מ'. 400חנייה אישי במרחק של עד 

 רשויות

 

ת דיור
טבו

ה
 

 .לאנשים עם מוגבלות בניידות התאמת דיור
 

התאמת הדירה ודרכי הגישה אליה מימון סיוע ב
 לילדים עם מוגבלות בניידות. 

 החולים.הפנייה נעשית דרך הרופא בקופת 
 

משרדית -הזכאות נקבעת על ידי וועדה בין
המשותפת למשרד הבריאות ולמשרד 

 השיכון.
 

לצורך תעודת זכאות נערכת בדיקה בבית, 
ועל כן רצוי להכיר את הקריטריונים השונים 

 בכדי להצביע עליהם במהלך הבדיקה. 

משרד 
 הבריאות

___ 
 

קופת 
 חולים 

___ 
משרד 
 השיכון
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ת דיור
טבו

ה
 

 הלוואה לדיור
 

חסרי דיור שהם הורים לילד נכה או חסר דיור שהוא 
אדם נכה, זכאים להלוואה מיוחדת לרכישת דירה, 

 כאשר החישוב נעשה על פי צבירת נקודות.

שיעור ותנאי ההטבה הם בהתאם לנקודות 
נצברות במשרד השיכון בשלל תחומים 

)עולים חדשים, יוצאי צבא ועוד(, רצוי לבדוק 
ות לנקודות בכל התחומים, לרבות את הזכא

 משפחה לילד עם מוגבלויות.
 

רצוי להשוות את ריבית המוצעת מול 
הריביות המוצעות בבנקים, ולראות איזו 

 ריבית טוב יותר.

משרד 
 השיכון

  הנחה במס רכישה
 

 .תשלום מס הכנסה של חצי אחוז בלבד

נכות  100%-תנת רק בני קבלת ההנחה
בוועדה נפרדת של  לילד שנקבעת  רפואית

כיום המוסד לביטוח . לאומי המוסד לביטוח
לזכאות גם  לאומי הכיר במספר קריטריונים

 ללא וועדה נוספת.
 

יש לקבל אישור בית המשפט לאישור 
ההנחה ולקביעה כי רכישת הדירה הינה 

 לצורך הילד ולטובתו.

ביטוח 
 לאומי
___ 

מיסוי 
 מקרקעין

___ 
בית 

 משפט

 

 אחראי חשוב לדעת! ?למה זכאים תחום

ת 
סגרו

מ
ת

טו
עו

פ
ל

 :(3)עד גיל  מסגרות רווחה 
 

יכולים לשלוח  3הורים לילדים עם מוגבלויות עד גיל 
 את ילדיהם למסגרות ותכניות שונות:

כללי, ובו ניתן סיוע של מספר שעות מעון  .1
 מטעם הרווחה.

פועלת במעונות של  -תכנית מסיכון לסיכוי .2
רווחה במספר מקומות. המדובר 

מקצועות באפשרות לקבל טיפולי 
 הבריאות בתוך הגן.

מסגרת שבה ניתנים  -מעון יום שיקומי .3
טיפולים פרא רפואיים באופן ממוקד 

 ומקיף.

זכאות למעון יום שיקומי מקנה גם זכאות 
בהסעה אל וממעון  להסעה בטיחותית וליווי

 היום השיקומי.
 

מסגרות הרווחה כרוכות בתשלום הורים 
 .השתתפות עצמיתלפי טבלת 

 
וניתנים טיפולי מקצועות הבריאות במידה 

במעון יום שיקומי, סוג הטיפולים הניתן לא 
 בקופות החולים במקביל. 3יינתן עד גיל 

 
משפחות וילדים עם  -חשוב להכיר

 למורה תומכתמוגבלות בראייה זכאים 
מטעם הרווחה, המסייעת למשפחה ולילד 

 כבר משלבים ראשוניים.

 רווחה 
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מגיל 
חינוך )

3)
 

 הנגשה כללית ופרטנית להורה ולתלמיד
 

לרבות: הסביבה  התאמת המסגרת החינוכית
הפיזית, כלי עזר טכנולוגיים, דרכי הלימוד ודרכי 

 ההיבחנות.

 
 הרשמה מוקדמת

 
יש  מראש לצורך התאמת המסגרת החינוכית
חודשים לפני  15אפשרות להקדים את הרישום עד 

 תחילת השנה.
 
