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أعضاء إيالن األعزاء،
إحدى  إلى  فيه  نعيش  الذي  الحداثة  بعد  ما  عصر  في  وتنظيمها  المعلومات  إدارة  تحّولت 
الذين  والعائالت  واألفراد  المديرين  المنّظمات،  لدى  بروًزا  واألكثر  للتحدي  المثيرة  المهاّم 

تحصيلها. حقوقهم  تحديَد  يطلبون 
سابًقا، تم تركيز موضوع حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة من جانب منّظمة أو وزارة حكومّية 
م بطريقٍة أو بأخرى في كّل مؤسسٍة من مؤسسات  واحدة، ولكن اليوم مداُر الحديِث وُيقدَّ
كبنية  منها  جزٌء  اسُتخدَم  التي  كذلك،  المدني  المجتمع  منّظمات  في  وبالطبع،  الدولة، 
الذي  الواقع  إّن هذا  الدولة.  قيام  بدايات  اإلعاقة في  األشخاص ذوي  لمساعدة  أولّية  تحتّية 
تنشغُل فيها جهاٌت عديدٌة في حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة يدعوا إلى االبتهاج، على أّنه، 

ُيبرُز تحدًيا ومن شأنه أن يثير االرتباك في سيرورة تحديد المعلومات وفلَتَرِتها.  أيًضا، 
َست إيالن، أكبر جمعّية في إسرائيل ُتعالج أطفال وبالغين ذوي إعاقة جسدّية، مطَلع  تأسَّ
ترّكز عمل  األولْين،  الَعقدْين  تأسيسها. في  الخمسين، وشّقت طريًقا طويلًة منذ  سنوات 
الدماغي.  والشلل  األطفال  بشلل  الُمصابين  لألطفال  مالّية  مساعدة  بتوفير  في  الجمعّية 
الجسدّية  اإلعاقة  ذوي  لألشخاص  مساعدًة  توّفر  وبدأت  الجمعّية،  نشاط  توّسع  ذلك،  بعد 
الكبيرة  المشاركة  انكشاِف  بدء  مع  األخيرْين،  العقدْين  في  الحياة.  مشارب  مختلف  من 
وتشغيلّية،  تأهيلّية  مؤسسات  بتفعيل  وبدأت  نشاطها  من  الجمعّية  وّسعَت  للدولة، 

اجتماعّية، مخّيمات ومعسكرات صيفّية. نويدّيات مراهقين، دورات  رياضّية،  مراكز 
الدمج  برامج  من  سلسلًة  إيالن  جمعّيُة  تقوُد  شاملة،  إستراتيجّية  اعتماد  وبفضل  اليوم، 
والمجتمع  الثقافة  الرياضة،  التشغيل،  مجاالت  في  والبالغين  لألطفال  الجديدة  واالحتواء 

"إتاحٌة للحياة". وُتساعد في جوانب عملّية أخرى ندعوها 
كجزٍء من هذا التوّجه الحديث الذي تعتمُده إيالن، بادَرت الجمعّية إلى إنتاج ُمجّلد الحقوق 
العدل  وزارة  اإلعاقة،  ذوي  األشخاص  حقوق  مساواة  مفوضّية  مع  بالتعاون  هذا  الهاّم 

والعيادة لدعم حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، الجامعة العبرّية في القدس.
األطفال  حقوق  بموضوع  المتعّلقة  المعلومات  كّل  على  أمامكم  الذي  د  الُمجلَّ يحتوي 
الحقوق  إتاحة  إلى  د  الُمجلَّ يهدف  حيث  إسرائيل،  في  الجسدّية  اإلعاقة  ذوي  والبالغين 
والتعليم،  التربية  الوطني،  التأمين   - الحياة  مجاالت  كّل  في  الُمحتَملة  الكثيرة  والخدمات 
كر  النفس والمزيد. نتوّجه بالشُّ الترويح عن  الثقافة،  الرياضة،  الدراسة، الجيش،  التشغيل، 
إلى مؤسسات الدولة والمنظمات الكثيرة التي ساعدتنا وتعاونت معنا في هذه المبادرة 
على  إيالن،  في  القانونّية  الُمستشارة  سيتي-مئير،  ديكال  للمحامية  خاّص  ُشكر  الهاّمة. 

العمل. الريادة والعزيمة في  المبادرة، 
رسالتنا  بواسطته  نمّرر  أن  أيًضا  نطلُب  وهاّمًة،  عملّيًة  الُمجلَّد وسيلًة  جانب كون هذا  إلى 
إليكم - أعضاء إيالن وأفراد العائلة: إيالن تقُف بجانبكم في مواكبة كّل مرحلة من مراحل 
برامج تعّزز  األدوات ودعم  الحقوق، تطوير  النضال من أجل تعزيز  إيالن على  الحياة. تحرُص 

األشخاص ذوي اإلعاقة في سبيل توفير مساواة كاملة في الُفَرص.
بكلمات أخرى: إيالن معكم على طول الطريق!

موّدتنا، خالص 

بوعز هيرمان،
المدير العاّم مراقب الحسابات إيهود رتسابي، رئيس 

اللجنة اإلدارّية





Commission for Equal Rights of Persons With Disabilities

ّ

ض مساواة حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة كلمة مفوَّ
ذوي  األشخاص  حقوق  مساواة  مفوضّية  بين  التعاون  ثمرة  الهاّم  د  الُمجلَّ هذا  ُيعتبر 
ُيلّبي  العبرّية.  الجامعة  اإلعاقة،  ذوي  األشخاص  لحقوق  والعيادة  إيالن  وجمعّية  اإلعاقة 
د حاجة الجمهور إلى الحصول على معلومات مرّكزة، ُمتاحة وواضحة عن حقوقه  الُمجلَّ

المجاالت. في مختلف 

قانون  تحقيق  على  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  حقوق  مساواة  مفوضّية  وظيفة  تنطوي 
المساواة في الحقوق وتمكين األشخاص ذوي اإلعاقة من عيش حياٍة كاملٍة، متساوية 
شامٍل،  مجتمٍع  إنشاَء  علينا  أّن  أؤمن  الحياة.  مراحل  من  مرحلٍة  كّل  في  وُمحترمة 
َنِشطًة  كاملًة،  فيه مشاركًة  يشاركوا  أن  اإلعاقات  ذوي  األشخاص من  مجتمٍع يستطيع 
ومتساوّية على مدى الحياة ابتداًء من يوم والدتهم – في الحضانة، في المدرسة، في 
الجيش، في معاهد التعليم العالي، في العمل، في نشاطات الترويح عن النفس، في 
حياة العائلة والوالدّية وفي حياة البلوِغ والتقّدم في السّن. إننا، في مفوضّية مساواة 
الرؤية: ندعُم  حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، نعمل بأدواٍت كثيرٍة ومنّوعٍة لتحقيق هذه 
ونبادر  دعاوى  ونقّدم  الحقوق  مخلفات  آالف  نعالج  القوانين،  نطّبق  وتشريًعا،  سياسًة 

المواقف. الوعي ولتغيير  لرفع  إلى فعالّياٍت 

وكّل  العائالت  أفراد  اإلعاقة،  ذوي  من  األشخاص   – جميعنا  نكون  أن  المهّم  من 
اإلعاقة  ذوي  األشخاص  يستحّقها  التي  بالحقوِق  درايٍة  على   – المجال  في  الُمشتغلين 
وأن نحرَص على تحصيلها وعدم الَمّس بها. من المهّم أن نفهم وأن نعرف ما يشتمله 
القانون، ما يمكن الحصول عليه وما ال يزال – لألسف – غير ملزم. من المهّم أن تطالبوا 
فيها  يتم  ال  التي  الحاالت  في  عزٍم  بكّل  مًعا  نعمل  حّتى  المجاالت  كّل  في  بالحقوق 
تفعلون  وماذا  تتوّجهون  لَمن  تعرفوا  أن  المهّم  من  عملّي.  بشكٍل  الحقوق  تحصيل 
القانون،  بموجب  تستحّقونها  التي  الحقوق  مع  يّتفق  ال  الواقع  أّن  تشعرون  عندما 
إلينا لهدف الحصول على  التوّجه  أّن في اإلمكان  المهّم أن تعرفوا بشكٍل خاّص  ومن 
معلومات، استشارات ومساعدة في الدفاع عن حقوقكم بموجب قانون مساواة حقوق 

األشخاص ذوي اإلعاقة.

إّن عملّية دمج أشخاص ذوي إعاقة هي ُجهٌد مشتَرٌك يجمعنا مًعا: األشخاص من ذوي 
العاملون  المحلّية،  لطات  الحكومّية والسُّ الوزارات  الّداعمة،  المنّظمات  العائالت،  اإلعاقة، 
يمكننا  المشترك  العمل  الميدانّيون. فقط عن طريق  والنشطاء  الطوعّي  القطاع  في 
مجتمع  وإنشاء  إسرائيل  في  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  حياة  في  حقيقّي  تغييٍر  إحداث 

متساٍو، محتٍو وأفضل، مجتمٍع ُيحتذى كمثاٍل نفخُر بأّن نكون جزًءا منه. 

طورم أفرامي 
العدل اإلعاقة، وزارة  ض مساواة حقوق األشخاص ذوي  مفوَّ





العيادة القانونّية لحقوق األشخاص ذوي المحدودّية، الجامعة العبرّية
لدمج  تعمل  العبرّية  الجامعة  في  المحدودّية  ذوي  األشخاص  لحقوق  القانونّية  العيادة 
التشغيل  مجاالت  في  بالتركيز  حقوقهم  ولتحصيل  المجتمع  في  إعاقة  مع  أشخاٍص 
الَمّس  حاالت  في  مقابل  بال  ا  قانونّيً وتمثيًلا  مساعدًة  العيادة  توّفر  العالي.  والتعليم 
بالحقوق في هذه المجاالت على خلفّية اإلعاقة وتعمل أيًضا لدعم تغيير سياسات مما 

يؤدي إلى الدمج المتساوي لألشخاص ذوي اإلعاقة في المجتمع.

شيرئيل  مزراحي،  عميت  كال-نير،  دافنا  الطالبات  مع  وبالتعاون  أدناه،  الموّقع  قاَم 
2018، قاموا  الدراسّية  السنة  العيادة في  اللواتي شاركَن في  إلدار وروني غولدشميط، 
التعليم  موضوع  حول  الفرعي  والفصل  التشغيل  فصل  كتابة  في  أيًضا،  بالمساعدة، 

العالي.

د  الُمجلَّ هذه  في  بتفاصيلها  الواردة  الحقوق  تركيز  في  كبيرًة  قيمًة  العيادة  ترى 
اإلعاقة  ذوي  األشخاص  حقوق  مساواة  مفوضّية  إيالن،  مع  وبالتعاون  ُمتاحًة  وبجعلها 
د وتحريره، ونأمل أن يمّكن هذا المجلد  ومع هيئات أخرى شاركت في كتابة هذا الُمجلَّ
ا  المجتمع بصورٍة متساوية، حّقً كثيًرا من األشخاص للمطالبة بحقوقهم واالندماج في 

ًلا. تفضُّ وليس 

المحامي رون ديريخ
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مدَخل
الفصل 1

مجّلد حقوق األطفال والبالغين ذوي اإلعاقة الجسدّية
األشخاص  حقوق  مساواة  مفوضّية  مع  بالتعاون  )ج.م.(  الُمصابين  لألطفال  إسرائيلّية  رابطة   - إيالن 
العبرّية الجامعة  المحدودّية،  ذوي  األشخاص  لحقوق  القانونّية  العيادة  العدل،  وزارة  اإلعاقة،  ذوي 
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 مدَخل11
األشخاص  حقوق  مساواة  لمفوضّية  اإلحصائي  التقرير  في  الواردة  الُمعطيات  حسب 
ذوي اإلعاقة، يعيش في إسرائيل اليوم 1.5 مليون شخص من ذوي اإلعاقة، حيث تبلغ 
إعاقة  لديهم  تقريًبا  األشخاص  هؤالء  نصف  السّكان.  ُمجَمل  من  نحو %20  نسبتهم 
شديدة. نسبة اإلعاقة لدى األطفال هي 9%، حيث يصل عددهم اليوم إلى نحو 250 
هو  العمل  سّن  في  هم  ممن  األشخاص  شريحة  لدى  شيوًعا  األكثر  اإلعاقة  مجال  ألًفا. 

إعاقة جسدّية )%17.5(.

الفجوات بين األشخاص ذوي اإلعاقة وبين األشخاص من غير ذوي اإلعاقة كبيرة. على 
وظيفة،  لديهم  الخطيرة  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  بين  من  فقط   %47 المثال،  سبيل 
مستوى  في  أيًضا،  فجوات،  هناك  اإلعاقة.  ذوي  غير  من  األشخاص  من   %79 مقابل 

والمزيد. االقتصادي  الوضع  التعّلم، 

ُكِتَب هذا المجّلد من أجل تركيز، تفصيل وتبسيط حقوق األطفال والبالغين من ذوي 
اإلعاقة  ذوي  من  والبالغين  األطفال  شريحة  على  التشديد  خالل  من  الجسدّية  اإلعاقة 
األعصاب  جهاز  وظيفة  في  ُمكتَسبة  أو  خلقية  جسدية  عاهة  عن  الّناتجة  الجسدّية 

وغيره. المركزّي 

رغم المعلومات الوافرة في مواقع اإلنترنت على اختالفها، ُتعتبر عملّية تركيز وإتاحة 
كثيرٌة  حكومّية  جهات  تعمل  بدايًة،  صعبة.  الجسدّية  اإلعاقة  ذوي  لألشخاص  الحقوق 
مؤسسة  تدفع  الجسدّية.  اإلعاقة  ذوي  لألشخاص  الرفاهية  ودعم  الحقوق  منح  في 
إعادة  أيًضا  تدعم  وإنها  كما  اإلعاقة  ذوي  لألشخاص  مخصصات  الوطني  التأمين 
إعادة  خدمات  توّفر  االجتماعّية  والخدمات  الرفاه  العمل،  وزارة  الوظيفي؛  التأهيل 
تابعة  تأهيلّية  خدمات  مجموعة  ا  مالّيً تدعم  الصّحة  وزارة  وتشغيل؛  مسَكن  تأهل، 
معّينة،  بشروٍط  تمنح،  الضرائب  ُسلطة  المرضى؛  صناديق  وبإشراف  لمستشفيات 
نة  مؤمَّ الدولة  خدمات  مفوضّية  اإلعاقة؛  ذوي  لألشخاص  ضريبّية  دفعات  من  إعفاءاٍت 
على دعم تمثيٍل شامٍل لألشخاص ذوي اإلعاقة في خدمات الدولة؛ مفوضّية المساواة 
ذي  األشخاص  ضّد  التمييز  ومنع  المساواة  دعم  في  تعمل  العدل  بوزارة  الحقوق  في 
إسرائيل  دولة  في  الحكومّية  غير  الهيئات  من  الكثير  هناك  ذلك،  جانب  إلى  اإلعاقة. 
التي توّفر مجموعة منّوعة من الحقوق. كذلك، قسٌم كبيٌر من المعلومات غير موّزعة 
الحقوق  هي  ما  دائًما  والواضح  البيِّن  من  وليس  اإلعاقات،  أنواع  حسب  واضًحا  توزيًعا 

الحركّية. الجسدّية  اإلعاقة  ذوي  لألشخاص  العينّية 

حدٍة  على  جهٍة  كّل  من  لة  الصِّ ذات  المعلومات  تركيز  إلى  الحاجة  نشأت  هنا،  من 
اإلعاقة الجسدّية. والبالغين ذوي  بمثابة َمنارٍة لألطفال  د ليكون  موحَّ وإنشاء مخزن 

www.bit/netunim2019 :1.  لبيانات إحصائّية إضافّية، راجعوا التقرير اإلحصائي لمفوضّية المساواة في الحقوق لألشخاص ذوي اإلعاقة

2.  ال يتناول هذا المجّلد الحقوق الفردّية لألشخاص ذوي اإلعاقة الجسدّية الذين بحسب تعريفهم ُيعتبرون معاقين جهاز األمن والشرطة، 
مصابي نشاطات عدائّية، مصابي حوادث عمل وحودث طرق ومصابي نشاطات النازية الذين تعترف وزارة المالّية بإعاقتهم.
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ذوي  لألشخاص  الحقوق  في  المساواة  قانون   1111
اإلعاقة، 1998 

عام 1998، تم َسّن قانون المساواة في الحقوق لألشخاص ذوي اإلعاقة. كان القانون 
بمثابة َمعَلم بارٍز في كّل ما يتعّلق بعالقة الدولة والمجتمع في إسرائيل مع األشخاص 

ذوي اإلعاقة.

يهدف القانون إلى الدفاع عن كرامة وحرّية الشخص من ذوي اإلعاقة، ترسيخ حقوقه 
توفير  وأيًضا  الحياة،  مجاالت  كّل  في  المجتمع  في  والفّعالة  المتساوية  المشاركة  في 
بفردانّيٍة  كبيرة،  باستقاللّية  حياته  يعيش  أن  له  ُتتيح  بصورٍة  الخاّصة  احتياجاته 

وبكرامٍة وأن يستغّل كّل قدراته في كّل مجاالت الحياة.

ف الشخص من ذوي اإلعاقة في القانون بأنه شخٌص مع عاهة جسدية، نفسية أو  ُيعرَّ
عقلية، بما في ذلك العاهة اإلدراكية، الُمزمنة أو العَرضية التي ُتعيق أداَءه إعاقٌة جدّيٌة 

في مجاٍل واحد أو أكثر من مجاالت الحياة األساسّية.

بشأن  قرارات  اّتخاذ  المساواة،  باالحترام،  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  حّق  القانون  ُيعّرف 
لهم. مالَءمة  خدمات  وتلقي  المجتمع  في  المتساوية  المشاركة  حياتهم، 

الخدمات  وإتاحة  والبيئة،  التحتّية  البنى  المباني،  إلى  الوصول  إمكانية  القانون  ُيلزم 
عاّم،  مكاٍن  كّل  إلى  الدخول  اإلعاقة  ذوي  لألشخاص  ُتتيح  بصورٍة  للجمهور  الُمقّدمة 
القانون  يتناول  بها.  والتمّتع  فيها  مة  الُمقدَّ الخدمات  كّل  إلى  الوصول  فيه،  التنّقل 
َمنع التمييز في التشغيل وتلقي خدمات وُيقّر بأهداف تمثيلّية شاملة تلتزم الهيئات 

باستيفائها. عامل  مئة  من  أكثر  توّظف  التي  الكبيرة  العاّمة 

حقوق  مساواة  مفوضّية  تشكيل  تم  القانون،  ُسلطة  من  وانطالًقا   ،2000 عام 
األشخاص ذوي اإلعاقة في وزارة العدل. ُتشّغل المفوضّية مجموعة مراقبة قطرّية في 
مجاالت اإلتاحة وتعمل في دعم سياسة َمنع التمييز ودمج األشخاص ذوي اإلعاقة في 

اإلسرائيلي. المجتمع 

ُكِتَب مجّلد الحقوق هذا بالتعاون بين جمعّية إيالن	–	التي تعمل منذ قيام الدولة من 
المساواة  مفوضّية  وبين  الجسدّية	–	 اإلعاقة  ذوي  من  والبالغين  األطفال  رفاهّية  أجل 
في  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  حقوق  دعم  وعيادة  اإلعاقة  ذوي  لألشخاص  الحقوق  في 
ا عن تحقيق أهداف القانون وإتاحة حقوق  الجامعة العبرّية، وهو ما ُيعتبر تعبيًرا عملّيً

األطفال والبالغين من ذوي اإلعاقة الجسدّية.
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اإلعاقة  ذوي  األشخاص  لحقوق  الدولية  االتفاقّية   1112
 )CRPD(

األشخاص  حقوق  بشأن  اتفاقّية  المّتحدة  لألمم  العاّمة  الجمعّية  اعتمدت   ،2006 عام 
 Convention on the Rights of Persons with Disabilities -( اإلعاقة  ذوي 

CRPD(. وّقعت دولة إسرائيل على االتفاقّية، وعام 2012 صّدقت عليها. 

المدنّية  للحقوق  الحياة  مجاالت  كل  في  دولّيًة  أنظمًة  وُتقّرر  رؤَيَتها  االتفاقية  ُتحّدد 
 ،)inclusion( واالجتماعّية لألشخاص ذوي اإلعاقة. تتمحور االتفاقّية حول مبدأ االحتواء
اإلعاقة  ذوي  لألشخاص  ُيتيح  والذي  للجميع  ومفتوًحا  منفتًحا  مجتمًعا  يعني  الذي 
الموّقعة  الدَول  اعتراف  عن  االتفاقّية  ُتعّبر  قيود.  وبدون  بحرّية  منه  جزًءا  يكونوا  أن 
عليها بأّن اإلعاقة ناتجٌة عن بنية اجتماعّية وضعت أمام األشخاص ذوي اإلعاقة عقباٍت 
عن  االتفاقّية  وتعّبر  كما  المجتمع.  في  والمتساوية  الكاملة  المشاركة  من  تمنعهم 
في  حّق  وأصحاب  متساوين  كبَشٍر  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  وحقوق  بقيمة  االعتراف 

الكرامة واالستقاللّية مثل كّل شخٍص آخر.

كجزٍء من عملّية إزالة العقبات، تعترف االتفاقّية بأهمّية الوصول إلى البيئة الملموسة، 
المعرفة  إلى  وتربوّية،  صحّية  خدماٍت  إلى  وبالحاجة  والثقافّية  االقتصادّية  االجتماعّية، 
أهلية  في  مجتمع،  ضمن  الحياة  في  الحقَّ  االتفاقّية  تتناول  االتصال.  وسائل  وإلى 

قضائّية، في االندماج في سوق العمل وفي التربية والتعليم وغير ذلك.

والحرّيات  اإلنسان  حقوق  لكّل  كامٍل  تحقيٍق  بدعم  تلتزم  االتفاقّية  في  األعضاء  الدَول 
الحياة  مجاالت  كّل  في  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  وبدمج  اإلعاقة  ذوي  لألشخاص  األساس 
بكّل  ذلك  لتحقيق  المطلوب  والعالج  الدعم  وبتقديم  المالَءمات،  على  التشديد  مع 

الوسائل التي بيدهم، بما في ذلك وسائل سّن القوانين والتنظيم.

اإلعاقة  ذوي  لألشخاص  المساواة  بدعم  فّعال  نحٍو  على  ُملزمًة  إسرائيل  ُتعتبر  لذا، 
إسرائيل  على  يتوّجب  الدولة.  في  ذلك  تطبيق  تطّور  ومراقبة  الحياة  مجاالت  كّل  في 
متطّلبات  استيفائها  بشأن  المّتحدة  األمم  في  االتفاقّية  عن  المسؤولة  اللجنة  إبالغ 

االتفاقّية.

تطبيق  لدعم  الحكومة  داخل  مركزّية  ِجهًة  لتكون  الحقوق  مفوضّية  تشكيل  تّم 
سيرورة  في  المشاركة  عبر  أخرى،  أشياء  بين  تطبيقها،  على  مشِرفة  وجهًة  االتفاقّية 
خالل  من  مثًلا  خصوًصا،  ومنّظماتهم  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  عموًما  المدنّي  المجتمع 

للمفوضّية. االستشارّية  اللجنة 

موضوع  في  المتحدة  لألمم  االستشاري  الجسم  منصَب  إيالن  تلقت   ،2019 عام 
المؤتمرات  من  يتجّزأ  ال  جزًءا  لتكون  اختيارها  وتم  الجسدّية،  اإلعاقة  ذوي  األشخاص 
والمساعدة  المجتمع  في  ودمجهم  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  بدعم  ُتعنى  التي  المهنّية 

الدولّية. االتفاقّية  تطبيق  في 



حقوق وخدمات 
من قَبل مؤسسة 
التأمين الوطني

الفصل 2

مجّلد حقوق األطفال والبالغين ذوي اإلعاقة الجسدّية
األشخاص  حقوق  مساواة  مفوضّية  مع  بالتعاون  )ج.م.(  الُمصابين  لألطفال  إسرائيلّية  رابطة   - إيالن 
العبرّية الجامعة  المحدودّية،  ذوي  األشخاص  لحقوق  القانونّية  العيادة  العدل،  وزارة  اإلعاقة،  ذوي 
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2� حقوق وخدمات من قَبل مؤسسة التأمين الوطني
1�2� مخصصات اإلعاقة العاّمة

ما هو الحّق؟
مخصصات اإلعاقة العاّمة هي مخصصات تدفعها مؤسسة التأمين الوطني كّل شهر لمن 

تضررت قدرته على العمل وإعالة نفسه بسبب عاهة صحية جسدية، عقلية أو نفسية.

القدرة  )فقدان  القدرة  انعدام  درجة  حسب  يتحدد  لإلعاقة  الشهرّية  المخصصات  مبلغ 
)المعطيات  للفرد  المبالغ  يأتي  فيما  نورُد  نين.  للمؤمَّ تحديدها  تّم  التي  العمل(  على 

ُمحتَلنة لتاريخ 1 كانون الثاني 2020(:
z  .مخصصات شهرّية كاملة بمبلغ 3,321 ش.ج	–	درجة كاملة بنسبة 100% أو 75%

z .مخصصات شهرّية جزئّية بمبلغ 2,242 ش.ج	–	درجة جزئّية بنسبة 74%

z  .مخصصات شهرّية جزئّية بمبلغ 2,027 ش.ج	–	درجة جزئّية بنسبة 65%

z .مخصصات شهرّية جزئّية بمبلغ 1,908 ش.ج	–	درجة جزئّية بنسبة 60%

َمن ُيعتبر مؤّهًلا للمخصصات؟
التقاعد  سّن  وحتى   18 سّن  من  إسرائيل  سكان  الوطني  التأمين  في  المؤّمنون 

اآلتية: الشروط  يستوفون  الذين 

ثبَت أن لديهم إعاقة طبّية بنسبة 60% على األقل أو بنسبة 40% إذا ثَبَت أّن في   .1
إحدى عاهاتهم إعاقة طبية بنسبة 25% على األقل.

2.  ثبَت أنه في أعقاب إعاقتهم لم يعودوا قادرين على العمل، وثبَت أّن لديهم درجة 
عاهة بإحدى النسبة اآلتية: %60، %65، %74، %100.

معّدل  من   %60 يتجاوز  ال  دخلهم  أن  أو  وظيفة  من  عملّي  دخل  لديهم  ليس    .3
 )2020 الثاني  كانون   1 لتاريخ  صحيح  ش.ج.   6,331( السوق  في  المرّتبات 
ويتلقون  الوطني  التأمين  في  بهم  اعُتَرف  لمن  بالنسبة  الدعوى.  تقديم  قبل 
"معلومات  البند  تحت  القسم،  هذا  في  الدخل  مبلغ  راجعوا  إعاقة،  مخصصات 

هاّمة – قانون الرون".

كيف يمكن تحصيل الحّق؟
طريقة تقديم دعوى

)استمارة  العاّمة  اإلعاقة  لمخصصات  التعليمات  حسب  الدعوى  استمارة  مْلء  يجب 
التأمين  موقع  في  االستمارات  من  وغيرها  االستمارة  هذه  على  العثور  ُيمكن   1)7801

 www1bit1ly/Tfasim_Btl الوطني: 
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الوثائق  كّل  تحضير  المفّضل  من  عاهات،  أو  أمراض  عّدة  لديهم  الذين  للمرّشحين 
من  الوثائق  هذه  ترفع  أن  المحتَمل  من  حيث  العاهات،  لكّل  لة  الصِّ ذات  والفحوصات 

نسبة اإلعاقة التي يتم تحديدها في إطار الدعوى.

فرع  في  والجباية  التأمين  قسم  في  التصريح  إلى  يحتاجون  المستقّلون  العاملون 
اإلعاقة،  أعقاب  في  ودخلهم  عملهم  على  طرأت  التي  التغييرات  عن  الوطني  التأمين 

التي بحوزتهم. التقديرات األخيرة من ضريبة الدخل  إرفاق  وعليهم 

العاّمة، تتلقون دعوًة للمثول أمام لجنة  4.  بعد تقديم الدعوى لمخصصات اإلعاقة 
طبّية من أجل تحديد نسبة اإلعاقة الطبّية لديكم.

2�2� استحقاقات اإلعاقة العاّمة - مسار سريع لألشخاص 
ذوي اإلعاقة الشديدة

ما هو الحّق؟
على  يحصلوا  أن  سبيل  وفي  الصعبة  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  على  األمر  لتسهيل 
معالجة  خالله  من  تنتهي  سريع  مسار  تحديد  تّم  حالتهم،  بشأن  سريعة  معالجة 

شكواهم خالل 30 يوًما.

كيف يمكن تحصيل الحّق؟
والذين  العاّمة  اإلعاقة  لمخصصات  دعوى  قّدموا  الذين  الوطني  التأمين  في  نون  المؤمَّ

ينتمون إلى واحدٍة من المجموعات اآلتية:

 معلومات هاّمة
يمكن إرسال الوثائق عبر إحدى الطرق اآلتية:

تقديم الدعوى لفرع مؤسسة التأمين الوطني القريب من مكان السكن؛. 1
الوثائق . 2 وإرفاق  الوطني  التأمين  موقع  في  اإلنترنت  عبر  دعوى  مْلء 

اإلنترنت؛ عبر  اإلضافّية 
ُيساعد . 3 الذي  الخدمات  ممّثل  مع   *3928 رقم  عبر  هاتفّية  مكالمة  إجراء 

في مْلء الدعوى وإرسال الوثائق1

 معلومات هاّمة
لّلجان  والتحضير  واالستشارة  المساعدة  يَد  الوطني  التأمين  مؤسسة  تقّدم 
اّتصلوا  مقابلة  لتحديد  مقابل1  دون  الوطني  التأمين  عن  المنبثقة  الطبّية 

على رقم 2496*
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z ؛)Rilutek( الذين يتلقون عالًجا بريلوتك ALS مرضى

z َمن تلقوا زرع كلية، قلب، رئتْين، كبد، بنكرياس أو نخاع عظمي في السنة األولى بعد الزرع؛

z  َمرضى بأمراض خطيرة أو معدية ويتلقون عالجات َنِشطة؛

z َمرضى ُسّل خطير؛

z .َر اهلل - في وضٍع ميؤوس َمرضى بَمرٍض خبيث في مراحل عالجّية فّعالة بمرٍض أو - ال قدَّ

كيف يمكن تحصيل الحّق؟

أثناء مْلء استمارة الدعوى، يجب التوقيع على بند الموافقة بتخويل الطبيب بتحديد   .1
نسبة اإلعاقة الطبّية حسب المستندات فقط، دون استدعاء الشخص لفحص طبي.

2.  يقّرر أطباء مؤسسة التأمين الوطني ما إذا كانت ستتم معالجة الدعوى في المسار 
حضورهم  كان  وإْن  المخصصات،  تلميذي  حضور  الضرورّي  من  كان  إذا  وما  السريع 

أحّقّيتهم. الطبّية لهدف تحديد  اللجنة  غير مطلوب في 

3.  إذا رأى األطباء أّنه من المستحيل بالنسبة لهم تحديد األحقّية بدون حضور أصحاب 
الطبّية. للجنة  أمام  للمثول  االستدعاء  أفضلّية  الدعوى، ُتعطى لهم 

 معلومات هاّمة - قانون الرون
ذوي . 1 األشخاص  دمج  فحص  أجل  من   2005 عام  الرون  لجنة  تشّكلت 

اإلعاقة في سوق العمل1 في أعقاب توصيات اللجنة، دّخل تعديُل قانوِن 
التأمين الوطنّي حّيَز التنفيذ في 1 تموز 12009 الهدف الُمعَلن للتعديل 
القانوني كان تحسين ظروف األشخاص ذوي اإلعاقة الخارجين إلى العمل 

من غير الَمّس بحقوِق كّل شخص عاطل عن العمل1
سوق . 2 في  اندمجوا  الذين  اإلعاقة  ذوي  من  األشخاص  القانون،  هذا  حسب 

بحيث  العاّمة،  اإلعاقة  مخصصات  تلّقي  مواصلة  يستطيعون  العمل 
دخل  من  دائًما  أعلى  مًعا،  المخصصات،  ومن  الُمرّتب  من  الدخل  يكون 

لوحدها1 المخصصات 
يرتكز قانون الرون على عّدة مبادئ مركزّية:. 3
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)مخصصات  العاّم:  الدخل  معه  يزداُد  العمل،  من  الدخل  ازداد  كلما  أ. 
العمل  من  الدخل  مبلغ  العاّم(:  الدخل   = العمل  من  الدخل   + اإلعاقة 

المخصصات لوحدها. أعلى من  والمخصصات، مًعا، يكون 

ب. مستوى عدم القدرة الذي يتم تحديده ال يقّل نتيجَة زيادة الدخل من العمل.

ج. مؤسسة التأمين الوطني ال تستطيع استدعاء العاملين للفحص مّرة أخرى 
من أجل تحديد أحقّيتهم في المخصصات فقط ألنهم خرجوا إلى العمل.

د. ُتدَفع المخصصات حتى السقف الخاص بها )11,400 للفرد بدون أطفال 
– صحيح لتاريخ 1 كانون الثاني 2020( وُتختَزل على نحٍو نسبيٍّ من الّراتب1

3�2�  نفقة طفل مع إعاقة
ما هو الحّق؟

مخصصات شهرّية يدفعها التأمين الوطني للوالد عن طفل، غالًبا ما يتراوح عمره بين 
91 يوًما حتى 18 سنة وثالثة أشهر، حسب العاهة التي لدى األطفال )بموجب تعريف 
مؤسسة التأمين الوطني( وحسب درجة اعتمادهم على اآلخرين. في حاالت معّينة، ُتمَنح 

األحقّية أيًضا من سّن الوالدة.

ُتحَسب مخصصات الطفل بنَسٍب من مخصصات فرد كاملة للطفل، التي تبلغ 2,229 
1 كانون الثاني 2020(. ش.ج. )صحيح لـ

هناك ثالثة مستويات الستحقاق مخصصات طفل مع إعاقة )المبالغ صحيح 
:)2020 1 كانون الثاني  لتاريخ 

مبلغ نفقة شهرّية بنسبة 50% هو 1,268 ش.ج. )المبلغ يشمل إضافة مبلغ 153ش.ج.(.  .1

2.  مبلغ نفقة شهرّية بنسبة 100% هو 2,608 ش.ج. )المبلغ يشمل إضافة مبلغ 379 ش .ج.(.

3.  مبلغ نفقة شهرّية بنسبة 188% هو 1,850 ش.ج. )المبلغ يشمل إضافة مبلغ 582 ش.ج.(.

ُتدَفع للوالد الذي لديه طفل موصول بجهاز تنفّسي إضافة مخصصات بمبلغ 1,850 
ش.ج.

