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חלק ד: אנשים עם אוטיזם
 הילה רימון-גרינשפן,1 ליטל ברלב,2 אולגה בן-חי,3 הראל גורן4

ומירי בן שמחון5

מגמות מרכזיות בעשור האחרון
במהלך העשור חלה עלייה חדה במספר האנשים עם אוטיזם הרשומים . 1

במחלקות לשירותים חברתיים. בשנת 2018, היו רשומים במחלקות 
לשירותים חברתיים ברשויות המקומיות 17,687 אנשים עם אוטיזם 
- יותר מפי 3 בהשוואה לשנת 2009. מגמת העלייה אפיינה את כל 
העשור הנסקר, אך היא הלכה והתגברה משנת 2014. שיעור האנשים 
הרשומים במשרד העבודה והרווחה עם אוטיזם לעשרת אלפים מכלל 
האוכלוסייה גדל באופן עקבי ומשמעותי במהלך העשור מ-7.7 בשנת 

2009 ל-20.1 בשנת 2018.
שיעור הבנים הרשומים עם אבחנת אוטיזם גבוה משמעותית משיעור . 2

לשירותים  במחלקות  הרשומים  אוטיזם  עם  האנשים  רוב  הבנות. 
הגברים  בשיעור  עלייה  חלה  העשור,  במהלך  גברים.  הם  חברתיים 
 ,2016 משנת   .2016 בשנת   80% כמעט  עד   2009 בשנת  מ-76.1% 

שיעור זה ירד רק במעט, ובשנת 2018 הוא עמד על 79.3%.
במחלקות אוטיזם עם הרשומים האנשים באוכלוסיית הגידול יקר ע. 3

 2009בשנת . 21גיל עד ונוער ילדים בקרב חל חברתיים לשירותים 
גיל קבוצת  2018ובשנת , 21-0הגיל בקבוצת ובנות בנים  3,810היו 
במספר  3מפי יותר של גידול - ובנות בנים  13,470על עמדה זו 

קבוצת יותר. מתונה עלייה חלה , 64-22הגילאים בקרב הרשומים. 
שנת מאז נוספים רשומים  1,800בכ-גדלה  64עד  22בני הגברים 

עם הרשומות  64עד  22בנות הנשים וקבוצת (, 140%של )גידול  2009
(. 55%של )גידול נוספות נשים  385- ב2009שנת מאז גדלה אוטיזם 

הם אוטיזם עם הרשומים + 65בגילאי הנשים ומספר הגברים מספר 
אבסולוטיים. במונחים האחרון בעשור גדלו שלא וכמעט מאוד קטנים 

הילה רימון-גרינשפן היא חוקרת עמיתה בצוות מוגבלויות במכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל.   .1
ליטל ברלב היא חוקרת מומחית בכירה וראש צוות מוגבלויות במכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל.  .2

אולגה בן חי היא עו"ס ומנהלת תחום שימור ופיתוח מומחיות )אוטיזם( בשירות ראייה, שמיעה   .3
וטכנולוגיה במשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים.

ד"ר הראל גורן הוא מרכז מידע וידע באגף למחקר, תכנון והכשרה במשרד.  .4
מירי בן שמחון היא סטטיסטיקאית באגף למחקר, תכנון והכשרה במשרד.  .5

תודה מיוחדת לעו״ס ליליאן שפרן, מנהלת השירות לטיפול באדם עם אוטיזם לשעבר, על עזרתה 
בכתיבת פרק זה.
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הגיל הממוצע של הרשומים עם אוטיזם במחלקות לשירותים חברתיים . 4
לאורך  בנות.  אצל   17.9 ועל  בנים  אצל   15.4 על   2018 בשנת  עמד 
כל העשור, הגיל הממוצע של הבנים הרשומים במחלקות לשירותים 
חברתיים היה צעיר יותר בהשוואה לבנות הרשומות, אולם בתחילת 
העשור היה פער של 7.4 שנים בין הגיל הממוצע של הבנות הרשומות 
ואילו בסוף העשור פער זה  והגיל הממוצע של הבנים,  עם אוטיזם 

הצטמצם ל-2.5 שנים.
לאורך העשור, התקציב לשירותים חוץ-ביתיים גדל באופן עקבי, ובין . 5

2009 ו-2018 תקציב זה עלה ב-275%. התקציב לשירותים  השנים 
בקהילה גדל לאורך העשור, אך הגידול משנת 2014 היה משמעותי 

יותר, ועלה בסך הכול במהלך העשור ב-338%.
במהלך העשור האחרון, המשרד יזם ופיתח מספר גדול של שירותים . 6

חדשים בקהילה עבור אנשים עם אוטיזם, כגון: מועדון חברתי, תוכנית 
יוצרים עתיד, תוכניות לשילוב בשירות לאומי אזרחי ובשירות צבאי 

ותעסוקה נתמכת.
שיעור האנשים עם אוטיזם המתגוררים במסגרות דיור מטעם המשרד . 7

מתוך כלל האנשים הרשומים עם אוטיזם, עמד לאורך כל העשור על 
11% על אף הגידול המשמעותי באוכלוסיית האנשים עם אוטיזם, וזאת 

הודות לפתיחת מסגרות דיור נוספות.
החוץ-ביתיים . 8 השירותים  מקבלי  של  המכריע  הרוב  העשור,  לאורך 

מערכי  קטנים.  פנימייה  כמעונות  המוגדרים  בהוסטלים  התגוררו 
הדיור לאנשים עם אוטיזם בתפקוד גבוה הם מסגרת הדיור השנייה 
בשכיחותה לאורך העשור. מספר האנשים במערכי דיור גדל בעשור 
הנסקר פי 5.9 )גידול של 488%( - גידול ניכר יותר מזה שבהוסטלים. 
שיעור האנשים עם אוטיזם במערכי הדיור מקרב כלל אלו שבמסגרות 
האנשים  שיעור  ואילו  ל-18%,  מ-9%  העשור  במהלך  עלה  דיור, 
אלו  מקרב  הפנימייה  במעון  או  בהוסטלים  המתגוררים  אוטיזם  עם 

שבמסגרות דיור ירד מ-89% ל-77%.
בפברואר 2019, עודכנה ההכרה בזכאות של אנשים עם אוטיזם לקבל . 9

שירותי מינהל מוגבלויות, וכעת "הכרה בילד עם אוטיזם" היא עד 
גיל 18, ולאחר מכן מוגדרת כ"הכרה בבוגר עם אוטיזם".

מבוא
לתחום  המפותחות,  המדינות  ולרוב  מערביות  למדינות  בדומה  בישראל, 
וחוסר  שונות   .1 מרכזיים:  מאפיינים  כמה  יש  האחרון  בעשור  האוטיזם 
אחידות במדידה מחקרית של אוכלוסיית האנשים עם אוטיזם. שונות וחוסר 
עצמן.  מדינות  בתוך  ואף  מדינות  בין  במדידות  מתרחשים  אלו  אחידות 
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ולמעקב  לקביעה  פדראליות  מדידות  מספר  ישנן  למשל,  הברית  בארצות 
אחר שכיחות אוטיזם לאורך השנים;6 2. מורכבות באבחון אוטיזם הנובעת 
גם  אך  המקצועיים,  האבחון  גורמי  בקרב  האחידות  ומחוסר  מהשונות  גם 
ביטוי  לידי  שבאים  שונות  אוכלוסייה  קבוצות  בין  תרבותיים  מהבדלים 
באבחון אוטיזם;8,7 3. שינויים משמעותיים בקריטריונים לסיווג ולאבחון של 
אוטיזם בספרי הדרכה בין-לאומיים; 4. עלייה גדולה במודעות של אנשי 
המקצוע ושל הציבור הרחב לאוטיזם ובנכונות לשלוח לאבחון ולטיפול; 5. 

עלייה משמעותית במספר האבחונים של אוטיזם, כפי שיפורט בהמשך.

שירותים לאנשים עם אוטיזם בישראל
משנת 1999, היחידה )ובהמשך השירות( לטיפול באדם עם אוטיזם במשרד 
מדיניות  לקביעת  האחראית  היא  החברתיים  והשירותים  הרווחה  העבודה, 
לילדים,  דיור  ובמסגרות  בקהילה  שירותים  ולמתן  לפיתוח  וכן  המשרד 

למתבגרים ולבוגרים עם אוטיזם אשר היו רשומים במשרד.9

בינואר 2017 הוקם מינהל מוגבלויות במשרד העבודה, הרווחה והשירותים 
החברתיים. הקמת המינהל לוותה בשינוי תפיסה לגבי אופן מתן השירותים 
פי  על  כול  קודם  והניתנים  המוגדרים  משירותים  מוגבלויות:  עם  לאנשים 
לצורכי  המכוונים  לשירותים  בהדרגה  המינהל  עבר  האדם,  של  האבחנה 
האדם, לרצונותיו ולרמת תפקודו בתחומי החיים השונים. בהתאם לשינוי 
תפיסתי זה, חל גם שינוי ארגוני משמעותי ובוטלו הגופים שסיפקו שירותים 
לפי סוג המוגבלות, ובכללם השירות לטיפול באדם עם אוטיזם. כיום, מינהל 
מוגבלויות מורכב משלושה אגפים מרכזיים )אגף דיור, אגף קהילה ואגף 
הערכה, הכרה ותוכניות( שכל אחד מהם מספק מענים לאנשים עם כל סוגי 
החברתיים,  והשירותים  הרווחה  העבודה,  משרד  שבאחריות  המוגבלויות 
ובכלל זה לאנשים עם אוטיזם. השירותים והתוכניות השונות מיועדים לכל 

טווחי הגילים - מגיל לידה ועד זקנה, ומופעלים בפריסה ארצית.

https://www.cdc.gov/ncbddd/autism/data/index.html :לפירוט בנושא ראו  .6
ישנו טווח רחב מאוד של אנשי מקצוע שעורכים הערכות ואבחונים קליניים לאוטיזם. לצד מגוון   .7
 Posserud,( זה, ישנה שונות רבה בכלי האבחון שבהם נעשה שימוש ובדרך שבה עונים המשיבים
שכיחות  בממצאי  עקביות  חוסר  ליצור  עלולה  זו  שונות   .)Lundervold, Lie, & Gillberg, 2009

אוטיזם.
עם  ילדים  של  ובאבחנה  בזיהוי  חשוב  תפקיד  משחקים  הם  גם  וחברתיים  תרבותיים  גורמים   .8
מהאוכלוסייה  ישראלים  שילדים  מצא   )2004( ואחרים  קאמר  של  מחקרם  לדוגמה,  אוטיזם. 
הכללית מאובחנים באוטיזם בשיעור גבוה יותר מילדים ישראלים מקהילת יוצאי אתיופיה. יתר 
על כן, ילדים מקהילת יוצאי אתיופיה שנולדו בישראל מאובחנים באוטיזם בשיעור גבוה בהרבה 

.)Kamer et al., 2004( מאשר ילדים מקהילת יוצאי אתיופיה שנולדו באתיופיה
עד שנת 1999, היה הטיפול באנשים עם אוטיזם בישראל באחריות משרד הבריאות.  .9

https://www.cdc.gov/ncbddd/autism/data/index.html
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מלבד משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, משרדים ממשלתיים 
נוספים מעורבים במתן קצבאות או שירותים משלימים לאנשים עם אוטיזם, 
כגון: המוסד לביטוח לאומי - מעניק קצבאות לאנשים עם אוטיזם; קופות 
החולים - עורכות אבחונים לאוטיזם בהתאם להנחיות של משרד הבריאות 
וגם מספקות טיפול פרה-רפואי לילדים עד גיל 18; משרד הבריאות - מקציב 
מיטות אשפוז ומממן טיפולים לילדים מגיל שנה וחצי ועד גיל בית הספר; 
ומשרד החינוך - משלב ילדים בני 21-3 במסגרות חינוך מתאימות )משילוב 

יחידני במסגרות חינוך רגיל ועד לימודים בבתי ספר של החינוך המיוחד(.

ציוני דרך משמעותיים בהתפתחות השירותים לאנשים עם 
אוטיזם בישראל

דו"ח מבקר המדינה מס' 62 )2011(
משרד  של  פעולותיהם  את  בחן   2011 לשנת   62 מס'  המדינה  מבקר  דו"ח 
בתחום  הבריאות  משרד  ושל  החברתיים  והשירותים  הרווחה  העבודה, 
הטיפול באנשים עם אוטיזם, ומצא ליקויים בתחום השמת פעוטות במעונות 
חוץ-ביתי,  לדיור  מעונות  פתיחת  של  הרב-שנתי  בתכנון  שיקומיים,  יום 
באספקת סל הבריאות המקדם וסל הטיפולים מטעם קופות החולים, במחסור 
במיטות אשפוז לאנשים עם אוטיזם הזקוקים לאיזון תרופתי וכן בפיקוח על 
שירותים אלו ועל גביית תשלומים מהורים בגין השתתפות בעלויות של חלק 
משירותים אלו. כמו כן, הצביע הדוח על העדר תיאום בין-משרדי לצורך 
ביצירת  הצורך  את  והדגיש  אוטיזם,  עם  באנשים  הטיפול  תחום  הובלת 
מאגר נתונים ארצי ובביצוע אבחון והכרה בזכאות לקבלת שירותים שיהיו 

מקובלים על כל המשרדים נותני השירותים בתחום.