 

יש להקדים ולדרוש את ההתאמה 
קשת על מנת שהמסגרת תוכל המבו

להתכונן, ובמידה והמסגרת צריכה, לפנות 
 למשרד החינוך לקבלת תקציבים.

 
של תכנית הפעילויות  ישנה גם התאמה

, שחובה לכלול בהם בית הספרוהטיולים ב
 ם עם מוגבלויות.תלמידי

 
התאמות והקלות בבחינות הינן בשתי 

רמות. התאמות שמסגרת החינוך עצמה 
יכולה להתיר, והתאמות שיש לקבל אישור 

 של אגף לקויות למידה במשרד החינוך. 
 

כמו כן יש מסלולי בגרויות ייחודיים 
 תלמידים עם מוגבלויות.

משרד 
 החינוך
___ 

 רשות 
___ 

 בית ספר

 )מלווה אישי בחינוך הרגיל( רפואי/תסייע/ת 

 
תלמידים עם צרכים רפואיים מסוימים זכאים לקבל 

 .כללי בבית ספר סיוע רפואי 

אין המדובר בסייע/ת חינוכית בסל 
, והמדובר בתהליך נפרד מול השילוב

 חלקת החינוך ברשות.

משרד 
 החינוך
___ 
 רשות

 סל שעות בית ספרי
 

טובת סיוע ל (שעות י תקציב )=לכל בית ספר
לתלמידים עם מוגבלויות, ממנו ניתן לתת שירותי 

 חינוך.

לבדיקת מכלול התקציב )=שעות( הקיים 
באופנים שונים יש לברר הנושא עם בית 

הספר )כך לדוגמה תקציב "אופק חדש",  
 תקציב הכלה וכדומה(.

 
ניתן גם לבקש דיון בוועדה רב מקצועית  
של בית הספר שתפקידה לאשר שעות 

 מסל ייעודי לשירותי חינוך מיוחדים. 

 בית הספר

  סל שעות אישי בכיתה כללית
 

תוספת תקציב )=שעות( לבית הספר שממנו ניתן 
תכנית לימודים אישית, : שירותי חינוך לרבות לקבל

סיוע , סייעת חינוכית אישית , תומכת הוראה
 .מקצועות הבריאות

בכדי לקבל את סל השעות האישי יש 
 לעבור וועדת שילוב או זכאות ואפיון.

 
בעוד סכום השעות האישיות נקבע על ידי 

ניצול השעות וועדת זכאות ואפיון, אופן 
נקבע על ידי וועדה רב מקצועית בבית 

 עם ההורים כחלק מהוועדה. הספר
 
 

 פרבית ס
___ 

 רשות 
___ 

משרד 
 החינוך
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מגיל 
חינוך )

3)
 

 )בבית ספר כללי(  כתת חינוך מיוחד
 .ובית ספר לחינוך מיוחד

 
שירותי חינוך שניתן בכיתות ובבתי ספר של החינוך 

)נקבע  המיוחד על פי סוגי מוגבלויות ורמות תפקוד
 .אפיון אחיד לסוג כיתה(

 
כיתתית, בין היתר: מורה לחינוך מיוחד, סייעת 

טיפולי מקצועות הבריאות, יום לימודים ושנת 
, תכנית לימודים ארוכים, מספר תלמידים מצומצם

 ועוד. הזנה

יש צורך בכדי לקבל מסגרת חינוך מיוחד 
לעבור וועדת השמה או וועדת זכאות 

 ואפיון.
 

לשים לב שהשיבוץ למסגרות נעשה 
 בוועדה נפרדת לפי אפיון סוג כיתה. 

 
המסגרות בסביבה מבעוד  רצוי לברר על

מועד ולהציג לוועדה את ההעדפות 
 הנוגעות לשיבוץ עצמו.

 בית ספר
___ 

 רשות 
___ 

משרד 
 החינוך

 בבית בשל מצב רפואיחינוך 
 

תלמיד מאושפז או שבשל מצב רפואי איננו יכול 
להגיע תקופה ממושכת זכאי לשירותי חינוך גם 

 בביתו.

קיימת תכנית לימודים בבית התלמיד 
התכנית מופעלת על ידי חברה חיצונית 

 למשרד החינוך.
 