ُتدَفع  ا لمخصصات،  تجعله مستحّقً الذي لديه أكثر من مشكلة طبّية واحدة  الطفل 
ا للمخصصات التي مبلغها  له مخصصات حسب المشكلة الطبّية التي تجعله مستحّقً

أعلى من غيرها.
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فترة الدفع:
z  الطفل إذا استوفى  الدعوى.  يتم فيه تقديم  الذي  الشهر  ابتداًء من  النفقة  ُتدَفع   

الدعوى،  لتقديم  السابقة  الفترة  في  حتى  للنفقة  ا  مستحّقً تجعله  التي  الشروط 
ُتدَفع النفقة بأثٍر رجعّي عن الفترة المذكورة، حتى 12 شهًرا في الحّد األقصى.

z .ُتدَفع نفقة طفل مع إعاقة حتى سّن 18 وثالثة أشهر 

َمن ُيعتبر مؤّهًلا للمخصصات؟

هناك أربعة شروٍط الستحقاق الحصول على مخصصات:

نين مقيمين في إسرائيل ابٌن لمؤمَّ الطفل هو   .1

نين وتوفوا  نين مقيمين إسرائيل أو ابُن أشخاٍص كانوا مؤمَّ أ. الطفل هو ابٌن لمؤمَّ
وهم مقيمون في إسرائيل.

فقد  أهله،  دون  وَقِدَم  الُجدد  القادمين  من  طفل  حول  يدور  الحديث  كان  إذا  ب. 
تكون هناك إمكانّية استحقاٍق للمخصصات بشرط أنه َقِدَم إلى البالد مع وصيٍّ أو 

فرٍد آخر من العائلة يكون واحًدا من هؤالء: أخ، أخت، جّد، جّدة، عّم أو عّمة.

الطفل يسكن في إسرائيل  .2

شروٍط  في  طفل.  مع  البالد  خارج  الخروج  قبل  الوطني  التأمين  إلى  التوّجه  يجب 
خارج  في  إعاقة  مع  طفل  نفقة  مخصصات  على  الحصول  مواصلة  يمكن  معّينة، 

أيًضا. البالد 

العائلة الطفل يسكن في بيت   .3

مخصصات طفل مع إعاقة ُمعّدة لألهل ولتشجيع العناية بالطفل في إطار العائلة. 
في هذه الحاالت، ال تكون هناك أحقّية لمخصصات طفل مع إعاقة:

داخلّية  يقيم في مؤسسة بشروِط مدرسٍة  يقيم في مؤسسة - طفل  الوليد  أ. 
لمخصصات  ا  مستحّقً يكوُن  ال  تأهيل  إعادة  أو  تمريض  طبّية،  خدمات  فيها  تتوفر 
طفل مع إعاقة. مع ذلك، في هذه الحاالت، يمكن تقديم دعوى عن طفل ُيقيم في 

مؤسسة:
z يتحّمل األهل كاّفة تكاليف مكوثه في المؤسسة؛

z في العائلة هناك طفل آخر مع إعاقة يحصل على المخصصات؛

z  سيتم تسريح الطفل مستقبًلا، وهناك مصادقة على تاريخ التسريح وخطة لدمجه
في المجتمع.
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يحصل  الذي  إعاقة  مع  الطفل  كان  إذا   - للعالج  المستشفى  في  مقيم  طفل  ب. 
ُتدَفع  التأهيل،  إعادة  أو  لالستشفاء  المستشفى  في  مقيًما  مخصصات  على 
مخصصاته على مدار سنٍة من يوم الدخول إلى المستشفى. مع نهاية السنة من 
حسب  المخصصات  في  أحقّيته  جديٍد  من  ُتفَحص  المستشفى،  إلى  الدخول  يوم 

المستشفى. إلى  الدخول  أسباب 

أسرة  في  الُمعالَج  للطفل  البيولوجّيان  الوالدان   - حاِضنة  أسرة  في  طفل  ج. 
لطفل  الحاِضنة  األسرة  إعاقة.  مع  طفل  لمخّصصات  مستحّقين  يكونون  ال  حاِضنة 
مع احتياجات خاّصة تحصل على رسوم بمبلغ مرتفع للرعاية من وزارة الرفاه، ولذلك 

التأمين الوطني. ال يمكنها تلقي مخصصات طفل مع إعاقة من 

التأمين  من  معّينة  لتسهيالت  مستحّقة  الحاضنة  األسرة  أّن  إلى  اإلشارة  تجدر 
الوطني عن طفل مع إعاقة موصول بجهاز تنّفسي ولحقوق معّينة ُمرافقة لنفقة 

طفل مع إعاقة.

ا إعاقة تجعله مستحّقً الطفل  لدى   .4

التي  اإلعاقات  قائمة  ضمن  مشمولة  إعاقة  لديه  الذي  للطفل  فقط  يكون  االستحقاق 
ليست كّل إعاقة تستأهل نفقَة طفل مع إعاقة. ا1  مستحّقً صاحبها  تجعل 

التي  وعاهات(  أمراض  الوطني:  التأمين  مؤسسة  تعريف  )حسب  اإلعاقات  قائمة 
الوطني: التأمين  مؤسسة  موقع  في  َترُد  للمخصصات  ا  مستحّقً صاحبها  من   تجعل 

www1bit1ly/likuim

فيما يأتي شرٌح عن جزٍء من اإلعاقات المشمولة في القائمة:

أ.   األطفال مع إعاقة نمّو - ممن تتراوح سّنهم بين 91 يوًما و3 سنوات الذين بسبب 
الرأس،  وحركات  النشاطات  معظم  تنفيذ  على  يقدرون  ال  النمّو  في  خطيرٍة  إعاقة 

األطراف والجذع االعتيادّية لَمن هم في سّنهم1

سنوات  بين 3  سّنهم  تتراوح  ممن   – اآلخرين  المعتمدون على مساعدة  ب. األطفال 
ممن   – اآلخرين  بمساعدة  كامٍل  بشكٍل  المعتمدون  أشهر،  وثالثة  سنة   18 وحتى 
اليومّية  النشاطات  كّل  تنفيذ  في  اليوم  ساعات  مدار  على  مساعدٍة  إلى  يحتاجون 
)إلباس، إطعام، تغسيل، نظافة شخصّية وتحّرك مستقّل في المنزل( – يستحقون 

نفقًة بنسبة 1%188

ج. األطفال الذين يحتاجون إلى مراقبة ثابتة – ممن تتراوح سّنهم بين 91 يوًما و18 
سنة وثالثة أشهر الذين يحتاجون إلى مراقبة ثابتة من اآلخرين في كّل ساعات اليوم 
بسبب عدم قدرتهم على تمييز أسباب الخطر لهم أو لآلخرين أو بسبب حاالت طبّية 
عقلّية  إعاقة  لديهم  أطفال  )مثل  آخر  شخٍص  قَبل  من  فورّيًا  عالًجا  تتطّلب  متكررة 
متوّسطة، خطيرة أو شديدة أو اضطراب سلوكي خطير أو أمراض شديدة معّينة(1 
قصيرة  لفترات  حتى  لوحدهم  تركهم  الممكن  من  ليس  أطفال  حول  الحديث  يدور 

ويحتاجون إلى مراقبة عملّية في كّل ساعات اليوم1
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د. األطفال الذين يحتاجون إلى مراقبة جزئّية – ممن تتراوح سّنهم بين 91 يوًما و18 
سنة وثالثة أشهر الذي يحتاجون إلى مراقبة جزئّية من اآلخرين لمنع حاالت خطر تتجاوز، 
حساسّية  )مثل  مزمن  مرض  أو  عاهة  بسبب  سّنهم  من  األطفال  ملحوظ،  بشكٍل 
في  عاهة  أو  سلوكّية  مشكلة  األولى(،  مراحله  في  دوشان  مرض  أو  للحياة  دة  ُمهدِّ

الفهم )مثل اضطراب إصغاء وتركيز صعب أو إعاقة عقلّية خفيفة(1

 18 سّن  وحتى  الوالد  منذ   – السمع  على  القدرة  في  خطير  انخفاض  مع  األطفال  ه. 
سنة وثالثة أشهر1

و. األطفال مع عاهة بصرية خطيرة – لمن تتراوح سّنهم بين 91 يوًما و18 سنة وثالثة 
أشهر1

 3 بين  سّنهم  تتراوح  لمن   – االتصال  في  مساعدة  إلى  يحتاجون  الذين  األطفال  ز. 
وحتى 18 سنة وثالثة أشهر الذين يحتاجون إلى مساعدة في االتصال بسبب انعدام 

كامل للقدرة على االتصال الكالمي الشائع لدى ممن هم في سّنهم1

ح. األطفال الذين يحتاجون إلى عالج طبي خاّص أو ثابت – لمن هم في سّن 91 يوًما 
وحتى 18 سنة وثالثة أشهر1

المستشفى  في  ثابت  طبي  عالج  على  يحصلون  الذين  الوالدة  سّن  من  األطفال 
بنسبة 1%188 نفقًة  معّينة  حاالت  في  يستحقون 

كيف يمكن تحصيل الحّق؟
طريقة تقديم دعوى

إعاقة )استمارة 7821(  مع  طفل  مخصصات  على  للحصول  دعوى  استمارة  مْلء  يجب 
موقع  في  إضافّية  واستمارات  االستمارة  هذه  على  العثور  ُيمكن  التعليمات1  حسب 

www1bit1ly/KitzbatYeled :اإلنترنت على  الوطني  التأمين 

 معلومات هاّمة - قانون الرون
يمكن إرسال الوثائق عبر إحدى الطرق اآلتية:

التأمين الوطني لقريب من مكان السكن؛. 1 الدعوى لفرع مؤسسة  تقديم 
الوثائق . 2 وإرفاق  الوطني  التأمين  موقع  في  اإلنترنت  عبر  دعوى  مْلء 

اإلنترنت؛ عبر  اإلضافّية 
ُيساعد . 3 الذي  الخدمات  ممّثل  مع   *3928 رقم  عبر  هاتفّية  مكالمة  إجراء 

في مْلء الدعوى وإرسال الوثائق1
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كما سبقت اإلشارة، في موقع التأمين الوطني على اإلنترنت يمكن العثور على قائمة 
وأيًضا  إعاقة  مع  طفل  لمخّصصات  ا  مستحّقً الشخَص  تجعل  التي  واألمراض  العاهات 

ع ُيساعد في تقديم الدعوى حسب نوع العاهة. يمكن العثور على تفصيل موسَّ

استئناف
في حال عدم المصادقة على نفقة، المصادقة على نفقة جزئّية، المصادقة على نفقة 
تقديم  يمكن  القصوى،  الفترة  حتى  رجعيٍّ  بأثٍر  دفع  على  المصادقة  أو  مؤّقتة  لفترة 
استئناف للجنة االستئنافات التابعة لمؤسسة التأمين الوطني خالل 90 يوًما من يوم 

القرار1 بالغ  تلّقي 
التابعة  االستئنافات  لجنة  قرار  بشأن  اللوائية  العمل  لمحكمة  االستئناف  يمكن 

لمؤسسة التأمين الوطني خالل 60 يوًما من يوم تلّقي بالغ القرار1

 معلومات هاّمة
لّلجان  والتحضير  واالستشارة  المساعدة  يَد  الوطني  التأمين  مؤسسة  تقّدم 
اّتصلوا  مقابلة  لتحديد  مقابل1  دون  الوطني  التأمين  عن  المنبثقة  الطبّية 

على رقم 2496*

3�2�  نفقة التنّقل وتسهيالت التنّقل
ما هي الحقوق؟

ذوي  لألشخاص  التسهيالت  من  منّوعًة  مجموعًة  الوطني  التأمين  مؤسسة  تمنح 
اإلعاقة في التنّقل من أجل مساعدتهم على االندماج في المجتمع وتطوير نمط حياة 
مستقّل. معظم التسهيالت ُتمَنح لمن لديهم مركبة، على أّن التسهيالت ُتمَنح أيًضا 

لمن ليس لديهم مركبة.

َمن ُيعتبر مؤّهًلا للحصول على النفقة؟
كّل َمن يستوفي جميع الشروط اآلتية:

إسرائيل؛. 1 في  يقيمون  الذين  إسرائيل  مواطني 
سّنهم 3 سنوات وما فوق على ألّا تتجاوز 67 عاًما؛. 2
حّددت اللجنة الطبّية التابعة لوزارة الصّحة نسبة إعاقتهم في التنّقل في أعقاب . 3

فة. الُمعرَّ العاهات  قائمة  حسب  أرجلهم،  في  عاهة 
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فيما يأتي تفصيُل التسهيالت لألشخاص ذوي اإلعاقة في التنّقل:

مركبة  يشترون  الذين  التنّقل  في  اإلعاقة  ذوي  لألشخاص  ُيمَنح   - عائد  غير  قرض   .1
جديدة. هدف القرض هو تمويل كامل أو جزئي للضرائب التي ُتفَرض على المركبة. 
التنّقل،  اإلعاقة لدى الشخص في  القرض تتغّير حسب معايير معّينة )نسبة  نسبة 
د لألشخاص  كونه صاحب رخصة قيادة أو ليس في حوزته رخصة، حجم المحّرك الُمحدَّ

ذوي اإلعاقة في التنّقل(.

نفقات  في  لالتراك  شهرّية  مخصصات   - المركبة  ألصحاب  التنّقل  مخصصات   .2
لديهم  ممن  التنّقل  في  اإلعاقة  ذوي  لألشخاص  ُتدَفع  التي  المركبة  استخدام 
التنّقل،  في  للشخص  اإلعاقة  نسبة  بحسب  د  ُيحدَّ المخصصات  مبلغ  مركبة. 
 حسب كونه صاحب رخصة قيادة أو ليس في حوزته رخصة وحسب حجم المركبة. 

إذا  فوق  وما   %40 نسبتها  التنّقل  في  إعاقة  له  َدت  ُحدِّ لمن  المخصصات  ُتدَفع 
كانت في حوزتهم رخصة قيادة، و60% وما فوق إذا لم تكن في حووزتهم رخصة 

قيادة.

نفقات  لتمويل  - مخصصات شهرّية  تنّقل لمن ليست لديهم مركبة  مخصصات   .3
التنّقل وليست لديهم مركبة. التنّقل التي ُتدَفع ألشخاص ذوي إعاقة في 

ُتدَفع الُمخّصصات لكلٍّ من هؤالء األشخاص:

أ. لَمن بلَغ 18 عاًما، وتحددت له إعاقة في التنّقل نسبُتها 80% على األقل، ويتلقى راتًبا 
من عمل وال يحصل على مخصصات إعاقة عاّمة حسب قانون التأمين لوطني.

في  إعاقة  له  وتحددت  خاّصة  لخدمات  مخصصات  على  ويحصل  عاًما،   18 بلَغ  لَمن  ب. 
التنّقل نسبُتها 100% أو حّددت اللجنة الطبّية أّنه يحتاج إلى كرسي متحّرك، وهو 

يستخدمه.

ج. لَمن يحصل على مخصصات لطفل مع إعاقة وتحددت له إعاقة في التنّقل نسبُتها 
80% على األقل أو حددت اللجنة الطبّية أّّنه يحتاج إلى كرسّي متحّرك، وهو يستخدمه.

 معلومات هاّمة
بخصوص القرض غير العائد، على األشخاص ذوي اإلعاقة في التنّقل الحصول 
مساعدًة  يطلبون  التي  المركبة  شراء  قبل  القرض  بشأن  مصادقة  على 

بشأنها.
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تحددت  الذي  للقاِصر  أو   %100 نسبُتها  التنّقل  في  إعاقة  له  تحددت  الذي  للبالغ  د. 
التنّقل  في  إعاقة  لديه  شخص  أو  األقل  على   %80 نسبُتها  التنّقل  في  إعاقة  له 
إلى  يستخدمه.  وهو  متحّرك،  كرسّي  إلى  يحتاج  أّنه  الطبّية  اللجنة  له  حددت  الذي 
جانب ذلك، يقيم في مؤسسة ويخرج منها بمركبة مع محّرك سّتة أّيام على األقّل 
المؤسسة.  من  هذه  الخروج  مّرات  بنفقات  تتكّفل  جهة  هناك  وليس  الشهر،  في 
ا لمخصصات الخدمات الخاّصة )أو لمخصصات الطفل  شروط إضافّية: يكون متسحّقً

مع إعاقة( ولكنه ال يحصل عليها ألّنه يقيم في مؤسسة.

مخصصات إضافّية - مخصصات شهرّية لالشتراك في نفقات السفر اإلضافّية لذوي   .4
اإلعاقة في التنّقل الذين يتلّقون راتًبا من عمل والمسافة إلى مكان عملهم تزيد 

عن 20 كلم في كّل اتجاه.

التأمين  مؤسسة   - )فان(  خاّصة  مستلزمات  ذات  مركبة  على  الحصول  أحقّية   .5
في  اإلعاقة  لذوي  مركبة  لشراء  القروض  صندوق  من  قرض  بمنح  لة  مخوَّ الوطني 
غير  قرض  جانب  إلى  خاّصة،  مستلزمات  ذات  مركبة  شراء  يستحّقون  الذي  التنّقل 
الحّق ُمخصص لمن في حوزتهم رخصة قيادة ولمن ليست  الضرائب.  لتمويل  عائد 

في حوزتهم رخصة قيادة. 

َمن ُيعتبر مؤّهًلا للحصول على المخصصات؟
َمن يستوفي كّل الشروط اآلتية:

متحّرك، . 1 كرسيٍّ  إلى  يحتاجون  أنهم  حّددت  الصّحة  لوزارة  التابعة  الطبّية  اللجنة 
يستخدمونه؛ وهم 

المعهد الطبي لألمان على الطرق حّدد أنهم يحتاجون إلى مركبة ذات مستلزمات خاّصة؛. 2
التأهيل، وإذا كانوا . 3 إعادة  المركبة من قسم  غير مستحّقين لمساعدة في تمويل 

التنّقل؛ السفر لهدف  تلقي رسوم  فاختاروا  مستحّقين، 
وّقعوا على بالغ التزام يظهر في استمارة الدعوى.. 4

قرض لشراء منصة رفع، ذراع أو روبوت - قرض لشراء منصة رفع، ذراع أو روبوت   .6
القروض  )مبالغ  التركيب  وعن  الشراء  عن  الشركة  تصدرها  فاتورة  حسب  ُيمَنح 

الثاني 2018: كانون  لتاريخ  صحيحة  وُتعتبر  واآلخر  الحين  بين  تتحتلن 

أ. 95% من المبلغ الذي يشمل تكلفة شراء وتركيب منصة رفع تّم شراُؤها، يشمل   
ذلك الضرائب المفروضة على الشراء والتركيب، حتى مبلغ أقصاه 20,107 ش.ج.

ُيساعدان  روبوت  أو  ذراء  وتركيب  شركاء  تكلفة  يشمل  الذي  المبلغ  من  ب. %95   
الضرائب  ذلك  يشمل  المركبة،  صندوق  في  ووضعه  المتحّرك  الكرسّي  حمل  في 

المفروضة على الشراء والتركيب، حتى مبلغ أقصاه 36,744 ش.ج.

القرض مقابل منصة الرفع يتحّول إلى منحة مع انتهاء خمس سنوات.
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من ُيعتبر مؤّهًلا للحصول على القرض؟
وفي  يستخدمه  أو  متحّرك  كرسّي  إلى  ويحتاج  التنّقل  مخصصات  على  يحصل  َمن 

الرفع. تركيب منصة  ُتناسب  حوزته وملكّيته مركبة 

مبلغ   - خاّصة  مستلزمات  ذات  مركبة  في  مستلزمات  وتركيب  لشراء  قرض   .7
القرض لشراء مستلزمات خاّصة ُيمَنح بمبلغ مساٍو ألقّل واحٍد من هذه المبالغ:

وتركيبها  الخاّصة  المستلزمات  تكلفة  يشمل  الذي  المبلغ  من   %95 لـ مساٍو  مبلغ  أ. 
والتركيب. الشراء  على  المفروضة  الضرائب  ذلك  يشمل  المركبة،  في 

حسب  الخاّصة  المستلزمات  تكلفة  يشمل  الذي  المبلغ  من   %95 لـ مساٍو  مبلغ  ب. 
على  المفروضة  الضرائب  ذلك  يشمل  المركبة،  في  وتركيبها  الممّثل  تسعيرة 

والتركيب. الشراء 

ُيمَنح القرض عن مستلزمات جديدة فقط. يتحّول القرض إلى منحة مع نهاية خمس سنوات.

من ُيعتبر مؤّهًلا للحصول على القرض؟
َمن يستوفي كّل الشروط اآلتية:

الذين  التنّقل،  مخصصات  على  يحصلون  الذين  التنّقل  في  اإلعاقة  ذوي  من  األشخاص 
على  لألمان  الطبي  المعهد  حّدد  حيث  ويستخدمونه،  متحّرك  كرسّي  إلى  يحتاجون 
ُتتيح  مركبة  أي  خاّصة"،  مستلزمات  ذات  "مركبة  هي  لهم  المالئمة  المركبة  أّن  الطرق 
إمكانية الدخول إليها بكرسّي متحّرك أو ُتتيح القيادة فيها أثناء الجلوس في حرسّي 
إلى استخدامها في  التي يحتاجون  المستلزمات  المعهد ماهّية  متحّرك، وكذلك حّدد 

المركبة.

 معلومات هاّمة
لخمس  واحدًة  مّرًة  ُيمَنح  الرفع  لمنّصة  جديد  قرض  على  الحصول  في  الحّق 

سنوات.

 معلومات هاّمة
الحّق في الحصول على قرض ُيمَنح مّرة واحدة لخمس سنوات.
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لشراء  قرض   - خاّصة  مركبة  في  مستلزمات  وتركيب  شراء  في  مساعدة   .8
المبالغ: ُيمَنح بمبلغ مساٍو ألقّل واحٍد من هذه  مستلزمات لمركبة خاّصة 

خاّصة  لمركبة  المستلزمات  تكلفة  يشمل  الذي  المبلغ  من   %95 لـ مساٍو  مبلغ  أ. 
والتركيب. الشراء  على  المفروضة  الضرائب  ذلك  يشمل  المركبة،  في  وتركيبها 

95% من المبلغ الذي يشمل تكلفة المستلزمات لمركبة خاّصة حسب  ب. مبلغ مساٍو لـ
التسعيرة المعروضة وتركيبها في المركبة، يشمل ذلك الضرائب المفروضة على 

والتركيب. الشراء 

12 شهًرا من يوم التركيب. ُيمَنح القرض مّرة واحدة لـ

من ُيعتبر مؤّهًلا للحصول على القرض؟
َمن يستوفي كّل الشروط اآلتية:

المفعول . 1 التنّقل ممن في حوزتهم رخصة قيادة سارية  اإلعاقة في  األشخاص ذوي 
أنهم  حّدد  الطرق  على  لألمان  الطبي  التنّقل.المعهد  مخصصات  على  ويحصلون 

يحتاجون إلى مركبة ذات مستلزمات خاّصة؛
أثناء . 2 المعهد الطبي لألمان على الطرق حّدد مسلتزمات يحتاجونه للقيادة، األمان 

في  يظهر  التزام  بالغ  على  خاّصة.وّقعوا  الحتياجات  المركبة  واستخدام  السفر 
الدعوى. استمارة 

الُمخصصة لهم ليست سيرة مركبة ذات مستلزمات خاّصة )فان(.. 3 المركبة 

وما  عاًما   17 أبناء   - خاّصة  مستلزمات  ذات  مركبة  في  القيادة  تعّلم  مباَدرة   .9
فوق من ذوي اإلعاقة في التنّقل، الذين أوصى المعهد الطبي لألمان على الطرق 
طلب  تقديم  لهم  يحّق  خاّصة،  مستلزمات  ذات  مركبة  طريق  عن  بمساعدتهم 

القيادة. لتعّلم 

 معلومات هاّمة
e  بموجب مستلزمات  لشراء  للمنحة  أو  للمساعدة  ا  مستحّقً ُيعتبر  من 

التأمين  طريق  عن  لمساعدة  ا  ُمستحّقً يكون  ال  آخر  ترتيب  أو  القانون 
الوطني.

e  خالل سّتة أشهر من تاريخ التركيب، يجب تقديم فاتورة ضريبّية وفواتير
المركبة. تركيبها في  التي تم  المستلزمات  ُتفّصل  استالم أصلّية 
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z  إذا لم تكن في حوزتهم رخصة قيادة، يستطيعون التعّلم شرَط ألّا يكون المعهد
يوصي  وأنه  القيادة  عن  عاجزون  أنهم  وحدد  سبق  قد  الطرق  على  لألمان  الطبّي 

بمركبة ذات مستلزمات خاّصة؛ باالستعانة  بهم 

z  التجّهز أجل  من  التعّلم  إلى  حاجٍة  في  وهم  قيادة،  رخصة  حوزتهم  في  كانت  إذا   
لألمان على  الطبّي  المعهد  أو كان  خاّصة،  ذات مستلزمات  بمركبة  التحّكم  الختبار 
الشراء  وقبل  خاّصة،  مستلزمات  ذات  بمركبة  باالستعانة  بهم  أوصى  قد  الطرق 

المركبة. القيادة في هذه  بتجربة  كانوا معنّيين 

مركبة  اشتروا  الذين  التنّقل  في  اإلعاقة  ذوي  األشخاص   - وجّر  سحب  خدمات   .10
بواسطة قرٍض غير عائد ويحصلون على مخصصات تنّقل يستحّقون الحصول على 

خدمات سحب وجّر من غير أن يكونوا مستحّقين للحصول على مركبة بديلة.

كيف يمكن تحصيل الحّق؟
التوّجه إلى مكتب الصّحة في منطقة السكن بطلٍب لتلّقي فحص. يجب   .1

نفقة  على  للحصول  تقديم دعوى  يجب  الصّحة،  البروتوكول من مكتب  استالم  مع   .2
التأمين الوطني في مكان السكن. التنّقل في فرع مؤسسة 

المستندات الهاّمة التي يجب إرفاُقها مع الدعوى: بروتوكول فحص من مكتب الصّحة 
وبوليصة  مركبة  رخصة  قيادة؛  رخصة  التنّقل؛  في  اإلعاقة  نسبة  بخصوص  اإلقليمي 

تأمين شامل؛ مصادقات عن راتب مقابل عمل إذا كانت موجودة.

استئناف
z  60 يوًما من  يمكن االستئناف ضد قرار اللجنة اللوائية أمام لجنة االستئنافات خالل 

تاريخ إرسال قرار اللجنة اللوائية إلى األشخاص الذين تم فحصهم.

z  يمكن االستئناف ضد قرار لجنة االستئنافات أمام محكمة العمل اللوائية خالل سّتة 
أشهر من تاريخ إرسال قرار لجنة االستئنافات لألشخاص الذين تم فحصهم.

z  الوطني التأمين  لمؤسسة  التابع  الشكاوى  مسؤول  قرار  ضد  االستئناف  يمكن   
أمام محكمة العمل اللوائّية خالل سّتة أشهر من تاريخ إرسال بالغ بالقرار لألشخاص 

. للُمشتكين
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 معلومات هاّمة - نفقة مزدوجة
لنفقة  وأيًضا  إعاقة  مع  طفل  لنفقة  أيًضا  ا  مستحّقً إعاقة  مع  طفل  كان  إذا 
تنّقل، يكون من الممكن الحصول على نفقة مزدوجة فقط في إحدى الحاالت 

اآلتية:
تحّدد للطفل 80% على األقل إعاقة في التنّقل أو كان بحاجة إلى كرسّي . 1

ويستخدمه. متحّرك 
يوجد في العائلة أكثر من طفل واحد مع إعاقة يستحّق نفقة طفل مع . 2

يستحّق  آخر  وطفل  إعاقة  مع  طفل  نفقة  يستحّق  واحد  طفل  أو  إعاقة 
التنّقل. نفقة 

5�2�  مخصصات خدمات خاّصة
ما هو الحّق؟

مخصصات خدمات خاّصة ُتدَفع لَمن يحتاجون إلى مساعدة شخص آخر في النشاطات 
اليومّية، من سّن 18 وحتى سّن التقاعد، على ألّا يكونوا ُمقيمين في مؤسسة تمنح 

تأهيلّية. أو  تمريضّية  طبّية،  خدمات 

هناك ثالثة مستويات أحقّية للحصول على المخصصات، وهذه مبالغ االستحقاق 
)صحيح لتاريخ 1 كانون الثاني 2020(:

نفقة بنسبة 50% ُتمَنح لَمن يحتاج مساعدة كبيرة في القيام بمعظم النشاطات . 1
مبلغ  متواصلة.  مراقبة  إلى  يحتاج  لَمن  أو  اليوم  ساعات  معظم  في  اليومّية 

النفقة: 1,427 ش.ج.
كّل . 2 تنفيذ  في  كبيرة  مساعدة  إلى  يحتاج  لَمن  ُتمَنح   %112 بنسبة  نفقة 

النشاطات اليومّية في معظم ساعات اليوم أو لَمن يحتاج إلى مراقبة متواصلة. 
مبلغ النفقة: 3,334 ش.ج.

عمل . 3 في  آخر  شخص  على  كامًلا  اعتماًدا  يعتمد  لَمن  ُتمَنح   %118 بنسبة  نفقة 
كّل النشاطات اليومّية	–	في كّل ساعات اليوم. مبلغ النفقة: 5,341 ش.ج.

ش.ج. بمبلغ 1,850  تنّفسي  بجهاز  للموصولين  إضافّية  نفقة  ُتمَنح 

 معلومات هاّمة - نفقة مزدوجة
باختيار  مخّولون  التقاعد،  قبل سّن  خاّصة  َمن حصل على مخصصات خدمات 

التقاعد. المخصصات حتى بعد سّن  تلّقي  مواصلة 
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َمن ُيعتبر مؤّهًلا للحصول على المخصصات؟
يستوفون  الذين  التقاعد  سّن  وحتى   18 سّن  من  الوطني  التأمين  في  نون  ُمؤمَّ  .1

اآلتية: الشروط  جميع 

إجراء  في  آخر  شخٍص  مساعدة  إلى  يحتاجون  مؤّمنون  	– المراقبة	 أو  المساعدة  أ. 
إلى  يحتاجون  أو  شخصّية(  ونظافة  المنزل  في  تنّقل  أكل،  )لبس،  يومّية  نشاطات 
ُتفحص  كذلك،  للخطر.  آخرين  حياة  أو  حياتهم  تعريض  لمنع  متواصلة  مراقبة 
المساعدة  إلى  الحاجة  حسب  أيًضا،  وِنَسبها،  المخصصات  على  الحصول  أحقّية 
المنزل،  صيانة  الكهرباء،  أجهزة  تشغيل  الطعام،  تحضير  المنزلّية:  الحياة  في 

ومالّية. أساسّية  وترتيبات  مشتريات 

ال  التقاعد  سّن  بلغوا  الذين  المؤّمنون  عاًما.   18 سّن  من  األحقّية  تسري   - السّن  ب. 
ُيعتبرون مستحّقين للمخّصصات إال إذا تم تقديم دعوى بعد سّتة أشهر من بلوغ 
مستحّقين  كانوا  أنهم  الوطني  التأمين  أطباء  وحّدد  األقصى،  بالحد  التقاعد  سّن 

التقاعد. سّن  بلوغهم  سبقت  التي  الفترة  في  للمخصصات 

ج. مقيمون في إسرائيل - بشروٍط معّينة ُيمكن الحصول على مخصصات حتى وإْن 
البالد. خارج  يقيمون  المؤّمنون  كان 

اآلتية: الذين يستوفون أحد الشروط  نون  المؤمَّ   .2

نون على مخصصات عاّمة من التأمين الوطني، حيث حّددت مؤسسة  يحصل المؤمَّ أ.  
تؤَخذ  ال  العاهة  بنود  من  )جزٌء  األقل  على   %60 بنسبة  الطبّية  إعاقتهم  التأمين 

خاّصة(. خدمات  على  الحصول  أحقّية  بخصوص  الُحسبان  بعين 

نون ال يحصلون على مخصصات إعاقة، ولكّن التأمين الوطنّي حدد إعاقتهم  ب. المؤمَّ
الطبّية بنسبة 75%، على أن يستوفوا هذه الشروط:

z  وال الوطني  التأمين  من  العمل  لمتضرري  خاّصة  مخصصات  على  يحصلون  ال 
بموجب  المنزل  في  مساعدة  عن  أو  شخصي  عالج  مقابل  دفع  على  يحصلون 

معّين. قانوٍن 

z  52,755  دخلهم الشهرّي من العمل ال يتجاوز خمسة أضعاف معّدل الدخل	–	
ش.ج. )صحيح لشهر كانون الثاني 2020(.

لجنة  حّددت  إذا  إال  التنّقل  نفقة  إطار  في  تسهيالت  على  يحصلون  ال  المؤّمنون    .3
أّنهم  أو   %100 هي  التنّقل  في  إعاقتهم  نسبة  أّن  الصّحة  لوزارة  تابعة  طبّية 
إذا  كذلك،  الِفراش.  يلزمون  أّنهم  أو  ويستخدمونه  متحّرك  كرسّي  إلى  يحتاجون 
لهم  تحددت  إذا  فقط  للمخّصصات  مستحّقين  ُيعتبرون  مركبة،  لديهم  كانت 
إعاقة نسبُتها 100% على األقّل أو أنهم يحصلون على مخصصات خدمات خاّصة 

بنسبة %112.
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تمريضّية وتأهيلّية. يقيمون في مؤسسة تمنحهم خدمات طبّية،  ال  نون  المؤمَّ   .4

كيف يمكن تحصيل الحّق؟
طريقة تقديم دعوى

)استمارة . 1 خاّصة  خدمات  مخصصات  على  للحصول  الدعوى  استمارة  مْلء  يجب 
7849( حسب التعليمات. كذلك، يجب إرفاق الوثائق اآلتية:

األمراض  كّل  ُتفّصل  أخرى  وثيقة طبّية  أّي  أو  المرض  – موَجزات عن  وثائق طبّية  أ.   
واألدوية. العالجات  المزمنة، 

السنة  في  عملهم  مكان  غّيروا  لمن   - األخيرة  سنة  للنصف  رواتب  قسائم  ب.   
األخيرة.

مقّدمو  هم  عليها  الموّقعون  يكن  لم  بحيث  دعوى  تقديم  تم  إذا   - تفويض  ج.   
استمارة  في   2 البند  مْلء  يجب  المخصصات،  على  للحصول  أنفسهم  الشكوى 

الدعوى وإرفاق تفويض، تعيين وصّي أو ُحكم محكمة.
الوثائق عبر إحدى الطرق اآلتية:. 2 يمكن تقديم 

z السكن؛ التأمين الوطني القريب من مكان  الدعوى لفرع مؤسسة  تقديم 

z  اإلضافّية الوثائق  وإرفاق  الوطني  التأمين  موقع  في  اإلنترنت  عبر  دعوى  مْلء 
.) www.bit.ly/tviastshram :عبر اإلنترنت )في موقع

z  في ُيساعد  الذي  الخدمات  ممّثل  مع   *3928 رقم  عبر  هاتفّية  مكالمة  إجراء 
مْلء الدعوى وإرسال الوثائق.

6�2�  إعادة تأهيل مهني

ما هو الحّق؟
إعادة التأهيل المهني التي تقّدمها مؤسسة التأمين الوطني تشمل التعليم األكاديمي 
أو المهني، تمويل مستلزمات التعليم، دعم في أثناء التعليم ومساعدة في التشغيل.