עגול"  "שולחן  פורום   2012 במאי  לפעול  והחל  הוקם  אלו  ממצאים  לנוכח 
והשירותים  הרווחה  העבודה,  משרד  לו  שותפים  שהיו  אוטיזם  בנושא 
החברתיים, משרד הבריאות, משרד החינוך, המוסד לביטוח לאומי, נציגי 
בזמן  בעיצומה  הייתה  הפורום  עבודת  החולים.  וקופות  המקומי  השלטון 
הוועדה הבין-משרדית לאסדרת הטיפול באנשים עם  ההחלטה על הקמת 

אוטיזם.

עם  האנשים  באוכלוסיית  הטיפול  לאסדרת  הבין-משרדית  הוועדה 
אוטיזם בישראל )2013(

העלייה במספר האנשים המאובחנים עם אוטיזם, הליקויים שתוארו בדו"ח 
מבקר המדינה מס' 62 ופנייה של גופים ציבוריים הובילו להחלטת הממשלה 
בין-משרדית לאסדרת הטיפול  ועדה  על הקמת   6.1.2013 מיום   5319 מס' 
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באוכלוסיית האוטיסטים )לשון ההחלטה( בישראל בהובלת מנכ"ל משרד 
הרווחה והשירותים החברתיים דאז. ההחלטה קבעה שעל הצוות לדון ולגבש 
המלצות בנושאים אלו: הגדרת הצרכים העיקריים של אנשים עם אוטיזם 
הדרושים  המרכזיים  הפעולה  אופני  גיבוש  משפחותיהם;  ושל  בישראל 
מנגנונים  לייעול  דרכים  קביעת  תקצובם;  ולשם  לצרכים  מענה  מתן  לשם 
ותהליכים בפעולות של משרדי הממשלה העוסקים בתחום ולשיפור התיאום 

הבין-משרדי; ובחינת הצורך בחקיקה בנושא.

הוועדה הבין-משרדית החלה לפעול בשנת 2013 וכללה נציגים מכמה משרדי 
משרד  לאומי,  לביטוח  המוסד  הבריאות,  משרד  החינוך,  משרד  ממשלה: 
האוצר ונציג מטעם משרד ראש הממשלה. בישיבות הוועדה השתתפו באופן 
קבוע בתור משקיפים עובדים נוספים שעוסקים במתן השירותים לאנשים 
עם אוטיזם מטעם המשרדים הנ"ל, מרכזת ויועץ מקצועי ממשרד העבודה, 
לאומי  לביטוח  במוסד  התחום  מרכזת  החברתיים,  והשירותים  הרווחה 
ומשקיפים מטעם מרכז השלטון המקומי. עבודת הוועדה כללה הוצאת קול 
קורא לציבור וניתוח פניות הציבור שהגיעו בעקבותיו; היוועצות עם נציגי 
עמותות המייצגות אנשים עם אוטיזם ומשפחותיהם; היוועצות עם מומחים 
התפתחות  הפרעות  ועם  אוטיזם  עם  באנשים  ובטיפול  באבחון  העוסקים 
אחרות; ודיונים בפיתוח ובהרחבת השירותים הניתנים לאנשים עם אוטיזם 

ולבני משפחותיהם.

הוועדה  המליצה   ,23.6.2013 ביום  לממשלה  הוגש  אשר  הביניים  בדו"ח 
הבין-משרדית להרחיב שירותים קיימים, לפתח שירותים חדשים אשר היו 
חסרים, ובמקרים מסוימים לצמצם שירותים קיימים. כל זאת כדי לקדם את 
איכות חייהם של ילדים, נוער ואנשים עם אוטיזם ואת שילובם בקהילה. 

להלן פירוט ההמלצות של הוועדה הבין-משרדית לפי סדר קדימותן:
גם . 1 יתמכו  מוכרים מטעם הממשלה אשר  מכוני אבחון  פיתוח מערך 

באבחון בגילאי בית הספר ומעלה. מכונים אלו אמורים לספק נתונים 
של  בזכאותם  מיידית  להכיר  השירותים  נותני  למשרדים  שיאפשרו 
צרכני השירותים ולהגדיר את סוגי השירותים שהם צפויים לצרוך על 

פי דרגות החומרה של הצרכים של אנשים עם אוטיזם.
פסיכיאטרי . 2 מענה  עם  בשילוב  חוץ-ביתי  דיור  מסגרות  שתי  הקמת 

לטיפול באנשים עם בעיות כרוניות במצבים הבריאותיים המורכבים 
ביותר.

והתעסוקה . 3 החיים  מיומנויות  רכישת  הפנאי,  בתחום  המענים  קידום 
המותאמים לגילאים בוגרים )מעל גיל 21(;
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הבטחת תשתיות וכוח אדם מקצועי אשר יאפשרו פתיחת מעונות יום . 4
בין  המטה  ברמת  פעולה  שיתוף  תוך  והכרחיים,  נוספים  שיקומיים 

משרדי ממשלה שונים ומרכז השלטון המקומי.
עם . 5 לאנשים  הייעודיות  השירות  למסגרות  ההיסעים  שירותי  הרחבת 

אוטיזם או לטיפול במסגרות רב-נכותיות, בד בבד עם הגדרת כללים 
לפריסה גיאוגרפית של השירותים אשר תקטין את הצורך בהיסעים אלו.

הבין- הוועדה  על   ,3.3.2013 מיום   5375 מס'  הממשלה  החלטת  פי  על 
משרדית היה להגיש דו"ח סופי הכולל תמחור עד ליום 1.10.2013, לפתח 
תוכנית חומש ולהקים ועדת יישום אשר תהיה אמונה על כך. עבודת הוועדה 
נפסקה בטרם הוגש דו"ח סופי. למרות זאת, לעבודת הוועדה הייתה השפעה 
רבה על תוספות תקציב משמעותיות ועל הרחבת השירותים בתחום הדיור 

ובתחום הקהילה.

חוקים ונהלים
אשר  השירותים  ואת  הזכויות  את  ומפרטים  קובעים  ונהלים  חוקים  מספר 

אנשים עם אוטיזם זכאים להם, ובכלל זה:

z	 תקנון העבודה הסוציאלית, הוראה 10.1 מדצמבר 2008: ״מדיניות
הטיפול באנשים עם אוטיזם/הפרעה התפתחותית נרחבת״ - נוהל 
הרווחה  העבודה,  משרד  ידי  על  הניתן  הטיפול  את  המסדיר  ייעודי 

והשירותים החברתיים לאדם עם אוטיזם.

z	 חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח–1998 – חוק זה
נועד לעגן את זכויותיהם השוות של אנשים עם מוגבלויות, ובהם אנשים 
עם אוטיזם, ולהגן עליהם מפני אפליה, וכן להבטיח את זכאותם לנגישות 
ולהתאמות במרחב הציבורי, בתחבורה ציבורית, במקומות עבודה ועוד.

z	 חוק מעונות יום שיקומיים, התש"ס–2000 - חוק אשר נועד להבטיח
לפעוט עם מוגבלות מסגרת שיקומית, טיפולית וחינוכית נאותה. מעונות 
היום השיקומיים הם תחת אחריות משותפת של משרד העבודה, הרווחה 
והשירותים החברתיים ושל משרד הבריאות. המעונות מיועדים לפעוטות 
בגילאי חצי שנה עד שלוש שנים, אך במקרים רבים כדי להבטיח רצף 
טיפולי של שנתיים במעון, ישנם פעוטות עם אוטיזם שנמצאים במעון 
הם  המעונות  שנים.  שלוש  גיל  את  שעברו  לאחר  גם  השיקומי  היום 
במימון של משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים ושל משרד 
פי מבחני הכנסה. שירותי  וכרוכים בהשתתפות ההורים על  הבריאות, 
נוספת  עלות  וללא  המקומיות  הרשויות  של  במימון  הם  וליווי  הסעות 

להורים.
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z	 תקנות שכר מינימום )שכר מותאם לעובד עם מוגבלות בעל יכולת
עבודה מופחתת(, התשס"ב-2002 - תקנות לפי סעיפים 17)ב( ו-18 
נמוך  מינימום  שכר  הקובעות  התשמ"ז-1987,  מינימום,  שכר  לחוק 

מהקבוע בחוק לעובדים עם מוגבלויות בעלי יכולת עבודה מופחתת.

z	 בקטינים )פגיעה  התש"ן–1989   ,)26 מס'  )תיקון  העונשין  חוק 
התעללות  ועל  תקיפה  על  סנקציות  קובע  זה  חוק   – ישע(  ובחסרי 
ועל  קטינים  אודות  על  דיווח  חובת  קובע  וכן  ישע,  ובחסרי  בקטינים 
התעללות  או  תקיפה  חווים  או  חוו  כי  חשד  לגביהם  שיש  ישע  חסרי 

ומסדיר את דרכי הטיפול בדיווחים מסוג זה.

אבחון וקביעת זכאות
וחצי,10  שנה  מגיל  לראשונה  לאבחון  ניתן  כיום  אוטיזם   ,DSM-5-ה לפי 
)״טיפות  ולילד  ולפיכך איתור מוקדם מתרחש פעמים רבות בתחנות לאם 
חלב״( של משרד הבריאות. עד גיל 18 האבחון הוא באחריות משרד הבריאות. 
אבחונים נערכים במכונים להתפתחות הילד, בגופי אבחון מוכרים אחרים 
או בגופי אבחון פרטיים, ודורשים בדיקה רפואית ובדיקה פסיכולוגית כדי 
לקבוע אבחנה של אוטיזם. האבחון נעשה בידי שני אנשי מקצוע, רופא/ה 
ופסיכולוג/ית, והוא חיוני לשם קביעת הזכאות לקבלת שירותים של משרד 
ניתן  אוטיזם,  שמאובחן  לאחר  החברתיים.  והשירותים  הרווחה  העבודה, 
לפנות למחלקה לשירותים חברתיים באזור מגורי המשפחה בבקשה להכרה 
חברתיים  לשירותים  למחלקות  לפנות  )ניתן  ייעודיים  לשירותים  בזכאות 
קבלת  עבור  אבחון  ממצאי  יידרשו  המקרים  ברוב  אבל  אבחון,  לפני  גם 
השירותים(. מתוקף הכרה זו, נקבעת מידת הזכאות לקבלת שירותי רווחה.

ייעודיים  לשירותים  הזכאות   ,2017 בשנת  מוגבלויות  מינהל  להקמת  עד 
והשירותים  הרווחה  העבודה,  במשרד  ניתנה  אוטיזם  עם  לאוכלוסייה 

החברתיים בשני מסלולים בהתאם לגיל הפונה:
עד גיל 6 ניתנה "הכרה זמנית". ההכרה הזמנית ניתנה בהסתמך על . 1

משרד  מנכ"ל  בחוזר  המופיעים  אוטיזם  של  לאבחנה  הקריטריונים 
הבריאות לעניין אבחון אוטיזם )2013(.

מגיל 6 ניתנה "הכרה קבועה". ההכרה הקבועה ניתנה בהסתמך על . 2
המסמכים שהוגשו על פי חוזר מנכ"ל משרד הבריאות )כפי שנדרש 
ב"הכרה זמנית"( וכן בהסתמך גם על דו"ח תפקודי-חינוכי ועל דו"ח 

 https://www.nimh.nih.gov/health/topics/autism-spectrum-disorders-asd/index.shtml  .10
https://www.cdc.gov/ncbddd/autism/hcp-screening.html

https://www.nimh.nih.gov/health/topics/autism-spectrum-disorders-asd/index.shtml. https://www.cdc.gov/ncbddd/autism/hcp-screening.html
https://www.cdc.gov/ncbddd/autism/hcp-screening.html
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בדיקה רפואית או פסיכולוגית )מעל גיל 5.5(. יש לציין כי לא הייתה 
בדיקה  דו״ח  שיוגש  אלא  מלא,  חוזר  אבחון  יעבור  שהילד  דרישה 
עמידה  לגבי  רלוונטיים  ממצאים  עם  פסיכולוגי(  או  )רפואי  עדכני 
בקריטריונים של ה-DSM-5 ועם פירוט של הקריטריונים הרלוונטיים.

עם הקמת מינהל מוגבלויות, הוחלט לבחון מחדש את הליך ההכרה בזכאות 
לשירותים לילדים ולאנשים עם אוטיזם )וכן לאוכלוסיות נוספות( על פני כל 
רצף הגילאים, תוך הסדרת ממשקים עם משרדי ממשלה רלוונטיים אחרים 
בהתנהלות  הצורך  את  להפחית  במטרה  זאת  לאומי,  לביטוח  המוסד  ועם 
הבירוקרטית, להקל את מיצוי זכויותיהם של צרכני השירותים ולשפר את 
התאמת המענים לכל אדם הזכאי לשירותים של מינהל מוגבלויות. צורך זה 

עלה הן מצד הלקוחות והן מצד אנשי המקצוע.