מוסדות נפשיים מקיימים לימודים גם 
במסגרת האשפוז, וכן חשוב להכיר כי 

אשפוז המוסדרות -קיימות מסגרות פוסט
 ולא על ידי משרד החינוך. הרווחהעל ידי 

 בית ספר
___ 

משרד 
 החינוך
___ 

ספק 
 חיצוני

 תכנית הצהרונים )תכנית "ניצנים"(
 

פתיחת צהרונים למסגרות חינוך מיוחד שהלימודים 
 .14:30בהם מסתיימים עד השעה 

יש לבדוק גם אפשרות להשתלבות 
בצהרונים שאינם ייחודיים לילדים עם 

 .מוגבלויות

משרד 
 החינוך
___ 
 רשות

 הסעות לתלמידים עם מוגבלויות 
 

 ובמידת הצורךתלמידים עם מוגבלות זכאי להסעה, 
 .גם ליווי בהתאם לצרכיו וסוג המוגבלות שלו

 
 

זכאות למעון יום שיקומי מקנה זכאות גם 
 להסעה ולליווי.

 
למשרד החינוך רשימת סוגי מוגבלויות 
המזכים בהסעה לבית הספר ובמידת 

 גם ליווי. -הצורך
 

גם ילדי השילוב זכאים להסעה בהתאם 
 לצורך וסוג המוגבלות.

 
ללא קשר למוגבלות, הרשויות מספקות 

 2-3הסעות לילדים הנמצאים במרחק של 
 ק"מ מהמסגרת.

 
 

 בית ספר
___ 

 רשות 
___ 

משרד 
 החינוך
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ה
ח

רוו
 

 המשך ליום הלימודים:
 

מיועד לילדים עם  -מסגרת המשך לבית ספר
 התפתחותיתמוגבלות שכלית 

 מסגרת פעילות אחרי בית הספר – מועדונית
 תמיכה של הרווחה בבית המשפחה -חונך

נהל הרווחה הקימה לאחרונה את מי
המוגבלויות שמטרתו לאפשר שירותים 

שהיו פעם נחלתם הבלעדית של ילדים על 
הרצף או עם מוגבלות שכלית לכל סוגי 

 המוגבלויות.
 יש לברר כל מקרה לגופו.

 רווחה

 נופשונים
 

במתכונת פנימייה בה  לילדים מסגרת נופש
מתקיימות פעילויות חינוכיות ופעילויות בילוי ונופש. 

 יום בשנה. 15עד 

מקביל לכך פרויקט הקל"ה המאפשר את 
הנופשון בחיק משפחות מארחות 

 המקבלות מימון לכך.
 

 לחצו כאןלפרטים 

 רווחה

 

 אחראי חשוב לדעת! ?למה זכאים תחום

עובד 
עודי

סי
 

 סיעודי היתר לקבלת עובד זר
 

הורים לילדים עם נכות קשה הזכאים לקצבת ילד 
נכה וזקוקים במידה רבה לסיוע בביצוע פעולות 

בסיסיות יום יומיות  זכאים להגיש בקשה להיתר 
 .לטיפול בילד העסקת עובד זר

 .המימון של העובד הזר הינו על המשפחה
 

 קיימות חברות השמה המסייעות בנושא.

ביטוח 
 לאומי
___ 
 

משרד 
 הגירה
___ 
 

חברת 
 השמה

פטור חלקי בתשלום ביטוח לאומי על משכורת 
 עובד סיעודי

 מתוך  2% עובד סיעודי זרעל  משלמים ביטוח לאומי
וכל סכום , גובה הקצבה שמקבלים עבור הילד

  במשכורת. ₪ 5,500מעל  שהעובד מקבל נוסף

יש לפתוח תיק מעסיק של עובד במשק בית 
 במוסד לביטוח לאומי.

ניתן רק כאשר יש חשבון בנק טור כמו כן הפ
לעובד והסכומים מועברים לו בהעברה 

 בנקאית או בהמחאה לחשבונו.
 לחצו כאןלפרטים 

ביטוח 
 לאומי

 

 

 כל הזכויות שמורות לקשר הבית של המשפחות המיוחדות )ע"ר(

איננו בא להחליף כל ייעוץ או ייצוג מקצועי לרבות משפטי או בירור עם  , שמתעדכן מעת לעת,האחריות על שימוש בתוכן דף מידע זה הינה על אחריות הקורא בלבד, והמידעחשוב! 
באופן פרטני לגבי כל מקרה ומקרה לעניין מיים ומקצועיים, או גורמים רשלברר עם ארגון קשר יש הגורמים הרשמיים. חשוב לנו  להדגיש כי יש תנאים שונים בקבלת הזכויות, ולכן 

 הזכויות השונות.

 2019 ליוני המידע עודכן נכון 
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