مستحّقين  ُيعتبرون  من %65  أقّل  بنسبة  طبّية  إعاقة  لهم  تحددت  الذين  األشخاص 
لـ12 شهًرا من إعادة التأهيل المهني إال إذا كانت هناك ظروف خاّصة لتمديد فترة إعادة 

التأهيل.
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ُمن ُيعتبر مؤّهًلا للحصول على إعادة تأهيل مهني؟
األشخاص  إلى  يتطّرق  يلي  ما  ولكن  العمل،  لمتضرري  أيًضا،  مهنّي،  تأهيل  هناك 

ليسوا مصابي عمل. الذين 

نيَن في التأمين الوطني الذين سّنهم 18 عاًما وثالثة أشهر  ُيعتبر المستحّقوَن مؤمَّ
وحتى سّن التقاعد، وحّددت لهم لجنة طبّية تابعة لمؤسسة التأمين الوطني نسبَة 
إعاقة 20% في الحد األدنى محسوبة بشكل دائم، على أن يستوفوا الشروط اآلتية: 

في أعقاب التداعيات الوظيفّية النابعة من إعاقتهم، ال يستطيع المؤّمنون العودة    .1
إلى عملهم أو العمل في وظيفة مالئمة أخرى تالئم تعليمهم، قدراتهم وتجربتهم 

السابقة. الوظيفّية 

نون إلى تدريٍب مهنّي من أجل االندماج في عالم العمل. يحتاج المؤمَّ   .2

االندماج في  نهايته يستطيعون  المهني، وفي  التأهيل  إلعادة  مالئمون  نون  المؤمَّ   .3
عمٍل ُمكِسب في سوق العمل الحّرة.

كيف يمكن تحصيل الحّق؟
تعّلم  تثبت  وثائق  وإرفاق  المهني  التأهيل  إلعادة  الدعوى  استمارة  تقديم  يجب   11
طباعة  )يمكن  العمل  في  وخبرتهم  اكتسبوها  التي  المهنّية  قدراتهم  المّدعين، 
مؤسسة  موقع  في  اإلنترنت  عبر  وإرسالها  مْلئها  أو  يدوّيًا  وملِئها  االستمارة 
قسم  إلى  الدعوى  تقديم  يجب   1)www1bit1ly/shikumbtl( الوطني:  التأمين 

إعادة التأهيل بفرع التأمين الوطني القريب من مكان السكن1

للمتوّجهين  استشارة  الوطني  التأمين  مؤسسة  في  التأهيل  إعادة  موّظف  ُيقّدم    12
طموحات  فيها  ُتفَحص  مقابلٍة  إجراء  بعد  وتشغيلّي  تعليمّي  مسار  اختيار  في 

وإعاقتهم. قدراتهم  المتوّجهين، 

المهني  التأهيل  إعادة  "خدمات   ،6�7 البند  راجعوا  الموضوع  هذا  حول  للمزيد 
والمساعدة في التشغيل في قسم إعادة التأهيل بمؤسسة التأمين الوطني"�



مجّلد حقوق األطفال والبالغين ذوي اإلعاقة الجسدّية
األشخاص  حقوق  مساواة  مفوضّية  مع  بالتعاون  )ج.م.(  الُمصابين  لألطفال  إسرائيلّية  رابطة   - إيالن 
العبرّية الجامعة  المحدودّية،  ذوي  األشخاص  لحقوق  القانونّية  العيادة  العدل،  وزارة  اإلعاقة،  ذوي 

أجهزة إعادة 
التأهيل والتنّقل

الفصل 3
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3� أجهزة إعادة التأهيل والتنّقل
حكومي.  صحي  تأمين  قانون  بموجب  إسرائيل  في  الصحّية  الخدمات  ُمعظم  ُتمَنح 
قسم من الخدمات الصحّية ُتمَنح بموجب هذا القانون بصورٍة مباشرًة من وزارة الصّحة، 
)راجعوا  القانون  هذا  بموجب  الصحّية  الخدمات  معظم  المرضى  صناديق  توّفر  حيث 
تفصيل هذه الحقوق في الفصل 4، "عالجات شبه طبّية ]مواضيع الصحة[ وعالجات 

األسنان"(.

أدائّية يستطيعون  لديهم مشاكل صحّية ومشاكل  الذين  اإلعاقة  األشخاص من ذوي 
يرُد تفصيُلها فيما يلي. المساعدة عبر مجموعة خدمات صحّية عينّية، كما  تلقي 

1�3�  مساعدة في تمويل أجهزة إعادة تأهيل وحركة

ما هو الحّق؟
مشاركة وزارة الصّحة في تمويل أجهزة إعادة تأهيل وتنّقل.

ُتمَنح الخدمة للجمهور عبر أقسام األمراض الُمزمنة وإعادة التأهيل في مكاتب الصّحة.

يمكن العثور على قائمة أجهزة التنّقل التي تشارك وزارة الصّحة بتمويلها في موقع 
إعادة  أجهزة  قائمة  على  العثور  ُيمكن  كما   ،  www.bit.ly/nayadut الصّحة:  وزارة 

 . www.bit.ly/Shikum :التأهيل التي ُتشارك وزارة الصّحة في تمويلها

الشخصّية المشاركة 

في  تحديدها  تم  بنسبة  شخصّية  اشتراك  رسوم  دفع  المتقّدمين  من  ُيطَلب 
إعادة  أجهزة  "تصديق  الصّحة،	 لوزارة  التابعة  الطبّية  اإلدارة  أنظمة  وفي  اإلجراءات 
الوزارة: موقع  في  اإلجراءات  على  العثور  يمكن  الصّحة".	 وزارة  من  وتنّقل   تأهيل 

www.bit.ly/hozer2 

الجهاز  ِسعر  من   %90 هي  التنّقل  أجهزة  تمويل  في  الوزارة  مشاركة  نسبة    .1
بالنسبة  صين.  الُمرخَّ المزّودين  بمركز  األجهزة  قائمة  في  والوارد  عليه  الُمصاَدق 
مناقصات،  بشأنها  تصدر  ولم  مرّخصين  مزّودين  قائمة  في  َترُد  ال  التي  لألجهزة 
الُمحددة  المشاركة  سقف  من  أو  الجهاز  ِسعر  من   %90 بنسبة  المشاركة  تكون 
عر األرخص من بينهما(. قد تكون هناك حاالت ُيّتخذ فيها القرار  في اإلجراءات )السِّ
بشأن الجهاز الُمصادق عليه بعد أن يستلم مكتب الصّحة ثالث مقترحات ِسعر من 

مزّودين. ثالثة 

بكامل  الوزارة  ُتشارك  عينّية،  وبدالت  وبديلة  داعمة  تواصل  أجهزة  تمويل  من خالل    .2
التكاليف.

الثدّي،  وبدالت  جيل 18  حتى  والمراهقين  لألطفال  السمع  أجهزة  تمويل  خالل  من   .3
عر األقصى الذي حّددته الوزارة. ُتشارك الوزارة بكامل التكاليف حتى سقف السِّ
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4. نسبة مشاركة الوزارة في تمويل الُمعينات البصرّية لألطفال هي 75% من تكلفة 
الجهاز.

الذي  عر  السِّ من   %100 بتمويل  المشاركة  َيعني  الشخصّية  المشاركة  من  إعفاء   .5
اآلتية: للمجموعات  الصّحة، وُيمَنح  حّددته وزارة 

z إضافي؛ دخل  أيًضا  يتلقون  الذين  السّن  كبير  المواطن  مخصصات  متلقي 

z إضافي؛ دخل  أيًضا  يتلقون  الذين  الَوَرثة  مخصصات  متلقي 

z الوحيد(؛( للفرد  الكامل  اإلعاقة  مخصصات  متلقي 

z للُمعاِلين؛ إضافة  تشمل  التي  للمتزّوج  الكاملة  اإلعاقة  مخصصات  متلقي 

z  إضافي؛ دخل  مخصصات  متلقي 

z المنزل؛ لرّبات  إعاقة  مخصصات  متلقّيات 

z األمم؛ بين  الصالحون 

z  فقط الشخصّية  المشاركة  من  )معفّيون   18 سّن  حتى  والمراهقون  األطفال 
التنّقل(؛ بأجهزة  يتعّلق  فيما 

z  الشيخوخة مخصصات  مبلغ  عن  تزيد  ال  عائلتهم  دخل  إجمالي  الذين  التالميذ 
مع دخل إضافي ُيدَفع حسب تركيبة األسرة.

َمن ُيعتبر مؤّهًلا للحصول على المستحقات؟
مواطنو إسرائيل الذين لديهم إعاقة دائمة المقيمون داخل المجتمع )ال ينامون في    .1
إعادة تأهيل وتنّقل  إلى جهاز  المحتاجون  أو تأهيلي(  المستشفى في إطار عالجّي 

إلى األبد.

القاصرون الذين ال مكانة لديهم والمستحّقون لالنضمام إلى الترتيب التأميني بين    .2
هذا الترتيب. وزارة الصحة وبين صندوق المرضى مئوحيدت وانضموا إلى 

كيف يمكن تحصيل الحّق؟
1: توّجه أولي بطلب للحصول على مصادقة اشتراك في شراء الجهاز المرحلة 

التنّقل أجهزة 

يتعّلمون في  الذين  )األطفال  المرضى  العائلة في صندوق  إلى طبيب  التوّجه  يجب   11
التربوي(. اإلطار  التوّجه بواسطة  الخاّصة يمكنهم  للتربية  أُطر 

عالج  تلقي  إلى  الطلب  مقّدم  بتوجيه  آخر  مخّتص  طبيب  أو  العائلة  طبيب  يقوم    12
وأحقّية  االحتياجات  لفحص  منزلّية  زيارة  إجراء  وظيفي  ُمعالج  إلى  أو  طبيعي 

الجهاز.  تمويل  المشاركة في 
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بعد الزيارة المنزلّية، تقوم هيئات الوظيفة في صندوق المرضى بإرسال المستندات    13
لة. إلى مكتب الصّحة ذي الصِّ

لمقّدمي الطلب الحّق في الحصول على نسخة من المستندات الُمرَسلة إلى مكتب 
بأنفسهم. إرساُلها  لهم  ويحّق  الصّحة، 

التأهيل إعادة  أجهزة 

الطبيب  إلى  التوّجه  يجب  التأهيل،  إعادة  ألجهزة  تمويل  على  للحصول  التوّجهات  في 
لهدف  الجهاز،  ونوع  الطبّية  المسألة  مع  يتالَءم  بما  المرضى،  صندوق  في  لة  الصِّ ذي 

توصية. الحصول على 

اآلتية: المستندات  إرفاق  يجب 

ضة. تقرير طبي أو عالجي جديد يحمل توقيع طبيب وُممرِّ  11

ن. 12 تفصيل أو توصية من ُمعالج طبيعي أو ُمعالج وظيفي تابع لصندوق المرضى الُمؤمِّ

مع  التنّقل  بأجهزة  يتعّلق  ما  كّل  )في  اجتماعي  عامل  من  موّقع  اجتماعي  تقرير   13
ُمحّرك أو الكهربائّية أو حسب طلب المكتب(.

ن(. 14 صورة بطاقة هوّية )ال حاجة إليها إذا ُأرِسَل التوّجه مباشرًة من صندوق المرضى الُمؤمِّ

تقديم الطلب لمكتب الصّحة  :2 المرحلة 

مرّكزي  إلى  أعاله  تفصيُلها  الوارد  لة  الصِّ ذات  المستندات  بإرفاق  الطلب  تقديم  يجب 
من  القريب  الصّحة  مكتب  في  التأهيل  وإعادة  الُمزمنة  األمراض  قسم  في  األجهزة 
تقديم  معالجة  الطلب  مقّدمو  أو  المرضى  صناديق  تستطيع  السكن.  منطقة 

الصّحة. لمكتب  المستندات 

1www1bit1ly/leshakot_briut :يمكن معاينة قائمة مكاتبة الصّحة في موقع وزارة الصّحة

اللجنة المحلّية في مكتب الصّحة مناقشة في   :3 المرحلة 

ا إلى المتوّجهين  تناقش اللجنة المحلّية الطلَب، وُيرسُل مرّكزو األجهزة قرار اللجنة خطّيً
)التصديق على الطلب أو رفضه( إلى جانب تعليمات مواصلة اإلجراء.

اللجنة المحلّية في مكتب الصّحة مناقشة في   :4 المرحلة 

هذه  ُيرسل  شخصي  بشكل  الشراء  في  األحقّية  مصادقة  على  يحصل  من  كّل 
المستندات إلى مكتب الصّحة من أجل الحصول على استرداد مالي:

األحقّية؛ مصادقة على    11

الجهاز؛ استمارة موّقعة تنطوي على مصادقة استالم    12
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– مستندات أصلّية؛ فاتورة ووصل استالم    13

المالي؛ البنك من أجل تحويل االسترداد  تفاصيل حساب    14

ُتعتبر المصادقة ساريًة لنصف سنة من موعد إصدارها.

 معلومات هاّمة
e  وزارة ملك  هي  بتمويلها  الصّحة  وزارة  تشارك  التي  التنّقل  أجهزة 

جهاز  استالم  لدى  استخدمها،  من  االنتهاء  فْور  إعادُتها  ويجب  الصّحة 
خارج  سكن  إطار  إلى  الطلب  مقّدم  انتقال  لدى  أو  نفسه  النوع  من 
بالتوقيع  آخر  الجهاز وضاِمن  متلقي  يقوم  الجهاز،  استالم  فور  المنزل. 
على استمارة التزام وعلى سَند دْين يؤّمنان إعادة الجهاز فور االنتهاء 

استخدامه. من 

e  يجب الجهاز.  على  الحصول  أحقّية  يمنح  من  هو  الُمؤّهل  الطبيب 
مكتب  في  فقط  الشخصّية  المشاركة  نسبة  لخفض  طلب  تقديم 
يمكن  ال  المتجر.  إلى  التوّجه  قبل  السكن،  بمنطقة  اإلقليمي  الصّحة 

الحًقا.   بالتمويل  االشتراك 

2�3�  المساعدة في تمويل أجهزة المشي )معهد لويس(

ما هو الحّق؟
اشتراك وزارة الصّحة بتمويل أجهزة مشي، أحذية طبّية وبدالت أطراف يمكن الحصول 

عليها بواسطة معهد لويس في تل هشومير.

األجهزة قائمة 

هذه هي األجهزة التي يمكن الحصول على مساعدة تمويل بشأنها:

بدالت أطراف علوّية وتحتّية؛   11

أجهزة مشي )أقواس(؛   12

بمالَءمة شخصّية. أحذية طبية    13

شخصي اشتراك 

الجهاز  تكلفة  من  تبلغ %25  التي  الشخصي  االشتراك  تكلفة  الطلب  مقّدمو  يتحّمل 
أو من سقف االشتراك األقصى الذي حّددته لهم وزارة الصّحة، حسب األقّل من بينهما.

هناك حاالت تكون فيها تكلفة االشتراك الشخصّي أقّل من %25:
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بدلة أولى بعد البتر - 10% من تكلفة البدلة؛   .1

بدلة فوق الركبة - 15% من تكلفة البدلة؛   .2

بدلتان للمبتور نفسه )الطرق العلوي أو السفلي( - 10% من تكلفة البدالت؛   13

14 بدلة فوق الكوع - 15% من تكلفة البدلة.

حتى  الصّحة  وزارة  اشتراك  لزيادة  مؤّهلون  الصّحة  مكتب  في  االجتماعّيون  العاملون 
100% من تكلفة الجهاز في الحاالت اآلتية:

في العائلة أشخاص آخرون مستحّقون لتلقي مساعدة في تمويل جهاز في السنة    .1
؛ نفسها

ولم  بإعاقتهم  متعّلقة  إضافّية  مصاريف  الطلب  لمقّدمي  كان  نفسها،  السنة  في    .2
يحصلوا على مساعدة من هيئة أخرى؛

العائلة تمّول إقامة ولد أو ابن آخر للعائلة من الدرجة األولى في معهد 14 بدلة فوق    13
الكوع - 15% من تكلفة البدلة.

إعفاء من دفع االشتراك الشخصي يكون للمجموعات اآلتية:

أيًضا؛ الذين يتلقون ضمان دخل  متلقو مخصصات الشيخوخة  أ. 

الَوَرثة الذين يتلقون ضمان دخل أيًضا؛ متلقو مخصصات  ب. 

العائلة؛ أيًضا إلضافة على أساس  المستحّقون  إعاقة كاملة  ج.  متلقو مخصصات 

الدخل؛ متلقو مخصصات ضمان  د.  

مخصصات  مبلغ  عن  تزيد  ال  )الصافية(  عائلتهم  مدخوالت  الذين  الطلب  مقّدمو  ه.  
الدخل. الشيخوخة مع ضمان 

ا؟ َمن ُيعتبر مستحّقً
المحتاجون  غيرها(  من  أو  مساعدة  وسيلة  )مع  ثابتة  إعاقة  لديهم  الذين  األشخاص 
والمعاهد  المشافي  عالجّية،  معاهد  في  الُمعالَجين  ذلك  يشمل  للتنّقل،  أجهزة  إلى 

الرفاه. لوزارة  التابعة 
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كيف يمكن تحصيل الحّق؟
مرّكزي  إلى  والتوجه  تأهيل  إعادة  طبيب  أو  عظام  طبيب  بتوصية  التجّهز  يجب    .1

السكن. بمنطقة  الصّحة  التوجيه في مكتب 

يفحص مرّكزو التوجيه التفاصيَل ويقومون بتوجيه مقّدم الطلب إلى طبيب مؤّهل    .2
الوزارة. ُتبّين نسبة اشتراك  بواسطة بطاقة 

مّركزو  إليهم  ُيرسلها  التي  القائمة  من  طبيب  اختيار  الطلب  مقّدمو  يستطيع    .3
التوجيه.

التابع  األدوار  حجز  مركز  عبر  المؤّهل  الطبيب  إلى  الوصول  موعد  تنسيق  يجب    .4
لويس. لمعهد 

يفحص األطباء مقّدمي الطلب ويُحّددون أحقّيتهم ومواصفات الجهاز المالئم لهم.   .5

صة. الُمرخَّ المتاجر  اختيار مزّود من قائمة  الطلب  يستطيع مقّدمو    .6

الُمعالَجة  الحتياجات  مالءمته  ومدى  جودته  األطباء  يفحص  الجهاز،  استالم  بعد    .7
المطلوبة. وللمواصفات 

 /http://lewis.org.il لمزيد من المعلومات يمكن زيارة موقع معهد لويس: 
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األشخاص  حقوق  مساواة  مفوضّية  مع  بالتعاون  )ج.م.(  الُمصابين  لألطفال  إسرائيلّية  رابطة   - إيالن 
العبرّية الجامعة  المحدودّية،  ذوي  األشخاص  لحقوق  القانونّية  العيادة  العدل،  وزارة  اإلعاقة،  ذوي 

عالجات ُمكّملة 
)قطاعات الرعاية 
الصحّية( وعالجات 

األسنان

الفصل 4
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4� عالجات مكّملة )قطاع الرعاية الصحّية( 
وعالجات األسنان

1�4� عالجات مكّملة )قطاعات الرعاية الصحّية(

ما هو الحّق؟
م الخدمات في مجال تطّور الولد حسب احتياجات طبّية وتطّورّية، وتشمل فحص  ُتقدَّ

المجاالت. وعالج طاقم متعدد 

تتوّزع هذه االحتياجات إلى مجموعتْين، حسبما حّددته وزارة الصّحة:

إصابة  خلفّية  على  تظهر  التي  التطّورّية  المشاكل   - جسدّية  تطّورّية  اضطرابات    .1
المحيطي  العصبي  الجهاز  المركزي، في  العصبي  الجهاز  أو وظيفّية في  تشريحية 
أو في جهاز عضالت الهيكل العظمي الذي ُيسّبب إعاقة وظيفّية متواصلة. ينطبق 
الدماغّية،  السكتة  مثل  تطّورّية  مشاكل  فيها  التي  األمراض  على  التعريف  هذا 
اإلصابات الدماغّية التي ترافقها حاالت عاهة ذهنّية تطّورّية )تعترف بها وزارة العمل 
اضطرابات  ترافقها  التي  الِحّس  أعضاء  ُمعّقدة في  إصابات  أيضّية،  أمراض  والرفاه(، 
تضّر  التي  العظمّي  والهيكل  الفقرّي  العمود  في  عيوب  أخرى،  وجسدّية  عصبّية 
ضمور  أمراض  بالتطّور،  تضّر  التي  والجينات  الكروموسومات  في  أمراض  بالتطّور، 

العضالت وما شابه.

اضطرابات تطّورّية غير جسدّية - مشاكل تطّورّية ال تنطوي على ضرر ُمثَبت في    .2
أقّل  الفقري. غالًبا ما تكون أضراُرها  العضالت-العمود  أو في جهاز  العصبي  الجهاز 
تأخير  كتابّية-حركّية،  عاهات  الكالم،  في  التأّخر  المثال،  سبيل  على  الجسدّية.  من 

والمزيد. الخَرق  التحّركي-الحركي،  المجال  في 

الصحّية الخدمات  الُمقَدمة في مجموعة  العالجات 

ا؟ عالجات في تطّور الولد - من ُيعتبر مستحّقً
يضّم  الذي  المجاالت  متعدد  الطاقم  لعالج  مستحّقين   9 سّن  حتى  األطفال  ُيعتبر    .1
ا في ِعلم أعصاب األطفال أو طبيَب أطفال أخصائّي لديه تجربة في  طبيًبا أخصائّيً
مجال تطّور الطفل، ِعلم النفس التطوري، أخصائي عالج طبيعي، عامل اجتماعي، 

ُمعالج ُنطق )عالج النُّطق(، أخصائي عالج وظيفي.

وبدون  الحاجة  حسب   18 سّن  حتى  جسدّية  أعاقة  ذوي  أطفال  عالج  تقديم  يتم    .2
ثالثة  حتى  وعموًما  المرضى(،  صندوق  في  المؤّهلة  الهيئة  تحديد  )حسب  قيود 

األسبوع. في  ُمعالَجين 

يتم تقديم عالج أطفال مع اضطرابات االنتباه والتركيز حتى سّن 6.   .3
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والعالج التشخيص  قواعد 

مهني  إكلينيكي  قرار  هو  تطّوري  عصبي  طبي  تشخيص  إلى  الحاجة  بشأن  القرار  أ. 
تربوّية. اعتبارات  من  انطالًقا  مطلوًبا  وليس 

معّقدة  تطّورّية  عاهة  لديهم  ليست  ولكن  جسدّية  إعاقة  لديهم  الذين  األطفال  ب. 
)أطفال مع عاهة في أكثر من مجال واحد من مجاالت تطّور الطفل( يتم تشخيصهم 

وعالجهم في معهد أو وحدة يحظيان باعتراف وزارة الصّحة.

ج.  أطفال حتى جيل 4 مع احتمال وجود تأخر في النمو، يتّم تحويلهم إلى التشخيص 
للمعهد  يحّق  معّقد،  تأّخر  للطفل  يكن  لم  إذا  الطفل.  لتطّور  ُمعتَرف  معهد  في 
المعهد  في  المجاالت  متعدد  التشخيص  إجراء  مواصلة  يريد  كان  إذا  ما  اختيار 
هيئات  لدى  المعهد  خارج  التشخيص  استكمال  إلى  الطفل  توجيه  أو  نفسه 

مهنّية، وُيفّضل أن يكون ذلك في وحدة ُمعتَرٍف بها.

أو  جسدّية  إعاقة  لديهم  الذين  سنوات   4-9 بين  سّنهم  تتراوح  الذين  األطفال  د.  
مشكلة معّقدة، يستطيعون الخضوع لتشخيص أّي هيئة طبّية ُمؤّهلة حتى وإْن 

كانت خارج إطار معهد أو حدة يحظيان باعتراف وزارة الصّحة.

األطفال ذين لديهم إعاقة جسدّية أو عاهة تطورّية معّقدة، يحصلون على خدمات  ه.  
نفسّية-اجتماعّية ونفسّية حسب احتياجاتهم في إطار التشخيص والعالج الشامل 

في وزارة الصّحة.

األطفال الذين يحتاجون عالًجا من قَبل أكثر من صاحب قطاع صّحي واحد، يتلقون  و.  
كّل  األطفال  هؤالء  يتلقى  الطفل.  لتطّور  ُمعتَرفة  وحدات  أو  معاهد  في  العالج 

واحدة. مظّلة  تحت  العالجات 

يستغرق العالج في كّل واحد من القطاعات الصحّية 45 دقيقة في الحّد األقصى،  ز.  
ويشمل منح إرشاد لألهل.

يتم توفير العالج حسب رأٍي مهنّي. ح.  

العالجات عدد 

إعاقة جسدّية  لديهم  الذين  األطفال  حّق  ُتعتبر من  التي  العالجات  يلي مجموعة  فيما 
التوّحد لديهم: ولم يتم تشخيص طيف 

z :حتى سّن 3 سنوات

المرضى،  صندوق  قَبل  من  ألخصائي  المهني  الطبّي  الرأي  وتحكيم  الحاجة  حسب 
دون قيود في عدد العالجات، وعموًما حتى ثالثة أسابيع.
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z :لمن ُهم في سّن 6-3 سنوات

صندوق  قَبل  من  ألخصائي  المهني  الطبي  الرأي  تحكيم  وحسب  الحاجة  حسب 
حتى  المجموعة،  ضمن  الواردة  العالجات  كامل  يتلقوا  لم  إذا  وحتى  المرضى، 
نفسه.  للقطاع  عالًجا   27 من  أكثر  وليس  التقويمّية،  السنة  في  عالًجا   54 
حّقهم  من  يكون  سنوات،   6 ُيتّموا  أن  قبل  للتشخيص  توّجهوا  الذين  األطفال 
في السنة األولى من عالجهم تلقي عدد من العالجات التي كانت من حّقهم في 

التوجيه. فيه  تلقوا  الذي  اليوم 

z :لمن ُهم في سّن 9-6 سنوات

صندوق  قَبل  من  ألخصائي  المهني  الطبي  الرأي  تحكيم  وحسب  الحاجة  حسب 
في  عالجات  تسع  من  أكثر  وليس  التقويمّية،  السنة  في  عالًجا   18 حتى  المرضى، 

نفسه. القطاع 

االشتراك الشخصي واإلعفاء من دفع اشتراك شخصي

حتى تاريخ نشر هذا المجّلد، أقصى اشتراك مالي شخصي ألبناء 9-3 سنوات مقابل 
خدمات من مجال تطّور الطفل هو 32 ش.ج.

يتم منح إعفاء من دفع االشتراك الشخصي في الحاالت اآلتية:

3؛ نون حتى سّن  المؤمَّ   .1

نون الذين تّم تشخصيهم مع اضطراب تطّوري جسدي )الُمعّرفون بأنهم مع  المؤمَّ   .2
جسدّية(؛ إعاقة 

الدخل. أحد والديهم مستحّق لمخصصات ضمان  الذين  نون  المؤمَّ   13

العالجات الشخصّية المالّية عن  االنتظار واالستردادات  أوقات 

الذي  الصّحة،  وزارة  قَبل  من   19/3 رقم  اإلجراء  نشر  تم   ،2019 الثاني  تشرين  في 
بحسبه سيتم تغيير الخّطة الحالّية لتلقي استردادات مالّية عن العالجات الشخصّية. 

استردادات مالّية عن عالجات طبّية. إلغاء إمكانّية تلقي  نهاية العملّية، سيتم  في 

تسري   ،2020 نيسان   1 قبل  المالي  االسترداد  مسار  في  للُمعالَجين  بالنسبة   .1
اآلتية: التعليمات 

توّجه  يوم  من  أشهر  ثالثة  هو  مًعا  عالج  وبدء  تشخيص  النتظار  القصوى  المدة 
المرضى. إلى صندوق  العائلة 

z  إذا تجاوز زمن االنتظ ار األشهر الثالثة، يكون صندوق المرضى ُملَزًما بمنح استرداد 
مبلغ  وبموازنة  الطفل،  تطّور  مجال  في  الرسوم  حسب  الشخصي  العالج  عن  مالي 
)دون  معطيات  طلب  المرضى  لصندوق  يحّق  الحال،  هذه  في  الشخصي.  االشتراك 

نين. الُمَؤمَّ أّن العالج العينّي قد أجرَي على  ُيبّين  تفصيل شكل العالج( 



ُمجلَّد حقوق األطفال والبالغين ذوي اإلعاقة الجسدّية    فصل 4 - عالجات ُمكّملة )قطاعات الرعاية الصحّية( وعالجات األسنان  48

z  ا فورّيًا، يجب منح أولوّية لتشخيص في االضطراب التطّوري الذي يتطّلب تدّخًلا عالجّيً
توّجههم.  من  األولى  السنة  في  أدناه،  ذلك  تفصيل  يرُد  كما  وعالجهم،  األطفال 
بالنسبة للمولودين قبل أوانهم ووزنهم يقّل عن 1,500 غرام وقبل األسبوع 32 
شهرْين  عن  العالج  وبدء  للتشخيص  األقصى  االنتظار  وقت  يزيد  ال  الحمل،  من 

من موعد التوّجه إلى صندوق المرضى.

نيسان   1 بعد  تشخيص  على  للحصول  توجيههم  تّم  الذين  للُمعالَجين  بالنسبة   .2
تسري هذه التعليمات فقط على التشخيصات وليس على الُمعاَلجين.  ،2020

في  الُمعاَلجين  على  فقط   1 البند  في  التعليمات  تسري   ،2021 نيسان   1 من   .3
إجراء  لهدف  توجيههم  تّم  الذين   9 سّن  من  الُمعاَلجين  وعلى  العالج  عملّية 

توّحد. تشخيص 

من 1 نيسان 2022، تسري التعليمات في البند 1 فقط على الُمعاَلجين في عملّية   .4
العالج وعلى الُمعاَلجين من سّن 9 الذين تّم توجيههم لهدف تشخيص توّحد 

ا مناسًبا. ا أو تشخيصّيً ما َلم يقترح صندوق المرضى عليهم بديًلا عالجّيً

المرضى الّتابعة لصناديق  لة  الُمكمِّ التأمينات  ُتمَنح عبر  التي  العالجات 

مجموعة  في  به  الُملَزم  تتجاوز  بصورٍة  األحقّية  بتوسيع  المرضى  صناديق  قامت 
إضافّية  معلومات  على  العثور  يمكن  لة.  الُمكمِّ التأمينات  بواسطة  الحكومّية  الصّحة 
باب  في  الصّحة"  "كّل  موقع  في  مرضى  صندوق  كّل  في  بها  المعمول  الترتيبات  عن 

.www1bit1ly/sal_sherutim الخدمات بمجال تطّور الطفل":  "مجموعة 

كيف يمكن تحصيل الحّق؟
يتم منح خدمات تشخيص وعالج فقط حسب المصاَدقة التي يقّدمها طبيب أخصائي 
الطفل  أو طبيب أطفال أخصائي مع تجربة في مجال تطّور  في مجال أعصاب األطفال 
الذين يعملون بالتعاون مع صندوق المرضى. يجب التوجيه إلى طبيب األطفال الُمعاِلج 

توجيه وتشخيص. للحصول منه على 

 معلومات هاّمة 
صندوق المرضى غير مسؤول عن حرمان ِخدمة في مجال تطّور الطفل فقط 
يتم  آخر.  تربوي  نظام  أّي  في  أو  الخاّصة  التربية  في  تلميٌذ  الطفَل  أّن  بسبب 
تحديد الحاجة لتلقي هذه العالجات من قَبل جسم طبي مؤّهل تابع لصندوق 
إطار  في  الطفل  يستحّقها  التي  الخدمات  بشأن  شرط  أو  قْيد  دون  المرضى 

الخاّصة. التربية 
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خدمات  عن  الشخصي  االشتراك  دفعات  من  إعفاء    �4�2
طبّية لمتلقي مخصصات التأمين الوطني

ما هو الحّق؟
مخّولة  المرضى  صناديق  ولكّن  مّجاًنا،  الصّحة  مجموعة  ضمن  الخدمات  ُتمَنح  عموًما، 
لديهم  من  نون  ُمؤمَّ هناك  الخدمات.  من  قسٍم  عن  شخصي  اشتراك  رسوم  بتقاضي 
طبيب  أّّول،  طبيب  زيارة  مقابل  الشخصي  االشتراك  رسوم  دفع  من  اإلعفاء  في  الحّق 

ثاٍن، عيادات خارجّية ومعاهد.

قائمة الخدمات التي يتم بخصوصها منح إعفاء من دفع االشتراك الشخصي:

العائلة،  )غير أخصائي( وأطباء أخصائّيون في طّب  األّول: طبيب عاّم  للطبيب  زيارة    .1
طّب األطفال، الطّب الباطني وطّب األسنان؛

اختصاصيون  النفسي،  الطبيب  يشمل  أخصائي،  طبيب  الثاني:  للطبيب  زيارة    .2
القدم؛ تغذية وأطباء 

زيارة عيادة خارجّية: العيادات التي تعمل في إطار صناديق المرضى العاّمة، بما في    .3
النفسّية؛ الصّحة  ذلك عيادات 

بالرنين  التصوير  أولتراساوند،  رينتجن،  زيارة معاهد، ومنها معاهد تصوير: معاهد    .4
القلب،  صدى  وتخطيط   ،)CT( المحوري  الطبقي  التصوير   ،)MRI( المغناطيسي 
كهربّية  تخطيط   ،)EMG( المحيطي العصبي  الجهاز  فحص  التشخيص:  ومعاهد 
الدماغ )EEG(، فحص السمع، اختبار إجهاد القلب، معهد اضطرابات النوم ومعهد 

الهضمي. الجهاز  طب 

ا؟ َمن ُيعتبر مستحّقً
المؤّمنون الذين يتلقون مخصصات إعاقة عاّمة ومعتمدون في معيشتهم عليها؛   .1

المؤّمنون الذين لم يستوفوا 18 عاًما وثالثة أشهر من عمرهم ويتلقون مخصصات    .2
تنّقل.

كيف يمكن تحصيل الحّق؟
ُيمَنح إعفاء بخصوص تلقي الخدمات بشكٍل آلّي بحسب القوائم التي ُترسلها مؤسسة 

المرضى. إلى صناديق  الوطني  التأمين 

التأمين  مؤسسة  في  والتعليمات  التسجيل  مساحة  إلى  التوجه  يمكن  لالستفسارات، 
الوطني من األحد إلى الخميس، خالل الساعات 13:00-09:00 عبر هاتف 02-6462000 

أو عبر موقع اإلنترنت التابع لمؤسسة التأمين الوطني، قسم توّجهات الجمهور.

https://www.kolzchut.org.il/he/%25D7%2594%25D7%259E%25D7%2595%25D7%25A1%25D7%2593_%25D7%259C%25D7%2591%25D7%2599%25D7%2598%25D7%2595%25D7%2597_%25D7%259C%25D7%2590%25D7%2595%25D7%259E%25D7%2599
https://www.kolzchut.org.il/he/%25D7%2594%25D7%259E%25D7%2595%25D7%25A1%25D7%2593_%25D7%259C%25D7%2591%25D7%2599%25D7%2598%25D7%2595%25D7%2597_%25D7%259C%25D7%2590%25D7%2595%25D7%259E%25D7%2599
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عالجات األسنان لألطفال حتى سّن 18   �4�3

ما هو الحّق؟
عالجات أسنان لألطفال الذين لم يبلغوا 18 سنة من العمر بعد:

z  فحص طبي روتيني مّرًة في السنة )فحص ثاٍن في السنة نفسها حسب اعتبارات 
طبّية(؛

z فحص روتيني وتعّقبي كجزٍء من العالج الطبي؛ 

z استشارة وتجهيز خطة عالج مّرة في السنة؛ 

z صَور رينتجن؛ 

z إرشاد بشأن نظافة الفّم مّرتْين في السنة؛ 

z  إزالة الرواسب الكلسّية مّرة في السنة )األطفال الذين يبلغون 14 سنة وما فوق 
السنة(؛ في  الكلسّية  الرواسب  إلزالة  إضافّية  لعالج  مستحّقين  ُيعتبرون 

z  عالج وقائي بتطبيٍق موضعّي؛ 

z َسّد الفتحات والشقوق؛ 

z -عصبّية أمارات  من  يعانون  )الذين  سنة  بلغوا 16  الذين  لألطفال  أولّية  مساعدة   
على  للحصول  مستحّقين  وُيعتَبرون  الفك  في  أو  اليد  في  عاهة  ترافُقها  تطورّية 

مساعدة أولّية حتى سّن 18(؛

z عمليات إعادة بناء؛ 

z تلبيس تاج أسنان أولي في األسنان الخلفّية واألمامّية؛ 

z .)قلع أسنان )بما في ذلك القلع الجراحي 

الصّحة"  "كّل  موقع  راجعوا  الكاملة،  الحقوق  قائمة  ومعاينة  المعلومات  من  لمزيد 
www1bit1ly/shinaym في باب "عالجات األسنان لألطفال": 

ا؟ َمن ُيعتبر مستحّقً
األطفال الذين بلغوا 18 سنة.