ב-2.1.2019 נכנסה לתוקף הסדרה חדשה11 שלפיה "הכרה בילד עם אוטיזם" 
18, ולאחר מכן תהיה "הכרה בבוגר עם אוטיזם".12 כמו כן,  תהיה עד גיל 
מינהל מוגבלויות פועל בימים אלו ליצירת ממשקי עבודה בין-משרדיים עם 
משרד הבריאות, עם משרד החינוך ועם המוסד לביטוח הלאומי, ולביסוס 
שיתופי פעולה בסוגיות הנוגעות לאנשים עם אוטיזם כדי לקדם מדיניות 
ופרקטיקה בתחום האוטיזם בישראל וכדי להקל על צרכני השירותים ולקדם 

את מיצוי זכויותיהם.

1. אוכלוסיית היעד
לפי ארגון הבריאות העולמי, נכון לשנת 2018, השכיחות העולמית המוערכת 
בלבד משום  ממוצע  מסמן  זה  שיעור שכיחות  ל-160.   1 היא  אוטיזם  של 
ששכיחות אוטיזם משתנה באופן משמעותי בקרב מחקרים שונים. הבדלים 
אוטיזם  שכיחות  של  במדידות  לשונות  מובילים  והערכה  מחקר  בשיטות 
הבדלים  על  נוסף  זאת  המדינה(,  באותה  )ואף  בעולם  שונות  במדינות 
תרבותיים בהתייחסות לאוטיזם ועל הבדלים בין מדינות מפותחות ומדינות 
אף  מספרים  על  מצביעים  מבוקרים  מחקרים  מספר  זאת,  עם  מתפתחות. 

גבוהים מממוצע זה.13

על אף הקושי במדידה, נתוני ארגון הבריאות העולמי מצביעים על עלייה 

אף שהסדר ההכרה החדש נכנס לתוקף בתאריך שחורג ממסגרת הזמן של סקירת העשור, בשל   .11
חשיבותו הרבה הוא הוזכר כאן. 

גם  תישמר  זו  הכרה  הקודמת,  המדיניות  פי  על  בילדותם  קבועה"  "הכרה  קיבלו  אשר  אנשים   .12
בהסדר החדש והם לא יאבדו את זכאותם לשירותים. 

יש לציין שבמדינות מסוימות עם הכנסה בינונית או נמוכה, שכיחות אוטיזם אינה ידועה עד כה   .13
https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/autism-spectrum-disorders

https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/autism-spectrum-disorders
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מצביעים  נוספים  מחקרים  גם  וכך  בעולם,14  האוטיזם  בשיעורי  מתמשכת 
הנתונים  למשל,  הברית  בארצות  בעולם.15  אוטיזם  בשכיחות  עלייה  על 
 1.68% של  אוטיזם  שכיחות  על  מצביעים   )2014 )שנת  ביותר  העדכניים 
בקרב ילדים בגיל 8 )1 מכל 59 ילדים(, ואילו שבשנת 2000 הם עמדו על 
0.67% בלבד בקרב ילדים בגיל זה )1 מכל 150 ילדים(.17,16 יתרה מזאת, כל 
ארבעת המדידות הפדראליות השונות בארה״ב מצביעות על מגמת עלייה 
אוטיזם,19  עלייה בשכיחות  מגמת  ניכרת  בישראל,  גם  אוטיזם.18  בשיעורי 

כפי שיפורט בהמשך.

בעקבות  האוטיזם.  בתחום  אבחונים  על  המחקר  התפתח  השנים,  במהלך 
המחקר, ובמטרה להעלות את עקביות האבחון לאורך זמן, הוחלט על שינוי 
מהותי ב-DSM-5 - מעבר מגישה אבחונית קטגוריאלית לגישה אבחונית 
השאר  ובין   PDD של  באבחנה  מהותיים  לשינויים  הוביל  הדבר  ממדית. 
ליצירה של רצף של אוטיזם )ASD – Autism Spectrum Disorder(.21,20 כמו 
הסימפטומים  ובמספר  המאפיינים  בסימפטומים  גם  שינויים  הוכנסו  כן, 

הנדרשים לאבחון של אוטיזם וכן בגיל האבחון שהפך למוקדם יותר.22

כלי אבחון טובים ומדויקים יותר המצליחים לאתר נכון ילדים עם אוטיזם 
מספר  של  יותר  ומדויקים  נכונים  ורישום  דיווח  מאוד,23  צעיר  בגיל 
האנשים המאובחנים ועלייה במודעות לאוטיזם בקרב אנשי מקצוע ובקרב 
הציבור הרחב - הם הסברים אפשריים בלבד לעלייה בשכיחות האוטיזם 
מחקרים  זאת,  עם  זו.25,24  למגמה  מספק  הסבר  נמצא  טרם  האחרון;  בעשור 
על  אוטיזם  עם  אובחנו  בעבר  אשר  אנשים  שישנם  כך  על  מצביעים  שונים 

https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/autism-spectrum-disorders  .14
Elsabbagh, Divan, Koh, Kim, Kauchali, Marcín,... & Yasamy )2012(  .15

https://www.cdc.gov/ncbddd/autism/data/index.html  .16
נתונים אלו מבוססים על מחקר אורך במימון ה-CDC של רשת הניטור של אוטיזם ומוגבלויות   .17
 .)The Autism and Developmental Disabilities Monitoring - ADDM - Network( התפתחותיות
שונות  מדינות  ב-11   8 בני  ילדים  בקרב  האוטיזם  שכיחות  את  בודק  שהמחקר  לציין  חשוב 

המייצגות יחד 8% מאוכלוסיית הילדים בגיל 8 בארה"ב. למידע נוסף ראו:
 https://www.cdc.gov/ncbddd/autism/materials/addm-factsheet.html

https://www.cdc.gov/ncbddd/autism/data/index.html  .18
Raz, Weisskopf, Davidovitch, Pinto, & Levine )2015(  .19

פרוי, מאירי וארבל )2016(   .20
Lord & Bishop )2015( :ראו גם  .21

פרוי, מאירי וארבל )2016(   .22
מחקרים שונים הצביעו על כך שאבחון מוקדם בגיל שנתיים הוא לרוב אמין, תקף ויציב לאורך   .23

זמן. ראו לדוגמה:
Lord, Risi, DiLavore, Shulman, Thurm, & Pickles )2006(; Kleinman, Ventola, Pandey, 
Verbalis, Barton, Hodgson, ...Fein )2008(

https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/autism-spectrum-disorders  .24
 Hertz-Picciotto & Delwiche )2009(  .25

https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/autism-spectrum-disorders
https://www.cdc.gov/ncbddd/autism/data/index.html
https://www.cdc.gov/ncbddd/autism/materials/addm-factsheet.html
https://www.cdc.gov/ncbddd/autism/data/index.html
https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/autism-spectrum-disorders
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פי הקריטריונים לאבחון של ה-DSM-IV-TR ואשר לא יאובחנו כאנשים עם 
 26.DSM-5-של ה ASD-אוטיזם על פי הקריטריונים העכשוויים לאבחון רצף ה
הרחב  הציבור  בקרב  לאוטיזם  במודעות  המשמעותית  העלייה  בישראל,  גם 
ובקרב אנשי מקצוע, הובילה להתפתחות של שירותים ושל מענים לאוכלוסייה 
זו בישראל,27 דבר אשר בעצמו עודד צריכה גדולה יותר של שירותים ומענים 

אלה.

לסיכום, ההסברים שניתנים לגידול במספר האנשים עם אוטיזם הרשומים 
העולמיות  המגמות  את  תואמים  בישראל  חברתיים  לשירותים  במחלקות 
ההגדרות  ושינוי  אבחון  כלי  פיתוח  לאוטיזם,  גוברת  מודעות  וכוללים 

הרפואיות.

בגרף 1 מוצגים נתונים על אנשים עם אוטיזם הרשומים במחלקות לשירותים 
האוכלוסייה  מכלל  אלפים28  לעשרת  ושיעורם  המוחלט  מספרם  חברתיים: 

בישראל בשנים 2018-2009.

- 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

מספר רשומים   5,820  6,542  7,243  8,163  9,133  10,456  12,530  14,269  15,814  17,687 

שיעור לעשרת אלפים  7.7 8.7 9.4 10.4 11.4 12.9 15.1 16.9 18.3 20.1

Smith, Reichow, & Volkmar )2015(  .26
Raz, Weisskopf, Davidovitch, Pinto, & Levine )2015(  .27

מכלל  חברתיים  לשירותים  במחלקות  הרשומים  אוטיזם  עם  האנשים  שיעור   ,2012 שנת  עד   .28
אלפים  לעשרת  בשיעורים  זה  בפרק  יובא  זה  נתון  כן  ועל  מאלפית,  נמוך  היה  האוכלוסייה 

)1/10,000( מכלל האוכלוסייה.

אנשים עם אוטיזם הרשומים במחלקות 
לשירותים חברתיים 2018-2009
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שהיו  אוטיזם  עם  האנשים  במספר  חדה  עלייה  על  מצביעים   1 גרף  נתוני 
בשנת  הנסקרות.  השנים  במהלך  חברתיים  לשירותים  במחלקות  רשומים 
המקומיות  ברשויות  חברתיים  לשירותים  במחלקות  רשומים  היו   ,2018
0.2% מכלל האוכלוסייה. מספר  17,687 אנשים עם אוטיזם - שיעור של 
הרשומים עלה לאורך העשור באופן משמעותי - בלמעלה מפי 3 בהשוואה 
העלייה  ואילך.   2014 והתגברה משנת  הלכה  העלייה  מגמת   .2009 לשנת 
במספר האנשים הרשומים עם אוטיזם בשנים 2009 עד 2013 הייתה בהיקף 
של 980-700 אנשים בשנה, ואילו משנת 2014 ואילך - הייתה בהיקף של 
אלפים  לעשרת  אוטיזם  עם  האנשים  שיעור  בשנה.  אנשים   2,100-1,300
בכלל האוכלוסייה גדל אף הוא באופן עקבי ומשמעותי במהלך העשור - 

מ-7.7 בשנת 2009 ל-20.1 29 בשנת 2018.

1.1 גיל וִמגדר

גרף 2 מציג את שיעור הגברים מכלל האנשים עם אוטיזם הרשומים במחלקות 
לשירותים חברתיים לאורך העשור הנסקר.

- 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

אחוז הגברים  76.1% 76.9% 78.1% 78.5% 79.4% 79.6% 79.6% 79.7% 79.3% 79.3%

הרשומים  אוטיזם  עם  האנשים  שרוב  כך  על  מצביעים   2 בגרף  הנתונים 
במחלקות לשירותים חברתיים הם גברים, ושבמשך העשור אף חלה עלייה 

המתמיד  הגידול  של  ההשפעות  את  מנטרל  אשר  באוכלוסייה,  השיעור  של  במונחים  גם   .29
באוכלוסייה בארץ, עלייה בולטת בהיקף הרשומים עם אוטיזם הייתה לקראת סוף העשור יותר 

מאשר בתחילתו.

תרשים
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שיעור הגברים מקרב כלל האנשים עם אוטיזם הרשומים 
במחלקות לשירותים חברתיים 2018-2009
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בשיעור הגברים: מ-76.1% בשנת 2009 עד כמעט 80% בשנת 2016. מאז, 
שיעור זה ירד רק במעט - בשנת 2018 עמד על 79.3%. השיעור הגבוה של 
גברים המאובחנים עם אוטיזם לעומת נשים הולם מגמות עולמיות המצביעות 
על כך שבנים מאובחנים בשיעורים גבוהים הרבה יותר מאשר בנות. תופעה 
זו קיימת לאורך שנים. בארה"ב למשל, הנתונים המעודכנים ביותר )2014( 
 The Autism and( ומוגבלויות התפתחותיות  אוטיזם  הניטור של  של רשת 
Developmental Disabilities Monitoring - ADDM - Network(, הצביעו על 
כך שבנים בגיל 8 מאובחנים פי ארבעה מבנות. מחקר אחר אשר בחן מגמות 
עולמיות של הבדלים באבחון בין בנים לבנות, מצא שבנים מאובחנים פי 
שלושה מבנות.30 הסבר אפשרי לכך הוא שבנים נמצאים בסיכון גבוה יותר 
בקרב  שונה  באופן  מתבטא  שאוטיזם  הוא  אחר  משוער  הסבר  לאוטיזם. 
בנים ובנות, דבר שיכול להוביל לשוני באופן שבו אוטיזם מזוהה, מאובחן 

ומדווח.31
בגרף 3 מוצגים נתונים על אנשים עם אוטיזם הרשומים במחלקות לשירותים 

חברתיים לפי גיל ומגדר.

