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עם  ואנשים  למשפחות  וייעוץ  הכוונה  וסיוע,  תמיכה  נותנת  המחלקה 

צרכים מיוחדים הסובלים מנכות פיזית, שכלית, נפשית ואוטיזם, במטרה 

לשפר את איכות חייו של האדם בעל הצרכים המיוחדים ובני משפחתו.

 שירותים ייחודיים 
לאוכלוסיות עם צרכים מיוחדים:

סייעת לשילוב ילדים עם צרכים מיוחדים במעון יום
לפעוטות עם עיכוב התפתחותי ניתנת אפשרות להשמה במעון יום רגיל 

עם תוספת שעות של סייעת לשילובו במעון.

מעון יום שיקומי
מעון יום שיקומי מיועד לפעוטות בגיל מעון אשר אינם יכולים להשתלב 

גם  הרגיל  לטיפול  בנוסף  לפעוטות  ניתנים  זה  במעון  רגיל.  יום  במעון 

טיפולים פרא-רפואיים כמו: פיזיותרפיה וריפוי בדיבור. 

למי פונים? לרכזת צמי”ד - 02-9700655.

צמי"ד
 תחום אוכלוסיות עם צרכים 

מיוחדים: נכויות, פיגור, אוטיזם
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עו”ס חינוך מיוחד
נותנת מענה טיפולי להורים בגני שפה ע”פ הצרכים שאותרו 

ע”י השירות הפסיכולוגי בגני שפה.

עמותת לב בנימין
בעלי  לילדים  המסייעת  הרווחה,  במשרד  מוכרת  עמותה 

בעידוד  בנימין,  באזור  משפחותיהם  ובני  מיוחדים  צרכים 

המועצה. בלב בנימין פועלת מועדונית לשעות אחרי הצהריים 

רק לאחר  ניתן  לילדים. סבסוד  קייטנות  לילדים,  נופשון  וכן 

פניה והכרה במחלקה לשירותים חברתיים. 

מסגרות חוץ ביתיות
מעון פנימייתי/אומנה/הוסטל/דיור קהילתי: מקום המשמש 

כולו או בחלקו כמקום מגורים לאדם בעל צרכים מיוחדים. 

לועדת  שמועברת  הישוב  עו”ס  באמצעות  הינה  ההפניה 

השמה ארצית של השירות המתאים.

תעסוקה נתמכת/מוגנת
מוגבלות  עם  לאנשים  המיועדות  מוגנות  תעסוקה  מסגרות 

מעל גיל 21.

נופשונים
הנופשון  מוגבלות.  עם  לילדים  מיועדת  הנופשון  מסגרת 

מאפשר הקלה למשפחה בעיקר בשבתות/חגים/חופש גדול. 

יש זכאות של 15 יום בשנה לכל ילד.

שירות לאומי 
עם  לאנשים  לאומי  לשירות  יציאה  מאפשר  הרווחה  משרד 

מוגבלות בתנאי הגיל של מסגרות השירות הלאומי. 

ייזום והמלצה על מינוי אפוטרופוס 
מסוגלים  שאינם   ,18+ בגילאי  מיוחדים  צרכים  עם  אנשים 

ולבקש  לבית משפט  לפנות  יש  לגופם  ו/או  לרכושם  לדאוג 

הכספיים  ענייניו  בניהול  יסייע  אשר  אפוטרופוס,  לו  למנות 

עפ”י  בן משפחה.  ע”י  זו תעשה  מומלץ שפנייה  והאישיים. 

הנחיית בית המשפט, עו"ס לחוק סדרי דין בוחן את הפנייה 

וממליץ לביהמ”ש בנושא. במקרים חריגים העו”ס יוזם פניה 

מיוחדים  צרכים  בעל  לאדם  למנות  בבקשה  המשפט  לבית 

אפוטרופוס.