كيف يمكن تحصيل الحّق؟
ن. الُمؤمِّ التوّجه إلى صندوق المرضى  يجب 
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عالجات األسنان حتى سّن 42 عاًما للمصابين بأمارات    �4�4
عصبّية-تطورّية

ما هو الحّق؟
عصبّية- بأمارات  للمصابين  عاًما   24 سّن  حتى  والحامية  الوقائّية  األسنان  عالجات 

تطورّية ُترافقها عاهة في اليد أو الفّك.

ا؟ َمن ُيعتبر مستحّقً
ُتمَنح عالجات األسنان بالشروط اآلتية:

أو  خلقّية  دماغّية  إصابة  أو  عصبي-عضلي  مرض  وجود  ُيشّخص  أعصاب  طبيب    .1
مكتسبة إلى جانب واحدة من العاهات اآلتية على األقل:

أ. عاهة حركّية في الطرف العلوّي؛

ب. اضطراب فّمي في قّوة عضالت الفّك أو المضغ-البلع وما إلى ذلك.

الُمعالَجون ال يقيمون في معاهد أو مساكن تابعة لوزارة الرفاه.  .2

كيف يمكن تحصيل الحّق؟
المرضى. إلى صناديق  التوجه  يجب 

الوقائّية،  األسنان  "عالجات  باب  في  الصّحة"  "كّل  موقع  راجعوا  المعلومات  من  لمزيد 
أو  اليد  في  عاهة  ُترافق  التي  عصبّية-تطورّية  بأمارات  للمصابين  والتأهيلّية  الحامية 

 www1bit1ly/shinaym1 الفّك": 

عالجات أسنان لكبار السّن   �4�5

ما هو الحّق؟
السّن  لكبار  ووقائّية  حامية  أسنان  عالجات   –  2019 الثاني  تشرين   1 من  ابتداًء 

الذي بلغوا 75 سنة:

إسعاف أولي - عالج مستعجل ال يحتمل التأجيل، مثل تخفيف األلم، منح روشتة أو    .1
بناء  وإعادة  األسنان  تسّوس  إزالة  االلتهاب،  من  استثنائّية  حاالت  في  جراحي  عالج 

مؤّقتة.

فحص روتيني من قَبل الطبيب، يشمل ذلك استشارة وتجهيز خطط عالج مّرة في   .2
السّنة.
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فحص روتيني وتعّقبي كجزٍء من العالج الطبي.  .3

رينتجن. صَور   .4

أ. صوَرتا َعّض على األسنان )في إطار فحص روتيني(؛

مّرة  متوازيتان(  عاّمة  وصورة  محيطّية  صورة  ذلك  )يشمل  العاّم  الوضع  صورة  ب. 
السنْتن؛ في 

ج. صورة بانورامّية مّرة في السنتْين.

د. إزالة الترسبات الكلسّية مّرة كّل نصف سنة.

الفلوريد مّرة في السنة. عالج وقائي بتطبيق موضعّي للفلوريد أو مستوى   .5

قلع )يشمل ذلك القلع الجراحي وإزالة جذر السن(.  .6

عالج جذر وتجديد عالج الجذر.  .7

الجذور. تقليم جراحي ألحد   .8

إعادة بناء )مرّكب ِسنّي وحشوة رمادّية(.  .9

10. بناء فوري. 

ابتداًء من 1 تشرين الثاني 2019 – عالجات تصليح أسنان )صناعّية( لكبار السّن 
80 سنة: الذين بلغوا 

11. تجهيز بدالت.

12. حتى ثالث تيجان ثابتة من الخزف أو تيجان أكريليك مسّخنة.

يمكن العثور على مزيد من الحقوق في موقع "كّل الصّحة" في باب "عالجات 
www�bit�ly/shinaym2 أسنان كبار السّن": 

كيف يمكن تحصيل الحّق؟
ن. الُمؤمِّ التوّجه إلى صندوق المرضى  يجب 
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عالجات أسنان بالتخدير   �4�6

ما هو الحّق؟
طبيب  قَبل  من  طبّية  اعتبارات  بموجب  أسنان  عالج  لهدف  مقابل  بدون  كامل  تخدير 

الُمعاِلج. األسنان 

ا؟ َمن ُيعتبر مستحّقً
أسنان  عالج  تلقي  الطبّي  وضعهم  لهم  يسمح  ال  معيقات  لديهم  الذين  األشخاص 
الصّحة  العاّم لهدف عالج األسنان مشمول ضمن مجموعة  التخدير  بدون تخدير كامل. 

في الحاالت اآلتية:

شلل دماغي )CP(؛   .1

توّحد؛  .2

تطورّية؛ إعاقة ذهنّية   .3

نفسي؛ مرض   .4

مرض قلب ُيعالج بواسطة عالج مضاّد للتخّثر؛  .5

AT )ترّنح المخيخ(. مرض   .6

كيف يمكن تحصيل الحّق؟
ن. الُمؤمِّ التوّجه إلى صندوق المرضى  يجب 



مجّلد حقوق األطفال والبالغين ذوي اإلعاقة الجسدّية
األشخاص  حقوق  مساواة  مفوضّية  مع  بالتعاون  )ج.م.(  الُمصابين  لألطفال  إسرائيلّية  رابطة   - إيالن 
العبرّية الجامعة  المحدودّية،  ذوي  األشخاص  لحقوق  القانونّية  العيادة  العدل،  وزارة  اإلعاقة،  ذوي 

التربية والتعليم
الفصل 5
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5� التربية والتعليم
مركز رعاية نهاري تأهيلي   �5�1

ما هو الحّق؟
تأهيلي  نهاري  رعاية  مركز  في  قبولهم  تعّذر  الذين  الصغار  لألطفال  هي  األحقّية 
تابعة  التأهيلّية  النهارّية  الرعاية  مراكز  اإلمكان.  قدر  سكنهم  مكان  من  قريب 
مراكز  قائمة  على  العثور  يمكن  االجتماعّية.  والخدمات  الرفاه  العمل،  وزارة  لمسؤولّية 
الصّحة: وزارة  موقع  طريق  عن  البالد  أنحاء  في  تعمل  التي  التأهيلّية  النهارية   الرعاية 

 www.bit.ly/meonot_yom

e المركز الَممنوحة في  الخدمات  مجموعة 
عالج  خطة  تحديد  عن  مسؤولون  المركز  مديرو   - شخصي  برنامج  حسب  عالج 
شخصية للطفل الصغير الذي لديه إعاقة في المركز بعد استشارة هيئات مهنّية 
العالج  خطة  تحديد  يتم  عنه.  المسؤولين  مع  بالتعاون  الصغير  الطفل  شّخَصت 

الواردة في هذا الفصل. الخدمات  الشخصية اعتماًدا على مجموعة 

عالجات تطورّية عاّمة وتربوّية:   .1

للحاِضنة؛ تربوي  برنامج  أ. 

ب. تغذية وإطعام؛

تحفيض؛ ج. 

الشخصّية؛ والنظافة  العاّمة  النظافة  د. 

اجتماعي وعاطفي. اّتصالي،  تحفيز ِحّسي-حركي  ه. 

بما  تطّورّية،  عالجات  على  المركز  في  الصغار  األطفال  يحصل   - مكّملة  عالجات   .2
في ذلك العالج بالتشغيل، عالج اضطرابات االتصال والعالج الطبيعي. يمنح العالج 
ن، دون الحاجة إلى اشتراك شخصي. طاقم مهني بتمويل صندوق المرضى الُمؤمِّ

e والمرافقة السفرّيات 
األطفال الصغار المحتاجون إلى سفرّيات من حّقهم الحصول على سفرّيات ومرافقة 

الرفاه والخدمات االجتماعّية. من المنزل وإليه بدون مقابل، بتمويل وزارة العمل، 

رّكاب  عشرة  من  أكثر  فيها  سفرّيات  بوسيلة  يركبون  ال  إعاقة  مع  الصغار  األطفال 
والمرافق.  السائق  يشمل 

عموًما، مّدة َسفرة األطفال الصغار من منزلهم إلى مركز الرعاية النهاري التأهيلي 
ال يزيد عن ساعة.
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 معلومات هاّمة 
حتى  إعاقة  مع  أطفال  توصيل  على  المصادقة  يمكن  استثنائّية  حاالت  في 

سّن 6 )وليس فقط حتى سّن 3(.

e الدفع
لطة  والسُّ الرفاه  )في مكتب  المركز  مقابل  الدفع  في  االشتراك  األهل  على  يجب  أ. 

الرفاه. المحلّية( بحسب الجدول الذي تنشره وزارة 

المركز  إطار  الصغار في  األطفال  يتلقاها  التي  الصّحة  بمجاالت  الخاّصة  العالجات  ب. 
المرضى. التي كانوا يستحقونها في صناديق  العالجات  ُتمَنح بدَل 

ا؟ َمن ُيعتبر مستحّقً
طفل عمره سّتة أشهر حتى 3 سنوات يتلقى مخصصات ولد معاق من مؤسسة   .1

التأمين الوطني ويحتاج إلى عالجْي تطّور على األقل.

3 سنوات استوفى واحًدا مما يلي: طفل عمره سنة حتى   .2

وعليه،  النمّو.  في  كبير  تأخّر  مع  طفل  أّنه  أقرَّ  الطفل  لتطّور  ُمعتَرف  معهد  أ. 
به  ُمعتَرف  معهد  في  النمّو  في  كبير  تأّخر  مع  طفٌل  بأنه  الطفل  تشخيص  يتم 
ُيطلب  كامل.  تطّوري  تقييم  بعد  المجاالت  متعدد  طاقم  قَبل  من  الطفل  لتطّور 
متدنٍّ  وظيفّي  مستوى  	–	DQ )Developmental Quotient( إجراء تشخصي

لألطفال درجته 62 وأقّل من ذلك. 

طرفْين  في  شديدة  حركّية  عاهة  خالل  من  تظهُر  عصبّية  إصابة  لديه  أّن  َر  َتقرَّ ب. 
األقّل. على 

لدى  الكبيرة  اإلعاقة  أعقاب  في  بأّنه  الصّحة  ووزير  الرفاه  وزير  خّولهم  َمن  أقّر  ج. 
لمنع  تأهيلي  نهاري  رعاية  الطفل في مركز  ُيطَلب وضع  العائلّية،  الطفل وظروفه 

تعّرضه إلصابة كبيرة في مراحل تطّوره.

كيف يمكن تحصيل الحّق؟
بمنطقة  المحلّية  لطة  للسُّ التابعة  االجتماعّية  الخدمات  قسم  إلى  التوّجه  يجب   .1
والرفاه: العمل  وزارة  موقع  في  األقسام  قائمة  على  العثور  يمكن   السكن. 

 www.bit.ly/sherutim

الخدمات  االجتماعّيين في قسم  للعاملين  اآلتية  والمصادقات  التقارير  إيصال  يجب 
اإلعاقة واالحتياجات: نوع  االجتماعّية حسب 

أ. تقرير اجتماعي شامل عن الطفل وأفراد أسرته؛
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مخصصات  تلقي  في  الطفل  أحقّية  بشأن  الوطني  التأمين  مؤسسة  مصادقة  ب. 
ولد معاق؛

ج. تقرير تشخيص أجراه معهد ُمعتَرف به لتطّور الطفل.

يقوم ُمرّكز قسم التأهيل في المنطقة بعقد اجتماع مع لجنة االستحقاق، وبحسب   .2
االستحقاق  لجنة  تعمل  المطلوبة،  والمصادقات  االجتماعي  التقرير  الطبّية،  التقارير 

يلي: كما 

أ. تقوم لجنة االستحقاق بتوجيه الطفل الذي يتلقى مخصصات ولد معاق والُمحتاج 
إلى عالجات تطورّية إلى المركز األقرب إلى مكان سكنه، حسب احتياجاته.

ب. في الحاالت التي يكون فيها الطفل غير مستحّق لمخصصات ولد معاق وعمره 
لجنة  في  أحقّيته  تحديد  يتّم  أعاله،  تفصيلها  الوارد  المعايير  أحد  ويستوفي  سنة 
المحلّية.  لطة  والسُّ الصحة  وزارة  الرفاه،  وزارة  عن  ممثلين  من  الُمؤلّفة  االستحقاق 
توجيه  يتم  القانون،  رة في  الُمقرَّ الشروط  الطفل يستوفي  أّن  اللجنة  تحدد  عندما 

المالئم له. التأهيلي  النهاري  الرعاية  إلى مركز  الطفل 

دمج األطفال الذين لديهم احتياجات خاّصة في    �5�2
مراكز الرعاية النهارّية والحضانات البيتّية العادّية – خدمة 

ُمساَعدة طبّية

ما هو الحّق؟
االندماج في مركز رعاية نهاري تحت اإلشراف، حسب تعريفه في قانون اإلشراف على دور 
مكان  من  قريبة  عادّية  بيتّية  حضانة  في  أو  تأهيلي(،  )غير   1965 العام  من  الرعاية 
كتابة  تاريخ  حتى  اليوم.  في  ساعات  أربع  حتى  شخصّية  مساِعدة  في  والحّق  السكن 
قانون  حسب  اإلشراف  تحت  رعاية  مركز  في  فقط  ا  عملّيً الحّق  هذا  ُيمَنح  المجّلد،  هذا 

اإلشراف على دور الرعاية )على سبيل المثال، مراكز الرعاية فيتسو أو نعمات(.

من  يمكن  دامج  اجتماعي  بإطار  الخاّصة  االحتياجات  ذي  الطفل  تزويد  هو  الهدف 
ذي  الطفل  بين  التفاعل  وتحسين  عائلته  عن  التخفيف  الطفل،  بأداء  التقدم  خالله 

اآلخرين. واألطفال  الخاّصة  االحتياجات 

الدفع

البيتّية  الحضانة  أو في  المركز  اإلقامة في  الدفع يكون فقط مقابل  األهل في  اشتراك 
أّما الباقي فتمّوله الدولة. ال ُيطَلب دفع إضافي من األهل مقابل الُمساِعدة. العاديَّْين، 
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ا؟ َمن ُيعتبر مستحّقً
أو  خاّصة  احتياجات  لديه  الذي   3 سّن  حتى  الصغير  الطفل  أو  الرضيع  الطفل  أهل 
الوحدة  أو  المعهد  من  توصية  على  حصلت  مراقبة  إلى  تحتاج  معّينة  طبّية  حاالت 
دمج  في  األهل  يرغب  حيث  المجال،  في  أخصائي  طبيب  رأي  حسب  أو  الطفل  لتطّور 

طفلهم ضمن إطاٍر عادّي )مركز رعاية نهاري أو حضانة بيتّية ُمعتَرف بها(.

كيف يمكن تحصيل الحّق؟
األطفال  لدمج  اإلقليمّية  اللجنة  بمصادقة  َمنوطة  الُمساِعدة  خدمة  لتلقي  المصادقة 

الخاّصة. االحتياجات  ذوي 

بما أّن هذا الموضوع متعّلق بمسؤولّية وزارة الرفاه، يجب التوّجه إلى قسم الخدمات   .1
لطة المحلّية في منطقة السكن وتقديم طلب "للمساعدة  االجتماعّية التابعة للسُّ
ضمن  بينّية  حضانات  وفي  نهارّية  رعاية  مراكز  في  استثنائي  طفل  استيعاب  في 
والرفاه:  العمل  وزارة  موقع  في  األقسام  قائمة  على  العثور  يمكن  مدمج".  برنامج 

 www.bit.ly/sherutim

إرفاق المستندات اآلتية مع الطلب: يجب   .2

ويشمل  للطفل  األدائي  الوضع  يصف  الطفل،  لتطّور  المعهد  من  تطّوري  تقرير  أ. 
للعالج. توصيات 

ب. توصية من طبيب تطّوري أو مهني آخر بشأن مالَءمة الطفل مع دمجه في إطار 
عادي.

ج. كّل ماّدة أخرى ذات ِصلة.

والرفاه  العمل  وزارة  في  اللجنة  إلى  الماّدة  بتقديم  االجتماعّيون  العاملون  يقوم   .3
العائلة. اجتماعي عن  تقرير  بإرفاق 

تنتهي اللجنة إلى توصيٍة اعتماًدا على االحتياجات العالجّية الخاّصة بالطفل وبحسب   .4
التمويل. قيود 

بالحّد  اليوم  أربع ساعات في  لمّدة  لكّل طفٍل  ُمساِعدة  المصادقة على  للجّنة  يحّق   .5
األقصى.
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 معلومات هاّمة 
االجتماعي . 1 العمل  قانون  أنظمة  حسب  مساِعدة  على  الحصول  في  الحّق 

ا مطلًقا، بل حقٌّ مشروط بالتمويل. في إسرائيل ليَس حّقً
يمكن االندماج في مبادرة "من الخطر إلى األمل" )מסיכון	לסיכוי(	بمسؤولّية . 2

لطات  السُّ في  ا  عملّيً ُتدار  التي  االجتماعّية،  والخدمات  الرفاه  العمل،  وزارة 
المحلّية، والتي تهدف إلى دمج مجموعة األطفال ذوي االحتياجات الخاّصة 
في  )مكّملة(  عالج  خدمات  إتاحة  أثناء  في  عادّية  نهارّية  رعاية  مراكز  في 
المشاركة  إمكانّية  فحص  يجب  للعائلة.  دعم  مجموعة  وتشكيل  المركز 

المحلّية. لطة  السُّ المبادرة في  في هذه 

التعليم الخاّص – ِلجان األهلّية والتشخيص   �5�3
حسب قانون التعليم الخاّص من العام 1988، وظيفة التعليم الخاّص هي مساعدة 
في  الكامنة  القدرة  إيجاد  خالل  من  المجتمع  في  االندماج  على  إطاره  في  المتعّلمين 
من  التالميذ  حّق  القانون  ُيرّسخ  والنفسّية.  العقلّية  الجسدّية،  الناحية  من  داخلهم 
كّل  في  المجتمع  في  والفّعالة  المتساوية  المشاركة  في  الخاّصة  االحتياجات  ذوي 
مجاالت الحياة لتوفير حلٍّ مالئٍم الحتياجاتهم الخاّصة ولتمكينهم من عيش حياتهم 
القانون  ُيعّزز  كذلك،  قدراتهم.  استيفاء  مع  واحترام  بخصوصّية  قصوى،  باستقاللّية 

دمج التالميذ من ذوي االحتياجات الخاّصة في مؤسسات التعليم العادّية.

عام 2018، تّمت المصادقة على تعديل في القانون )تعديل رقم 11( الذي غّير طرق العمل 
وتركيبة لجان التنسيب، لجان الدمج ولجان االستئناف من أجل تحسين طرق عملها.

الحصرّية  صالحّيتها  من  أّن  وأقّر  التنسيب  لجنة  صالحّية  حجم  من  التعديل  غّير 
اللجنة  كذلك،  الخاّص.  التعليم  إطار  داخل  التعّلم  في  الطفل  أحقّية  إقرار  الجديدة 
هي َمن يقّرر المستوى األدائي للطفل، ولذا فهي تؤّثر على حجم الدعم الذي يتلقاه 
التعليم  في  الطفل  أحقّية  اللجنة  ُتحّدد  أن  بعد  ل،  الُمعدَّ القانون  حسب  الطفل. 
لطفلهم  المناسب  اإلطار  نوع  الخاّصة  االحتياجات  ذوي  من  الطفل  أهل  يختار  الخاّص، 
في  دمج  أو  عادية  تربوية  مؤسسة  في  خاّص  تعليم  صّف  الخاّص،  للتعليم  )مؤسسة 

صّف عادي بمؤسسة تربوية عادية(.

 معلومات هاّمة 
بدأت   ،2019 الدراسي  العام  منذ  بالتدريج:  ُيطبَّق  القانون  تعديل  سريان 
لطات المحلّية بلواء الشمال فقط. من المتوقع أن  التغييرات تسري في السُّ
يكتمل سريان التعديل في باقي البالد حتى العام الدراسي 1/2020. تجدر 
ل  اإلشارة إلى أّن اللجنان التي تجتمع هذا العام تعمل بحسب القانون الُمعدَّ

حتى وإن كان تطبيق القرارات سيتم في السنة القادمة.
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ما هو الحّق؟
في  مّجاني  خاّص  تعليم  لتقلي  ا  مستحّقً الخاّصة  االحتياجات  ذوي  من  الطفل  ُيعتَبر 
الطفل  استحقاق  اإلشارة،  سبقت  كما  اإلمكان.  قدر  سكنه  مكان  من  األقرب  المكان 
ُتقّرره لجنة االستحقاق والتوصيف. يحّق لوالدْي الطفل اختيار اإلطار  لنيل تعليم خاّص 
الخاّص  للتعليم  عادّية، صّف  تربوية  عادي في مؤسسة  الطفل: صّف  فيه  يتعّلم  الذي 

في مدرسة عادّية أو مصّف في مدرسة للتعليم الخاّص.

تشمل خدمات التعليم الخاّص عالجات طبيعّية، عالج بالّنطق، عالج بالتشغيل والمزيد، 
الطفل. احتياجات  حسب 

ا؟ َمن ُيعتبر مستحّقً
أي لمن هم في  الخاّصة،  االحتياجات  للتالميذ من ذوي  الخاّص  التعليم  الحّق في  ُيمَنح 
يلي،  فيما  الُمفّصلة  اإلعاقات  من  أكثر  أو  واحدة  إعاقة  من  يعانون  الذين   3-21 سّن 

َتحدُّ من أدائهم الوظيفّي: التي 
جسدّية؛. 1 إعاقة 
إدراكّية؛. 2 إعاقة 
نفسّية؛. 3 إعاقة 
توّحد؛. 4
أو بصرّية؛. 5 إعاقة سمعّية 
المشاكل؛. 6 تعّلم متعّددة  عاهة 
تأّخر تطّوري جسدي أو لغوّي؛. 7
أمراض وأمارات نادرة؛. 8
سلوكي-عاطفي.. 9 اضطراب 

أدائّية  لديهم مستويات  الذين  األطفال  أو  إعاقات معّينة  لديهم  الذين  األطفال  بعض 
المجاالت، حيث يكون  الطاقم متعدد  إلى لجنة  إعاقات أخرى، يتم توجيههم  عالية مع 
بإمكانها منحهم الحّق في تلقي خدمات تعليم خاّص، فقط في إطار التعليم العادي 

المؤسساتّية. المجموعة  إمكانّيات  بموجب  وفقط 

كيف يمكن تحصيل الحّق؟
األهل، . 1 جانب  من  يتم  أن  يمكن  والتوصيف  االستحقاق  لجنة  إلى  تلميذ  توجيه 

مؤسسة تربوّية ُمعتَرف بها، ُسلطة تربوّية محلّية أو أّي هيئة عالجّية أخرى.
توجيه تلميذ للمناقشة في جلسة االستحقاق والتوصيف يتم حتى 31 مارس بالحّد . 2

األقصى في كّل عام. تنتهي مناقشات اللجنة بالحّد األقصى في 15 مايو من العاّم 
31 مايو بالنسبة للتالميذ الذين  الدراسّي نفسه بالنسبة لتالميذ المدارس، وحّتى 
تحصيل  يتم  األول.  الصّف  إلى  فعين  الُمرَّ والتالميذ  األطفال  رياض  في  يتعّلمون 

التالية. الدراسّية  السنة  الحّق في 
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فيها . 3 يتعّلم  التي  التربوّية  المؤسسة  إليها  ُترسل  اللجنة،  في  المناقشة  قبل 
التلميذ  أهل  وأيًضا  ُمالَءم.  استبيان  خالل  من  فيه  ورأيها  حوله  معلوماٍت  التلميذ 

نفسه ُيرسلون إلى اللجنة إجاباٍت عن استبياٍن ُمالَءٍم لهم.
تقوم اللجنة بدعوة التلميذ ووالديه قبل 14 يوًما على األقل من موعد المناقشة . 4

وُترسل إليهم كّل مستند بيدها من شأنه أو ُيستخَدم في النقاشات والقرار.

e والتوصيف االستحقاق  لجنة  تركيبة 

التربية والتعليم صاحب اختصاص، تجربة  اللجنة: عامل وزارة  في منصب رئيس  أ.  
الخاّص؛ التعليم  وتدريب في 

ممثل عن ُسلطة التربية والتعليم المحلّية )مدير قسم التربية والتعليم أو أّي  ب. 
شخص من طرفه( - صاحب تجربة أو تدريب في التعليم الخاّص؛

ج.  ُمراقب عاّم للتعليم الخاّص أو ممثل من طرفه؛

مراقب عّم للتعليم العادي أو ممثل من طرفه؛ د.  

تربوي؛ نفسي  طبيب  ه.  

التربية والتعليم(. التلميذ من ذوي االحتياجات الخاّصة )بتخويٍل من وزير  و. والد/ة 

e والتوصيف االستحقاق  لجنة  صالحّيات 

وتحديد  تقييم  أو  الخاّص حسب تشخيص  التعليم  تلقي خدمات  أحقّية  تحديد  أ.  
اللغوّية، العاطفّية واالجتماعّية  التعليمّية،  مستوى األداء في المجاالت اإلدراكّية، 

والتنظيم. األدائّية  االستقاللّية  االتصاالت،  وفي مجال 

ب. تحديد سّلة الخدمات حسب مستوى األداء.

ج.  تحديد نوع اإلطار في حال لم يخَتره األهل أو في حال كان هناك شّك بشأن وقوع 
أو لآلخرين. إصابة للطفل 

التربوي اإلطار  اختيار 

لتلقيها . 1 ا  مستحّقً التلميذ  ُيعتبر  التي  الخدمات  بشأن  التلميذ  والدْي  اللجنة  ُتبلغ 
تعليم  مؤسسة  في  عادي  صّف  اآلتية:  األطر  من  فيه  يتعّلم  تربوّي  إطاٍر  كّل  في 
تربوية  مؤسسة  خاّصة،  تربية  خدمات  توّفر  عادي  تعليم  مؤسسة  في  صّف  عادي، 

ُمعتَرف بها تمنح خدمات تعليم خاّص.
بعد تلقي المعلومات من اللجنة، يحّق للولدْين اختيار اإلطار الذي يرغبان أن يتعّلم . 2

الثالثة. اإلمكانّيات  التلميذ من ضمن  فيه 
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موعد . 3 من  يوًما   14 خالل  باختيارهم  والتوصيف  االستحقاق  لجنة  الوالدان  ُيبلغ 
استالم البالغ بشأن أحقّية تلقي خدمات تعليم خاّص. وإال تكون اللجنة مخّولًة في 
تعليم  مؤسسة  في  دمجه  ُيفّضل  حيث  للطفل،  المالئم  التروي  اإلطار  نوع  تقرير 

عادي.
الشروط . 4 كّل  استيفاء  تّم  إذا  الدمج  اختيار  في  الوالدْين  أحقّية  إلغاء  للجنة  يحّق 

اآلتية:
األهل  اختيار  حسب  تربوي  إطار  في  التلميذ  وضع  أّن  من  حقيقّي  تخّوف  هناك  أ. 

سيؤدي إلى تعّرضه إلى إصابة حقيقّية في سالمته أو في سالمة اآلخرين.

ب. ُيّتخذ القرار على أساس رأي هيئة عالجّية، وإذا كان التلميذ يتعّلم في مؤسسة 
التي  التأهيلّية  المؤسسة  من  خطّية  معلومات  على  أيًضا،  باالعتماِد،  تأهيلّية، 

فيها. يتعّلم 

األهل  بالغ  تلقي  يوم  من  يوًما   14 خالل  موقفهم  تبليغ  ُفرصة  الوالدان  ُمنَح  ج. 
اختيارهم. بشأن 

د. صادَق مدير قسم التعليم الخاّص في وزارة التربية والتعليم أو نائبه على القرار.

التحّفظ لجنة 

تلقي  من  يوًما   21 خالل  والتوصيف  االستحقاق  لجنة  قرار  على  تحّفظ  تقديم  يمكن 
بالغ عن القرار.

لجنة  عقدت  حيث  والتعليم  التربية  وزارة  في  اللواء  إلى  التحّفظ  تقديم  يتم  أن  يجب 
والتوصيف. االستحقاق 

التحّفظ  للجنة  يحّق  لديهم.  ما  قْول  لهم  وُتتيح  ووالدْيه  التلميذ  بدعوة  اللجنة  تقوم 
لجنة  إلى  القضّية  وإرجاع  والتوصيف،  االستحقاق  لجنة  قرار  وتغيير  التحّفظ  بقبول 

االستحقاق والتوصيف من أجل عقد مناقشة إضافّية أو رفض التحّفظ.

اللجنة إلى  مة  الُمقدَّ المستندات 
فيها . 1 يتعّلم  التي  التربوّية  المؤسسة  في  ُأجرَيت  التي  للتدّخالت  ُمفّصل  توثيق 

التلميذ قبل توجيهه إلى اللجنة لفحص أحقّيته في تلقي خدمات التعليم الخاّص.
لخدمات . 2 استحقاقه  إطار  في  للتلميذ  تجهيزها  تّم  التي  الشخصّية  الخّطة  ملّخص 

الخاّص. التعليم 
التلميذ.. 3 إعاقة  مستندات مقبولة عن تشخيص 
والتوصيف.. 4 االستحقاق  لجنة  إلى  التوّجه  استبيان 
األداء.. 5 استبيان مستوى 
للوالدْين.. 6 استبيان 
للتلميذ.. 7 استبيان 
فحوصات سمع ونظر حديثة.. 8
التربوية.. 9 المؤسسة  بوسطة  إضافتها  األهل  إضافّية يستطيع  مستندات 
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عالجات مكّملة في إطار التعليم الخاّص   �5�4

ما هو الحّق؟
العالجات المكّملة التي ُتمَنح للتالميذ المستحّقين لتلقي خدمات التعليم الخاّص في 
التعليم  قانون  بموجب  عليها  للحصول  مستحّقون  هم  التي  المرافقة  الخدمات  إطار 

الخاّص.

في إطار التعليم الخاّص )مؤسسة تعليم خاّص أو في صّف تعليم خاّص داخل مدرسة 
الخاّص. التعليم  الخدمات بموجب سّلة خدمات  ُتمَنح  العادي(  للتعليم 

يتم  والتوصيف،  االستحقاق  لجنة  في  استحقاقهم  تحّدد  الذين  لألطفال  بالنسبة 
متعدد  أحقّيتهم طاقم  حّدد  الذين  واألطفال  داخل سّلة شخصّية،  من  الخدمات  منح 

الخدمات من داخل سّلة مؤّسساتّية. ُتمَنح  المجاالت، 

تشمل العالجات المكّملة عالجات من مجاالت الصّحة: العالج الطبيعي، العالج الوظيفي 
بالفّن  العالج  بالحركة،  العالج  الفنون:  مجاالت  في  وعالجات  والتواصل،  الّنطق  وعالجات 

وبالقراءة. بالدراما  العالج  بالموسيقى،  العالج  البصري، 

الشخصّي  التعليم  خّطة  في  ُتحدد  التربوية  المؤسسة  في  المجاالت  متعددة  اللجنة 
لكّل تلميذ وتلميذة نوع العالجات التي يحصلون عليها وعدد ساعات العالج األسبوعّية 

التي يحصلون عليها في إطار العالج )الفردي أو الجماعي(.

المجاالت الطاقم متعدد  تركيبة 

)مركز . 1 ماتيا  وممثل  العادي  التعليم  مؤسسة  مدير  الطاقم:  رئيس  منصب  في 
دعم بلدي لوائي( الذي هو روضة أطفال؛

 ُمرّبي الصّف أو مدير الروضة التي يتعّلم فيها التالميذ؛. 2
أخصائي ِعلم نفس تربوي أو مستشار تربوي؛. 3
معّلم من مجال التربية الخاّصة أو ممثل ماتيا )مركز دعم بلدي لوائي( المختّصين . 4

الُمدَمجين؛ التالميذ  إعاقة  في 
أيًضا . 5 يتم  الفردّية  التربوّية  الخّطة  وتحديد  الخدمات  سّلة  تركيبة  تحديد  بخصوص 

ضّم والدْي التلميذ قْيد النقاش، ويكون لهما صوت واحد.