מגדר קבוצת גיל 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

זכר  0-21 3,130 3,599 4,135 4,726 5,454 6,315 7,789 8,830 9,695 10,916

זכר  22-64 1,285 1,416 1,506 1,659 1,780 1,989 2,209 2,520 2,819 3,079

זכר  65+ 12 15 17 22 19 22 29 28 33 30

נקבה  0-21 680 768 887 995 1,137 1,304 1,671 1,922 2,221 2,554

נקבה  22-64 697 730 686 750 733 820 880 952 1,026 1,082

נקבה  65+ 17 14 12 12 11 7 11 20 20 26

  Loomes, Hull, & Mandy )2017(  .30
https://www.cdc.gov/ncbddd/autism/data/index.html  .31
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https://www.cdc.gov/ncbddd/autism/data/index.html
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הגרף מראה שעיקר הגידול באוכלוסיית האנשים הרשומים עם אוטיזם חל 
גדלה מאז  אלו  בגילים  בנים  21. הקבוצה של  גיל  עד  ונוער  ילדים  בקרב 
שנת 2009 ועד שנת 2018 בכ-7,800 רשומים )גידול של 249%(. בקבוצת 

הבנות עד גיל 21 הרשומות עם אוטיזם, נוספו 1,874 )גידול של 276%(.

עד  22בני הגברים קבוצת יותר. מתונה חלה עלייה , 64-22בקרב הגילאים 
(. 140%של )גידול  2009שנת מאז נוספים רשומים  001,8בכ-גדלה  64

 2009שנת מאז גדלה אוטיזם עם הרשומות  64עד  22בנות הנשים קבוצת 
(.55% נשים נוספות )גידול של 385ב-

מספר האזרחים הוותיקים עם אוטיזם, גברים ונשים, הוא קטן מאוד וכמעט 
שלא גדל בעשור האחרון במונחים אבסולוטיים. זאת משום שהרוב המכריע 
של האבחונים נעשים בקרב ילדים צעירים ומיעוטם נעשה בקרב מבוגרים.

בעלייה  נעוץ  ובנות,  בנים  הצעירים,  הרשומים  בהיקף  לעלייה  ההסבר 
שחלה עם השנים במודעות לתופעה ובהיקף האבחון שלה )בדיקות אבחון 
ובעובדה שהרוב המכריע של האבחונים נעשים  היו נפוצות פחות בעבר( 
במחלקות  החדשים  הרשומים  שרוב  גם  מכאן  לערך.   10 גיל  עד  לילדים 

לשירותים חברתיים הם ילדים.

גרף 4 מפרט את הגיל הממוצע של הרשומים עם אוטיזם במחלקות לשירותים 
חברתיים לפי מגדר במהלך העשור הנסקר.

- 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

זכר  17.9 17.9 17.3 16.9 16.5 16.2 15.6 15.6 15.6 15.4

נקבה  25.3 24.5 22.8 22.2 20.9 20.6 19.3 19.0 18.4 17.9
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בגיל  וחצי  שנתיים  של  ירידה  חלה  הבנים  בקרב  כי   4 בגרף  לראות  ניתן 
הממוצע של הרשומים, ואילו בקרב הבנות, נרשמה ירידה של 7.4 שנים. 
לאורך כל העשור, הגיל הממוצע של הבנים הרשומים במחלקות לשירותים 
חברתיים היה צעיר יותר בהשוואה לבנות הרשומות, אולם בתחילת העשור, 
היה פער של 7.4 שנים בין הגיל הממוצע של הבנות הרשומות עם אוטיזם 
ל-2.5  הצטמצם  זה  פער  העשור  בסוף  ואילו  הבנים,  של  הממוצע  והגיל 
שנים. הירידה בגיל הממוצע של הרשומים עם אוטיזם במחלקות לשירותים 
חברתיים כפי שהיא משתקפת בגרף 4 הולמת את העלייה באבחונים בגיל 
הצעיר, את העובדה שעיקר האבחונים לאוטיזם נעשים בגילאים הצעירים 

וכן גם את העובדה שכיום יש יכולת לאבחן בגיל צעיר יותר מאשר בעבר.

1.2 פיזור גיאוגרפי

גרף 5 מציג את שיעור האנשים הרשומים עם אוטיזם לעשרת אלפים נפש 
מכלל האוכלוסייה בכל מחוז של המשרד, בשנים 2009 עד 2018.

- 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

באר שבע  והדרום  6.3 7.3 8.4 9.5 10.3 12.0 13.9 15.3 16.5 18.3

חיפה והצפון  5.4 5.9 6.7 7.6 7.8 8.7 11.0 12.6 14.2 16.1

ירושלים  6.9 8.0 8.9 9.8 10.8 12.1 14.6 15.8 17.5 18.8

תל-אביב והמרכז  10.5 11.3 12.0 13.3 14.5 16.2 18.6 20.6 22.0 24.0

במחלקות  הרשומים  אוטיזם  עם  האנשים  בשיעור  העלייה  כי  מראה  הגרף 
ניכרה  בכולם   – המחוזות  בכל  חלה   1 בגרף  שמוצגת  חברתיים  לשירותים 
עלייה בשיעור הרשומים בסדר גודל של 11 עד 14 רשומים נוספים לכל עשרת 
אלפים נפש. ניתן לראות כי הגידול בכל המחוזות היה עקבי וכמעט ליניארי.
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בין המחוזות היו בכל העשור הבדלים קבועים בשיעור האנשים הרשומים 
עם אוטיזם: שיעור גבוה יחסית במחוז תל אביב והמרכז, שיעורים בינוניים 
חיפה  במחוז  יחסית  נמוך  ושיעור  והדרום  שבע  ובאר  ירושלים  במחוזות 

והצפון.

אין בידי המשרד מידע מספק כדי להסביר את ההבדלים הניכרים בשיעור 
במחוזות  החברתיים  לשירותים  במחלקות  הרשומים  אוטיזם  עם  האנשים 
השונים ולא את השיעור הגבוה יחסית של רשומים דווקא במחוז תל אביב 
והמרכז. עם זאת, ייתכן שהדבר מושפע ממידת המודעות הציבורית לאוטיזם 
בכלל ולשירותים הייעודיים שהמשרד מציע בפרט, וכן ייתכן שתופעה זו 
מושפעת גם מנגישות פיזית, תרבותית ולשונית לגופי אבחון וטיפול במחוזות 
השונים. רז ושותפיו הצביעו במחקרם על הפערים בצריכת שירותים בתחום 
האוכלוסייה  לבין  החרדית  והאוכלוסייה  ישראלים  ערבים  בין  האוטיזם 
הכללית.32 בהמשך לכך, מפילוח של אנשים עם אוטיזם הרשומים במחלקות 
ניכרת   ,2017 לשירותים חברתיים לפי דירוג אשכול חברתי-כלכלי לשנת 
מגמה כללית שככל שהיישוב משתייך לאשכול חברתי-כלכלי גבוה יותר, 
כך עולה לרוב שיעור האנשים עם אוטיזם הרשומים במחלקות לשירותים 
חברתיים.33 ייתכן שהמודעות הציבורית במחוז תל אביב והמרכז לנושאים 
אלו היא גבוהה יותר מאשר באזורי הפריפריה ובאזורי אוכלוסיות מוחלשות 
וטיפול  אבחון  והנגישות של שירותי  הזמינות  בין  סביר שישנו הבדל  וכן 
במחוז תל אביב והמרכז לבין זמינותם ונגישותם של שירותים אלו באזורי 

הפריפריה.

דוגמה לתופעה זו אפשר למצוא במגזר הערבי בישראל. נתוני 2017 לגבי 
מספר הרשומים עם אוטיזם במחלקות לשירותים חברתיים מראים כי 9% הם 
מהמגזר הערבי,34 ואילו חלקם באוכלוסייה בישראל בשנה זו היה למעלה 
מ-35.20% שיעור נמוך זה מיוחס בין השאר למודעות נמוכה יחסית לאוטיזם 
ולזכויות הניתנות בגין מוגבלות זו בקרב הציבור הערבי; וכן לאבחון חסר 
ולנגישות נמוכה יחסית לשירותי טיפול בקרב ציבור זה.36 יש לציין כי לפי 
נתוני המשרד, חלה עלייה באחוז האנשים הערבים עם אוטיזם הרשומים 
במחלקות לשירותים חברתיים במהלך העשור הנסקר:37 בשנת 2010 אחוז 

Raz, Weisskopf, Davidovitch, Pinto, & Levine )2015(  .32
שחק וחטיב )2018(  .33
שחק וחטיב )2018(  .34

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה )2018(  .35
שחק וחטיב )2018(  .36

גורבטוב ובן משה )2010(; גורבטוב, בן שמחון ואבירי )2011(; אבירי )2014(  .37
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 2013 זה היה כ-3% מכלל האנשים עם אוטיזם הרשומים במשרד; בשנת 
שיעור זה עלה ל-5.5%, ובשנת 2017 הוא המשיך ועלה ל-38.9%

2. תשומות
אוטיזם  עם  הרשומים  האנשים  במספר  ואילך   2009 בשנים  העלייה  בשל 
פיתוח  חל  לעיל,   1 בסעיף  שמפורט  כפי  חברתיים,  לשירותים  במחלקות 
שירותים מואץ בהתאם לצרכים של האוכלוסייה מקבלת השירות שגדלו, 
וגדל גם התקציב שיועד לשירותים אלו. לאור כל זאת, גדל גם כוח האדם 

של השירות לאדם עם אוטיזם.

2.1 כוח אדם

כוח האדם במטה השירות - בשנת 2009, היו ביחידה לטיפול באדם עם 
אוטיזם 2 תקנים של פיקוח ארצי ו-1.5 תקנים לעובדי מינהל, ואילו בשנת 
במטה  פיקוח  של  תקנים   5 אוטיזם  עם  באדם  לטיפול  בשירות  היו   2017

)מנהלת שירות ו-4 מפקחות ארציות( ו-3.5 תקנים לעובדי מינהל.

תקן  וחצי  מחוזיים  מפקחים   5 היו   2009 בשנת   – במחוזות  האדם  כוח 
לעובד מינהל, ואילו בשנת 2017 היו 11 מפקחים מחוזיים )אחת מהם רכזת 

מחוז( ו-2.5 עובדות מינהל.

באנשים לטיפול ייעודי עו"ס של תקנים  5רק היו  2009בשנת אלו, על נוסף 
ים ייעודיעו"ס תקני  117היו  2017ובשנת המקומיות, ברשויות אוטיזם עם 

(.2016ברשויות )התוספת ניתנה ב-

2.2 תקציב

התקציב שיועד לטיפול באדם עם אוטיזם בשנים 2018-2009 מוצג בגרף 6 
לפי סוג השירותים המתוקצבים – שירותים חוץ-ביתיים ושירותים בקהילה.

באופן גדל חוץ-ביתיים לשירותים התקציב העשור, לאורך כי מראה הגרף 
לשירותים התקציב . 275%ב-עלה זה תקציב  2018- ו2009השנים בין עקבי. 

משמעותי באופן גדל ולאחריה , 2014לשנת עד במעט רק גדל בקהילה 
את ים משקפאלו נתונים . 338%ב-כולו העשור במהלך עלה זה תקציב יותר. 

בקהילה שירותים במשמעותי באופן וגדלה ההולכת התקציבית ההשקעה 
ובדיור החוץ-ביתי עבור אנשים עם אוטיזם.

שחק וחטיב )2018(  .38
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- 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
תקציב לשירותים   

חוץ-ביתיים 71,704 85,969 99,159 109,160 131,528 151,928 194,491 195,254 235,154 268,628

תקציב לשירותים   
בקהילה  19,312 21,865 23,865 25,865 26,580 27,580 35,545 51,545 67,245 84,495

3. תפוקות: שירותים ופעילויות
לאורך העשור האחרון, השירות לטיפול באדם עם אוטיזם העניק מגוון של 
שירותים ותוכניות אשר מטרתם הייתה לאפשר לאנשים עם אוטיזם למצות 
את יכולותיהם ולאפשר לבני משפחתם להישאר במעגל העבודה ולנהל אורח 
חיים תקין ככל האפשר. את השירותים סיפקו המחלקות לשירותים חברתיים 
ברשויות מקומיות באמצעות עמותות ציבוריות או חברות פרטיות. במערך 
השירותים שהשירות לטיפול באדם עם אוטיזם סיפק לאורך העשור נכללים 

שירותים בקהילה ומסגרות דיור חוץ-ביתי.

3.1 שירותים בקהילה לילדים, לנוער, לצעירים ולמבוגרים

בקהילה  שירותים  מספק  החברתיים  והשירותים  הרווחה  העבודה,  משרד 
לאנשים עם אוטיזם. שירותים אלו כוללים מענים בתחומים שונים: שיקום, 
חברה, חינוך, תעסוקה, פנאי וכן תמיכה במשפחות. במהלך העשור האחרון, 
מגוון רחב של שירותים בקהילה המיועדים לאפשר שילוב  פיתח  המשרד 
מלא בקהילה. נוסף על פיתוח שירותים חדשים בשנים האחרונות, המשרד 
גם הרחיב משמעותית כמה שירותים עבור אוכלוסייה זו שכבר היו קיימים 
בתחילת העשור. להלן פירוט של מגוון השירותים בקהילה שמספק המשרד 

לילדים, לנוער, לצעירים ולמבוגרים עם אוטיזם.

