תלמידים בעלי צרכים מיוחדים -ארגוני סיוע
כללי:
הלה למען החינוך
מידע ,ייעוץ ,ליווי משפטי
טל' 03-6815315
פקס03-6815218 :
דוא"לtaghrid@hila-equal-edu.org.il :
בזכות -המרכז לזכויות אדם של אנשים עם מוגבלויות
מידע ,ייעוץ וייצוג משפטי מול הרשויות
טל' 02-6521308
פקס02-6521219 :
דוא"לmail@bizchut.org.il :
הקליניקה המשפטית לזכויות אנשים עם מוגבלויות -אוניברסיטת בר-אילן
ייעוץ משפטי ,מתן מידע ,סיוע מול הרשויות.
טל' 03-6350955
פקס 03-5351856
דוא"לdisabilityrights@mail.biu.ac.il :
הורים בקשר
ייעוץ וסיוע להורים לילדים עם צרכים מיוחדים ,קבוצות הורים
קו פתוח בעברית וערבית1-700-501-602 :
אנואר 04-8596439
דוא"לinfo@mrkesher.org.il :
העמותה הישראלית להתפתחות הילד ושיקומו ,חיפה
מידע לגבי אבחונים ,טיפולים וזכויות בנושא
טל'04-8612300 :
דוא"לadmin@child-development.org.il :

אוטיזם
אלו"ט -אגודה לאומית לילדים אוטיסטים
ייעוץ והפעלת מסגרות
טל' 03-5718188
פקס03-5718190 :
דוא"לalut_il@netvision.net.il :
אפי -עמותת אספרגר ישראל
עמותת הורים ,סיוע וליווי
טל' 03-5446046
דוא"לeffie.israel@gmail.com :
בית לורן ,רמת גן
מרכז למשפחות ייעוץ ,מידע ,הדרכה לאורך כל החיים
טל' 03-6703077
פקס03-6703074 :
דוא"לb_lauren@netvision.net.il :

נצר  :הורים לילדים עם קשיים רגשיים ,חיפה
שירותי אבחון ,טיפול ,פעילות בשעות הפנאי ,ייעוץ למשפחות ובית לחיים
טלפקס04-8227560 :
דוא"לmilmnctr@bezeqint.net :

הפרעות אכילה
עמותת שחף ,תל אביב
החלמה מהפרעות אכילה ,מידע ,ייעוץ ,מחקר
טל03-6473147 ,
פקס03-6474990 :
דוא"לshahaf15@bezeqint.net :

הפרעות נפשיות
אנוש -העמותה הישראלית לבריאות הנפש ,רמת השרון
מרכזי מידע וייעוץ ,שילוב בקהילה
טל' 03-5400672 ,03-5497583
פקס03-5400474 :
דוא"לoffice@enosh.org.il :

הפרעות קשב וריכוז
ביחד -ילדים ומבוגרים עם קשיי קשב וריכוז ,גבעתיים
ארגון הורים ,ייעוץ
טל' 03-6704404
פקס03-6704414 :
דוא"לbeiahad@netvision.net.il :
קו פתוח בימים א'-ד' 8:00-12:00

פיגור ומוגבלות שכלית
אקים -אגודה לאומית לקימום אנשים עם מגבלה שכלית בישראל
ארגון הורים ,מפעיל מסגרות ,ייעוץ ,ליווי ,הדרכה
קו הסיוע הארצי בשפה העברית והערבית .1-800-399-333

נכות
אהבה -ארגון הנכים בישראל ,רמת גן
ליווי משפחות וסיוע מול הרשויות
טל' 052-2200895
פקס03-6761030 :
דוא"ל haergon@walla.co.il

תסמונת דאון
יתד -המרכז לקידום החינוך והשילוב
אבחונים ,טיפולים ,ייעוץ וסיוע משפטי
טל' 02-9271395 ,03-9210291
דוא"לililleder@bezeqint.net :

לקויות שמיעה

עמותת שמע למענם של ילדים ונוער כבדי שמיעה
טבריה והצפון :טלפון , 04-6716274 :פקס04-6712328 :
ת"א והמרכז :טלפון , 03-5715656 :פקס03-5712017 :
ירושלים :טלפון ,02-6428359 :פקס02-6428440 :
באר-שבע והדרום :טלפון ,08-6492002 , :פקס08-6487223 :

זכויות בחינוך

גילאי 1-3
באמצעות שירותי הרווחה
מסגרות:
מעון יום או משפחתון בליווי סייעת אישית עד  4שעות ביום
מעון יום שיקומי -זכאות לגמלת ילד נכה או אובחן ע"י ועדת אבחון לפיגור שכלי של שמרד הרווחה ,או
נקבע זכאי על ידי משרד הרווחה או מכון להתפתות הילד
במעונות שיקומיים טיפולים פארא-רפואיים מסובסדים במקום הטיפולים של קופ"ח וטיפולים נוספים
בתשלום לפי גובה הכנסה .זכאות להסעות בליווי מבוגר.
הליך הפניה :ועדת הערכה(נציגי רווחה ,מ' הבריאות והרשות) קובעת זכאות .מפנה לועדת קבלה של
מסגרות ,מקבלות או מחזירות התיק לועדת הערכה.
גילאי 3-21
מצויים תחת חוק חינוך מיוחד .באמצעות משרד החינוך.
מסגרות :שילוב בחינוך הרגיל ,כיתות חינוך מיוחד ,בתי ספר לחינוך מיוחד (יום חינוך ארוך לפי סוג
הלקות ,פעילות בחופשות עד  15לאוגוסט).
מתי"א
שילוב
סוגי תמיכות :סייעת חינוכית או רפואית ,הוראה מתקנת ,ריפוי באמנות ,התאמת סביבה -ציוד מיוחד,
ועדת שילוב
ועדות השמה וערר
זכויות הורים בהליכים
אבחונים
תכנית לימודית אישית בכל המסגרות
הסעות -תלמידים עם פיגור בינוני-עמוק ,שיתוק מוחין ,נכויות פיזיות קשות ,אוטיזם ,הפרעות נפשיות,
כבדי שמיעה ולקויי ראיה ,תלמידים נכים בבתי ספר רגילים .כל התלמידים בבתי ספר לחינוך מיוחד.
תלמידי כיתות קטנות -משרד החינוך לא מחייב ,תלוי ברשות.