المجاالت الطاقم متعدد  تركيبة 

لألطفال  فقط  واسع  بشكٍل  الجماعي  أو  الفردي  الدعم  استحقاق  تحديد  إلى  باإلضافة 
بُمجَمل  تتعّلقان  وظيفتْين  المجاالت  متعدد  للطاقم  يكون  عاٍل،  أداٌء  لديهم  الذين 
يشارك  الوظيفتْين  ِكلتا  وفي  الخاّص،  التعليم  خدمات  لتلقي  المستحّقين  األطفال 

الوالدان:
1. تحديد نوع الخدمة لُمجَمل األطفال الذين يختارون الدمج؛

2. كتابة خّطة تربوّية فردّية.
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ا؟ َمن ُيعتبر مستحّقً
أنواع . 1 شّتى  من  تالميذ  الخاّص  التعليم  سّلة  يستحقُّ  الخاّص،  التعليم  إطار  في 

وأيًضا  الخاّص  التعليم  مدارس  وفي  الخاّص  للتعليم  األطفال  رياض  في  الصفوف 
العادي  التعليم  مدارس  في  الخاّص  التعليم  صفوف  في  يتعّلمون  الذين  التالميذ 

اآلتية: التصنيفات  حسب 
أ. أطفال مع إعاقة ذهنّية اختاروا إطار التعليم الخاّص؛

ب. أطفال مع اضطراب سلوكي أو عاطفي صعب بمستويات أداء متدنية؛

أداء متدنية؛ ج. أطفال مع عسر تعليمي متعدد المشاكل بمستويات 

د. أطفال مع تأّخر تطّوري ولغوّي شديد.
في الدمج الفردي داخل صّف عادّي، يختلف االستحقاق قليًلا:. 2

إمكانّية  أهلهم  واختار  والتوصيف  االستحقاق  لجنة  على  ُعرضوا  الذي  األطفال  أ. 
الشخصّية. السّلة  لتلقي خدمات من  ُيعتبرون مستحّقين  الدمج 

مستحقين  ُيعتبرون  المجاالت  متعدد  طاقٌم  استحقاَقهم  َحّدَد  الذين  األطفال  ب. 
المدرسة. التي في  الخدمات  المؤسساتّية حسب  السّلة  لتلقي خدمات من 

 معلومات هاّمة 
هذه  تلقي  في  الحّق  ُيلغي  ال  الخاّص  التعليم  إطار  في  مكّملة  عالجات  تلقي 
أيًضا في صندوق المرضى. مع ذلك، عند اللجوء إلى التقييم بشأن  العالجات 
المعاِلجين أن يأخذوا  نين، يحّق لألطباء  تحديد العالج الطبي المطلوب للمؤمَّ
التعليم  في  نون  الُمؤمَّ يتلقاها  التي  المكّملة  العالجات  أيًضا  الحسبان  بعين 
التي  العالجات  نوع  اّتخاذ قرار مهنّي وأفضل ما يكون بشأن  أجل  الخاّص من 

لهم. ُتمَنح 

ُمساِعدة لألطفال الذين يتعّلمون في التعليم العادي   �5�5
5.5.1. ُمساَعدة طبّية لألطفال الذين يتعّلمون في التعليم العادي

ما هو الحّق؟
توفير دعم عبر مساعدين طبّيين في هذه الحاالت:

طفل يحتاج إلى عالج داخلي روتيني؛. 1
طفل يحتاج إلى مراقبة لهدف منع حاالت ُتعّرض الحياة للخطر )يشمل ذلك حاالت . 2

الحساسّية(؛
الدعم.. 3 استثنائية تستوجب  أوضاع صحّية 

يتم تحديد ساعات االستحقاق حسب حاجة الطفل وبحسب ساعات التعليم الرسمّية.
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 معلومات هاّمة 
هي . 1 المحلّية  لطة  السُّ وتكون  للُمساِعدين،  معاًشا  الصّحة  وزارة  تمّول 

ا. يكون تعّقب الخدمة من مسؤولّية وزارة التربية والتعليم. ل عملّيً الُمشغِّ
التي تضّم نشاطات . 2 العطل  الرسمّية وفي  التعليم  أّياَم  المساَعدة  ُتمَنح 

المحلّية. لطة  للسُّ تابعة 
التلميذ.. 3 التي لديها ِصلة قرابة عائلّية مع  الُمساِعدة  يجب عدم تشغيل 
ترتبط . 4 وال  التعليم  أثناء ساعات  التالميذ  احتياجات  الُمساَعدة على  ترتكز 

بحّقه في الحصول على مخصصات ولد معاق التي ُتدَفع للوالدْين.
الُمساِعدة . 5 لطة المحلّية مسؤولًة عن الجاهزّية في حاالت غياب  ُتعتبر السُّ

لها. لفترة متواصلة وإيجاد بديلة مؤّقتة 
التصديق على . 6 الُحسبان عند  بعْين  ُتؤخذان  وأهمّيتها  الطفل  استقاللّية 

الوظيفة. أداء  المراَفقة وعند 
يتم إرشاد الُمساِعدين عبر برنامج إرشاد من جانب وزارة الصّحة في المعهد 
الصّحة  وزارة  عاّم  مدير  منشور  في  رة  الُمقرَّ التدريب  شروط  حسب  الطبي 
تعديل"   - عالجّية  مهاّم  ألداء  شخصي  لمرافق  موافقة  "منح   ،09/48

1)2011212009(

ا؟ َمن ُيعتبر مستحّقً
كّل  ويستوفي  العادي  التعليم  إطار  في  يتعّلم  خاّصة  صحّية  احتياجات  مع  طفل 

اآلتية: الشروط 
البلدّية(، حتى سّن . 1 إلى روضة األطفال  الدخول  3 سنوات وما فوق )من سّن  عمره 

عالجّية. استقاللّية  على  حصوله 
يحتاج إلى عالج طبي أو إشراف طبي أثناء ساعات التعّلم بسبب واحٍد مما يلي:. 2

أ. عالجات داخلّية روتينّية )حسب مصادقة طبّية( - توصيل أكسجين، ضّخ إفرازات 
عبر ثقب القصبة الهواّية، قسطرة المثانة، تغذية عبر تنبيب أنفي معدي أو تفميم 

المعدة، مراقبة مستوى السّكر وَحقن إنسولين لألطفال الذين لديهم سّكري.

طبيب  مصادقة  )حسب  للخطر  الحياة  ُتعّرض  حاالت  منع  لهدف  إشراف  ب. 
المجال فقط(: أخصائي في 

z  أثناء مكوثه في التلميذ  ينكشف عليها  أغذية قد  تجاه  الحياة  ُتهدد  حساسّية 
التربوية؛ المؤسسة 

z صَرع عاّم غير متوازن؛

z اضطراب تجّلط خطير مع ميل إلى حدوث نزيف غير خاضع للرقابة؛

z  خطر حياة فورّي نتيجة إصابة جسدّية مثل إصابة ما بعد زرع منّظم ضربات قلب
أو زراعة أعضاء.
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z  حاالت استثنائّية - تلميذ ُيشير رأي طبي نفسي-اجتماعي إلى وضعه الصحّي
الخِطر أو إلى مخاوف من خطر على حياته.

كيف يمكن تحصيل الحّق؟
لطة المحلّية التي تضّم المؤسسة  يجب التوجه إلى قسم التربية والتعليم في السُّ   .1

إليها: اآلتية  المستندات  لتقديم  التربوّية 

أ. رأي طبي حديث مع إرفاق استمارة تعليمات لنشاطات عالجّية أثناء التعليم.

الطفل  ُتعالج  التي  العيادة  في  االجتماعي  العامل  من  نفسي-اجتماعي  تقرير  ب. 
الطفل  أو أخصائي علم نفس يعرف  تربوي  اجتماعي، مستشار  تقرير من عامل  أو 

والعائلة.

الوزارّية  اللجنة  والتعليم،  التربية  وزارة  إلى  طلب  بإرسال  المحلّية  الّسلطة  قوم    .2
للتالميذ. ُتمَنح  التي  الُمساعدة  تقرر عدد ساعات  التربية والتعليم  لوزارة  التابعة 

المحلّية مسؤولًة عن تشغيل ُمساِعدة طبّية. لطة  السُّ تكون    .3

ثة. 4. يجب تجديد طلب تلقي مساَعدة كّل سنة وإرفاق مستندات ُمحدَّ

5.5.2. ُمساَعدة  شخصّية )دمج( لألطفال الذين يتعّلمون في 
التعليم العادي

ما هو الحّق؟
األطفال الذين لديهم إعاقات من كّل نوع وعلى كّل مستوى أدائي الذين ُهم ُمدَمجون 

أن يكونوا مستحّقين لساعات ُمساَعدة شخصّية. العادي، يمكن  التعليم  في 

يتّم تحديد االستحقاق وكمّية الساعات حسب نوع اإلعاقة وحسب مستوى اإلداء، حيث 
السّلة  حجم  ُيحّدد  اللجنة  تحديد  والتوصيف.  االستحقاق  لجنة  في  تحديدها  يتّم 
الشخصّية للتالميذ، وفي حاالت خاّصة، هناك إمكانّية لتلقي إضافة من السّلة المدرسّية.

الُمساَعدة  لساعات  الدقيقة  الكمّية  بتحديد  واألهل  المجاالت  متعّددة  اللجنة  تقوم 
استغاللها. وكيفّية 

لتفاصيل عن االستحقاق وعن الحّد األدنى من ساعات الُمساَعدة، راجعوا اإلضافة الثانية 
الخاّص. التعليم  قانون 

ا؟ َمن ُيعتبر مستحّقً
العادي. التعليم  احتياجات خاّصة يتعّلمون في  تالميذ مع 
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 معلومات هاّمة 
الدراسي، وهناك  العام  12 شهًرا وليس فقط خالل  الدمج يعملون  مساعدو 
لطة  السُّ كانت  إذا  الصيفّية  الفعالّيات  ضمن  أيًضا  ُمساَعدة  تلقي  إمكانّية 
تعليمات  مع  تتوافق  رخصة  على  حصلوا  إذا  مخّيمات  وفي  ُتجريها،  المحلّية 

المخيمات. قانون 

خدمات تعليم لألطفال المرضى في منزلهم   �5�6

ما هو الحّق؟
تلقي خدمات تعليم لتلميذ مريض بموجب قانون "التعليم المجاني لألطفال المرضى" 

بالتعاون مع معّلمي "هيا للعلوم". عبر خّطة "دمج" 

ا؟ َمن ُيعتبر مستحّقً
والمالزمين . 1 اإللزامية  التعليم  قانون  بموجب  ا  مّجانّيً تعليًما  المستحّقين  األطفال 

21 يوًما متواصًلا؛ بيتهم لمدة تزيد عن 
من . 2 جزٌء  أنهم  وبشرط  أسابيع  أربعة  عن  يزيد  متواصل  بمرض  المصابون  األطفال 

المجتمع؛ تربويٍّ في  التالميذ ضمن إطاٍر  مجموعة 
لصّف . 3 الساعات  برنامج  نصف  من  ألكثر  واآلخر  الحين  بين  تغّيبوا  الذين  األطفال 

لون فيه. التربوّي الذين ُهم ُمسجَّ التعّلم في اإلطار 

كيف يمكن تحصيل الحّق؟
التلميذ بإرسال طلب إلى مركز "شالفيم" في "هّيا  يقوم مدير اإلطار المسّجل فيه   .1
الطلب  )يحمل  منازلهم  في  المرضى  لألطفال  تربوّية  خدمات  فيه  يطلُب  للعلوم" 
توقيع مدير اإلطار التربوي وتوقيعْي والدْي التلميذ( مع إرفاق مصادقة طبّية تشمل 

اآلتية: التفاصيل 

أ. تفاصيل المرض أو الوضع الطبي؛

ب. توجيهات الطبيب بشأن المكوث في المنزل؛ج. كّل ماّدة أخرى ذات ِصلة.

ج. مّدة التغّيب المتوّقعة من اإلطار التربوي.

"شالفيم"  برنامج  في  المنطقة  ق  منسِّ يقوم  االستحقاق،  على  المصادقة  تمت  إذا   .2
بالعائلة. باالتصال 

للعلوم"،  "هّيا  معّلمي  طاقم  مع  فيه  ًلا  ُمسجَّ التلميذ  ُيعتبر  الذي  التربوي  اإلطار   .3
يقومون ببناء برنامج دراسي مالئم.
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حسب  والمعاِلجين  المعّلمين  بتنسيب  البرنامج  جانب  من  المنطقة  ق  منسِّ يقوم   .4
تاريخ بدء توفير  التربية والتعليم للتلميذ، وُيحّدد  التي حّدتها وزارة  سّلة الساعات 

القانون. تعليمات  الخدمة حسب 

لمزيد من المعلومات، يمكن التوّجه عبر هاتف 1-800-071-170�

اإلتاحة في مؤسسات التربية والتعليم   �5�7

ما هو الحّق؟
لألشخاص  يحّق  كذلك،  ُمتاحة.  وُبنى  تعليم  خدمات  تلقي  اإلعاقة  ذوي  للتالميذ  يحّق 

التربية والتعليم التي يدرس فيها أطفالهم. ذوي اإلعاقة الوصول إلى مؤسسة 

ا؟ َمن ُيعتبر مستحّقً
كّل تلميذ وتلميذة مع إعاقة يتعّلمون في مدرسة ُتعتبر مؤسسة تربوّية رسمّية، . 1

مؤسسة تربوّية ُمعتَرف بها، مؤسسة تربوّية معفّية أو مؤسسة تربوية خاّصة. في 
أو مؤسسة معفية  ُتعتبر مؤسسة ُمعتَرف بها غير رسمّية  التي  األطفال  حضانات 

بال وجوب إتاحة.
ل في مؤسسة تربوّية وُيتَوّقع أن يتعّلم فيها.. 2 طفل مع إعاقة ُمسجَّ
أشخاص مع إعاقة ُهم أهل أو أوصياء للتالميذ.. 3
التربوية.. 4 المؤسسة  إعاقة يعملون في  أشخاص مع 

5.7.1. وجوب اإلتاحة العاّمة لمبنى تربوي قائم

ما هو الحّق؟
المؤسسة التربوية هي مؤسسة تربوية رسمّية، مؤسسة تربوية ُمعتَرف بها ومؤسسة 
بلدّية  روضات  المؤسسات  هذه  تشمل  العاّمة،  واإلتاحة  الحّق  بخصوص  خاّصة.  تربوية 
المدارس  ذلك  يشمل  أن  دون  عشر،  الثاني  الصف  حتى  األول  الصّف  من  ومدارس 

والشاملة. الُعليا  الدينّية 

المبنى المركزي في مؤسسة تربوية قائمة. يجب إجراء المالَءمات في 

لطة  السُّ في  والتعليم  التربية  قسم  مديرو  فيه  أشاَر  مبًنى  هو  المركزي  المبنى 
المبنى  أّنه  إلى  والتعليم،  التربية  وزارة  في  اإلتاحة  عن  المسؤول  وبمصادقة  المحلّية، 
في  والوظائف  التالميذ  غالبية  المبنى  هذا  يخدم  التربوية.  للمؤسسة  التابع  المركزّي 

اآلتية: المتغّيرات  التربوية مع مراعاة  المؤسسة 
أكبر . 1 الذي يستخدمه  المبنى  ُيفّضل   - مبنى  كّل  الذين يستخدمون  التالميذ  عدد 

عدد من التالميذ.
يضّم . 2 الذي  المبنى  ُيفّضل   - مبنى  كّل  في  التعّلم  ومساحات  الصف  غرف  عدد 
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حاسوب  غرفة  مختبر،  مكتبة،  للتعّلم،  صّف  )غرف  التعّلم  مساحات  من  عدد  أكبر 
والمزيد(.

عدد الطبقات - ُيفّضل المبنى الذي يضّم أكبر عدد من الطبقات.. 3
كأولوّية . 4 اإلتاحة  مالَءمات  إجراء  يتم   - التربوية  المؤسسة  في  الوظائف  مكان 

للمبنى الذي يضّم مختبرات، مكتبة، غرف حاسوب، قاعة رياضّية وما إلى ذلك - أو 
التربوية  المؤسسة  أقسام  بين  الُبعد  أّن  ذلك   - إليهم  األقرب  المبنى  يكون  أن 
يكون  أن  يجب  المبنى  لهذا  التعليمي  النشاط  لهدف  لتالميذ  يستخدمها  التي 

أقصر ما يمكن.

e ما هي المالَءمات التي يجب إجراؤها؟
للمصعد؛ أ. فتحة عمودّية 

ُمتاحتان؛ ب. غرفتا مرحاض 

المرحاض. العمودّية للمصعد وغرفتْي  الفتحة  إلى  ُمتاحة  ج. طريق 

العاّمة، راجعوا موقع المفوضّية: لمزيد من المعلومات حول اإلتاحة 
www�biy�ly/hangasha1

5.7.2. وجوب اإلتاحة الخاّصة

ما هو الحّق؟
إتاحة معّينة إلى خدمات التربية والتعليم وإلى المبنى التربوي، وغيرها من إتاحة . 1

التي تناسب شخص معّين مع إعاقة والذي يعتبر تلميًذا  الحاجة،  تكنولوجّية عند 
التربوّية. أو والد/ة تلميذ في المؤسسة  في المؤسسة األكاديمّية 

التسجيل . 2 مواعيد  بشأن  إبالغ  مع  الخاّصة  اإلتاحة  مالَءمة  حّق  عن  معلومات  تلقي 
إعاقة  مع  ووالدْين  إعاقة  مع  تالميذا  التسجيِل  إجراُء  ُيحدد  التالميذ.  إلى  الُمرَسلة 

بصورٍة مبكرة قدر اإلمكان.

كيف يمكن تحصيل الحّق؟
تقديم طلب للحصول على مالَءمات. 1

من  النابعة  واالحتياجات  اإلعاقة  ُتثبت  مستندات  وإرفاق  طلب  استمارة  مْلء  يجب 
التربوية. للمؤسسة  التسّجل  الطلب مع  اإلعاقة. يجب تقديم استمارة 

المؤسسة  أصحاب  إلى  أو  المحلّية  لطة  السُّ إلى  الطلب  استمارة  تقديم  يتم 
مديري  إلى  الطلب  من  ُنسخة  بتمرير  التربوّية  المؤسسة  أصحاب  ويقوم  التربوّية، 
يقوم  ناقصة،  مستندات  هنالك  كانت  إذ  اإلتاحة.  إلجراء  يتجهزوا  حتى  المؤسسة 
أّيام  سبعة  خالل  األهل  بإبالغ  المحلّية  لطة  السُّ في  والتعليم  التربية  قسم  مديرو 
قسم  مديرو  يستطيع  إليها.  التوّصل  وكيفّية  الناقصة  المستندات  وبتفصيل 
لهم،  المستندات  يجمعوا  أن  األهل  على  يقترحوا  أن  كذلك،  والتعليم،  التربية 

ألهل. بموافقة 
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 معلومات هاّمة - التسّجل المبكر
التالميذ من ذوي اإلعاقة  إبالغ أهل  التربية والتعليم على  يعمل مديرو قسم 
التربوّية من أجل تمكين تجّهز  المبّكر للمؤسسة  بشأن حّقهم في التسّجل 
في  أيًضا،  الشأن،  بهذا  بالغ  نشر  يتم  المالَءمات.  لتوفير  التربوية  المؤسسة 
 15 ابتداًء من  الُمبّكر ممكًنا  التسجيل  لطة. يكون  التابعة للسُّ اإلنترنت  موقع 
شهًرا قبل بدء الدراسة في المؤسسة. على سبيل المثال، تلميذ في الصف 
جديدة  أكاديمّية  مؤسسة  في  دراسته  يبدأ  أن  المتوّقع  من  الذي  الخامس 
اإلتاحة  لهدف  الجديد  التربوي  للمعهد  التسّجل  السابع، يستطيع  الصّف  في 

ابتداًء من شهر يونيو نهايَة الصّف الخامس.

التعليم  مراحل  بين  االنتقال  في  وحيدة  تسجيل  إمكانّية  هناك  كانت  إذا 
للتعّلم  ُفرصة  التالميذ  لدى  أّن  بمعنى  اإلعاقة،  ذوي  من  للتالميذ  الموّفرة 
إتاحة  بعمل  المحلّية  لطة  الّسً تقوم  فقط،  واحد  معّينة  تربوية  مؤسسة  في 
القادمة  التعليم  لمرحلة  التسّجل  موعد  انتظار  ودون  الحًقا  التعليم  لمرحلة 

والتعليم. التربية  وزارة  لطة من  السُّ بموجب مصادقة ُمسبقة تحصل عليها 

القرار. 2 واّتخاذ  الطلب  معالجة 
القرار  بلَوَرة  يجب  قرارهم.  وُيبّررون  الطلب  بشأن  التربوية  المؤسسة  يقّرر أصحاب 

خالل 30 يوًما، في حال لم ُيطَلب تصريح بناء لهدف إجراء المالَءمات.

التربوية  المؤسسة  أصحاب  على  يجب  مالَءمات،  إلجراء  بناء  تصريح  طلب  تم  إذا 
بلَوَرة قرار خالل 60 يوًما.

إذا كان أصحاب المؤسسة التربوية على ِعلٍم بأّن المطلوب هو رافعة، وأّن من غير 
يشمل  للمؤسسة،  اإلعاقات  ذوي  من  األطفال  وصول  حتى  بنائها  إنهاء  الممكن 

ذلك إيجاد بدائل مناسبة أخرى، عليهم بلَوَرة توصياتهم خالل 14 يوًما.

مدير  إلى  الطلب  استمارة  من  نسخة  بإرسال  التربوية  المؤسسة  أصحاب  يقوم 
بالتجّهز. يبدأ  لكي  التربوّي  المؤسسة 

e القرار بشأن الطلب استئناف ضد 
التربوية  المؤسسة  أصحاب  قرار  على  والتعليم  التربية  وزارة  أمام  التحّفظ  يمكن 
بشأن المالَءمة التي قّرر أصحاب المؤسسة التربوية بشأنها خالل 15 يوًما من موعد 

صدور القرار.

ص  التربية والتعليم باستشارة ُمرخِّ يقوم المسؤول عن تطبيق األنظمة في وزارة 
القرار  في  شريكين  ليسوا  خدمة  إتاحة  ص  ُمرخِّ أو  وبيئة،  تحتّية  بنى  مباٍن،  إتاحة 

األصلي.

يتم تقدير استمارة االستئناف إلى اللواء عن طريق مركز الدعم البلدي اللوائي.

العاّم  المدير  أمام  التربوّية االستئناف  المؤسسة  يستطيع مقّدمو الطلب وأصحاب 
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التربية والتعليم. أيًضا على قرار المسؤول في وزارة  التربية والتعليم  لوزارة 

مقّدمو  يستطيع  واحد:  استئناٍف  في  الحّق  واحٍد  لكّل  يكون  كذلك،  األمر  كان  إذا 
التربوية  المؤسسة  أصحاب  ويستطيع  والتعليم،  التربية  لوزارة  االستئناف  الطلب 
ُمرّخص  استشارة  العاّم  المدير  على  يكون  الوزارة.  في  إضافّية  للجنة  تقديم طلب 
في  شريكين  يكونوا  لم  خدمة  إتاحة  ص  ُمرخِّ أو  وبيئّية  تحتّية  بنى  مباٍن،  إتاحة 

االستئناف. اعتمد عليها تقديم  الذي  القرار 
إجراء مالَءمات اإلتاحة. 3

الموجودة لدى وزارة  التي يمكن إجراؤها باألدوات  اإلتاحة، فوًرا،  عموًما، يجب تنفيذ 
المالَءمات  توفير  يجب  بناء،  تصريَح  يستلزم  ال  آخر  حاٍل  أّي  في  والتعليم.  التربية 

بالحّد األقصى. الدراسّية  حتى بداية السنة 

مقبس،  إضافة  مثل  الدراسّية،  السنة  أثناء  مطلوبة  مالَءمات  هناك  كانت  إذا  أ. 
خفض لوح أو تنزيل صّف إلى الطبقة األرضّية، يجب تزويدهم وخالل وقٍت منطقّي 

الدراسّية. السنة  بإطاِر 

التربية  وزارة  ُتشارك  أن  في  معنّيون  التربوّية  المؤسسة  أصحاب  كان  إذا  ب. 
الوزارة: والتعليم في تكاليف اإلتاحة، فعليهم إرسال المستندات اآلتية إلى 

z  لهدف البناء  تصريح  ُطلَب  )إذا  الُمرَفقة  والمستندات  األصلّية  الطلب  استمارة 
قّدم  يوم  من  يوًما   60 خالل  المستندات  هذه  تقديم  يتم  الُمالَءمة،  تنفيذ 
تقديم  يتم  مطلوًبا،  البناء  تصريح  يكن  لم  إذا  طلَبهم.  األهل  أو  التالميذ 

مستندات خالل 30 يوًما(؛

z بالموضوع؛ الذين لهم ِصلة  بالعاملين  توصيات وبرامج خاّصة 

z التكلفة؛ تقدير 

z .ن توفير المالَءمات في الوقت الُمقتَرح الذي يؤمِّ الجدول الزمني 

والبيئة،  التحتّية  البنى  المباني،  في  مالَءمات  عن  يدور  الحديث  كان  إذا  ج. 
اآلتية: المستندات  إرفاق  يجب 

z  أو والبيئة  التحتية  البنى  المباني،  إتاحة  ص  ُمرخِّ عليها  صادق  مالَءمات  خّطة 
الخدمة؛ إتاحة  ص  ُمرخِّ

z لة؛ الصِّ الهندسّية ذات  المستندات  بإرفاق  المقتَرح  للحّل  وصف تقني 

z  القائم الوضع  فيه  يصف  ترخيص  مهندس  أو  معماري  مهندس  يجّهزه  ملّف 
اآلتية: المستندات  الملّف  أن يشمل  الُمقتَرحة. يجب  والمالَءمات 

قسيمة؛ ☯ خريطة 

للمبنى؛ ☯ صَور 

المبنى. ☯ خّطة طبقات 
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e التمويل التربية والتعليم بشأن  قرار وزارة 
تقديم  يوم  من  يوًما   40 خالل  شروحات  بإرفاق  ا  خطّيً المسؤول  قرار  منح  يتم 
قسم  مدير  إلى  القرار  ُيرَسل  لرافعة.  طلب  تقديم  تم  إذا  يوًما   14 وخالل  الطلب 
بإرفاق  صدوره  بعد  فوًرا  المحلّية  والتعليم  التربية  ُسلطة  في  والتعليم  التربية 
مجموعة  بإرفاق  القرار  ُيرَسل  الطلب،  رفض  الوزارة  قّررت  إذا  التقنّية.  الخطة 
كان،  سبٍب  ألّي  حاجة،  هناك  كانت  إذا  الطلب.  مع  إرفاقها  تّم  التي  المستندات 

الستكمالها. أيام  عشرة  مّدته  تمديًدا  المدير  ُيمَنح  المستندات،  الستكمال 

قراَر  المحلّية  والتعليم  التربية  ُسلطة  في  والتعليم  التربية  قسم  مدير  ُيرسل 
مدير  إلى  التربوية،  المؤسسة  أصحاب  إلى  أو  التالميذ  إلى  والتعليم  التربية  وزارة 
لطة، إلى أمين الصندوق وإلى األهل خالل سبعة أيام  المدرسة، إلى مهندس السُّ

من يوم إبالغهم بالقرار.

 معلومات هاّمة
اإلتاحة،  تمويل  بمساعدة  القرار  رفض  والتعليم  التربية  وزارة  قّررت  لو  حتى 

التربوية. المؤسسة  ُملًقى على عاتق  اإلتاحة  يبقى وجوب 

إعاقة  لديه  الذي  التلميذ  أّن  طالما  سارًيا  والتعليم  التربية  وزارة  قرار  يكون 
مّرة من جديد.  كّل  تقديمه في  إلى  حاجة  وال  التربوية،  المؤسسة  يتعّلم في 
إذا كانت اإلعاقة مؤّقتة، تمّول وزارة التربية والتعليم فترة سريان اإلتاحة، وفي 
أخذ  ُيمَنع  ُمجّدد.  طلب  تقديم  إلى  الحاجة  دون  الطلب  دراسة  تتم  النهاية، 

رسوم مقابل مالَءمة إتاحة أو طلب تنفيذ مالَءمة.

تقديم  يجب  اإلتاحة.  تمويل  بشأن  المسؤول  قرار  ضّد  االستئناف  يمكن 
ا خالل 15 يوًما من يوم صدور القرار. االستئناف خطّيً

والتعليم،  التربية  لوزارة  العاّم  المدير  أمام  المسؤول  ضّد  االستئناف  يكون 
إتاحة  ص  ُمرخِّ أو  والبيئة  التحتّية  البنى  المباني،  إتاحة  ص  ُمرخِّ الذي يستشير 
االستئناف  َم  تقدَّ الذي  القرار  اّتخاذ  في  مشاركين  يكونوا  أال  )شرَط  الخدمة 

بسببه(.

تلقي  يوًما من يوم  االستئناف مشروًحا وُيعطى خالل 30  القرار بشأن  يكون 
االستئناف.

e  تّم تقديم طلٍب بشأنها التي  الُمتاحة  المالَءمات  لتنفيذ  الزمنّية  القوائم 
والتعليم التربية  وزارة  لمشاركة 

التربوية  المؤسسة  أصحاب  على  يكون  بناء،  تصريح  إلى  حاجة  هناك  تكن  لم  إذا 
وإنهاء  والتعليم  التربية  وزارة  بقرار  ِعلمهم  فور  اإلتاحة  مالَءمة  لتوفير  التجّهز 

الدراسّية. السنة  بداية  التجّهز حتى 

e :إذا كانت هناك حاجة إلى استصدار تصريح بناء



73ُمجلَّد حقوق األطفال والبالغين ذوي اإلعاقة الجسدّية    فصل 5 - التربية والتعليم

ذ في المبنى الرئيسّي - يتم توفير المالَءمة في وقٍت مبكر  أ. مالَءمة اإلتاحة ُتنفَّ
المبنى  أّن  إلى  االنتباه  يجب  األقصى.  الحد  في  شهور  عشرة  وخالل  اإلمكان،  قدر 
المفروض أن يكون مع تصريح بناء حسب قانون مساواة حقوق ذوي  المركزّي من 

.1998 المحدوّية لعام 

ر المالَءمة في  ذ مالَءمة اإلتاحة في كّل مكاٍن غير المبنى الرئيسّي - ُتوفَّ ب. ُتنفَّ
وقٍت مبكر قدر اإلمكان، وخالل 18 شهًرا في الحّد األقصى.

e :إذا كان هناك تصريح بناء

الحّد  في  أشهر  عشرة  وخالل  اإلمكان،  قدر  مبكر  وقٍت  في  المالَءمة  توفير  يتم 
األقصى.

إذا كانت مالَءمة اإلتاحة عبارة عن رافعة، يجب تنفيذها خالل 14 يوًما من صدور 
التربية والتعليم.  قرار وزارة 

خّطة اإلتاحة التي صادق عليها المسؤول هي خّطة ُملِزمة لتنفيذ اإلتاحة.

موقع  في  الخاّصة  المالَءمة  لتلقي  اإلجراء  لمراحل  االنسيابي  التخطيط  راجعوا 
 www.bit.ly/partaniot المفوضّية: 

إرشاد العاملين  .1

أصحاب مؤسسة تربوّية الذين يملكون مؤسسات تربوية يعمل فيها أكثر من 25 
عامًلا ومعّلًما، ُيرشدوا العاملين والمعّلمين في موضوع اإلتاحة. يتم اإلرشاد على 
والمزيد،  االجتماعّية  اإلتاحة  التمييز،  عدم  تتناول  للعاملين  عاّم  إرشاد  مستوَيْين: 
قبل  المؤسسة:  إلى  ينضمون  إعاقة  مع  معّينين  تالميذ  يتناول  ص  ُمخصَّ وإرشاد 
إعاقة  حول  والعاملين  المعّلمين  طاقم  إرشاد  يتم  إعاقة،  مع  تلميذ  دراسة  بدء 
مساعدة  كيفّية  اإلرشاد  هذا  ُيبّين  واحتياجاته.  التربوّية  المؤسسة  في  التلميذ 
التلميذ من ذوي اإلعاقة ألن يكون جزًءا من المؤسسة التربوّية ألن يشارك مع باقي 
التالميذ في كّل الفعالّيات التربوّية واالجتماعّية التي ُتجرى في المؤسسة التربوّية 

وخارجها.

الخاّصة، راجعوا موقع المفوضّية: لمزيد من المعلومات عن اإلتاحة 
 www�bit�ly/partaniot_2 

مالَءمات لدمج التالميذ في فعالّيات خارج المدرسة   �5�8

ما هو الحّق؟
اإلعاقة  ذوي  من  التالميذ  استطاعة  إلى  تهدف  المدرسة  خارج  الفعالّيات  في  مالَءمات 

التالميذ. باقي  المشاركة فيها مثل 

https://www.gov.il/he/Departments/legalInfo/equal_rights_persons_disabilities_law
https://www.gov.il/he/Departments/legalInfo/equal_rights_persons_disabilities_law
https://www.gov.il/he/Departments/legalInfo/equal_rights_persons_disabilities_law
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ا؟ َمن ُيعتبر مستحّقً
في  التربوية  المؤسسات  من  واحدة  كّل  في  يتعّلمون  إعاقة  مع  وتلميذة  تلميذ  كّل 

إسرائيل.

جسدّية،  إعاقة  األقل:  على  اإلعاقات  هذه  من  واحدة  مع  تالميذ  هم  إعاقة  مع  التالميذ 
تطّورّية،  ذهنّية  إعاقة  نفسّية،  اضطرابات  بصرّية،  عاهة  أو  عمى  السمع،  ِثَقل  أو  صَمم 
محدود،  ذكاء  ولغوي،  تطّوري  تأخر  تعليمي،  عسر  نادرة،  أمراض  متالزمات،  توّحد، 

سلوكّية. اضطرابات 

كيف يمكن تحصيل الحّق؟
وأّولهم على  التربوي،  الطاقم  تقع على عاتق  المالَءمات  تنفيذ  إلى  المبادرة  مسؤولّية 

المدارس.  مديرو 

من المفترض أن يتم دمج األهل في إجراء تخطيط المالَءمات وتنفيذها.

لوزارة  التابع  الُمتاحة  الرحلة  مستند  راجعوا  وشاملة،  مفّصلة  لمعلومات 
 www�bit�ly/tiul_mungash والتعليم:  التربية 

السفرّيات إلى المؤسسات التربوّية   �5�9
5.9.1. السفرّيات

حتى موعد كتابة المجلد، هناك نسخة أولّية ألنظمة جديدة من المتوّقع أن ُتغّير 
الوزير. األنظمة تنتظر توقيع  السفرّيات.  بنوًدا معّينة بشأن 

ما هو الحّق؟
الذين أعمارهن   الخاّص  التعليم  التربية والتعليم بنفقات سفرّيات تالميذ  تشارك وزارة 
رياض  وإلى  الرسمّية  غير  بها  الُمعتَرف  المدارس  إلى  الرسمّية،  المدارس  إلى   ,3-21
األطفال، حسب قانون لجنة التنسيب أو لجنة االستئناف أو لجنة االستحقاق والتوصيف 

اإلقليمية. السفريات  لجنة  بموجب مصادقات  الخاّص  للتعليم  التنسيب  ولجنة 

الخاّص  التعليم  في  والتالميذ  إعاقة  مع  التالميذ  سفرّيات  نفقات  في  الوزارة  تشارك  ال 
للعالجات الطبّية، عالجات مكّملة، تأهيلّية وما شابه. كذلك، ال تشارك الوزارة في نفقات 
إلى  وما  نهارية  رعاية  مراكز  نواٍد،  الخاّص في  التعليم  تالميذ  سفرّيات تستلزم مكوث 
ذلك ومن تمديد إطار دراستهم، عدا عن النوادي التابعة لوزارة الرفاه ولتالميذ التعليم 

الخاّص الذين يعانون من إعاقة ذهنّية تطورّية وسط أو شديدة.