תרשים
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התקציב לטיפול באדם עם אוטיזם,
לפי סוג השירותים 2018-2009
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המספקת  ייעודית  חינוכית-טיפולית  יומית  מסגרת   – שיקומי  יום  מעון 
צורכיהם,  פי  על  שלוש  גיל  ועד  שנה  חצי  מגיל  לפעוטות  וחינוך  טיפול 
השירות  הבריאות.  ובמקצועות  תקשורתי  התפתחותי,  בטיפול  ומתמקדת 
ניתן על פי חוק מעונות יום שיקומיים באחריות משותפת של משרד העבודה, 
מקבלים  הפעוטות  הבריאות.  משרד  ושל  החברתיים  והשירותים  הרווחה 
פי  על  אישית  חינוכית  תוכנית  מותאמת  ילד  ולכל  מקצועי,  מצוות  טיפול 
צרכיו ויכולותיו. מעונות היום לילדים שאובחנו על רצף האוטיזם מכונים 
גם מעונות תקשורת וניתנים בהם טיפולים אינטנסיביים בתחום התקשורת 
הבין-אישית לפי כמה שיטות התערבות. כל ילד זכאי בתוך המעון לשלוש 
שעות שבועיות של טיפולים במקצועות הבריאות במימון של קופת החולים 
נוספים  מקדמים  בריאותיים  טיפולים  של  נוספות  שבועיות  שעות  ולעשר 
במימון משרד הבריאות. ילד הנמצא במעון יום שיקומי זכאי להסעה ולליווי 
בהסעה ממקום מגוריו למעון ובחזרה. משרד העבודה, הרווחה והשירותים 
פי  על  והמשפחה משתתפת בתשלום  עלויות המעון,  החברתיים מממן את 
מבחן הכנסות עד לסכום מקסימלי של מעון יום רגיל. מספר הפעוטות עם 
אוטיזם ששובצו במעונות יום שיקומיים גדל באופן עקבי במהלך העשור. 
עבור  שיקומיים  יום  מעונות   62 היו   ,2018 תשע"ח  הלימודים  לשנת  נכון 
פעוטות עם אוטיזם. בשנת 2009 היו במעונות אלו 243 פעוטות עם אוטיזם, 
ומספרם הגיע ל-870 בשנת 2018 - עלייה של 258%. בלוח 1 ניתן למצוא 

פירוט של מקבלי שירות מעון יום שיקומי בשנים 2018-2009.

סייעת שילוב במעון יום רגיל – עובדת סמך מקצועית שמסייעת לפעוט 
יום רגילים הנמצאים בפיקוח משרד העבודה, הרווחה  להשתלב במעונות 
ביום.  סיוע  עד ארבע שעות  לקבל  יכול  פעוט  כל  והשירותים החברתיים. 
וסיוע  השגחה  ליווי,  העשרה,  אישי,  טיפוח  כוללים  הסייעת  תפקידי 
בהשתלבות הפעוט בפעילות המעון. השירות החל להינתן בשנת 2015, אז 
2018 מספר מקבלי השירות צמח  129 מקבלי שירות. בשנת  הוא עמד על 
ועמד על 200, גידול של 55%. בלוח 1 ניתן למצוא פירוט של מקבלי שירות 

סייעת שילוב במעון יום בשנים 2018-2015.

מטפח אישי – עובד סמך-מקצועי המגיע אחר הצהריים לביתו של האדם 
עם  ובוגרים  לילדים  לסייע  נועד  השירות  לילדים(.  )בעיקר  אוטיזם  עם 
אוטיזם להתמודד עם חיי היום-יום, לפתח מיומנויות תפקודיות, חברתיות 
ניתן  השירות  פנוי.  זמן  האחרים  המשפחה  לבני  ולאפשר  ותקשורתיות 
מבחן  לפי  מסובסד  ובתשלום  חברתיים  לשירותים  המחלקות  באמצעות 
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הכנסה.39 השירות החל להינתן בתחילת העשור וגדל לאורך כל העשור. עם 
 .2015 זמינים רק החל משנת  זאת, הנתונים המדויקים על היקף השירות 
בשנת 2015, היו 1,508 מקבלי שירות מטפח אישי. השירות המשיך לגדול 
בשנים העוקבות וב-2018 עמד על 2,127 מקבלי שירות. גידול של 34.6% 
במספר מקבלי השירות בשנים אלו. בלוח 1 ניתן למצוא פירוט של מקבלי 

שירות מטפח אישי בשנים 2018-2015.

לילדים,  ושיקומית  טיפולית  חברתית,  מסגרת   – שיקומית  מועדונית 
הלימודים  שעות  לאחר  הקהילה  במסגרת  הפועלת  ולבוגרים  למתבגרים 
)לילדים( ולאחר שעות העבודה )לבוגרים(. במועדוניות מקבלים המשתתפים 
טיפול פרטני וקבוצתי לשיפור מיומנויות חברתיות ותקשורתיות למען קידום 
והפעלת  מימון  באחריות,  היא  השיקומית  המועדונית  בקהילה.  שילובם 
המשרד. השתתפות בפעילות מועדונית שיקומית כרוכה בתשלום השתתפות 
עצמית. שירות המועדונית השיקומית גדל באופן משמעותי במהלך העשור. 
עקבי  באופן  גדל  ומאז   150 על  עמד  השירות  מקבלי  מספר   2009 בשנת 
לאורך השנים. בשנת 2018 מספר מקבלי השירות עמד על 566, גידול של 
277%. בלוח 1 ניתן למצוא נתונים לגבי מספרם של מקבלי שירות מועדונית 

שיקומית בשנים 2018-2009.

קבוצות  או  חברתיים  מועדונים   - חברתית  חברתי/קבוצה  מועדון 
אוטיזם  עם  ולבוגרים  נוער  לבני  ומיועדים  בשבוע  יום  פועלים  חברתיות 
בתפקוד גבוה. מטרותיהם הן לשפר את הכישורים החברתיים והתקשורתיים 
של המשתתפים ולהוות עבורם קבוצת שווים. המועדון החברתי לבני נוער 
ולבוגרים עם אוטיזם הוא שירות חדש יחסית אשר החל לפעול בשנת 2015 
עם 61 מקבלי שירות. בשלוש השנים העוקבות הוא גדל באופן משמעותי 
במספר   7.1 פי  של  גידול  זהו  שירות.  מקבלי   438 על   2018 בשנת  ועמד 
מקבלי השירות. בלוח 1 ניתן למצוא פירוט של מקבלי שירות מועדון חברתי 

בשנים 2018-2015.

תכנית רעים – בנוסף למועדון החברתי פועלת גם תכנית רעים. תכנית זו 
בקהילה.  שילוב  היא  שמטרתן  הארץ  ברחבי  חברתיות  מקבוצות  מורכבת 
קהילתיים  ומרכזים  מתנ"סים  ב-24  רעים  קבוצות  פעלו   2017 בשנת 

והשתתפו בהן 283 בני נוער ובוגרים עם אוטיזם.

נוער  ולבני  לילדים  הספר  מבית  חופשה  לזמן  פנאי  מסגרות   – קייטנות 
להשתתף  זכאי  אוטיזם  עם  ילד  ההורים.  בבית  המתגוררים   21 עד   3 בני 

למחקר הערכה על שירות זה ראו: כורזים וניר )יוני, 2014(  .39
https://brookdale.jdc.org.il/publication/service-personal-carers-children-autism

https://brookdale.jdc.org.il/publication/service-personal-carers-children-autism/
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שלוש פעמים בשנה, עד ל-5 ימים בכל פעם, בקייטנה ייעודית לילדים עם 
זה  )במקרה  אוטיזם  עם  ילדים  המשלבות  עירוניות  בקייטנות  או  אוטיזם 
הזכאות היא לקייטנה אחת בחופשת הקיץ(. שירות הקייטנות גם הוא גדל 
בצורה משמעותית במהלך העשור האחרון. בשנת 2009 ניתן השירות ל- 
275 ילדים ובסוף העשור הנסקר, בשנת 2018, השירות ניתן ל- 927 ילדים 
)גידול של 237%(. בלוח 1, ניתן למצוא נתונים על מספרם של מקבלי שירות 

הקייטנות בשנים 2018-2009.

נופשונים – מסגרות דיור לשהות קצרת מועד המיועדות לילדים, לנוער 
עיקריים  למטפלים  )או  להורים  מאפשרת  המסגרת  אוטיזם.  עם  ולבוגרים 
אחרים כמו אפוטרופוסים או משפחות אומנה( זמן פנוי מטיפול ומאפשרת 
וחברתית  מקצועית  במסגרת  להימצא  אוטיזם  עם  בוגר  לאדם  או  לילד 
ובסופי  החינוך  משרד  של  רשמיות  בחופשות  פועלים  הנופשונים  מוכרת. 
שבוע. נערכות בהם פעילויות חינוכיות ופעילויות בילוי ונופש המועברות 
נופשון  ימי  ילד או אדם בוגר עם אוטיזם זכאי ל-15  בידי צוות מקצועי. 
בשנה. שירות הנופשונים הכפיל את עצמו במהלך העשור האחרון - בשנת 
2009 הוא ניתן ל-445 מקבלי שירות, ואילו בשנת 2018 הוא ניתן ל-938 
מקבלי שירות. בלוח 1, ניתן למצוא נתונים על מספרם של מקבלי שירות 

הנופשונים בשנים 40.2018-2009

לתחום  ייעודיים  מרכזים   – למשפחה"  אלו״ט  מרכזי   - לורן  ״בית 
הרווחה  העבודה,  ומשרד  אלו״ט  ארגון  ידי  על  המופעלים  האוטיזם 
והשירותים החברתיים. המרכז הראשון הוקם בשנת 2000 על ידי עמותת 
המוסד  החברתיים,  והשירותים  הרווחה  העבודה,  משרד  ובשיתוף  אלו״ט 
מרכזים  שישה  פעלו   2018 בשנת  ישראל.  ואשלים-ג׳וינט  לאומי  לביטוח 
כאלו למשפחה ברחבי הארץ: מרכז, צפון, חיפה, ירושלים, דרום והחברה 
ייעוץ, סנגור, תמיכה  הערבית. מטרת המרכז היא לספק שירותי הדרכה, 
אישית וקבוצתית להורים ולבני משפחה אחרים, מידע והכוונה לשירותים 

קיימים ומידע מקצועי ונגיש לבני המשפחה.

של  משפחה  ולבני  להורים  מרכזים  הם   – למשפחה  יישוביים  מרכזים 
ילדים עם מוגבלויות שהוקמו על ידי משרד העבודה, הרווחה והשירותים 
מינהל  ידי  על  מופעלים  להיות  וממשיכים  ואשלים-ג׳וינט,  החברתיים 
חלקי  בכל  שונים  ביישובים  מרכזים   29 פועלים  להיום,  נכון  מוגבלויות. 
תמיכה,  שירותי  של  מגוון  ניתנים  אלו  במרכזים  שונים.  ובמגזרים  הארץ 

40. נופשון הקלה בחיק משפחות מארחות הוא שירות נופשון נוסף שבו משפחות העוברות הדרכה 
מארחות בביתן ילדים עם אוטיזם בסופי שבוע או לכמה ימים. מענה זה מפורט בפרק השיקום.
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הרצאות  זה:  ובכלל  משפחות,  ועבור  הורים  עבור  ומידע  הדרכה  ייעוץ, 
מידע והכוונה למשפחות ולאנשי מקצוע, קבוצות תמיכה של הורים להורים 
ופעילויות חברתיות, פנאי והפוגה. המרכזים גם מפעילים מתנדבים, עורכים 
סדנאות משותפות לבני משפחה ולאנשי מקצוע ומסייעים בהנגשת שירותים 
ולבני משפחותיהם. בשנת  ולנוער עם מוגבלויות  יישוביים שונים לילדים 

2017 ניתנו שירותים לכ-11,000 משפחות במרכזים אלו.