عن  مسؤولًة  إعاقة  مع  طفل  نفوذها  نطاق  في  يسكن  التي  المحلّية  لطة  السُّ ُتعتبر 
إيصاله إلى ومن المؤسسة التربوّية في أثناء السنة الدراسّية حسب ساعات الدراسة.
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 معلومات هاّمة
إعاقة  أو  شديدة  نفسّية  إعاقة  توّحد،  جسدّية،  إعاقة  لديهم  الذين  األطفال 
ُيعتبرون  بصرّية  أو  سمعّية  إعاقة  لديهم  الذين  والتالميذ  تطورّية  ذهنّية 

المدرسة. بالُبعد عن  تتعّلق  ال  مستحّقين لسفرّيات 

لألطفال  وأيًضا  الخاّص  التعليم  في  يدرسون  الذين  لألطفال  أيًضا  الحّق  ُيمَنح 
التعليم العادي. الذين لديهم إعاقة الذين يدرسون في 

من  أحقّيتهم  على  يحصلون  والذين  أخرى  إعاقات  لديهم  الذين  األطفال 
متدنّية  أداء  بمستويات  معّقدة  تعّلم  )عاهات  والتوصيف  االستحقاق  لجنة 
ُيعتبرون  لمتدنّية(  األداء  بمستويات  وعاطفّية  سلوكّية  واضطرابات 

والمدرسة: البيت  بين  الُبعد  معيار  حسب  لسفرّيات  مستحّقين 
z .للتالميذ من الروضة اإللزامّية وحتى الصّف الرابع )يشمل(: من 2 كلم

z .للتالميذ من الصّف الخامس وما فوق: من 3 كلم

e :اآلتية االستحقاقات  السفرّيات يشمل  استحقاق 

استحقاق سفرّيات إلى إطار التعليم في منقطة التسجيل أو المساحة التي تم 
إذا تم تنسيب  أو  لم تكن هناك مناطق تسجيل  وإذا  إليها،  التالميذ  تنسيب 
المالئم  التربية والتعليم  إلى إطار  الخاّص،  إلى إطار منفصل للتعليم  التالميذ 

البيت. التلميذ واألقرب إلى مكان سكنه، ومنه إلى  الحتياجات 

لطة المحلّية استجابًة الحتياجات  أ. استحقاق لسفرّيات إلى إطار آخر نّسبته السُّ
التالميذ.

ب. إذا كان األطفال مع إعاقات يحتاجون لسفر خالل اليوم الدراسي إلى مؤسسة 
مركز  تكنولوجي-مهني،  مركز  بحري،  مركز  زراعّية،  مزرعة  هي  التي  تربوية 
يتجّزأ من  ال  الدراسة جزًءا  تربوّية كذلك، وُتعتبر هذه  أو مؤسسة  للموهوبين 
التربوّية التي يتعّلمون فيها، يشمل حّقهم  البرنامج الدراسي في المؤسسة 
في السفريات، أيًضا، سفرّيات إلى تلك المؤسسات التربوّية، ومنها إلى البيت.

ج. استحقاق السفريات إلى إطار استكمالي أو من إطار استكمالي إلى البيت. 
مهارات  على  تدريب  شّقة  العمل،  أماكن  في  عملي  تدريب  استكمالي:  إطار 
التعليم  إطار  في  للدراسة  موازية  وطنّية  خدمات  الحياة،  لمهارات  ناٍد  الحياة، 
االجتماعّية يكون مخّصًصا  والخدمات  الرفاه  العمل،  وزارة  بإشراف  إطار  الخاّص، 
لألطفال الذين لديهم إعاقة في سّن التعليم اإللزامي مع إعاقة ذهنّية تطّورّية 

أو إطار آخر يحظى باعتراف مدير عاّم وزارة التربية والتعليم.
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ا؟ َمن ُيعتبر مستحّقً
لياقتهم . 1 في  عاهٍة  بسبب  والذين  سنة   3-21 يبلغون  الذين  إعاقة  مع  أطفال 

الذاتّية  بقواهم  السفر  يستطيعون  ال  السلوكّية  أو  النفسّية  الذهنّية،  الجسدّية، 
سفرّيات. إلى  ويحتاجون 

يستحّقون . 2 إعاقة  مع  األطفال  أّن  على  القانون  ينّص   - إعاقة  مع  الصغار  األطفال 
إلى  سكنهم  مكان  من  قريٍب  مكان  من  أو  سكنهم  مكان  من  سفرّيات  تلّقي 
مؤسسة تربوية ومنها، حسب احتياجاتهم مراعاة نوع إعاقتهم. األطفال الصغار 
مركز  إلى  السائق،  إلى  إضافة  بالغ،  شخص  ومرافقة  سفرّيات  يستحقون  إعاقة  مع 
للمزيد  إعاقتهم.  نوع  مراعاة  ومع  احتياجاتهم  حسب  ومنه،  تأهيلي  نهاري  رعاية 
حول هذا الموضوع بتوّسع، راجعوا البند 1�5، "مركز الرعاية النهاري التأهيلي".

e استئناف

)لجنة . 1 التحّفظ  لجنة  إلى  االستحقاق  لجنة  قرار  ضد  استئناف  تقديم  يمكن 
بالرد  أيًضا،  هي  اللجنة،  تلتزم  القرار.  صدور  يوم  من  يوًما   21 خالل  االستئناف( 
خاّصة  العتبارات  الموعد  مّددت  إذا  إال  االستئناف  تقديم  يوم  من  يوًما   21 خالل 

تسجيلها. يتّم  سوف 
التطوير . 2 إدارة  مدير  أمام  السفرّيات  قسم  مدير  قرار  ضد  استئناف  تقديم  يمكن 

في وزارة التربية والتعليم عبر هاتف 5603351-02 أو فاكس 02-563198.

5.9.2. ُمراَفقة

ا؟ َمن ُيعتبر مستحّقً
األطفال الذين في إمكانهم أن يكونوا مستحّقين لمرافقة في السفرّيات، في حال كان 
ولديهم  والتوصيف  االستحقاق  لجنة  في  تحّدد  قد  خاّص  تعليم  لتلقي  استحقاقهم 

اآلتية: اإلعاقات 

المتدنَيْين(؛. 1 األداء  إعاقة نفسّية )في مستوَيْي 
توّحد؛. 2
ذهنّية؛. 3 إعاقة 
جسدّية؛. 4 إعاقة 
اضطراب سلوكي عاطفي )في ثالث مستويات األداء المتدنية(.. 5

كيف يمكن تحصيل الحّق؟
يستحّقون  الذين  إعاقة  مع  األطفال  مرافقة  مسؤولّية  المحلّية  لطة  السُّ تتحّمل 

الحّق. الحصول على 
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 معلومات هاّمة
ال يمكن الحصول على مرافقة بدون سفرّيات.

محلّية  ُسلطات  مع  التواصل  محلّية  ُسلطات  تستطيع  ممكًنا،  ذلك  كان  إذا 
هذه  أّن  بشرط  مقتصد،  بشكل  والمرافقة  السفريات  ترتيب  أجل  من  قريبة 
غير  فرة بشكٍل  السَّ تمديد وقت  إلى  اإلشارة،  تؤّدي، كما سبقت  ال  المواصالت 

معقول.

e االستثناءات لجنة 
المرافقة،  أو  السفرّيات  استحقاق  على  يحصلوا  لم  الذين  إعاقة  مع  األطفال 
لطة المحلّية وتقديم  يستطيعون التوّجه إلى وزارة التربية والتعليم من خالل السُّ

االستثناءات. للجنة  طلب 

e فرة السَّ الُمراِفق في  وظيفة 
فرة.. 1 الُمراِفق حاضًرا طوال السَّ يكون 
المتوّقع . 2 من  الذين  المحلّية  لطة  السُّ من  التالميذ  قائمة  بيدْيه  الُمراِفق  يحمل 

أرقام  عناوينهم،  التالميذ،  أسماء  القائمة  هذه  تضّم  نفسها.  فرة  السَّ في  نقلهم 
محطات  فيها،  لتعّلمون  التي  التربوّية  المؤسسة  اسم  األهل،  وعمل  بيت  هواتف 

إنزالهم. الركاب ومحطات  تحميل 
أن . 3 ويحرص على  والنزول منها  المركبة  إلى  الصعود  التالميذ في  الُمراِفُق  ُيساعد 

التالميذ  إصعاد  عدم  يجب  مسبًقا.  ُحّددت  التي  محطات  في  فقط  بذلك  يقوموا 
وإنزالهم في محطات عشوائّية غير ُمخّطط لها.

فرة مع التالميذ بجانب مدخل المركبة. إلزالة . 4 يجب على الُمراِفق أن يجلس أثناء السَّ
أّي شّك، ُيمَنع منًعا باّتًا أن يجلس الُمراِفق في الِمقَعد الذي بجانب السائق، وعليِه 
أن يجلس فقط في الخلف، بجانب التالميذ؛ لذا، ُيمَنع منًعا باّتًا على سائق المركبة 

أن يكون ُمرافًقا في الوقت نفسه.
يحرص الُمراِفق على دخول التالميذ إلى المركبة بصورٍة منّظمة ويتأّكد من صعود . 5

المركبة. إلى  فرة  السَّ ينتظرون  الذين  التالميذ  جميع 
مين بأحزمة األمان في . 6 الُمراِفق على جلوس التالميذ ُمحزَّ فرة، َيحِرص  أثناء السَّ في 

أماكنهم وعدم إخراج رأسهم ويديهم من النوافذ.
أو . 7 المدرسة  أو  الروضة  المركبة في مدخل  التالميذ من  نزول  على  الُمراِفق  يحرص 

إنزال تالميذ  أّي حال من األحوال  ُيمَنع في  َفق عليها مسبًقا.  الُمتَّ اإلنزال  في نقطة 
في مكان يحتاجون فيه إلى عبور الشارع من أجل الوصول إلى ُوجهتهم.

فرة، يتأّكد المرافق من عدم بقاء تلميذ داخل المركبة. كذلك، يجب . 8 في نهاية السَّ
التربوّية قبل إغالقها. التأّكد من عدم بقاء تلميذ في المؤسسة 

فرة.. 9 لطة المحلّية بشأن ُمجريات استثنائّية تحدث أثناء السَّ يقوم الُمراِفق بإبالغ السُّ
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e :فرة السَّ الُمراِفق في  المطلوبة لدى  المهارات 
َسفرات . 1 وفي  والكتابة،  القراءة  ذلك  في  بما  العبرّية،  اللغَة  الُمرافق  يعرف  أن  يجب 

العربّية. اللغة  - يجب عليه أن يعرف  العربّية  باللغة  تالميذ ناطقين 
باعتداءات . 2 إدانة  وجود  عدم  ذلك  يشمل  جنائّي،  ِسِجلٍّ  بدون  يكون  أن  عليه  يجب 

معّينة  أماكن  في  الجنس  مجرمي  تشغيل  حظر  قانون  أنظمة  )حسب  جنسّية 
لتوفير خدمة لقاصرين لعام 2001، وحسب األنظمة من عام 2003(.

يجب أن يكون عمره ثمانية عشر وما فوق.. 3
يجب أن ُيعّبر عن عالقٍة لطيفٍة تجاه التالميذ وأن يتمّتع بالقدرة على التواصل معهم.. 4
لطات المحلّية والُمّلاك العمل بموجب القانون وبحسب توصيات الوزارة.. 5 ُيطَلب من السُّ

10�5� نويدّيات تأهيلّية

ما هو الحّق؟
مع  بالتعاون  والمراهقين،  األطفال  ِخدمة   - االجتماعّية  والخدمات  الرفاه  العمل،  وزارة 
مشّغلين خارجّيين، ُيشّغل في ساعات ما بعد الظهر نويدّيات تدمُج خصائص عالجّية 

مع نشاطات أوقات فراغ ومجتمع.

تنتشُر هذه األُطر في أنحاء البالد وتوّفر دعًما وإثراًء في ساعات ما بعد الّظهر. الخدمة 
أنواع  وكّل  األوساط  لُمجَمل  ومناسبًة  شاملة  ُتعتبر  اإلطار  هذا  في  توفيرها  يتم  التي 

عمرّية. المقّسمة حسب مجموعات  المميزة  بخصائصها  اإلعاقات 

ا؟ َمن ُيعتبر مستحّقً
أطفال مع إعاقات أعماُرهم بين 21-3 ويدرسون في التعليم الخاّص.

كيف يمكن تحصيل الحّق؟
المحلية. لطة  السُّ الرفاه في  إلى مكتب  التوّجه  يجب 

لمزيد من المعلومات، راجعوا موقع وزارة العمل، الرفاه والخدمات االجتماعّية، 
 www�bit�ly/molsa2 خدمة األطفال والمراهقين: 

 معلومات هاّمة
بتوّسع،  الموضوع  هذا  عن  للمزيد  تأهيلّية.  نويدّيات  إيالن  جمعّية  ُتشّغل 

راجعوا الفصل 16،	"الخدمات التي توّفرها إيالن".
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11�5� مالَءمات في امتحانات البجروت

ما هو الحّق؟
التعبير عن  أجل  الخاّصة من  االحتياجات  التالميذ من ذوي  أمام  ُفرصة متساوّية  إلتاحة 

البجروت. امتحانات  يتم منحهم مالَءمات في  الشخصّية  قدراتهم 

ال َتسري المالَءمات بصورٍة جارفٍة على كّل المواضيع التي ُيختَبرون فيها في امتحانات 
لة  البجروت. ُيحّدد مديرو مجاالت المعرفة في وزارة التربية والتعليم المالَءمات ذات الصِّ

بحسب ما يتم فحصه في امتحان البجروت في كّل موضوع. 

فيما يلي المالَءمات الُمحتَملة في امتحانات البجروت لجميع التالميذ من ذوي االحتياجات 
الخاّص: التعليم  تلقي خدمات  الذين يستحّقون  الخاّصة 

z تمديد الوقت وإمكانّية توسيع إضافة الوقت حتى 50%؛ 

z تجاهل األخطاء اإلمالئّية؛ 

z النسخ؛  

z االمتحان؛  تكبير استمارة أسئلة 

z ورقة معادالت موّسعة في الرياضّيات؛ 

z  كاتب مساعد محايد لحّل امتحان؛ 

z قراءة بصوت عاٍل؛ 

z  في المواضيع  متعدد  الطاقم  بتشاور  ر  ُيقرَّ  - شفهي  امتحان  أو  مالَءم  امتحان   
اللوائي. المدرسة بمشاركة أخصائي في مجال اإلعاقة في مركز الدعم البلدي 

e  مالَءمات خاّصة إلعاقة من نوع الشلل الدماغي أو إعاقة جسدّية-حركّية
شديدة:

z  ُيعّلم ال  للتلميذ،  معروف  طاقم  عضو  حضور  االمتحان  غرفة  في  ُيسَمح  أن  يجب   
موضوع االمتحان، ولكنه يعرف أساليب االتصال البديلة والدعمة التي تّمت مالءمتها 

إعاقة. مع  الُممتَحن  التلميذ  لتناسب 

z  ُنَسخ بعدة  الرسم  تصوير  يمكن  رسم.  إرفاق  يتم  سؤال  كّل  في   - الرياضيات   
الحاجة. عند  وتكبيره 

z  إذا كان التلميذ يستصعب الكتابَة بوسائل تقليدّية )قلم حبر وورقة( ويستصعب 
الكالم، يمكن إتاحة استخدام لوحة مفاتيح افتراضّية أو لوحة مفاتيح تكون مفاتيُحها 

مالَءمًة أو وسيلة إتاحة تكنولوجّية أخرى الَءمها الطاَقم التقني خصوًصا للتلميذ.

z  تمديد الوقت على نحٍو يتجاوز تمديد الوقت العاّم الذي ُيمَنح للتلميذ الذي يحتاج 
الحّمام مما  إلى  الخروج  إلى  يحتاج  أو  زمني  أدوية حسب جدول  أو ألخذ  إطعام  إلى 

والمعالَجة. الُمساِعدة  تدّخل  يستلزم 
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z  لمرّكب بديل  هناك  يكون  أن  يمكن  حاجة،  هناك  كانت  إذا   - اإلنجليزّية  اللغة   
االمتحان الشفهي الذي يعتمد على تسلسل كالمي: تقييم بواسطة عمل كتابي، 

للتلميذ. المطلوبة  الخاّصة  الكتابة  إتاحة  مبادئ  حسب 

ا؟ َمن ُيعتبر مستحّقً
العادي، . 1 التعليم  إطار  في  الخاّص  التعليم  صفوف  في  يتعّلمون  الذين  التالميذ 

والتالميذ الذين يتعّلمون في مدارس التعليم الخاّص بموجب قرار لجنة االستحقاق 
والتوصيف، في كّل أنواع اإلعاقات.

التالميذ من ذوي االحتياجات الخاّصة واإلعاقة الُمنتشرة بشكل متدنٍّ في المجتمع، . 2
تعتبرهم  والذين  االبتدائّية  فوق  المراحل  في  عادّية  صفوف  في  يتعّلمون  الذين 
ُيشَمل  الدمج.  خّطة  يتم شملهم في  ألن  والتوصيف مستحّقين  االستحقاق  لجنة 
شديدة،  جسدّية  وإعاقات  دماغي  شلل  اإلعاقات:  هذه  مع  تالميذ  الفئة  هذه  في 
توّحد، إعاقة ذهنّية تطورّية )تأّخر متوّسط(، اضطرابات نفسّية، متالزمات أو أمراض 

نادرة، مشاكل سمع وصم، مشاكل نظر وعمى.
المستشفى.. 3 تربوّي في  الذين يتعّلمون في إطار  التالميذ 

كيف يمكن تحصيل الحّق؟
مراعاة  مع  للتالميذ  المطلوبة  المالَءمات  المدرسة  المجاالت في  المتعّدد  الطاقم  ُيحّدد 

المستندات: اعتماًدا على هذه  أدائهم  احتياجاتهم ومستوى 
االستحقاق، . 1 منح  لدى  والتوصيف  االستحقاق  لجنة  استخدمتها  مقبولة  مستندات 

بما في ذلك خّطة تربوّية فردّية مفّصلة أو برنامج تعليم شخصي؛
بجروت . 2 امتحانات  إلى  التلميذ  فيها  تقّدم  مواضيع  في  التعّلم  أداء  َيِصف  تقرير 

االختبار  أساليب  في  المالَءمات  حول  توصيات  التقرير  يشمل  نفسها.  السنة  في 
التلميذ. ُتيرها على تحصيل  للتلميذ وشرًحا حول مدى  الضرورّية 

12�5� مالَءمات في معاهد التعليم العالي
5.12.1. مالَءمات شخصّية فردّي

األكاديمي المعهد  مالَءمات في 

ما هو الحّق؟
إتاحة مادة  الدراسة واالمتحانات، بما في ذلك  إتاحة شخصّية في  الحصول على مالَءمة 

المعهد وقوانينه. َيِرد في أنظمة  أكاديمّية، بحسب ما 

مع  والحضور  القرار  اّتخاذ  قبل  اّدعائهم  لتبليغ  مستحّقين  الطالُب  ُيعتبر  كذلك، 
قَبلهم. أخصائي من 
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ا؟ َمن ُيعتبر مستحّقً
في  لة  المخوَّ الهيئة  أقّرت  الذين  ثانوي  فوق  معهد  في  للدراسة  والمرّشحون  التالميذ 
تّم  التي  العاهة  بحسب  المالَءمات  على  للحصول  مستحّقون  أنهم  نفسه  المعهد 

لديهم. تشخصيها 

كيف يمكن تحصيل الحّق؟
إتاحة شخصّية،  الحاجة إلى مالَءمات  يجب إبالغ مركز الدعم في المعهد األكاديمي عن 
تقديم استمارة طلب مالَءمات حسب قوانين المعهد )يمكن طلب مساعدة أيًضا من 
إرفاق  أيًضا  يمكن  اإلعاقة.  وجود  تثبت  التي  المستندات  وإرفاق  االستمارة(  مْلء  خالل 

المعهد. قوانين  المطلوبة، حسب  المسندات  قائمة 

من  وقٍت  أقرب  في  توفيرها،  َر  تقرَّ إذا  المالَءمة،  توفير  األكاديمي  المعهد  على  يجب 
45 يوًما من يوم صدور القرار. موعد صدور القرار على ألّا يتجاوز ذلك 

e إذا تّم رفض طلب الطالب، لديهم الحّق في االستئناف

يوم  يوًما من   15 االستئناف خالل  لجنة  إلى  استئناف  تقديم  الطالب  يجب على  أ.  
بالقرار. تبّلغوا 

ممثلين  أو  لة  الصِّ ذي  القسم  ممثلي  االستئناف  لجنة  تشمل  أن  للطالب  يحّق  ب. 
في  مشابهة  مناصب  أصحاب  أو  الطلبة  عميد  ممثلي  المعهد،  من  آخرين 
االستئناف  لجنة  أعضاء  أحد  يكون  أن  ُيفّضل  الدعم.  مركز  وممثلي  المعهد 

إعاقة. شخًصا مع 

ج.  من حّق الطالب تقديم طلب خطي للجنة للمثول أمامها.

من حّق الطالب الحضور مع شخص من ِقَبلهم. د.  

فترة  للطالب خالل  وُيعطى  ا،  ًرا وخطّيً ُمفسَّ االستئناف  لجنة  قرار  يكون  أن  يجب  ه. 
30 يوًمأ من يوم تقديم االستئناف أقصاها 

5.12.2. مالَءمات من خارج المعهد األكاديمي

ما هو الحّق؟
ر في البرنامج الدراسي الذي يشاركون  إذا كان الطالب يستحّقون مالَءمات لإلتاحة، وتقرَّ
المستطاع،  قدر  المعهد،  على  يكون  المعهد،  مساحة  خارج  أيًضا  ُتجرى  الدراسة  أن 
المالَءمات  عليه  أدِخَلت  الذي  المكان  في  ُتجرى  وأن  مالَءمة  الدراسة  تكون  أن  تأمين 

المطلوبة.
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كيف يمكن تحصيل الحّق؟
ا،  تلقائّيً مستحّقين،  يكونون  الدراسة،  في  مالَءمات  يستحّقون  الطالب  أّن  تبّيَن  إذا 
للتأكد  الدعم  مركز  إبالغ  من  بأس  ال  ولكن  المعهد،  خارج  الدراسة  في  أيًضا  لمالَءمات 

المالَءمات. تلقي  من 

اآلتية  الجسدّية  اإلتاحة  واجَب  األكاديمّية  المعاهد  استيفاء  موعد  تأجيل  تّم   *
أن  يجب  التدريجّية،  البداية  حين  إلى   .2021 نوفمبر  حتى  مواعيد  لعّدة  كاملًة 
المعهد  يستوِف  لم  حال  في  معقول.  بشكٍل  ُمتاًحا  المعاهد  إلى  الدخول  يكون 
إذا كانت إجابته  ا.  إليه خطّيً التوّجه  لة فيما يلي، ُيفّضل  الُمفصَّ الواجبات  األكاديمي 
أو  المعاقين  األشخاص  حقوق  مفّوضّية  إلى  التوّجه  يمكن  معرفة،  عدم  عن  تعّبر 
إلى استشارة قانونّية أخرى )غالًبا العيادة القانونّية لحقوق األشخاص مع إعاقة في 

على مساعدة. للحصول  العبرّية(  الجامعة 

5.12.3. إتاحة الدخول إلى الصفوف
أ. مالَءمة سمعّية

للسّماعات  مستقبالت  وتوفير  للسمع  مساعدة  نظام  تركيب  المعهد  على  يجب 
حسب الحاجة وحسب طلب الطالب في غرف التعّلم، المختبرات، غرف التمّرن والقاعات.

كيف يمكن تحصيل الحّق؟
يجب على الطالب طلب مالَءمات بشكل مسبق لكي يحصلوا عليها. ُيعطى الحّق فقط 
تكبير  وسيلة  ُتستخدم  حيث  للجلوس  مقعد   100 من  أكثر  فيها  التي  األماكن  في 
صوت بانتظام. في حال لم ُتستخدم وسيلة لتكبير الصوت على نحٍو منتظم في تلك 

الغرف، يوّفر المعهد، حسب طلب الطالب، نظاًما لتعزيز السمع الشخصي الالسلكي.

ب. مالَءمة الدرجة الصوتّية

ما هو الحّق؟
اإلسرائيلي  المعايير  نظام  المعيار:  هذا  باستيفاء  ُتلَزم  للقاعات  معّينة  أحجام  هناك 

2004 القسم 1	–	الدرجة الصوتّية في المباني غير السكنّية.

كيف يمكن تحصيل الحّق؟
موّحدة،  وبصورٍة  المعهد،  من  ُيطَلب  طلب.  تقديم  إلى  حاجة  وال  ا  تلقائّيً الحّق  ُيعتبر 
مراعاة  المختلفة، مع  األقسام  الُمتاحة في  المالَءمات  التي تضّم  الصفوف  توزيع  تحديد 

الصفوف. المباني وأحجام  توّزع 

 150 تضّم  قاعات  وفي  جديدة  وقاعات  التعّلم  غرف  في  المعيار  هذا  استيفاء  يكون 
إلى  إضافة  ثابت.  محيطي  تعزيز  نظام  تركيب  فيها  تّم  التي  أو  األقّل  على  مقعًدا 
باستيفاء  ُملزمة  المعهد  في  الموجودْين  التعّلم  حّيز  ومن  الصفوف  من   %10 ذلك، 

المعيار. هذا 
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5.12.4. مالَءمة أماكن الجلوس

ما هو الحّق؟
يتّم تخصيص مكانْي جلوس خاّصْين على األقل في غرفة التعّلم، حسب نظام المعايير 
اإلسرائيلي رقم 1918، القسم 3.2	–	إتاحة البيئة المبنية: داخل المبنى	–	متطّلبات 
تكميلّية الستخدامات عينّية. في مكان جلوس خاّص، يجب تمكين استخدام مسّطح 
أفقي للكتابة لشخص مع إعاقة في التنّقل. كذلك، يتم تأمين مكان جلوس إضافي 

اإلعاقة. مع  الطالب  بجانب  للُمرافق 

كيف يمكن تحصيل الحّق؟
وإذا  الحاجة،  وبحسب  ذلك،  جانب  إلى  طلب.  تقديم  إلى  حاجة  وال  ا  تلقائّيً الحّق  ُيعتبر 
التعّلم  صّف  مقّدمة  في  مكان  إعاقة  مع  شخص  تأمين  يتم  ذلك،  يطلب  الطالب  كان 

وتركيب الفتة في غرفة التعّلم ُتشير إلى ذلك.

5.12.5. إمكانّية إتاحة المناسبات

ما هو الحّق؟
عن  مًعا  مسؤولون  المناسبة،  ومنتجو  مناسبة،  إنتاج  فيه  يتم  الذي  المكان  أصحاب 

المناسبة وإتاحة اإلعالن عنه. إتاحة 

والتفاصيل: القيود 

المحاضرات، المؤتمرات، المسيرات، الطقوس وغيرها المزيد، ُتعتبر جميُعها "ُمناسبات" 
أو  فيلم  عرض  عن  عبارة  وليست  شخًصا،   150 من  أكثر  لحضور  ُمعّدة  كانت  إذا 
مناسبات تدور في أساسها حول عرض موسيقّي. يشمل واجب اإلتاحة، بين أشياء أخرى، 
نظام ُمساعدة سَمع، نسخ صوتي مكتوب، مقاعد ُمالَءمة، طريق ُمتاحة، موقف سيارات 

للمعاقين، خدمات للمعاقين والفتات ُمتاحة للجميع حسب نوع المناسبة وحجمها.

كيف يمكن تحصيل الحّق؟
المكان  أصحاب  على  يسري  الُمتاحة  والالفتات  أعاله  الُمتاحة  المالَءمات  توفير  وجوب 
وعلى منتجي المناسبة. إذا كان الحديث يدور حول مالَءمات ُمتاحة غير ثابتة أو منّظمة 
التقّدم  مثل  معّينة،  حاالت  في  المعلومات.  توفير  منّصة  إلى  التوجه  يجب  مسبًقا، 
بطلب لتوفير ترجمة بلغة اإلشارة، يجب تقديم الطلب قبل وقٍت معقول من المناسبة.

والنشاطات  المناسبات  "متاحّية   ،9�4 البند  راجعوا  الموضوع،  هذا  حول  للمزيد 
الثقافّية".
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5.12.6. متاحّية المبنى العاّمة

ما هو الحّق؟
األكاديمي.  المعهد  أنحاء  في  وُمّتصلة  ُمتاحة  طرق  على  الحصول  الطالب  حّق  من 
المعهد،  إلى  وُمتاح  عاّم  طريق  سفرّيات،  ومحطة  المركبة  وقف  متاحّية  الحّق  يشمل 
ُمتاحة  عاّمة  خدمات  المعهد،  مساحة  في  ُمتاح  عاّم  طريق  المعهد،  إلى  ُمتاح  دخول 

في مساحة المعهد إلى جانب متاحّية في اإلضاءة، األبواب، المصاعد والتوجيه العاّم.

المبنى أ. متاحّية 

ما هو الحّق؟
أماكن  الالفتات،  في  مالَءمات  الممرات،  في  متاحّية  خاّصة:  متاحّيات  توفير  في  الحّق 
توفير  خدمة،  تلقي  النتظار  ُمخّصصة  أماكن  في  إعاقة  مع  األشخاص  ومقاعد  االنتظار 
حول  إرشاد  بواسطة  للمكتبة  متاحّية  توفير  آلّية،  خدمة  لتوفير  للماكنات  متاحّية 
مالئمة  خدمة  وتوفير  كتب  وحمل  إيجاد  في  المساعدة  مساعدة،  وسيلة  استخدام 

الشخص. إلعاقة 

كيف يمكن تحصيل الحّق؟
المتاحّية،  بحّقه في  بالمسِّ  الطالب  إذا شعر  المعهد.  واجٌب يسري على  اإلتاحة  توفير 
ُيطّيب  لم يحصل على جواب  وإذا  المعهد،  المتاحّية في  إلى مرّكزي  التوّجه  يستطيع 
أو لتلقي  اإلعاقة  إلى مفوضّية مساواة حقوق األشخاص ذوي  التوّجه  الخاطر، يستطيع 

قانونّية. استشارة 

المعهد المكان غير مبنى  ب. متاحّية 

ما هو الحّق؟
يسري الحّق في المتاحّية، أيًضا، على األماكن غير مبنى معهد التعليم: مدخل مّتصل 
مناسبات  حديقة  مع  مّتصلة  متاحّية  عاّمة،  حديقة  في  الحدث  لمركز  األقل  على  واحد 
وملعب رياضة، متاحّية لألثاث والَمرافق على طول الطريق الخارجّية، متاحّية للمساحات 
العشبّية وزوايا الجلوس في المعهد الذي ُيعّلم أكثر من 150 طالًبا، ومتاحّية لمكان 

المكان. الُمجريات في  ُتتيح إمكانّية مشاهدات  التي  العرض 

كيف يمكن تحصيل الحّق؟
المتاحّية،  بحّقه في  بالمسِّ  الطالب  إذا شعر  المعهد.  واجٌب يسري على  اإلتاحة  توفير 
ُيطّيب  لم يحصل على جواب  وإذا  المعهد،  المتاحّية في  إلى مرّكزي  التوّجه  يستطيع 
أو لتلقي  اإلعاقة  إلى مفوضّية مساواة حقوق األشخاص ذوي  التوّجه  الخاطر، يستطيع 

قانونّية. استشارة 
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 معلومات هاّمة 
الهواء . 1 في  فيه  ُتعَرض  مبنى،  غير  أّنه	"مكان  على  عرض"	 ف	"مكان  ُيعرَّ

الطلق أغراض أو أحداث من مجال الفنون".
الُمتاحة . 2 الدخول  طريق  بين  االرتفاع  فرق  العشبّية:  المساحات  متاحّية 

والمساحة العشبّية ال يتجاوز 2 سم. 

5.12.7. متاحّية خدمات اإلنترنت والتطبيقات

ما هو الحّق؟
يتعّين  ُمتاحة.  التحتّية  وُبناها  األكاديمي  المعهد  في  اإلنترنت  خدمات  تكون  أن  يجب 
على المعهد جعل موقعه متاًحا حسب معيار متاحّية المضامين في اإلنترنت. يجب أن 
تكون المستندات التي تّم رفعها إلى الموقع أو تطبيق المعهد ُمتاحًة حسب تعليمات 
ُمتاحًة  تكون  أن  يجب  المعهد  يوّفرها  التي  التطبيقات  أّن  اإلنترنت، كما  متاحّية  معيار 
دون  ثالٌث  طرٌف  المضاميَن  أنشأ  إذا  حتى  المعايير.  لُسلطة  لة  الصِّ ذي  المعيار  حسب 

ترتيٍب من المعهد، من حّق الطالب أن يقيم المعهُد فيها بنية تحتّية ُمتاحة.

كيف يمكن تحصيل الحّق؟
المتاحّية،  في  بحّقه  بالمسِّ  الطالب  شعر  إذا  المعهد.  على  يسري  واجٌب  اإلتاحة  توفير 
ُيطّيب  على جواب  يحصل  لم  وإذا  المعهد،  في  المتاحّية  مرّكزي  إلى  التوّجه  يستطيع 
لتلقي  أو  اإلعاقة  األشخاص ذوي  إلى مفوضّية مساواة حقوق  التوّجه  الخاطر، يستطيع 

قانونّية. استشارة 

5.12.8. متفّرقات

ما هي الحقوق؟
التعليم: الطالب في معهد  للتسهيل على  صة  هناك متاحّيات فردّية ُمخصَّ

الطالب أ.  جميع  إلى  ُترَسل  التي  المعلومات   - المعلومات  لمتاحّية  مالَءمات 
تضمن  بصورٍة  ُمسَبق،  بطلٍب  ُترَسل  فردّي،  بشكٍل  ُترَسل  التي  والمعلومات 

الخدمة. وتلقي  المعلومات  متاحّية 
منصة ُمتاحة لتوفير المعلومات - يشمل ذلك الطريق نحو المنّصة والمعلومات ب. 

الصادرة عنها. يجب أن تضّم المنّصة نظاَم ُمساعدِة سَمع يكون ُمرّكًبا فيها.

 معلومات هاّمة 
ُمتاحة،  بصورٍة  المعلومات  لمْلء  خانات  إنشاء  الُمتاحة  التحتّية  البنية  تشمل 

مثل خانة وصف للصَور.
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استمارٍة ج.  مْلء  تشترط  خدمة  على  حصلت  إذا   - االستمارات  مْلء  في  مساَعدة 
الحاجة وحسب طلبهم. بخّط يدوّي، يحّق للطالب تلقي مساعدة عند 

اآلتية د.  المالءمات  للطالب طلب  يحّق  الجولُة مالَءمًة،  - حتى تكون  متاحّية للجوالت 
اللغة  استخدام  ُمالَءمة،  سفرّيات  صوتي،  وصف  للسمع،  مساعدة  نظام  مسبًقا: 
الجولة.  في  متوّقع  هو  عّما  مسبق  شرح  وتوفير  اإلعاقة  يالئمان  الذْين  واألسلوب 
إمكانّية  لهم  ُيتيح  أن  المعهد  على  يجب  مراِفقين،  الطالب  مع  كان  إذا  كذلك، 

الجولة. المشاركة في 

كيف يمكن تحصيل الحّق؟
لة، وعند الحاجة، يمكن التوّجه إلى مركز الدعم  يجب التوّجه إلى المسؤولين ذوي الصِّ

المعهد.  في 

5.12.9. مساعدة اقتصادّية من مؤسسة التأمين الوطني أثناء 
الدراسة

ما هو الحّق؟
أثناء الدراسة في عدة مجاالت، منها المجاالت  التأمين الوطنّي  مساعدة اقتصادّية من 

اآلتية )اعتماًدا على تقديم طلب وقرار موّظف إعادة التأهيل(:
z قسط تعليم كامل أو جزئي؛

z تمويل دروس مساعدة لتغطية الفجوات في الدراسة؛

z تعّلم؛ أجهزة  تمويل 

z  ،الكفيفين الطالب  فوق،  وما  إعاقة   %65 لديهم  الذين  للطالب  تربوي  توجيه 
الدراسة؛ في  عاهات  لديهم  والذين  النفسّيين  المصابين 

z  لديهم طالب  استيعاب  أو  مكتوب  نص  إلى  الصوتّيات  ونسخ  عاٍل  بصوٍت  قراءة 
65% إعاقة وما فوق وللطالب الكفيفين؛

z  أو الصّم  للطالب  مكتوب  نص  إلى  الصوتّيات  وتحويل  اإلشارة  لغة  إلى  الترجمة 
سمع؛ مشاكل  لديهم  الذين 

z السفرّيات؛ من  مالي  استرداد 

z  على األسبوع  في  أيام  ثالثة  يتعّلمون  الذين  للطالب  الشّقة  قسط  في  مساعدة 
األقل إلى معهد تعليم يبعد أكثر من 40 كلم من مكان سكنهم.