 - עתיד"  "יוצרים   - התעסוקה  לעולם  הספר  מבית  מעבר  תוכנית 
מוגבלויות  לעולם העבודה עבור תלמידים עם  תוכנית מעבר מבית הספר 
שונות הלומדים במסגרות של החינוך המיוחד. התוכנית מתמקדת בהכנה 
ידי המשרד בשיתוף האגף לחינוך מיוחד במשרד  ומופעלת על  לתעסוקה 
רב-תחומית  מעבר  תוכנית   – "מעברים"  תוכנית  עם  ובמשולב  החינוך 
"יוצרים עתיד" היא תוכנית  של משרד החינוך לתלמידי החינוך המיוחד. 
אישית, רב-מערכתית וממוקדת תוצאה, המעודדת מתבגרים עם מוגבלויות 
לפתח אוריינטציית עתיד במגוון תחומי החיים, תוך מיקוד בבחירה בעלת 
משמעות של מסלול המשך לצד רכישת מיומנויות תעסוקה רוחביות. מטרת 
במסלולי  מוגבלויות  עם  צעירים  של  השתלבותם  את  לקדם  היא  התוכנית 
התנדבות  או  לאומי  שירות  כגון:  לימודיהם,  בסיום  נורמטיביים  חיים 
בחירה  זאת מתוך  ועבודה בשוק החופשי.  לימודים על-תיכוניים  לצה"ל, 
אישית מושכלת ובאופן שממצה את יכולתם.41 תוכנית יוצרים עתיד החלה 
לפעול בקרב תלמידים אוטיסטים בשנת 2012 עם 4 מקבלי שירות בלבד. 
בין השנים 2013 ל-2018 היא גדלה באופן עקבי, ובשנת 2018 היא כללה 
359 תלמידים עם אוטיזם. בלוח 1, ניתן למצוא נתונים מפורטים על מספרם 

של משתתפי תוכנית יוצרים עתיד בשנים 2018-2012.

המאפשרת וכנית ת -לבוגרים אזרחי לאומי שירות - משלבים תוכנית 
להתנדב אחרות( מוגבלויות עם לצעירים גם )מיועדת אוטיזם עם לצעירים 

כהכנה והן לחברה כתרומה הן אזרחי, לאומי שירות במסגרות ולהשתלב 
בהיקף המתנדבים, של מגוריהם באזור נעשה השירות התעסוקה. לעולם 

ים מקבלבים המתנדשנתיים. עד שנה משך לשבועיות, שעות  40-30של 
בשנת . 2013בשנת לפעול החלה התוכנית שירותם. במהלך ותמיכה ליווי 
לאומי בשירות גבוה בתפקוד אוטיזם עם בוגרים אנשים  201שולבו  2017

 שירתו שנה שנייה.44אזרחי, מתוכם 

למידע נוסף על תוכנית יוצרים עתיד, ראו:  .41
https://www.molsa.gov.i l/CommunityInfo/Regulations/SocialRegulations/
Documents/%D7%A4%D7%A8%D7%A7%205%20%D7%98%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%9C%20%D7

%91%D7%A0%D7%9B%D7%99%D7%9D/5_26.pdf

https://www.molsa.gov.il/CommunityInfo/Regulations/SocialRegulations/Documents/%D7%A4%D7%A8%D7%A7%205%20%D7%98%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%9C%20%D7%91%D7%A0%D7%9B%D7%99%D7%9D/5_26.pdf
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החברתיים  והשירותים  הרווחה  העבודה,  משרד   – צבאי  בשירות  שילוב 
שותף או תומך בשתי תוכניות חדשות לשילוב ולליווי של בוגרים עם אוטיזם 

בשירות צבאי בהתנדבות:

תוכנית חיבורים - תוכנית הכנה וליווי לשירות צבאי המיועדת לבוגרים 
עם אוטיזם בתפקוד גבוה בשיתוף המשרד ועמותת אפי – אספרגר ישראל. 
כמתנדבים.  לשרת  מצה"ל  אישור  קיבלו  אשר  לבוגרים  מיועדת  התוכנית 
תוכנית ההכנה מתקיימת במסגרת קבוצתית, נמשכת כ-3 חודשים, וכוללת 
מפגשים סדנאיים דו-שבועיים. תוכני המפגשים כוללים: הכנה לראיונות, 
היכרות עם אורח החיים ועם עולם התוכן הצבאי וכן למידה תוך התנסות 
הצבאית.  העבודה  בסביבת  הנדרשות  העיקריות  החברתיות  במיומנויות 
האישית.  היכולת  לפי  בצבא  לתפקידים  בשיבוץ  גם  מסייעת  התוכנית 
התחלת  לאחר  גם  לפעול  ממשיכה  התוכנית  של  הקבוצתית  המסגרת 
ההתנדבות כמסגרת תמיכה מתמשכת. נוסף על כך, אנשי הפיקוד ביחידות 
המיועדות לשיבוץ עוברים הדרכה לגבי מאפייני האוטיזם ולגבי ההתאמות 
הנדרשות כדי לשפר ולאפשר את הקליטה ואת התפקוד של המתנדב בתוך 
2017 שולבו  2014 ועד סוף  המסגרת הצבאית. התוכנית החלה בספטמבר 

בה 35 צעירים.

תוכנית רואים רחוק – המשרד תומך בתוכנית המופעלת במשותף על ידי 
"מעבר לאופק" )חל"צ( והקריה האקדמית אונו. תוכנית זו מכשירה בוגרים 
ולשוק העבודה  עם אוטיזם במקצועות נדרשים לשירות צבאי בהתנדבות 
האזרחי, וכן מלווה אותם בזמן שירותם הצבאי. משתתפי התוכנית עוברים 
קורס הכשרה בן כ-3 חודשים במסגרת אזרחית ללימוד המקצוע הנדרש, 
ישנו  וכן  חיים  ומיומנויות  וכישורים  הנדרשים  העבודה  כישורי  להקניית 
ההכנה,  קורס  לאחר  אוטיזם.  עם  כאנשים  המשתתפים  של  בזהות  עיסוק 
 4-3 של  קצרה  התנסות  לתקופת  צבאית  ליחידה  משובצים  המשתתפים 
חודשים במתכונת אזרחית טרם גיוסם לצה"ל כמתנדבים. לאחר סיום תקופת 
בכפוף  כמתנדבים  לצה"ל  להתגייס  לבחור  המשתתפים  יכולים  ההתנסות, 
לאישור הצבא. מטרת התוכנית היא לאפשר למתנדבים לתרום מכישוריהם 
מצה"ל,  השחרור  לאחר  מקצועי.  ניסיון  לצבור  גם  וכן  לצה"ל  המיוחדים 
להתפתח  או  שרכשו,  במקצוע  ולעסוק  להמשיך  התוכנית  משתתפי  יוכלו 
ולאורך  ההתנסות  תקופת  במהלך  אחרים.  ואקדמיים  מדעיים  לתחומים 
המקצועי  הליווי  מקצועי.  ליווי  מקבלים  המשתתפים  הצבאי,  השירות  כל 
ניתן גם למפקדים ולעמיתים של המתנדבים ביחידות שבהן הם משובצים. 
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התוכנית החלה לפעול בשנת 2013 ועד סוף 2017 שולבו בה 110 צעירים.42

החברתיים  והשירותים  הרווחה  העבודה,  משרד  אלו,  שירותים  על  נוסף 
ושבהן  למגבלות,  מעבר  ישראל  ג׳וינט  ידי  על  שמובלות  לתוכניות  שותף 

משולבים צעירים ובוגרים עם אוטיזם, כגון:

שילוב צעירים עם מוגבלות במרכזי צעירים הפזורים ברחבי הארץ - תוך 
הנגשה והתאמה של סל השירותים במרכזים אלו הכולל: ייעוץ ללימודים, 

תעסוקה, שילוב ומעורבות חברתית בקהילה ועוד.

מנטורינג - תוכנית של חונכות אישית וסיוע לשילוב צעירים )בני 35-21( 
עם מוגבלות במצבים מורכבים שאינם משולבים בשום שירות - אינם לומדים 
עם מצב  ו/או  ניתוק חברתי  עם  ומתמודדים  בדידות  חווים  עובדים,  ואינם 

משפחתי מורכב.

ובטוח בקרב  ולקידום של אורח חיים בריא  אב"ן דרך - תוכנית לעידוד 
ומסגרות  כלים  למשתתפים  להעניק  נועדה  התוכנית  מוגבלות.  עם  אנשים 

חברתיות שיתמכו בהם בדרכם לשינוי באורח החיים.

בארץ  גבוהה  השכלה  במוסדות  המשך  לימודי  תוכנית   - סטודנט  להיות 
כסטודנטים  ללימודים  מתקבלים  אינם  אשר  מוגבלות  עם  אנשים  עבור 
מסלול  בחירת  המאפשרת  אדם  מכוונת  תוכנית  היא  התוכנית  המניין.  מן 

לימודים מתוך מבחר גדול של קורסים אקדמיים.

חברתית  למעורבות  חינוך  שמטרתה  תוכנית   - צבאיות  קדם  מכינות 
מלא  לשירות  המשתתפים  והכנת  ומנהיגות  אחריות  לקיחת  תוך  ואזרחית 
אמורים  אשר  אישיים  וליווי  תמיכה  מעטפת  מקבלים  המשתתפים  בצבא. 

לאפשר להם להשתלב במכינה הקדם-צבאית.

תעסוקה
תעסוקה  מסגרות  מספק  החברתיים  והשירותים  הרווחה  העבודה,  משרד 
בתפקוד  אוטיזם  עם  ולאנשים  ובינוני  נמוך  בתפקוד  אוטיזם  עם  לאנשים 
גבוה. המשרד אף מאפשר לאנשים בודדים עם אוטיזם להשתלב במסגרות 
תעסוקה מוגנות ייעודיות עבור אנשים עם מוגבלות שכלית בהתאם לצרכים 

ו/או לרצונות של האדם או של משפחתו.

או  בינוני  בתפקוד  לבוגרים  מיועד  המרכז   – שיקומי  טיפולי  יום  מרכז 
לבוגרי  או   )21 )גיל  מיוחד  חינוך  במסגרות  לימודיהם  סיום  לאחר  נמוך 
נותן מענה  18( עם אוטיזם. מרכז היום  )גיל  שילוב במסגרות חינוך רגיל 

https://www.roim-rachok.org :למידע נוסף על התוכנית ראו  .42

https://www.roim-rachok.org
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התפקודי  מצבם  שעקב  העבודה  בגיל  אוטיזם  עם  לאנשים  היום  בשעות 
את  לשפר  פועל  המרכז  החופשי.  העבודה  בשוק  להשתלב  מסוגלים  אינם 
המיומנויות החברתיות של המשתתפים ולהקנות להם הרגלי עבודה בסיסיים 
)טרום-תעסוקה( כדי שחלקם יוכלו בעתיד להשתלב במסגרת של תעסוקה 

מוגנת.

למצוא היא המרכז מטרת  –גבוהה תפקוד ברמת לבוגרים תעסוקה מרכז 
מוערך המשתתף לתוכנית, כניסתו עם החופשי. בשוק תעסוקה לבוגרים 

תוכנית לו ונבנית לו המתאים התעסוקתי הכיוון נקבע שם הערכה, מרכז ב
בתמיכה המלווה בתעסוקה גם מתנסה המשתתף אישית. טרום-תעסוקתית 

בהתאם החופשי בשוק לתעסוקה מופנה המשתתף וקבוצתית. פרטנית 
ומעסיקו משתתף הלעבודה, הקבלה לאחר שעבר. התעסוקתית להערכה 

מרכז שירות  2009בשנת המרכז. עובדי ידי על מלּווים להיות ממשיכים 
ילו ואשירות, מקבלי  137ל-ניתן גבוהה תפקוד ברמת לבוגרים התעסוקה 

ניתן  1בלוח . 208%של גידול - שירות מקבלי  423ל-ניתן הוא  2018בשנת 
.2018-2009בשנים התעסוקה שירות מקבלי של מספרם על נתונים למצוא 

מועדונית תעסוקתית לבוגרים - בסוף שנת 2016 התחיל תהליך פתיחה 
היא  לבוגרים  תעסוקתית  מועדונית  לבוגרים.  תעסוקתיות  מועדוניות  של 
מסגרת פנאי לבוגרים הפועלת בקהילה לאחר שעות מרכז היום או לאחר 
וקבוצתי  פרטני  טיפול  האנשים  מקבלים  במועדוניות  העבודה.  שעות 
לשיפור מיומנויות חברתיות ותקשורתיות למען קידום השילוב בקהילה. עד 
2018 פעלו בארץ שתי מועדוניות תעסוקתיות לאנשים בוגרים עם אוטיזם, 

אחת בירושלים ואחת בפתח תקווה.

משרד   - )מע"ש(  שיקומי  עבודה  מרכז  לבוגרים,  מוגנת  תעסוקה 
עם  בודדים  לאנשים  מאפשר  החברתיים  והשירותים  הרווחה  העבודה, 
עם  אנשים  עבור  ייעודיות  מוגנות  תעסוקה  במסגרות  להשתלב  אוטיזם 
מוגבלות שכלית בהתאם לצרכים ו/או לרצונות של האדם או של משפחתו. 
בוגרים עם אוטיזם שאינם יכולים להשתלב בעבודה בשוק החופשי וזקוקים 
למסגרת מוגנת, לליווי של צוות מקצועי ולמקום שבו יוכלו לרכוש מיומנויות 
נדרשות לעולם העבודה, יכולים להשתלב בתעסוקה מוגנת במפעל עבודה 
מקומיות,  רשויות  כגון  גופים  מפעילים  המע"שים  את  )מע"ש(.  שיקומי 
שבו  חברתי  מרכז  גם  משמש  המרכז  פרטיות.  וחברות  ציבוריות  עמותות 

מתקיימות פעילויות חברתיות, כגון ימי שיא וקבוצות למידה. 

טיפול מיני-חברתי – הוא שירות הכולל מתן הדרכה, חינוך, ייעוץ וטיפול 
מוגבלויות  עם  לאנשים  וטראומה  משבר  ובמצבי  המיני-חברתי  בתחום 
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ובקהילה,  חוץ-ביתיות  הנמצאים במסגרות  אוטיזם(  עם  אנשים  )וביניהם 
לבני משפחותיהם ולאנשי צוות במסגרות השונות )דיור, פנאי ותעסוקה(. 
טיפול מיני-חברתי ניתן בשנים האחרונות לכמה עשרות אנשים עם אוטיזם 

מדי שנה. בשנת 2018 ניתן הטיפול לכ-90 אנשים עם אוטיזם.43

בלוח 1 מובאים נתונים על סוגי המענים והמסגרות בקהילה ועל מספרם של 
מקבלי השירות בכל סוג שירות בשנים 2018-2009.

 לוח 1: מספרם של מקבלי שירותים עיקריים בקהילה
לפי סוג השירות 2018-2009

2009201020112012201320142015201620172018סוג שירות

243245300500613456471617721870מעון יום שיקומי

129124143200------סייעת שילוב

מטפח אישי 
1,5801,7131,9342,127------)סמך-מקצועי(

מועדונית 
150208209248261330388475510566שיקומית 

445472518604658675693759842938נופשון

275278260357532525617599819927קייטנה

61186325438------מועדון חברתי

תוכנית יוצרים 
46893130162256359---עתיד

מרכז יום 
85116151187233300349369417467טיפולי-שיקומי

שירותי תעסוקה 
לאנשים בתפקוד 

גבוה
137155181213252288312330375423

תעסוקה מוגנת 
132642697986119134192253)מע"ש(44

מעיון בלוח 1, ניתן לראות שבמהלך העשור האחרון, משרד העבודה, הרווחה 
יחסית של שירותים חדשים  גדול  ופיתח מספר  יזם  והשירותים החברתיים 
בקהילה כגון: מועדון חברתי, תוכנית יוצרים עתיד, תוכניות לשילוב בשירות 
לאומי אזרחי ובשירות צבאי ותעסוקה נתמכת. רוב השירותים האלו מיועדים 
להעניק הכשרה והתנסות, להקנות כלים ולייצר הזדמנויות לשילוב בקהילה 

במגוון תחומים.

מידע נוסף על שירות זה ניתן למצוא בפרק על אנשים עם מוגבלות שכלית.  .43
האגף  של  מוגנת  תעסוקה  שירותי  באמצעות  בודדים  לאנשים  ניתן  זה  שירות  שצוין,  כפי   .44
לטיפול באדם עם מוגבלות שכלית התפתחותית )לשעבר( במשרד העבודה, הרווחה והשירותים 

החברתיים.
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ההכרה ההולכת וגוברת בישראל ובעולם בזכותם של אנשים עם מוגבלות 
פוליטית- תפיסה  וגיבוש  החיים45  תחומי  בכל  שווה  חברתית  להשתתפות 
חברתית, משפטית ומקצועית של שילוב והכלה בחברה, באה לידי ביטוי 
בעשור האחרון בעיצוב מדיניות ובהספקת שירותים ברוח תפיסה זו. חקיקת 
חוק שוויון לזכויות אנשים עם מוגבלות בשנת 1998 וכן אמנת האו״ם בדבר 
 The UN Convention on the Rights( זכויותיהם של אנשים עם מוגבלויות
ואושררה על  of Persons with Disabilities(46 אשר התקבלה בשנת 2006 
ידי ישראל בשנת 2012, מהווים אבני דרך משמעותיות בתהליכים חברתיים 
אנשים  של  זכויותיהם  בדבר  האו”ם  אמנת  בישראל.47  וגם  בעולם  אלו 
אנשים  של  זכויותיהם  לקידום  המידה  אמות  את  קובעת  מוגבלויות  עם 
עם מוגבלויות בחברה ולשמירה על זכויות אלו, כדי להגן על אנשים עם 
מוגבלויות מפני אפליה ופגיעה ולקדם את שילובם ואת השתתפותם בחברה 
ואילו  ובדיור.  בלימודים  בחינוך, בעבודה,  זה  ובכלל  החיים,  בכל תחומי 
חוק שוויון לזכויות אנשים עם מוגבלות קובע את איסור ההפליה של אנשים 
עם מוגבלויות כבסיס לקידום השתתפות שווה בחברה במגוון תחומי החיים.

במהלך  והרחיב  פיתח  החברתיים  והשירותים  הרווחה  העבודה,  משרד 
העשור שירותים בקהילה המיועדים לאנשים עם אוטיזם.48 מגמה זו תואמת 
את המגמה הכללית בישראל ואת המגמה העולמית בדבר שילוב אנשים עם 

מגוון מוגבלויות, ובהם כמובן גם אנשים עם אוטיזם, והכלתם בקהילה.49

3.2 מעני דיור

משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים מספק לאנשים עם אוטיזם 
שאינם מסוגלים להמשיך לשהות בבית משפחתם ושזקוקים לטיפול שיקומי 
במסגרת דיור חליפית - מסגרות דיור בשני מודלים: 1. מעונות פנימייה; 
ו-2. מערכי דיור. מודל מעונות הפנימייה הוא מודל של מסגרת דיור שנותנת 
מענה כוללני למגוון תחומי החיים, ובכללם: דיור, תעסוקה, טיפול, פנאי 
למיצוי  המסייעת  טיפולית-שיקומית  סביבה  מספקות  אלו  מסגרות  ועוד. 
יכולותיהם של אנשים אלו בכל תחומי חייהם. המודל השני - מודל מערכי 
המעודדות  כאלו  או  בקהילה  חדשות  דיור  מסגרות  של  מודל  הוא  הדיור, 

רימון-גרינשפן )2007(; מור )2007( ;)2012( Rimon-Greenspan; זיו ) 2012(  .45
https://www.idi.org.il/parliaments/7796/7892

https://www.gov.il/BlobFolder/legalinfo/crpd/he/crpd_hebrew.doc  .46
מור )2012(  .47

בסך הכול, במהלך העשור גדל מספר האנשים עם אוטיזם שקיבלו שירות כלשהו בקהילה בכ-440%.  .48
https://www.idi.org.il/parliaments/7796/7892 )2012( זיו  .49

https://www.idi.org.il/parliaments/7796/7892
https://www.gov.il/BlobFolder/legalinfo/crpd/he/crpd_hebrew.doc
https://www.idi.org.il/parliaments/7796/7892
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דירות  עצמאיים,  לחיים  מכינה  כגון:  בקהילה,  לחיים  למעבר  והמכינות 
אלו  מסגרות  לוויין.  ודירות  קבוצתיים  בתים  טיפוליות,  דירות  הכשרה, 
מספקות מענה ל-16 שעות ביום, ואינן כוללות את המסגרת היומית - כמו 

תעסוקה )שירות הניתן לאדם במסגרת אחרת(.

כי מראים החברתיים והשירותים הרווחה העבודה, משרד של היסוד נתוני 
עם האנשים כלל ך מתוחוץ-ביתי מענה שקיבלו אוטיזם עם האנשים שיעור 

עד  2009בשנים החברתיים והשירותים הרווחה בלשכות הרשומים אוטיזם 
; 10%היה  2016בשנת ; 11%על שיעורם עמד  2015בשנת ; 12%היה , 2014

על מצביעים אלו נתונים . 11%על שוב עמד שיעורם  2018ו- 2017בשנים ו
חוץ-בדיור שמים המואוטיזם עם האנשים בשיעור מהותי שינוי חל שלא ך כ

לשירותים במחלקות הרשומים האנשים במספר העלייה בשל אולם ביתי, 
עם האנשים במספר עלייה למעשה חלה (, 1בסעיף )המתוארת חברתיים 

אוטיזם בדיור החוץ-ביתי.

להלן פירוט של סוגי הדיור החוץ-ביתי שהמשרד מספק לאנשים עם אוטיזם:

משפחות אומנה – מסגרת משפחתית חלופית למשפחת המוצא המיועדת 
לילדים. מטרת משפחת האומנה לספק לילד עם אוטיזם את צרכיו הפיזיים, 
הרגשיים וההתפתחותיים. בשנת 2009 התגוררו במשפחות אומנה 18 ילדים 
עם אוטיזם. מספר זה עלה לאורך העשור, ובשנת 2018 עמד על 56 ילדים.

במודל  דיור  מסגרות  הם   – קטנים(  פנימייה  )מעונות  לחיים  בתים 
צרכיו  כל  על  העונה  בית  ומשמשות  בשנה  ימים   365 שפועלות  פנימייתי 
טיפולית- סביבה  לדיירים  מספקות  אלו  מסגרות  אוטיזם.  עם  האדם  של 
שיקומית המאפשרת מיצוי של יכולותיהם בכל תחומי החיים. במסגרות אלו 
מתקיימת שגרת חיים ביתית, נורמטיבית ככל האפשר, הכוללת: תעסוקה או 

השתתפות במרכזי יום או לימודים וכן פעילויות פנאי שונות.

ידי  על  פותחו  אלו  לחיים  בתים  בקהילה,  שילוב  של  התפיסה  במסגרת 
בגודלן  קטנות  פנימייתיות  כמסגרות  אוטיזם  עם  באדם  לטיפול  השירות 
הממוקמות בקהילה - ביישובים עירוניים ובשכונות מגורים. רוב המסגרות 
האלו מיועדות ל-24 דיירים. כל אחת ומחולקות ללפחות שתי יחידות דיור 
נפרדות כשבכל אחת מהן עד 12 דיירים. ישנה כיום רק מסגרת פנימייה אחת 
גם היא מחולקת  דיירים, אך  גדולה – כפר עופרים, הנותנת מענה ל-70 

ליחידות קטנות יותר.

ועדת השמה ארצית מפנה את המועמדים לדיור למסגרות השונות.

בשנת 2009 התגוררו בסוג דיור זה 616 דיירים עם אוטיזם. מספרם עלה 
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באופן עקבי במהלך העשור, ובשנת 2018 עמד על 1,509 )גידול של כמעט 
פי 2 וחצי(.

המיועד בקהילה( לדיור הכנה )או בקהילה דיור  –לוויין דיור/דירות מערך 
לחיים מכינה כולל הדיור מערכי מודל גבוהה. תפקוד רמת עם לאנשים 

לוויין. ודירות קבוצתיים בתים טיפוליות, דירות הכשרה, דירות עצמאיים, 
של מספרם בדירה. דיירים  8- ל4בין מתגוררים לווין הדיור/דירות במערכי 

 347ל- 2009בשנת  59מ-העשור במהלך בהדרגה עלה זה שירות צרכני 
(.5.9 )גידול של פי 2018בשנת 

מכינה לחיים עצמאיים – תוכנית מעבר המתקיימת בתנאי פנימייה במשך 
שנתיים עד שלוש שנים ומיועדת לצעירים עם אוטיזם שסיימו לימודיהם 
וכן  לעולם העבודה  והכנה למעבר מבית הספר  לתוכנית הכשרה  וזקוקים 
צוות  מלווה  במכינה  החיים  את  בקהילה.  עצמאי  בדיור  הבוגרים  לחיים 
כלים  רכישת  כגון:  חיים,  תחומי  במגוון  המשתתפים  עם  העובד  מקצועי 
בשירות  התנדבות  שותפים,  עם  מגורים  עצמאית,  יום-יומית  להתנהלות 
צבאי, שירות לאומי אזרחי, יציאה לעבודה או ללימודים ורכישת מיומנויות 
חברתיות. התוכנית החלה לפעול בשנת 2014, אז השתתפו בה 5 צעירים עם 

אוטיזם, ובשנת 2018 מספרם הגיע ל-54.

דירת הכשרה - ייעודה הוא הכנה לתפקוד בחיי היום-יום בכל התחומים. בתום 
תקופת ההכשרה, עוברים הדיירים לדירות עצמאיות בקהילה בליווי מקצועי.

עד  ל-4  מיועדת  הדיור.  מערך  בתוך  שיקומית  יחידה   - טיפולית  דירה 
בהסתגלות  ולסיוע  התעסוקה  בתחום  לתמיכה  הזקוקים  בוגרים  דיירים   8

ובתיווך חברתי.

עד  ל-4  המיועדת  הדיור  מערך  בתוך  שיקומית  מסגרת   - קבוצתי  בית 
מאפשרת  טרם  שלהם  התפקודית  העצמאות  רמת  אשר  בוגרים  דיירים   14
ובתפקודם  במיומנויותיהם  לשיפור  זקוקים  והם  לוויין,  בדירות  שילובם 

בתחומים אלו תוך ליווי והשגחה.