ا؟ َمن ُيعتبر مستحّقً
الطالب المستحّقون إلعادة تأهيل مهني حسب البند 203 من قانون التأمين الوطني.
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كيف يمكن تحصيل الحّق؟
يجب تقديم طلب لمؤسسة التأمين الوطني. إذا كان الحديث يدور عن دروس مساعدة، 

التوّجه إلى مركز الدعم لتلقي تقييم لالحتياجات، وإرفاق ذلك مع الطلب. يجب 

وأيًضا  المهني"،  التأهيل  "إعادة   ،2�6 البند  راجعوا  الموضوع،  هذا  حول  للمزيد 
بقسم  التنسيب  في  والمساعدة  المهنّي  التأهيل  إعادة  "خدمات   6�7 البند 

الوطني". التأمين  التأهيل في مؤسسة  إعادة 

 معلومات هاّمة 
في كّل عام، توّفر جمعية إيالن ِمَنًحا للطالب ذوي اإلعاقة حسب شروط صندوق 
الُمساعدة  "ِمَنح   ،16�7 البند  راجعوا  الموضوع،  هذا  حول  للمزيد  الِمَنح. 

العالي". التعليم  للدراسة في معاهد 

13�5� برامج للترويح عن النفس في المجتمع بمسؤولّية 
وزارة العمل، الرفاه والخدمات االجتماعّية

5.13.1. أماكن قضاء ُعطلة لمساعدة العائلة وأماكن قضاء 
ُعطلة صيفّية

ما هو الحّق؟
ُتعتبر  اإلجازات.  وخالل  األسبوع  نهاية  في  خصوًصا  ُعطلة،  لقضاء  أماكن  إلى  الخروج 
يتكون  نوم.  مع  اإلقامة  النفس تشمل  عن  للترويح  أساسها، خدمًة  في  الخدمة،  هذه 
استجمام  ونشاطات  تربوّية  نشاطات  ُتجرى  حيث  داخلّية  مدرسة  نمط  على  العطلة 

النفس. وترويح عن 

ا؟ َمن ُيعتبر مستحّقً
األشخاص مع إعاقة الذين يسكنون في منزلهم، من جميع األعمار، ولكن في األساس 

والمراهقون. اليافعون 

كيف يمكن تحصيل الحّق؟
المحلّية. لطة  السُّ الرفاه في  إلى مكتب  التوّجه  يجب 
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 معلومات هاّمة 
ُتفّعل جمعية إيالن مخّيمات صيفّية، محطات صيفّية ورحالت استجمام؛ للمزيد 
حول هذا الموضوع راجعوا البند 4�16، "محطات صيفّية ورحالت استجمام".

لمزيد من المعلومات، راجعوا موقع وزارة العمل، الرفاه والخدمات االجتماعّية، 
 www�bit�ly/molsa2 خدمة األطفال والمراهقين: 

5.13.2. مخّيمات صيفّية نهارّية

ما هو الحّق؟
في  ُمرّكزًة،  النفس  عن  الترويح  خدمة  تكون  الُعطل.  خالل  صيفّية  مخّيمات  تفعيل 

األساس، خالل ُعطلة الصيف بدون نوم.

المخّيمات الصيفّية "هكااله"، حسب تعريفها وزارة الرفاه، العمل والخدمات االجتماعّية، 
التي تضّم عائالت في أنحاء البالد تستضيف أطفاًلا ومراهقين مع إعاقة.

تلّبي العائالت احتياجاتهم وتدمجهم في عائالتهم لهدف الترويح عن األهل والتخفيف 
عنهم أو لتوفير خدمة في حاالت وجود أزمات عائلّية أو شخصّية.

ا؟ َمن ُيعتبر مستحّقً
أشخاص مع إعاقات أعمارهم 21 وما دون ويعيشون في منزلهم.

كيف يمكن تحصيل الحّق؟
المحلّية. لطة  السُّ الرفاه في  إلى مكتب  التوّجه  يجب 

لمزيد من المعلومات، راجعوا موقع وزارة العمل، الرفاه والخدمات االجتماعّية، 
 www�bit�ly/molsa2 خدمة األطفال والمراهقين: 

5.13.3. برامج إضافّية
الرفاه والخدمات االجتماعّية برامج إضافّية مثل: ُتفّعل وزارة العمل، 

برامج لفترة ما بعد الظهر لألطفال مع إعاقة الذين تم دمجهم في مدرسة عادية . 1
بلقاء عالجي ضمن مجموعات مساوية لهم؛

الشبيبة . 2 حركات  شبكة  ضمن  إعاقة  مع  األطفال  تدمُج  شبيبة  حركة  ضمن  دمج 
البالد؛ الفّعالة في 

المراهقين . 3 يدمج  اجتماعي  نشاط  	– "رعيم"	 برنامج   – للشباب  اجتماعّية  نواٍد 
اجتماعّية ومراكز جماهيرّية؛ نواٍد  في 
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الشخصّية . 4 الحياة  مجاالت  في  دعم  	– حاضنون، موّجهون ومعالجون شخصّيون	
الشخصي  األمن  تطوير  واالجتماعّية،  األدائّية  االستقاللّية  للتطوير  أدوات  منح  مثل 
الحاضنين  مع  شخصّية  عالقة  بواسطة  وشخصّية  اجتماعّية  مهارات  وتطوير 

اجتماعّي. عامٍل  بتوجيه  العاملين 
للعائالت:. 5 خدمات داعمة 

الشبيبة. 6 مراكز 

االجتماعّية. 7 الرفاه والخدمات  العمل،  لوزارة  تابع  برنامج  ُمتاح":  "مجتَمع 
يعمل  االجتماعّية  والخدمات  الرفاه  العمل،  لوزارة  تابع  برنامج  هو  ُمتاح"	 "مجتمع 
مع  ألشخاص  المحلي  التنظيم  على  البرنامج  يرتكز  تقريًبا.  محلّية  ُسلطة  في 30 
تعزيز  أجل  من  المجتمع  في  المجال  من  أشخاص  بمرافقة  يعملون  الذين  إعاقة 
الكامل  االندماج  تعزيز  أجل  ومن  والخدماتّية(  االجتماعّية  )الجسدّية،  المتاحّية 

ألشخاص مع إعاقة في المجتمع من خالل التركيز حول أربع مجاالت عمل:

الرفاه  العمل،  لوزارة  التابع  اإلنترنت  موقع  راجعوا  المعلومات،  من  لمزيد 
 www�bit�ly/molsa2 االجتماعّية:  والخدمات 

مع أ.  وللوالدْين  إعاقة  مع  ولألشخاص  لألطفال  للعائالت،  داعمة  خدمات  تطوير 
إعاقة؛

"خدمة ب.  )تجريبي(  محاوالت  برنامج  يشمل  للعائلة،  استكمال  خدمة  تفعيل 
للعائلة" في سّت مساحات جغرافّية؛ لوائّية  استكمال 

تطوير برامج إطار للعائلة واألطفال في خطر؛ج. 
تفعيل برنامج إلرشاد األهل مع إعاقة وأهل ألطفال مع إعاقة؛د. 
– تدّخل مبكر.ه.  تفعيل برامج لوائّية "الخطوات األولى" 

أعمارهم 21-15.أ.  الذين  إعاقة  مع  المراهقين  المستهدفة:  المجموعة 
نحو ب.  الشخص  لقيادة  حياتّية،  مهارات  إلكساب  الخدمة  تصميم  تّم  الخدمة: 

يتم  وظيفّية.  تجربة  ولتمكين  اتصال  مهارات  لتحسين  أدائّية،  استقاللّية 
مع  الشبيبة  يدمج  منها  قسٌم  الظهر.  بعد  ساعات  في  المراكز  تفعيل 

برامج المجتمع وُتستعَمل كجزٍء من مجموعة  مجموعات شبيبة أخرى في 

شرح وزيادة االنتباه؛أ. 
المتاحّية؛ب.  تعزيز 
لحاالت طوارئ؛ج.  التجّهز 
االندماج في نشاطات الترويح عن النفس.د. 



مجّلد حقوق األطفال والبالغين ذوي اإلعاقة الجسدّية
األشخاص  حقوق  مساواة  مفوضّية  مع  بالتعاون  )ج.م.(  الُمصابين  لألطفال  إسرائيلّية  رابطة   - إيالن 
العبرّية الجامعة  المحدودّية،  ذوي  األشخاص  لحقوق  القانونّية  العيادة  العدل،  وزارة  اإلعاقة،  ذوي 

التشغيل
الفصل 6
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6� التشغيل
في  تعريفها  حسب  إعاقة  لديه  الذي  للشخص  ُتمَنح  القسم  هذا  في  الواردة  الحقوق 
عاهة  مع  التعريف شخًصا  اإلعاقة. يشمل  ذوي  لألشخاص  الحقوق  في  المساواة  قانون 
أداء  يكون  بحيث  مؤّقتة،  أو  دائمة  اإلدراكّية،  ذلك  في  بما  ذهنّية  أو  نفسّية  جسدّية، 
المجاالت  من  أكثر  أو  واحد  مجال  في  أساسّية  إعاقة  كْونها  بسبب  محدوًدا  الشخص 

الحياة. األساسّية في 

1�6� الحقوق في مكان العمل ألهل لديهم أطفال مع 
إعاقة

ما هو الحّق؟
أهل أو أوصياء شخٍص مع إعاقة دائمة مخّولون للتغّيب عن عملهم حتى 18 يوًما في 
السنة من أجل توفير مساعدة شخصّية ألطفالهم. إذا كانت هذه المساعدة تستلزم 
الخاّصة  المرض  أّيام  حساب  على  التغّيب  يكون  عملهم،  مكان  من  العاملين  تغّيب 

أيام إجازتهم، حسب اختيارهم(. )أو على حساب  بالعاملين 

عادية(  إجازة  رسوم  دفع  )أو  مرضّية  إجازة  رسوم  تلقي  للعاملين  يحّق  التغّيب،  أثناء 
بنسبة 100% من رابتهم ابتداًء من اليوم األّول لتغّيبهم.

تقديم  لهدف  سنوّيًا  ساعة   52 حتى  عملهم  عن  التغّيب  للعاملين  يحّق  كذلك، 
مساعدة شخصّية ألطفالهم، دون خصم من راتبهم. يكون هذا التغّيب على حساب 
العاملون  تغّيب  إذا  العاملين.  من  إجازات  أو  مرضّية  أيام  خصم  بدون  أي  لين،  الُمشغِّ
تحصيلها  تّم  التي  المرضّية  أيام  حّصة  من  الخصم  يتم  العمل،  يوم  من  لجزٍء  فقط 
فقط من ذلك الجزء من اليوم وليس من اليوم كّله. يحّق للعاملين في وظيفة جزئّية 

وظيفتهم. لنسبة  نسبي  بشكل  حسابها  سيتم  التي  التغّيب  ساعات  عدد  تحديد 

يوَم   36 مجموعه  )ما  السنة  في  ا  إضافّيً يوًما   18 حتى  التغّيب  العاملون  يستحّق 
مجموعه  )ما  إضافّية  ساعة   52 وحتى  اإلجازات  أو  المرضّية  أيام  حساب  على  تغّيب( 
104 ساعات في السنة( دون أّي خصم من راتبهم في كّل واحدة من الحاالت اآلتية:

من . 1 عمله/ا  عن  يتغّيب/تتغّيب  لم  المستقّل/ة(  أو  )الموّظف/ة  العامل/ة  زوج/ة 
أجل مرافقة ومراقبة شخص مع إعاقة.

العامل/ة هو/هي والد/ة مستقّل/ة )والد/ة من غير شريك/ة(.. 2
الحصرّية للعامل/ة.  . 3 الرعاية  إعاقة موجود ضمن  الشخص مع 

 معلومات هاّمة 
أيًضا  يتناول  إنما  إعاقة  مع  قاصر  طفل  والد/ة  خاّص،  بشكل  يتناول،  ال  الحّق 
أبناَء العاملين بصرف النظر عن سّنهم، يشمل ذلك الشخص البالغ مع إعاقة.

https://www.kolzchut.org.il/he/%25D7%2590%25D7%25A4%25D7%2595%25D7%2598%25D7%25A8%25D7%2595%25D7%25A4%25D7%2595%25D7%25A1
https://www.kolzchut.org.il/he/%25D7%2599%25D7%259E%25D7%2599_%25D7%259E%25D7%2597%25D7%259C%25D7%2594
https://www.kolzchut.org.il/he/%25D7%2597%25D7%2595%25D7%25A4%25D7%25A9%25D7%2594_%25D7%25A9%25D7%25A0%25D7%25AA%25D7%2599%25D7%25AA
https://www.kolzchut.org.il/he/%25D7%2594%25D7%2595%25D7%25A8%25D7%2594_%25D7%25A2%25D7%25A6%25D7%259E%25D7%2590%25D7%2599_%28%25D7%2594%25D7%2595%25D7%25A8%25D7%2594_%25D7%2599%25D7%2597%25D7%2599%25D7%2593%29
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الحصول  يستحّقون  إعاقة  مع  أطفال  لديهم  الذين  العاملون  ذلك،  إلى  باإلضافة 
البند  راجعة  الموضوع،  هذا  حول  للمزيد  الطوارئ.  حالة  في  معّينة  حقوق  على 

1�11، "التغّيب من مكان العمل في حالة الطوارئ".

ا؟ َمن ُيعتبر مستحّقً
في . 1 أساسيٍّ  بشكٍل  إداءه  ُتعيُق  سّن،  كّل  في  دائمة  إعاقة  لديه  لشخص  والدان 

مجال واحد أو أكثر من المجاالت األساسّية في الحياة.
إليه . 2 الُمشار  تعريفها  )حسب  دائمة  إعاقة  لديه  لشخص  حاضنة  عائلة  في  والدان 

لديه  الذي  للشخص  المتبّنيان  أو  البيولوجّيان  الوالدان  يكون  أن  بشرط  سابًقا(، 
إعاقة لم يستوفوا هذا الحّق سابًقا؛

عدم . 3 بشرط  أعاله،  إليه  الُمشار  تعريفها  دائمة، حسب  إعاقة  لديه  أوصياء لشخص 
وجود شخص آخر ُيعالج الشخص الذي لديه إعاقة وليس هناك وصّي آخر استغّل 

التغّيب. حّق 

 معلومات هاّمة 
مفوضّية  موقف  فإن  لذا/  العمل.  مكان  في  األهل  حقوق  القانون  يتناول 
أّن استحقاَق األوصياء يكون  الحقوق لألشخاص ذوي اإلعاقة هو  المساواة في 
مثل  أبوية،  عالقة  األطفال  وبين  بينهم  الذين  لألوصياء  بالنسبة  فقط  سارًيا 
الوالد/ة  زوج  أو  الحاضن/ة  الوالد/ة  المراهقين،  واألبناء  البيولوجّيين  األهل 
البيولوجّي/ة الذين حصلوا على مكانة وصّي، دون أن يكون سارًيا على وصّي 
يزال  ال  أهلهم.  أوصياء على  إلى مكانة  ترقيتهم  تّمت  أو أطفال  أخ  آخر، مثل 

المحاكم. الموضوع متداوًلا في 

كيف يمكن تحصيل الحّق؟
لديهم  الذي  لألطفال  مساعدة  تقديم  لهدف  العمل  مكان  عن  التغّيب  استحقاق 
مثل  ليس  وهو  لين،  المشغِّ من  مسبقة  مصادقة  على  الحصول  تستلزم  ال  إعاقة 
لهدف  مسبًقا  التغّيب  عن  اإلبالغ  اإلمكان  في  كان  إذا  النفس.  عن  للترويح  التغّيب 
تقديم مساعدة شخصّية، فيجب فعل ذلك، وإن لم يكن ذلك ممكًنا، يجب اإلبالغ في 

أقرب فرصة، كما هو الحال في كّل تغّيب ناتج عن مرض.

بأّن  ُتفيد  طبّية  بمصادقة  ل  الُمشغِّ تزويد  العامل  على  يجب  الحقوق،  تلّقي  أجل  من 
من  تصريح  جانب  إلى  شخصّية،  مساعدة  إلى  ويحتاج  إعاقة  مع  شخص  هو  الطفل 
اإلضافّية  ساعة   52 والـ اإلضافّية  يوًما   18 الـ استغالل  أجل  من  التغّيب.  بشأن  الوالد/ة 
بشأن  تصريح  اآلتية:  التصريحات  من  واحدة  إرفاق  العاملين  على  يجب  السّن’،  في 
موجود  اإلعاقة  مع  الشخص  بأّن  تصريح  لوحده/ا(؛  )والد/ة  مستقّلين  أهًلا  كونهم 
التغّيب  في  حّقه  يستغل/تستغل  لم  الزوج/ة  بأّن  تصريح  الحصرّية؛  رعايتهم  ضمن 

اإلعاقة. مع  للشخص  معالجة  تقديم  لهدف 
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 معلومات هاّمة 
ال يوجد استحقاق عندما تكون اإلعاقة غير دائمة، أي من المتوّقع أن تزول . 1

خالل 60 يوًما من موعد ظهورها وليس من المتوّقع أن تعود. مع ذلك، 
أعقاب  في  للتغّيب  ممكًنا  االستحقاق  يكون  قد  النوع،  هذا  من  حالة  في 

مرض طفل، كما هو الحال مع كّل والد/ة آخر/أخرى.
أثناء . 2 في  عملهم  عن  تغّيبون  عاملين  إقالة  لين  الُمشغِّ على  ُيمَنع 

الفترة التي ُهم مستحّقون فيها لتلقي رسوم مرض. كذلك، ُيمَنع على 
لين إقالة عاملين بسبب كْونهم والدين لشخص لديه إعاقة، فإّن  الُمشغِّ

حاالت إقالة من هذا النوع ُتعتبر تمييًزا محظوًرا.
األهل . 3 المثال،  سبيل  )على  أطفالهم  بعدد  مشروط  غير  األهل  استحقاق 

الذين لديهم طفلْين مع إعاقة ال ُيعتبران مستحّقْين للتغّيب ضعف عدد 
األيام أو الساعات في مقابل األهل الذين لديهما طفل واحد مع إعاقة(. 

الرفاه  العمل،  لوزارة  التابع  اإلنترنت  موقع  راجعوا  المعلومات،  من  لمزيد 
 www�bit�ly/molsa2 االجتماعّية:  والخدمات 

2�6� َمنع التمييز في تشغيل أشخاص لديهم إعاقة
ما هو الحّق؟

أيٍّ من مراحل  العمل وفي  إعاقة في  التمييز ضّد أشخاص لديهم  ل  الُمشغِّ ُيمَنع على 
التدريب،  الترقية،  التشغيل،  شروط  القبول،  فحص  إجراءات  ذلك  يشمل  التشغيل، 
مالَءمات  توفير  عدم  العمل.  من  باالستقالة  المتعّلقة  والدفعات  المكافآت  اإلقالة، 
ذلك  تفصيُل  يرُد  )كما  تمييًزا  ُيعتبر  تشغيله  تمكين  أجل  من  إليها  بحاجة  لشخص 

4�6، "مالَءمات في مكان العمل لألشخاص ذوي اإلعاقة"(. في البند 

بتنفيذ  له  تسمح  ال  اإلعاقة  كانت  إذا  إال  إعاقته  بسبب  للعمل  شخص  رفض  ُيمَنع 
التمييز  منع  يسري  المالَءمات.  إجراء  بعد  حتى  بالوظيفة  خاّصة  أساسّية  متطّلبات 

والخاّص. العاّم  الوسطْين  في 

كيف يمكن تحصيل الحّق؟
لين  إذا كان الُمرّشح للعمل يشعر بأّن سلوك األشخاص الذين يجرون المقابلة أو الُمشغِّ
ُيشّكل تمييًزا على أساس إعاقة، يمكن توضيح واجبات الُمشّغلين لهم. يمكن كذلك 
أو  التشغيل  مسؤولي  المساواة،  رؤساء  مثل  العمل،  مكان  في  داخلي  طرف  إشراك 
هيئة  إشراك  يمكن  كذلك،  النوع.  هذا  من  مناصب  هناك  كانت  إذا  التشغيل،  رؤساء 
إلى  التوّجه  يمكن  سلوكهم،  المشّغلون  يغّير  لم  إذا  موجودة.  كانت  إذا  تأهيلّية، 
مفّوضّية المساواة في الحقوق لألشخاص ذوي اإلعاقة أو تلقي استشارة قانونّية أخرى.
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 معلومات هاّمة 
e  في كان  َمن  كّل  على  َيسري  المطلوبة  التغييرات  في  التمييز  منع 

أسرة  أفراد  وعلى  إعاقة  مع  شخًصا  اعُتِبَر  أو  إعاقة  مع  شخًصا  الماضي 
هم  الخصوص،  هذا  في  العائلة،  أفراد  إعاقة.  لديه  بشخص  يعتنون 
أو  األخ  االبن/ة،  زوج/ة  الوالد/ة،  زوج/ة  حتى  االبن/ة.  أو  الوالد/ة  الزوج/ة، 
األخت أو أزواجهم/زوجاتهم، الجد، الجدة، الحفيد، الحفيدة ُيعتَبرون أفراد 
عائلة في هذا الخصوص، بشرط أن يكون أساس إعالة الشخص مع إعاقة 

من ضمن مسؤولّيتهم.

e  الَمَس بالحقوق على أساس إعاقة الحّق في تقديم شكوى بخصوص 
التشغيل محدوٌد لثالث سنوات. في 

3�6� َمنع التمييز في تشغيل أشخاص لديهم إعاقة
له لديه 25 عامًلا على األقل ُملَزم بالعمل على دمج أشخاص مع إعاقة في  كّل ُمشغِّ
لون منح أولوّية لألشخاص ذوي اإلعاقة في قبولهم  مكان العمل. لذا، يستطيع المشغِّ
األساسّية  المتطّلبات  يستوفي  اإلعاقة  مع  الشخص  كان  طالما  ترقيتهم  أو  للعمل 

للوظيفة.

التزاٍم ُمشّدد في هذا السياق. لين إلى  يخضع بعض المشغِّ

6.3.1. وجوب تمثيل منتسب في هيئات خاّصة

ما هو الحّق؟
لين الخاّصين الذين لديهم أكثر من 100 عامل العمل على االلتزام  يجب على الُمشغِّ
بهدف التمثيل المناسب بحيث يكون 3% على األقل من العاملين أشخاًصا مع إعاقة. 
العالمين  تشغيل  على  يعمل  تشغيل  مسؤول  بتعيين  المشّغلون  ُيلزم  كذلك، 

الذين لديهم إعاقة ودمجهم في مكان العمل.

كيف يمكن تحصيل الحّق؟
مخالفة  إلى  اإلشارة  ذلك،  مع  لين.  الُمشغِّ عاتق  على  ُملقى  واجب  حول  الحديث  يدور 
العمل  مكان  في  التمييز  بشأن  االّدعاءات  ُيعّزز  أن  شأنه  من  المناسب  التمثيل  وجوب 

على أساس إعاقة، حيث يشمل ذلك اّدعاءات تمييز في القبول للعمل ومنح ترقيات.
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6.3.2. وجوب تمثيل مناسب في هيئات عاّمة

ما هو الحّق؟
هيئة عاّمة توّظف أكثر من 25 عامًلا ُملَزمة بتعيين رئيس تشغيل عمله استالم . 1

على  العمل  المناسب،  التمثيل  موضوع  في  لين  والُمشغِّ العاملين  توّجهات 
بين  وتطبيقها  بذلك  تتعّلق  معلومات  ومعرفة  المناسب  للتمثيل  االنتباه  تعزيز 
بشأن  الُمشّغلين  التزام  بشأن  وتوجيه  استشارة  وتوفير  والعاملين،  الرؤساء 

إعاقة. مع  أشخاص  تشغيل 
الُمشّغلون العاّمون الكبار )الذين لديهم 100 عامل وأكثر( ملَزمون بالعمل على . 2

لديهم  العاملين  من  األقّل  على  يكون %5  بحيث  المناسب  التمثل  هدف  تحقيق 
أشخاٌص مع إعاقة جدّية.

كيف يمكن تحصيل الحّق؟
مخالفة  إلى  اإلشارة  ذلك،  مع  لين.  الُمشغِّ عاتق  على  ُملقى  واجب  حول  الحديث  يدور 
العمل  مكان  في  التمييز  بشأن  االّدعاءات  ُيعّزز  أن  شأنه  من  المناسب  التمثيل  وجوب 
ترقيات.  للعمل ومنح  القبول  تمييز في  اّدعاءات  ذلك  إعاقة، حيث يشمل  أساس  على 
األقل،  على  عاًما   25 ُتشّغل  عاّمة  هيئة  حول  الحديث  يدور  عندما  ذلك،  إلى  باإلضافة 
التوّجه  يمكن  كذلك،  تشغيل.  رئيس  بتعيين  لين  الُمشغِّ إلى  بطلب  التوّجه  يمكن 

إلى مفوضّية المساواة في الحقوق لألشخاص ذوي اإلعاقة.

ا؟ َمن ُيعتبر مستحّقً
العاّمة(: الهيئات  المتعّلق بتمثيل مناسب في  )التعريف  إعاقة جدّية  شخص مع 

وزارة . 1 الوطني،  التأمين  في  األقل  على   %40 بـ إعاقته  نسبة  تحّددت  شخص  كّل 
األمن، ُسلطة الضرائب أو وزارة الصّحة.

وزارة . 2 الوطني،  التأمين  في  األقل  على   %20 بـ إعاقته  نسبة  تحّددت  شخص  كّل 
ا  مستحّقً ُيعتبر  شخص  كّل  إلى  إضافة  الصّحة،  وزارة  أو  الضرائب  ُسلطة  األمن، 
إلعادة تأهيل وظيفي من مؤسسة التأمين الوطني أو وزارة األمن أو كّل شخص 

شارك في خطة تشغيل أشخاص مع إعاقة من قَبل وزارة االقتصاد والصناعة
كّل شخص تم االعتراف بأنه مستحقٌّ لتلقي حّد أدنى من األجور على نحٍو مالَءم . 3

بموجب البند 17 من قانون الحّد األدنى من األجور لعام 1987.
كّل شخص يحظى باعتراف وزارة العمل، الرفاه والخدمات االجتماعّية بأنه يستحّق . 4

إعاقته. بسبب  الرفاه  خدمات  تلّقي 
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4�6� مالَءمات في مكان العمل لألشخاص ذوي اإلعاقة
6.4.1. وجوب مالَءمة مكان العمل وظروفه لشخص من ذوي 

اإلعاقة

ما هو الحّق؟
اإلعاقة  ذوي  للعاملين  العمل  وظروف  العمل  مكان  مالَءمة  لين  الُمشغِّ على  يجب 
لتمكينهم من أداء وظيفتهم على أكمل وجه. يمكن أن تكون المالَءمات، مثًلا، مالَءمة 
مكان العمل، المعّدات التي فيه، مالَءمات جسدّية، متطّلبات الوظيفة، ساعات العمل، 
قد  والمزيد.  اإلدارّية  العمل  إجراءات  والتوجيه،  التدريب  للعمل،  القبول  فحص  إجراءات 

تكون هناك مالَءمات أخرى.

كيف يمكن تحصيل الحّق؟
الذين  العاملين  على  يجب  لين.  الُمشغِّ عاتق  على  ُملقاة  المالَءمات  تنفيذ  مسؤولّية 
ليهم  لديهم إعاقة ويحتاجون مالَءماٍت ومعنّيون بالحصول عليها أن يتوّجهوا إلى ُمشغِّ
العاملون بطَلب  المالَءمة المطلوبة غير واضحة، يتوّجه  بطلٍب لتلقيها. في حال كانت 
الحصول على رأي من طبيب وظيفي أو من هيئة مختّصة في مجال اإلعاقة. من المهّم 
لين وللعاملين فهَم  أن ُيطَلب من الهيئة التي تمنح رأًيا تقديم تفاصيل ُتتيح للمشغِّ

نحٍو عملّي. المطلوبة على  المالَءمة  تنفيذ  كيفّية 

6.4.2. مساعدة في تمويل مالَءمات في مكان العمل وظروفه 
بالنسبة لشخص مع إعاقة

ما هو الحّق؟
تشمل  اإلعاقة.  ذوي  للعاملين  العمل  بيئة  في  المالَءمة  تمويل  في  الدولة  تشارك 
والذين  ا(  محمّيً معمًلا  ليسوا  )الذين  الخاّصين  لين  المشغِّ المستحّقين  مجموعة 
الذي  المشّغلين  عن  عدا  األقل،  على  وظيفة  ُثلث  بنسبة  إعاقة  مع  شخًصا  ُيشّغلون 
تقّدمه  التي  المشاركة  مبلغ  شهًرا.   12 عن  تقّل  محدودة  لفترة  عاملين  ُيشّغلون 

ونسبًة إلجمالي عدد العاملين. المالَءمة  بنوع  يتعّلق  المالَءمات  تمويل  في  الدولة 

 معلومات هاّمة 
بشكل  اإلعاقة  طبيعة  بكشف  ُملَزمين  غير  إعاقة  لديهم  الذين  األشخاص 
بذلك،  القيام  منهم  ُطلَب  إذا  ولكن  المالَءمة،  استحقاق  أجل  من  دقيق 
المالَءمة  رأٍي بشأن طبيعة  إلى طبيٍب وظيفّي للحصول على  التوّجه  عليهم 

المطلوبة، كما ورَد سابًقا.
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كيف يمكن تحصيل الحّق؟
العاملون  لين، ولكن يستطيع  الُمشغِّ تمويل مالَءمات على عاتق  تقع مسؤولّية طلب 
الدولة  بمشاركة  المعنّيون  المشّغلون  أعاله.  الواردة  للمعايير  لين  الُمشغِّ انتباه  لفت 
في  اإلعاقة  ذوي  لدمج  الرئيسي  المكتب  إلى  بطلب  يتقّدمون  المالَءمة،  تكلفة  في 

 1www1bit1ly/hatamot_masikim سوق العمل، حسب االستمارة المالئمة: 

الطلب: استمارة  لإلرسال  تفاصيل 
z ؛hatamot@avoda1milgam1co1il اإللكتروني:  البريد  عبر 

z  لعناية  – ميلجام   ،5 مبنى  تيكفا  بيتح   49 هسيفيم  شارع  العادي:  البريد  عبر 
قسم استنفاد الحقوق في وزارة العمل والرفاه؛

z 1073-3901099 :عبر الفاكس

- يد لتشغيل متساٍو: مركز استعارة مساعدات للحصول على مالَءمات 

يمكن استعارة مالَءمة لفترة محدودة )ويمكن شراؤها مع تخفيض بعد انتهاء الفترة(: 
 www1bit1ly/YadLeTassuka

5�6� حّد أدنى لألجور ُمالَءم لألشخاص ذوي اإلعاقة
ما هو الحّق؟

الوضع االفتراضّي ُيفيد بأّن األشخاص من ذوي اإلعاقة الذين يتم تشغيلهم في سوق 
ا  العمل أو الُمرّشحون للعمل يستحقون كّل الحقوق التي ُيعتبر كّل عامل ُمستحّقً

لها، يشمل ذلك الحصول الحّد األدنى من األجور بشكٍل كامل.

لدى  العمل  لقدرة  مالَءًما  يكون  األجور  من  أدنى  حدٍّ  تحديد  القانون  ُيجيز  ذلك،  مع 
لة  الُمفصَّ بالطريقة  فقط  محدودة  عمل  ُقدرة  لديهم  الذين  اإلعاقة  ذوي  األشخاص 
بهذا  قراًرا  إصداَر  الُمشّغلون  يستطيع  ال  والرفاه.  العمل  وزارة  قرار  وبحسب  أدناه، 

بأنفسهم. الشأن 

تجدر اإلشارة إلى عدم وجود عالقة، بالضرورة، بين نسبة اإلعاقة لدى الشخص حسب 
ما حّددته مؤسسة التأمين الوطني أو وزارة األمن، وبين القدرة الكاملة لدى الشخص 
عمل  بيئة  ويتناول  العمل  مكان  في  التشخيص  إجراء  يتم  لذا،  عمله.  أداء  في 

العاملين.

يدفعوا  أن  لون  المشغِّ يستطيع   ،%81 عن  تقّل  عمٍل  قدرة  للعاملين  أّن  َد  َتحدَّ إذا 
لون من  ا أدنى من األجور يالئم قدرة العمل التي تم تحديدها، وُيمَنع المشغِّ لهم حّدً

دفع أجٍر أقّل من ذلك.

األشخاص  هؤالء  مكانة  تحديد  يتّم  عن %20،  تقّل  عمٍل  قدرة  للعاملين  أّن  تحّدد  إذا 
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ُيعتبر  ل.  العامل-الُمشغِّ عالقة  عن  النظر  بصرف  التأهيل"  إعادة  طْور  "في  بأنهم 
اإلعاقة  راسًخا في قانون حقوق األشخاص ذوي  التأهيل"  إعادة  تحديد مكانة "في طْور 
الموّظفين ضمن التأهيل )حكم مؤّقت( لعام 2007. حتى نشر هذا الُمجّلد، لم يتم 
في  الموضوع  مستجّدات  بشأن  اّطالع  على  البقاء  ويجب  الساعة،  أمر  تجديد  بعد 

المكتب الرئيسي لدمج ذوي اإلعاقة في سوق العمل.

كيف يمكن تحصيل الحّق؟
محدود  بشكل  العمل  على  القدرة  لديهم  أّن  يبدو  الذين  اإلعاقة  ذوي  من  األشخاص 
مخّولون بتقديم طلب إلى وزارة الرفاه لتحديد أجر عمل يالئم قدرة عملهم. يستطيع 
مخّولون  غير  المشّغلون  أوصياء.  أو  العاملين  عن  ضون  مفوَّ العاملون،  الطلب  تقديَم 

المرشحين. أو  العاملين  نيابًة عن  بتقديم طلب 

ض من األجور،  إذ طرأ تغيير على قدرة عمل العاملين الذين تحدد لهم حد أدنى ُمخفَّ
إلغائه. أو  القرار األصلي  الرفاه لتغيير  العاملون تقديم طلب لوزارة  يستطيع 

www.bit.ly/adj_wage الطلب:  استمارة  لتحميل 

6�6� حقوق َمن هم في طْور إعادة التأهيل في معمل 
محمّي

عن  بديًلا  ُيعتبر  وال  والعاّمة  األولّية  المعلومات  حدود  في  يبقي  ُذِكر  ما  كّل 
القانونّية أو  المهنّية  االستشارة 

ا  ُمعّدً ا  ا-تأهيلّيً تشغيلّيً إطاًرا  ُتعتبر  المحمّية  التشغيل  أُطر  أو  المحمّية  المعامل 
ألشخاص غير قادرين على االندماج في سوق العمل الحّرة بصورٍة مؤّقتة أو ثابتة. هذه 
األُطر ُمعّدة لمنح خدمات تشغيل، إعادة تأهيل وتدريب في أثناء تطوير قدرة تشغيلّية 
في مجاالت المهارات الشخصّية، إكساب عادات عمل والتعّرف على بيئة عمل اعتيادّية.