דיור נתמך – תוכנית עבור אנשים עם מוגבלויות, ובכללם אנשים עם אוטיזם 
עצמאי50  לדיור  ותמיכה  ליווי  הכנה,  המספקת  גבוה,  בתפקוד   55-21 בני 
בקהילה. התוכנית עורכת הכנה לאנשים עם אוטיזם ולבני משפחתם למעבר 
לדיור עצמאי, מסייעת באיתור מקום מגורים ובהתאמתו לצורכי הדיירים, 
כגון:  עצמאיים,  חיים  לכישורי  הכשרה  ומעניקה  פרטנית  חונכות  מספקת 

50.  דיור הממומן על ידי הדייר עצמו או על ידי משפחתו.
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זוגיות,  ופנאי,  חברה  תעסוקה,  ושותפים,  דירה  חיפוש  בית,  משק  ניהול 
מיצוי זכויות וצריכת שירותים בקהילה. התוכנית החלה לפעול בשנת 2016, 
בה  השתתפו   ,2018 לשנת  נכון  אוטיזם.  עם  אנשים   42 בה  השתתפו  אז 
75 אנשים עם אוטיזם. התוכנית פועלת בשיתוף משרד העבודה, הרווחה 

והשירותים החברתיים ובהובלת ג׳וינט ישראל מעבר למגבלות.

בלוח 2 מוצג מספר הדיירים בכל סוג של מסגרת דיור בשנים 2009 עד 2018. 
שיעור האנשים עם אוטיזם המתגוררים במסגרות דיור מטעם המשרד מקרב 
זה  11%. שיעור  על  - עמד   2018 אוטיזם בשנת  כלל האנשים הרשומים עם 
עם  האנשים  במספר  המשמעותי  הגידול  אף  על  העשור  לאורך  יציב  נשמר 
הודות  התאפשר  זה  דבר  חברתיים.  לשירותים  במחלקות  הרשומים  אוטיזם 
עם  האנשים  באוכלוסיית  לגידול  כמענה  נוספות  דיור  מסגרות  של  לפתיחה 

אוטיזם.

לוח 2: מספרם של מקבלי שירותים חוץ-ביתיים 2018-2009

2009201020112012201320142015201620172018סוג השירות

בתים לחיים 
)מעונות פנימייה 

קטנים(
6166897318269301,0331,1451,2011,3701,509

מערך דיור/דירות 
5978100130157186208227271347לוויין

מכינות לחיים 
515304354-----עצמאיים

18162022243234434956אומנה

426675-------דיור נתמך

נתוני לוח 2 מצביעים על גידול משמעותי של מספר המתגוררים בכל הסוגים 
של מסגרות הדיור. גידול זה תואם את מגמת העלייה המשמעותית במספר 

הרשומים במחלקות לשירותים חברתיים.

לאורך העשור, הרוב המכריע של מקבלי השירותים החוץ-ביתיים התגוררו 
במסגרות דיור במודל של מעון פנימייה. כמעט כל הגידול במספר הדיירים 
הלוויין  דירות   / הדיור  במערכי  היה  ומיעוטו  פנימייה,  במעונות  היה 
לאנשים עם אוטיזם בתפקוד גבוה. עם זה, מספר האנשים בסוג מסגרות זה 
גדל בעשור הנסקר פי 5.9 )שיעור גידול של 488%(, גידול ניכר יותר מזה 

שבמסגרות מעונות הפנימייה.

שבמסגרות אלו כלל מקרב הדיור במערכי אוטיזם עם האנשים שיעור 
אוטיזם עם האנשים שיעור ואילו , 18%- ל9%מ-העשור במהלך עלה הדיור 

.77% ל-89%במעונות הפנימייה מקרב אלו שבמסגרות הדיור ירד מ-
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4. סיכום
במשרד  אוטיזם  עם  לאדם  השירות  של  תפקידו  האחרון,  העשור  לאורך 
עיקריים:  תחומים  בשני  התמקד  החברתיים  והשירותים  הרווחה  העבודה, 

שירותים בקהילה ומסגרות דיור.

ובהרחבה  בתחום השירותים בקהילה, עבודת המשרד התמקדה בפיתוח 
ומיצוי הפוטנציאל  של מענים בקהילה שיאפשרו קידום, שיקום, העשרה 
של האדם עם אוטיזם, ולצד זאת במתן תמיכה והקלה למשפחות; בפיתוח 
ומקצועיים  ייחודיים  מענים  וביצירת  בקהילה  וחדשניות  חדשות  תוכניות 
לאוכלוסיית האנשים עם אוטיזם; בפיתוח תחום התעסוקה וההכנה לעולם 
העבודה, ובכלל זה תוכניות של שירות לאומי ושילוב בצבא; וכן בפיתוח 
ובהכשרה של כוח אדם מקצועי לעבודה עם אנשים עם אוטיזם בקהילה ועם 

בני משפחותיהם.

פיתוח  אלו:  במהלכים  מאמצים  המשרד  השקיע  הדיור,  מסגרות  בתחום 
והרחבה של המענים בתחום הדיור; הקמת מסגרות דיור חדשות ייחודיות 
של  פיתוח  ולמגזר(;  לגיל  לתפקוד,  )בהתאם  שונות  לקבוצות  ומותאמות 
תוכניות ושל מיומנויות טיפול ייחודיות עבור האוכלוסייה השוהה במסגרות 
פיקוח  וכן  הדיור  במסגרות  שניתן  השירות  לגבי  מדיניות  קביעת  הדיור; 
ובקרה על יישומה; ופיתוח מקצועי של כוח האדם העובד במסגרות הדיור.

אסדרת  ב:  התמקדה  המדיניות  בתחום  המשרד  עבודת  אלו,  על  נוסף 
הטיפול באוכלוסיית האנשים עם אוטיזם; פיתוח מארג בין-משרדי ובין-
)חוקים  זו; מעורבות בחקיקה  לאוכלוסייה  הניתן  ארגוני לשיפור השירות 
נוספים;  וכדי לפתח שירותים  זכויות האוכלוסייה  ותקנות( כדי לקדם את 
גיבוש, עדכון ויישום של מדיניות, נהלים ותורת עבודה מקצועית, הפצתם 

והטמעתם.

מגמות בנוגע לשירותים עבור אנשים עם אוטיזם - בישראל ובעולם
יש לתת את הדעת לכמה מגמות מרכזיות אשר נצפו בעשור האחרון ואשר 

צפויה להן השפעה גם בשנים הבאות:

עלייה בשכיחות האוטיזם בישראל ובעולם ופיתוח שירותים מותאמים
ובעולם  בישראל  ניכרת  אוטיזם,  של  השכיחות  במדידת  הקשיים  למרות 
בעשור האחרון מגמת עלייה משמעותית בשיעורי האבחון של אוטיזם, מגמה 
שצפויה להימשך גם בשנים הקרובות. העלייה בשכיחות אוטיזם בישראל 
הביאה את משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים לייעד תקציב, 
שהלך וגדל בצורה עקבית במהלך העשור האחרון, לפיתוח שירותים חדשים 
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ומותאמים ולהרחבת היקף השירותים הקיימים כדי לתת מענה לאוכלוסייה 
ההולכת וגדלה ולהציע מגוון מענים לילדים, לנוער ולבוגרים עם אוטיזם 
בגיל הרך, תעסוקה,  סיוע  כגון:  חיים שונים,  ולבני משפחותיהם בתחומי 
דיור, חברה ופנאי. בכלל זה, ראוי לציין מהלכים כמו: הגדלה של מספר 
הקמת  אוטיזם;  עם  פעוטות  עבור  שיקומיים  יום  במעונות  המשתתפים 
שירות של סיוע בשילוב במעון יום רגיל; הגדלת מספרם של מקבלי שירות 
מועדונית שיקומית; הקמת מרכזים יישוביים למשפחה; הגדלת מספרם של 
הזכאים לקייטנות ולנופשונים; הקמת שירות מועדון חברתי לילדים, לנוער 
ולבוגרים עם אוטיזם והגדלת מספר המשתתפים בו; הקמת התוכנית יוצרים 
עתיד למעבר מעולם בית הספר לעולם העבודה; תוכנית משלבים לשירות 
לאומי/אזרחי; תוכניות לשילוב בשירות צבאי; הגדלת מספרם של מקבלי 
מיני- טיפול  ומתן  גבוה;  בתפקוד  לבוגרים  תעסוקה  מרכז  של  השירות 

חברתי.

האדם במרכז: השתתפות חברתית שווה ושירות מוכוון אדם
מוגבלויות  עם  אנשים  של  בזכות  ההכרה  התפתחה  ובעולם  בישראל 
להשתתפות שווה בחברה בכל תחומי החיים. הכרה זו ניכרת באימוץ אמנת 
האו”ם בדבר זכויותיהם של אנשים עם מוגבלויות בשנת 2006 וכן בגיבוש 
והכלה  שילוב  בדבר  ומקצועית  משפטית  הפוליטית-חברתית,  התפיסה 
האחרון  בעשור  מתבטאת  זו  תפיסה  בחברה.  מוגבלויות  עם  אנשים  של 
בעיצוב מדיניות ובהספקת שירותים ברוח תפיסה זו, קרי מעבר משירותים 
סגרגטיביים מחוץ לקהילה או בשולי הקהילה לשירותים הניתנים בקהילה. 
המוגבלות  עם  האדם  את  השמות  אלו  חדשות  לתפיסות  הביטוי  בישראל, 
מהספקת  והמעבר   2017 בינואר  מוגבלויות  מינהל  הקמת  הוא  במרכז, 
לצורכי  המכוונים  לשירותים  המוגבלות,  אבחנת  על  המבוססים  שירותים 

האדם, לרצונותיו ולרמת תפקודו בחיי היום-יום. 

הקלות בירוקרטיות ועידוד למיצוי זכויות
החברתיים  והשירותים  הרווחה  העבודה,  משרד  פועל  האחרונות,  בשנים 
בשיתוף משרדי ממשלה אחרים, כמו משרד הבריאות, משרד החינוך והמוסד 
זכויותיהם.  מיצוי  את  ולקדם  השירותים  צרכני  על  להקל  לאומי,  לביטוח 
בתוך כך, עודכנו לאחרונה )פברואר 2019( תהליכי ההכרה בזכאות לקבלת 
ממשיך  מוגבלויות  מינהל  אוטיזם.  עם  לאנשים  מוגבלויות  מינהל  שירותי 
לפעול ליצירת ממשקי עבודה בין-משרדיים ולבסס שיתופי פעולה בסוגיות 
הנוגעות לאנשים עם אוטיזם כדי לקדם מדיניות ופרקטיקה מכוונות אדם 

בתחום האוטיזם.
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המשך הפיתוח של המדיניות והרחבה ופריסה של השירותים הקיימים
העלייה הניכרת בשיעור האנשים המאובחנים עם אוטיזם בישראל בעשור 
מצריכות  צעירים  בגילאים  אוטיזם  לאבחן  ביכולת  וההתקדמות  האחרון 
המדיניות  בעיצוב  לסייע  כדי  בהתאם.  שירותים  ומגוון  מדיניות  פיתוח 
ובהספקת שירותים מותאמים, יש לטייב את מערכת הנתונים של המשרד, 
ולכלול בה, בין השאר, פירוט של מגזרי האוכלוסייה של הפונים לקבלת 
השירותים )כגון: החברה הערבית וקהילת יוצאי אתיופיה(. במסגרת פיתוח 
מדיניות ושירותים, יש גם לקחת בחשבון היבטים שונים של פריפריה מול 
והתאמה  והחברתית  הגיאוגרפית  בפריפריה  שירותים  הנגשת  כמו  מרכז, 
תרבותית, וחשוב לא פחות, לשים דגש על העלאת מודעות בקרב הציבור, 

שהיא צעד משמעותי להגדלת צריכת השירותים.

בקרב  בישראל,  וגם  בעולם  האוכלוסייה  הזדקנות  של  המגמה  למרות 
של  ייחודית  מגמה  רואים  אנו  במשרד,  אוטיזם  עם  המוכרים  האנשים 
ירידה בגיל הממוצע ושל גידול משמעותי במיוחד במספר הילדים ובמספר 
הצעירים הרשומים במחלקות לשירותים חברתיים. יש לשים דגש מיוחד על 
ולשכבות   )21-0 )גילאי  ולצעירים  לילדים  המותאמים  השירותים  הרחבת 
גיל הביניים )גילאי 22-64(, אשר מרכיבים את עיקר אוכלוסיית האנשים 
עם אוטיזם בישראל ואשר צפוי שימשיכו להוות את עיקר האוכלוסייה גם 
בשנים הקרובות. כמו כן, יש לשים דגש על פריסת השירותים באופן מקיף 
מהפריפריה  קבוצות   - ובכללן  שונות  אוכלוסייה  קבוצות  בקרב  ומספק 

החברתית והגיאוגרפית.

ליזום,  ממשיך  החברתיים  והשירותים  הרווחה  העבודה,  משרד  לסיכום, 
לעודד ולתמוך במחקרים במגוון התחומים העוסקים באנשים עם אוטיזם, 
בשירותים הניתנים להם ובמגמת שילובם בחברה. כל זאת כדי לטייב את 
במידת  חדשים  מותאמים  שירותים  להציע  וכדי  מציע  שהוא  השירותים 

הצורך.
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