 معلومات هاّمة 
ل من تقديم طلب لتحديد حّد أدنى من األجور يكون ُمالَءًما.. 1 ُيمَنع الُمشغِّ
ل من دفع أجر للعاملين يكون أقّل من الحّد األدنى من األجور . 2 ُيمَنع الُمشغِّ

إال بموجب قرار وزارة العمل والرفاه من خالل طلٍب يتناسب مع هذا اإلجراء.
من موعد تقديم طلب تحديد الحّد األدنى من األجور وحتى موعد صدور . 3

إال  األجور،  من  األدنى  الحّد  من  أقّل  أجٍر  دفع  من  ل  الُمشغِّ ُيمَنع  القرار 
الُمّتفق  النَِّسب  وبحسب  عنهم  مفّوضين  أو  العاملين  موافقة  بحسب 
التي  العمل  قدرة  تحديد  يتم  فترة  وبعد  اّتفاق،  هناك  كان  إذا  عليها. 
تكِسب العاملين الحصول على أجر مختلف من ذاك الذي تّم االتفاق عليه 
تّم  نسبة  بحسب  العاملين  أجر  ُيقللوا  أو  الُمشّغلون  يستكمل  معهم، 
تحديدها بشأن الفترة الماضية )إال إذا تم تقديم طلب حتى 30 يوًما من 

بدء العمل، ثّم يسري اتفاق األجر الُمالَءم فقط منذ موعد صدور القرار(.
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الطباعة  أعمال  زم،  الرَّ التصنيف،  هي:  المحمي  التشغيل  ُأُطر  في  ُتجرى  التي  األعمال 
والمزيد. فنّية  النجارة، صنع قَطع  والتجليد، 

كّل الموّظفين في المعامل المحمّية ال تسري عليهم، حتى اليوم، قوانين الحماية في 
التشغيل  مجال  ُيعتبر  "هميشاكيم".	 شركة	 في  الموّظفين  عن  عدا  العمل  أحكام 
ذوي  من  باألشخاص  المتعّلقة  اإلدارّية  األنظمة  إدارّية.  أنظمة  عّدة  في  ًما  ُمنظَّ المحمي 
وِسجّل  االجتماعية  العمل  دستور  من   5.18 رقم  األمر  في  تتجّلى  الجسدّية  اإلعاقات 

للتشغيل. الداعم  المعمل 

ما هو الحّق؟
تسري على مشّغلي اأُلُطر الحامية عّدة واجبات ُتشّكل حقوًقا للموّظفين تضّم النقاط 

اآلتية: الرئيسّية 
الموّظفين . 1 تأهيل  وإعادة  تصنيف  إجراءات  في  المشاركة  المعمل،  االستيعاب في 

أقسام  من  توّجٍه  حسب  يتّم  محمّي  لمعمل  القبول  قَبِلهم:  من  شخص  أّي  أو 
بحضور  التجّهز  عليها  التي  القبول،  لجنة  قرار  وبموجب  االجتماعّية  الخدمات 
الموّظفين  مع  التوقيع  يجب  االستيعاب،  مع  العائلة.  عن  ممثلين  أو  الموّظفين 

الموّظفين. وحقوق  التشغيل  شروط  ل  ُيفصِّ تشغيل  عقد  على 
ًها . 2 ُموجِّ للمعمل،  مديًرا  معمل  كّل  يضّم  أن  يجب  المعمل:  في  الطاقم  أفراد 

بالتشغيل. ُمعالًجا  ا،  اجتماعّيً عامًلا  ا،  تأهيلّيً
لون الذين تحّددت لهم إعاقة بنسبة 60% وما فوق في التنقل . 3 السفرّيات: الُمشغَّ

بطاقة  يحملون  من  أو  إعاقة  لديهم  الذين  األشخاص  أو  التنقل،  لجنة  قرار  حسب 
مخصصات  يتلّقون  وال  مركبة  لديهم  ليس  َمن  مجتمع،  ضمن  الّساكنون  كفيف 
التنّقل وليس في مقدرتهم استخدام المواصالت العاّمة بشكٍل مستقّل بسبب 

المحمي. المعمل  إلى  سفرّيات  تمويل  على  الحصول  يستطيعون  إعاقتهم، 
البناء . 4 معايير  يستوفي  أن  المعمل  على  يجب  المعمل:  في  واألمان  المتاحّية 

والنظافة وأن يكون ُمتاًحا للموّظفين. الواردة في أنظمة األمان  والتخطيط 
أيام . 5 خمسة  اليوم،  في  ساعات  خمس  هي  الُمحّددة  العمل  أوقات  العمل:  أوقات 

األسبوع. في 
تنفيذ . 6 مقابل  دفع  إلى  إضافًة  ثابًتا  دفًعا  يستحّقون  لة  وُمشغَّ ل  ُمشغَّ كّل  الدفع: 

المعمل. ومدخول  إنتاجّيتهم  حسب  العمل، 
التغذية: يوّفر المعمل وجبة غداء ساخنة في غرفة الطعام.. 7
لكّل . 8 تأهيل  إعادة  خّطة  صياغة  المعمل  طاقم  على  يتعّين  تأهيل:  إعادة  خّطة 

واحتياجاتهم. قدراتهم  حسب  لة  وُمشغَّ ل  ُمشغَّ
تحديد . 9 المعمل  طاقم  على  يتعّين  عمل:  وعادات  مهارات  وإكساب  تحديد 

الموّظفين الذين لديهم قدرة على االندماج إلى حدٍّ ما في السوق الحّرة ومنحهم 
االندماج. لهذا  المطلوبة  واألدوات  المعرفة 

أولئك . 10 تشجيع  المفتوحة.  السوق  في  العمل  على  القادرين  األشخاص  تحديد   
لالنتقال. وتجهيزهم  األشخاص 
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في . 11 الموّظفين  على  يسري  الجنسي  التحّرش  منع  قانون  الجنسي:  التحّرش  منع   
بما  الُمشّغلين،  على  الواجبات  من  عدًدا  القانون  هذا  ُيلقي  المحمّية.  المعامل 
تقديم  النشر عن طريق  الجنسي،  التحّرش  تعيين مسؤول عن موضوع  ذلك  في 

والمزيد. ومعالجة  شكوى 
 إنهاء الَعقد: اّتخاذ قرار بإنهاء العقد من جانب المعمل يجب أن يتّم بالتعاون مع . 12

إعادة  االجتماعّية ومراقب ِخدمة  الخدمات  المعمل، عامل اجتماعي من قسم  مدير 
جلسة  إلى  الموّظفين  دعوة  يجب  الَعقد،  إنهاء  قبل  ا.  وتشغيلّيً ا  مهنّيً التأهيل 
استماع والسماح لهم بإحضار شخص إضافة من قَبلهم إلى جلسة االستماع، حتى 
لون من االستماع إلى ادعاءاتهم ومنحهم الفرصة للرّد عليها قبل  يتمّكن الُمشغِّ
أسبوعْين  قبل  بالقرار  الموّظفين  إبالغ  الطاقم  على  يتعّين  النهائي.  القرار  اّتخاذ 

على األقل.

كيف يمكن تحصيل الحّق؟
ُيفتَرض منح معظم الحقوق الواردة أعاله بدون تدّخل من جانب الموّظفين، ولكن من 

بها.  واإللمام  المهّم معرفتها 

الخدمات  قسم  إلى  التوّجه  يجب  السفرّيات  مقابل  تمويل  على  الحصول  أجل  من 
العاملون وتسليمه مصادقًة على  فيها  التي يسكن  المحلّية  لطة  السُّ االجتماعّية في 
تَسب اإلعاقة في التنّقل )وزارة الصحة(، مصادقة من مكان العمل عن موعد بدء العمل 

وترتيب الوصول إلى اإلطار وقواسم راتب من آخر ثالثة أشهر.

7�6� خدمات إعادة تأهيل ومساعدة في التنسيب 
بقسم إعادة التأهيل في مؤسسة التأمين الوطني

التأهيل المهني والدمج في سوق العمل. التأهيل ُيعالُج إعادة  قسُم إعادة 

ا لتلقي الخدمة؟ َمن ُيعتبر مستحّقً
التقاعد  سّن  حتى  أشهر  وثالثة   18 سّنهم  الذين  الوطني  التأمين  في  نون  المؤمَّ

اآلتية: الشروط  يستوفون  الذين 

َمن تحّددت لهم نسبة إعاقة 20% على األقل حسب قانون اإلعاقة العاّم؛. 1
َمن تحّددت لهم نسبة إعاقة 10% على األقل حسب قانون مصابي العمل؛. 2
العدائّية؛. 3 األعمال  ضحايا 
ا؛. 4 زوج/زوجة شخص معاق بدرجة عالية ال يمكن إعادة تأهيله مهنّيً
األرامل من الرجال والنساء؛. 5
والدا طفل معاق متوفي. . 6
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إلى جانب هذه الشروط، تحتاج مؤسسة التأمين الوطني إلى تحديد كّل هذا:
في أعقاب تداعيات سلوكّية نابعة من إعاقتهم، ال يقدر العاملون على العودة إلى . 1

وتجربتهم  مهاراتهم  تعليمهم،  تالئم  أخرى  مالئمة  العمل في وظيفة  أو  عملهم 
السابقة. الوظيفّية 

حتاج العاملون إلى تدريب مهنّي من أجل االندماج في عالم العمل.. 2
االندماج . 3 يستطيعون  النهاية،  وفي  المهني،  التأهيل  إلعادة  مالئمون  العاملون 

في عمل ُمعيل في سوق األعمال الحّرة.
لتلقي . 4 مستحّقين  يكونون   %65 من  أقل  طبّية  إعاقة  نسبة  له  تحّددت  َمن  كل 

في  المساعدة  تمديد  الوطني  التأمين  مؤسسة  وتستطيع  شهًرا،   12 مساعدة 
خاّصة. ظروف 

 معلومات هاّمة 
خدمة إعادة التأهيل في التأمين الوطني ُتمَنح بدون اختبارات دخول.

e رة الموفَّ الخدمات 
في كّل فرع من فروع مؤسسة التأمين الوطني يعمل قسم إعادة تأهيل، وعاملي 
إعادة تأهيل	–	عاملون اجتماعّيون أصحاب اختصاص في إعادة التأهيل الوظيفي 

لألشخاص ذوي اإلعاقة	–	يرافقون الُمعاد تأهيلهم طوال عملّية إعادة التأهيل.

وتشمل  الشخصي  الصعيد  على  المهني  التأهيل  إعادة  برامج  مالَءمة  تتم 
اآلتية: المواضيع  كّل 

تشغيلي، . 1 تشخيص  الوظيفي،  االختيار  في  مرافقة  تشغيلّية:  واستشارة  توجيه 
تشخيص لمالَءمة منّصة عمل وتشخيصات إضافّية حيث كان ذلك مطلوًبا.

إلعادة . 2 السابقة  البرامج  تشكيلة  الِعلم:  ولكسب  للتشغيل  تجهيز  برنامج 
دعم  ورشات  العمل،  عالم  في  ومطلوبة  لالستعمال  قابلة  أدوات  توّفر  التأهيل 
أدوات  تطوير  ورشات  العمل،  سوق  على  تعّرف  ورشات  تعّلم،  وإستراتيجّيات 
الحاسوب،  لتطبيقات  مساقات  العمل،  في  واالندماج  عمل  عن  للبحث  ومهارات 
دراسة،  سنة   12 استكمال  الجدد،  للقادمين  العبرّية  اللغة  لتعّلم  مساقات 
األكاديمّية  اإلعداد  وحدات  للبسيخومتري،  التحضير  البجروت،  امتحانات  استكمال 
من  للشباب  ُتتيح  برنامج  هو  تسافتا"  "مخينات  المثال،  سبيل  على  والمزيد. 
خالل  من  األكاديمّية  الدراسة  إلى  الدخول  مرحلة  الشديدة  الجسدّية  اإلعاقة  ذوي 
مسائل  في  وتوجيه  وبمرافقة  خاّصة  بمكانٍة  الجامعة  في  مساقات  في  المشاركة 

دراسّية واجتماعّية. يعمل برنامج اإلعداد في جامعة تل أبيب.
المجتمع.. 3 تدريب مهني وتعليم عاٍل: في معاهد تعليم وتدريب في 
والتوّجه . 4 للعمل  تحضير  ورشات  العمل:  في  وتنسيب  عمل  إيجاد  في  مساعدة 

إلى شركات تنسيب من الّرائدات في السوق.
لمن . 5 تأهيل  إعادة  المهني: قسط تعليم، رسوم  التأهيل  دفعات مرافقة إلعادة 

سفرّيات  السفرّيات،  مصاريف  الشقة،  قسط  في  اشتراك  إعاقة،  مخصصات  يتلقى 
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إذا كانت مطلوبة، تمويل كتب ومعدات دراسّية، حاسوب وتمويل مصاريف  خاّصة 
إلى  ترجمة  مساعدة،  دروس  التأهيل:  إعادة  برنامج  لتحقيق  مطلوبة  وإتاحة  دعم 
قراءات  مرافقة،  توجيه،  استيعاب،  مكتوب،  نّص  إلى  صوتّيات  نسخ  اإلشارة،  لغة 
أثناء  الخاّصة  احتياجاته  حسب  إنسان  لكّل  مساعدة  أكبر  منح  يتم  عاٍل.  بصوت 

التأهيل. إعادة  فترة 
e خدمات داعمة خالل فترة إعادة التأهيل

التأهيل؛ التنّقل لتنفيذ برنامج إعادة  القيادة ألشخاص لديهم إعاقة في  أ. تعليم 

للمرافقة والدعم؛ البالد  ب. تفعيل خدمات متطّوعين على مستوى 

ج. نشاطات ضمن مجموعة:
z  ،تحضيرّية برامج  في  التعّلم  الدراسة،  استكمال  مثل  للتدريب  سابقة  برامج 

إكساب مهارات تشغيل؛

z برامج تدعم إجراء إعادة التأهيل مثل ورشات تعزيز وإستراتيجّيات تعّلم؛

z برامج تدريب مهنّي أو تعليم عاٍل؛

z .برامج مساعدة لالندماج في العمل، بما في ذلك ورشات تحضير للعمل

e كيف نقّدم دعوى؟
يجب تقديم استمارة دعوى إلعادة التأهيل المهني وإرفاق المستندات التي تثبت 
في  وتجربتهم  أجروها  التي  المهنّية  التدريبات  المّدعون،  تلقاها  التي  الدراسة 
مؤسسة  موقع  عبر  إلينا  وإرسالها  يدوّيًا  ومْلئها  االستمارة  طباعة  )يمكن  العمل 
التأمين الوطني )www.bit.ly/shikumbtl(. يجب تقديم الدعوى إلى قم إعادة 

التأهيل في فرع التأمين الوطني القريب من مكان السكن.

المتوّجهين  بنصح  الوطني  التأمين  مؤسسة  في  التأهيل  إعادة  موّظفو  يقوم 
باختيار مسار تعليم وتشغيل بعد إجراء لقاٍء يفحصون فيه طموحات المتطّوعين، 

ومحدودّياتهم. مهاراتهم 

8�6� التشغيل المحمي في إدارة المحدوديات التابعة 
لوزارة العمل، الرفاه والخدمات االجتماعّية

ما هو الحّق؟
على  تقترُح  االجتماعّية  والخدمات  الرفاه  العمل،  لوزارة  التابعة  المحدودّيات  إدارة 
أساِس عمٍل متواصٍل في مجال  ُمحتَملة تشغيال على  إعاقات  لديهم  الذين  األشخاص 

الخدمات.

www.bit.ly/shikumbtl


103ُمجلَّد حقوق األطفال والبالغين ذوي اإلعاقة الجسدّية    فصل 6 - التشغيل

المحمّية. 1 المعامل  تأهيل تشغيلي في  إعادة 
إعاقة،  ذوي  لألشخاص  مالئمْين  وتشغيل  تأهيل  إعادة  خدمات  المعامل  توّفر 

محدود. بشكل  العمل  على  القدرة  لديهم 

عوائق  يواجهون  فوق،  وما   21 سّنهم  إعاقة،  مع  أشخاص  الهدف:  جمهور 
معّقدة. تشغيلّية 

في  العمل  إلى  للخروج  وتحضيًرا  تشغيلّية  خدمات  توفير  التأهيل  إعادة  تشمل 
إنتاج  خطوط  في  المحمي  المعمل  في  تشغيل  نماذج  تطوير  الحّرة،  السوق 
أخرى،  أشياء  بين  السّن.  لكبار  تشغيلّية  خدمة  توفير  إلى  إضافة  تجارّية،  ووحدات 
عمل  ومراكز  التشغيل  تدعم  محمّية  معامل  المهني  التأهيل  إعادة  تشمل 

البالد. أنحاء  في  موّزعة  تأهيلّية 

البند  راجعوا  المحمي،  التشغيل  في  تأهيلهم  الُمعاد  حقوق  بشأن  للمزيد 
الُمعاد تأهيلهم في معمل محمي". 6�6، "حقوق 

المجتمع. 2 دمج تشغيلي في 
الحّرة  السوق  في  مكّثفة  بمرافقة  وشديدة  معّقدة  إعاقة  مع  أشخاص  تنسيب 
شروط  تتضّمن  العمل.  في  األشخاص  تنسيب  في  مختّصة  منّظمات  بواسطة 
أدنى  وحّد  التشغيل  مكان  وبين  المتوّجهين  بين  ل  موّظف-ُمشغِّ عالقات  العمل 

من األجور يتالَءم مع ما حّددته وزارة العمل، الرفاه والخدمات االجتماعّية.

في  االستيعاب  عملّية  في  للمساعدة  مكّثفة  ومرافقًة  تحضيًرا  البرنامج  يشمل 
لمّدة معّينة: العمل والبقاء فيه  مكان 

للتشغيل. 3 بديًلا  الذين يستخدمون  السّن  ولكبار  للبالغين  نهارّية  مراكز 
إطار  في  ليسا  متدنٍّ  وأداء  معقّدة  إعاقة  لديهم  الذين  لألشخاص  نهارّية  مراكز 
مسؤولّية  المجتمع.  ضمن  البقاء  أجل  من  يومّي  دعٍم  إلى  ويحتاجون  الوظيفة 
تجاه كّل األطر اليومّية للبالغين وكبار السّن تهدف إلى توفير حّل لساعات النهار 
موجودة  عالجّية  "مجموعات  المجتمع	 في  نهارّية  مراكز  تشمل  للتشغيل(،  )بديًلا 
ولكبار  الشيخوخة  سّن  في  هم  لمن  نهارّية  ومراكز  التأهيلّية"	 العمل  مراكز  في 

السّن.

مفتوحة. أ.  سوق  في  عمل  مجموعة  	– ربحّية  ألهداف  صناعّية  اجتماعّية  معامل 
مالَءم  دعم  بمرافقة  مفتوحة  سوق  في  محدودّيات  مع  أشخاًصا  يدمج  برنامج 
المحمّية  الَمعامل  من  الخروج  في  ودعم  برامج  مرافقين.  مرشدين  يشمل 
للعمل  معامل  في  ربحّية،  ألهداف  اجتماعّية  معامل  في  انتقالية  برامج  إلى 

السّن؛ وكبار  للبالغين  الحّرة  للسوق  وتحضير  وبمرافقة  الصناعي  التأهيلي 
تدريب وتعليم على التشغيل من خالل كلّيات للتأهيل المهني، يشمل ذلك ب. 

 job club لها،  والتحّضر  الحّرة  السوق  على  التعّرف  مراكز  المهني،  التدريب 
المهني(؛ للتأهيل  )كلّيات 

التشغيل.ج.  لعالم  التحضير  للتشغيل،  ومرافقة  تشخيص 
إطار يومي يدمج أوقات الفراغ مع التشغيل لألشخاص مع إعاقة.د. 
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سّنهم  معّينة،  محدودّيات  )مع  فوق  وما   21 سّن  في  أشخاص  الهدف:  جمهور 
توّحد  إعاقة جسدّية شديدة،  لديهم  تمريضّية  احتياجات عالجّية  وما فوق( مع   18
بأداٍء  عميقة  تطّورّية  ذهنّية  إعاقة  مع  أشخص  أو  متوّسط-متدنٍّ  كالسيكّي  بأداٍء 

 معلومات هاّمة 
ُتفّعل وزارة العمل والرفاه برامج إضافّية، مثل:

e  مرافقِة مجال  في  للبالغين  شخصّية  خدمة  تأهيلّيون:  مساِعدون 
إلى  الوصول  في  مساعدتهم  إلى  تهدف  شخصّية  مهارات  ورعايِة 

أدائّية قصوى. استقاللّية 

e  ُتديُر الخدمات  متعددة  اجتماعّية  مراكز  المستقّلة:  للحياة  مراكز 
أساسّية:  مجاالت  أربع  في  ويعملون  أجلهم  من  إعاقة  لديهم  أشخاًصا 
استشارة زمالء؛ تدريبات للحياة المستقّلة؛ ورشات عن معّدات المساعدة؛ 

نشاطات من أجل دعم تغييٍر اجتماعي.

كيف يمكن تحصيل الحّق؟
المحلّية. لطة  السُّ الرفاه في  إلى مكتب  التوّجه  يجب 

الرفاه  العمل،  لوزارة  التابع  اإلنترنت  موقع  راجعوا  المعلومات،  من  لمزيد 
 www�bit�ly/molsa3 االجتماعّية:  والخدمات 

9�6� برامج إضافّية ُتساعد األشخاص مع إعاقة لالندماج 
في دائرة العمل

e  وتنسيًبا مهنّية  تدريًبا  شخصّية،  مرافقة  المتساوي  العمل  يمنح  البرنامج:  عن 
وسائل  مّجانّي،  نحٍو  على  وتجمع،  إعاقة  لديهم  الذين  للعاملين  الجودة  عالي 

لين على حدٍّ سواء. للعاملين والُمشغِّ المجال،  المساعدة في هذا 

e  مجال في  مهنّيين  أشخاص  قَبل  من  مراَفقة  البرنامج:  يوّفرها  التي  الخدمات 
الدمج في العمل، تشمل بناء برنامج شخصي يالئم احتياجات العاملين، استيضاح 
المجال المحّبذ، مرافقة في االندماج في العمال خالل السنة، توجيه إلى ورشات أو 

تدريب مالئم حسب الحاجة، وتنسيب في عمل مالئم.

e  ذوي األشخاص  لدمج  الرئيسي  المكتب  قَبل  من  الخدمة  م  ُتقدَّ البرنامج:  خدمة 
في  البرنامج  يعمل  االجتماعّية.  والخدمات  الرفاه  العمل،  بوزارة  العمل  في  اإلعاقة 

المجال. البالد بإدارة أخصائّيين في  أنحاء 

متساٍو تشغيل 
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e  جمهور الهدف في البرنامج: أشخاص يحظون باعتراف مؤسسة التأمين الوطني
بأنهم أصحاب إعاقة طبية نسبتها 20% وما فوق قبل المشاركة في البرنامج.

e كيف يمكن االتصال واالستيضاح بشأن أمور إضافّية؟
عبر هاتف 3968* أو 700-50-76-76-1؛

https://taasukashava�org�il عبر موقع اإلنترنت 

e  ممكنة صورة  بأفضل  إعاقة  مع  أشخاص  لدمج  صة  ُمخصَّ الخدمة  البرنامج:  عن 
شروط  على  ويحصلون  عامل-ُمشِغل،  عالقات  ضمن  كعاملين  الحّرة  السوق  في 
اجتماعّية حسب المتعاَرف عليه في مكان العمل، دون المّس بمخصصات اإلعاقة 

)بموجب شرط قانون الرون، 2009(.

e  ،وجماعي شخصي  تأهيلي  برنامج  إنشاء  البرنامج:  يوّفرها  التي  الخدمات 
إلى  للخروج  تدريب  مجموعات  تشكيل  الُمشترك،  احتياجات  تالئم  ورشات  سلسلة 
العمل ومرافقة  الحاجة، تنسيب في مكان  العمل، إمكانّية تدريب شخصّية حسب 
في  العاملين  اندماج  حين  إلى  ونصف  سنة  مدار  على  لين  والُمشغِّ العاملين 
حياة  وبناء  أفق وظيفي  تطوير  في  تقديم مساعدة  يتم  ذلك،  جانب  إلى  المكان. 
الدعم والبحث عن مناصب متقّدمة في  الحالي من خالل  العمل  مهنّية في مكان 

أماكن عمل أخرى.

e .م من قَبل وزارة الرفاه عبر مزّودي الخدمة خدمة البرنامج: ُتقدَّ

e  لة الُمفصَّ المحدودّيات  مع  تأهيلهم  ُمعاد  أشخاص  البرنامج:  في  الهدف  جمهور 
فيما يلي، أصحاب دافعّية وقدرة لالندماج في سوق العمل المفتوحة.

e :البرنامج المشاركة في  شروط استحقاق 
َمن تحّددت لهم إعاقة طبّية على أساس جسدّي، ِحسيٍّ أو إدراكّي بنسبة ال أ. 

تقّل عن %40.
له ب.  تحّددت  لَمن  االستحقاق  على  تصادق  أن  االجتماعّية  الخدمات  لقسم  يمكن 

إعاقة طبّية مع معيقات معّقدة بنسبة %40-%20.
التأمين ج.  لمؤسسة  التابع  التأهيل  إعادة  قسم  في  استحقاقهم  استوفوا  َمن 

الوطني. التأمين  مؤسسة  رفضتهم  أو  الوطني 

تشغيل مع دعم

 معلومات هاّمة 
الذهنّية-التطّورية،  اإلعاقة  ذوي  لألشخاص  الوظيفي  التأهيل  إعادة  شروط 

التوّحد وإعاقة نفسّية قد يختلفون عّما ورَد أعاله.
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e  أو دعم  مع  التشغيل  برنامج  إلى  للدخول  إضافّية:  تفاصيل  وتلقي  لالتصال 
يجب  الرفاه،  وزارة  توّفرها  التي  التشغيلي  التأهيل  إعادة  مجال  في  أخرى  خدمات 

القريب.  االجتماعّية  الخدمات  إلى قسم  التوّجه 

قسم  قائمة  إيجاد  يمكنكم  االجتماعّية،  والخدمات  الرفاه  العمل،  وزارة  موقع  في 
 www.bit.ly/sherutim الخدمات االجتماعّية في أنحاء البالد: 

e  ،عن البرنامج: برنامج ممّيز يهدف على دعم دمج ُمّدعي ضمان الدخل في العمل
إنهاء اعتمادهم على المخصصات ومنع انزالقهم إلى مستوى عميٍق من البطالة.

e  البرنامج على المشاركين توفير مشاركة يقترح  الخدمات التي يوّفرها البرنامج: 
من  المشاركون  يتمّكن  حتى  والدعم  المساعدة  أدوات،  منح  وجماعّية،  شخصّية 
مدّربين  مع  ْين  شخصيَّ بلقاَءْين  البرنامج  ُيفَتتح  العمل.  سوق  في  بُسرعة  االندماج 
دمج  يتم  العمل.  سوق  في  جديد  دمج  برنامج  بناء  هدفهم  التشغيل  مجال  في 
األسبوع.  في  مّرتْين  اللقاء  إجراء  ويتم  الورشات،  مسارات  أحد  في  المشاركين 
تتناول الورشات التحضيَر للبحث عن عمل وتوّفر مساعدة ومرافقة في البحث عن 
المكتب،  تنسيب في  األسبوع، مع منّسقي  مّرة في  لقاء،  إجراء  يتم  عمل. كذلك، 

المشاركين. اقتراح وظائف مالئمة على  يتم فيها 

e  - إسرائيل  جوينت  مع  بالتعاون  التشغيل  قَبل خدمة  من  م  ُتقدَّ البرنامج:  خدمة 
تبيت.

e  55 سّن  حتى  الدخل  ضمان  عن  دعوى  مقّدمو  البرنامج:  في  الهدف  جمهور 
والتشغيل. االستخدام  إلى مصلحة  الذين يحضرون  )يشمل( 

e  ،األقصى بالحّد   55 سّن  في  هم  َمن  البرنامج:  في  المشاركة  استحقاق  شروط 
االستخدام  مصلحة  مكتب  إلى  ويحضرون  الدخل  ضمان  عن  دعوى  قّدموا  الذين 

والتشغيل.

e  التنسيب في مكتب التوّجه إلى منّسقي  يجب  لالتصال وتلقي تفاصيل إضافّية: 
ا في مصلحة االستخدام والتشغيل  لة. يتم التسّجل للبرنامج آلّيً التشغيل ذي الصِّ

للبرنامج. القبول  استيفاء شروط  حسب 

e  الذين العمل  طالبي  لمساعدة  ُمخصص  ممّيز  تنسيب  برنامج  البرنامج:  عن 
العمل واستيفاء حقوقهم. إلى دائرة  يتلقون تأمين دخل للعودة 

e :البرنامج يوّفرها  التي  الخدمات 
وضع أ.  شخصّية،  رؤية  صياغة  ذلك  في  بما  الشخصّية  التشغيلّية  القدرة  تطوير 

إهداف وتحديات مالَءمة، بناء برنامج عمل، التعّرف على سوق العمل؛
لغة ب.  تشغيلّية،  عبرّية  لغة  حاسوب،  مهارات  مثل  تشغيلّية  مهارات  تحسين 

العائلة؛ واقتصاد  تطبيقي  حساب  إنجليزّية، 

التشغيل" "دوائر  برنامج 

"تنوفاه" برنامج 
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الحقوق؛ج.  استيفاء 
العمل.د.  تنسيب ومرافقة في مكان 

الخدمة حتى ثمانية أشهر. يتم توفير 

e  في التأهيل  وإعادة  التشخيص  خدمات   - غيِشر  قَبل  من  م  ُتقدَّ البرنامج:  خدمة 
والصّحة  الرفاه  وزارتْي  والتشغيل،  االستخدام  مصلحة  مع  بالتعاون   - إسرائيل 

الوطني. التأمين  ومؤسسة 

e  يصعب الذين  الدخل  ضمان  لمتلقي  ص  ُمخصَّ البرنامج:  في  الهدف  جمهور 
"دوائر  برنامج  بواسطة  أو  للعمل  مباشر  توجيه  بواسطة  العمل  في  دمجهم 
أو  النفسّية  الصّحة  الجسدّية،  الصّحة  مجال  من  ُمعّقدة  عقبات  نتيجَة  التشغيل" 

من مجال الرفاه.

e  شروط استحقاق المشاركة في البرنامج: طالبو عمل يتلّقون تأمين دخل الذين
البرنامج. المشاركة في  إلى  والتشغيل  االستخدام  وّجهتهم مصلحة 

اآلتية: المجموعات  إلى واحدٍة من  المستحّقون  ينتمي 
أّنهم "يصعب تنسيبهم"؛أ.  التنسيب  لجنة   حّددت 
َمن حّددت لجنة فحص القدرة على العمل أّن لديهم إعاقة شديدة أو متوّسطة؛ب. 
20% ج.  نسبتها  طبّية  إعاقة  لديهم  أّن  الوطني  التأمين  مؤسسة  حّددت  َمن 

على األقل وحّددت لجنة فحص القدرة على العمل أّن لديهم إعاقة؛
َمن أكملوا سنًة متواصلًة وكاملًة في برنامج دوائر التشغيل ولم يندمجوا أبًدا د. 

في العمل، استناًدا إلى فحٍص شخصيٍّ لمدير المكتب؛
الرفاه أو من مجال الصّحة النفسّية، حسب ه.  َمن يبلغون عن مشاكل من مجال 

اللواء. البرنامج في  المكتب ومصادقة مديري  فحص شخصّي لمدير 

ُمتاح عمل 

e  وظائف عن  معلومات  يوّفر  اإلنترنت  موقع  البرنامج:  يوّفرها  التي  الخدمة 
دعم  عمل،  إليجاد  وأدوات  معلومات  البالد،  أنحاء  في  إعاقة  مع  ألشخاص  ُمخّصصة 
لمعطيات  مهنّية  ومعلومات  إعاقة  مع  عاملين  تجنيد  يطلبون  الذين  لين  للُمشغِّ

المجال. الخدمة في 

e  تشغيل لتعزيز  األوساط  المتعددة  الشراكة  الموقَع  أقاَمت  البرنامج:  خدمة 
األشخاص ذوي اإلعاقة، وُتدير الموقع شركة أ.ح. أشناف وموقع أبيليكو.

e كيف يمكن االتصال واستيضاح أمور إضافّية؟
www.avodanegisha.org.il عبر موقع اإلنترنت 

عبر الهاتف: 03-6013222

للمزيد حول هذا األمر، راجعوا البند 3�8، "برامج لدمج شباب مع إعاقة في الجيش".

تدريب مهني للشباب الذي لديهم إعاقة المتطّوعين في الجيش



مجّلد حقوق األطفال والبالغين ذوي اإلعاقة الجسدّية
األشخاص  حقوق  مساواة  مفوضّية  مع  بالتعاون  )ج.م.(  الُمصابين  لألطفال  إسرائيلّية  رابطة   - إيالن 
العبرّية الجامعة  المحدودّية،  ذوي  األشخاص  لحقوق  القانونّية  العيادة  العدل،  وزارة  اإلعاقة،  ذوي 

السكن
الفصل 7
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7� السكن

1�7� شراء واستئجار شّقة في السوّق الخاّصة
7.1.1. قرض )إسكان( عند شراء شّقة ألشخاص مع إعاقة ُتقّصر 

العمر )قرض للسكن(

ما هو الحّق؟
أن يستوفوا  )إسكان( يجب  الحصول من بنك اإلسكان قروض للسكن  كّل َمن يطلب 

شروط الحد األدنى التي حّددها بنك إسرائيل للحصول على قرض إسكان.

سكن  قرض  على  الحصول  يستحّقون  العمر  ر  ُتقصِّ إعاقة  لديهم  الذين  األشخاص 
)إسكان( لشراء شّقة أو لشراء أرض لبناء شخصي بشروط محّسنة.

لألشخاص  بالنسبة  األقل،  على  الحياة،  تأمين  مبلغ  ضعفي  يكون  السكن  قرض  مبلغ 
حتى  القادم(،  القسم  في  الحياة  تأمين  موضوع  تفصيل  )َيرُد  العمر  ر  ُتقصِّ إعاقة  ذوي 

مبلغ ال يتجاوز المليون شيكل. مع ذلك، يحّق لألطراف االتفاق على مبلغ آخر.

االتفاق  لألطراف  يحّق  ذلك،  مع  سنة.   15 مدار  على  تكون  السكن  استرداد قرض  مدة 
على مدة أخرى.

يتم استرداد القرض بدفعات شهرّية. مع ذلك، يحّق لألطراف االتفاق على أن يتم تسديد 
القرض على عّدة دفعات سنوّية بحيث تكون كّل دفعة عن عّدة أشهر في الُمجَمل.

ا؟ َمن ُيعتبر مستحّقً
ر العمر". أي أّن اإلعاقة التي لديه من شأنها أن ُتقّصر متوّسط . 1 شخص مع "إعاقة ُتقصِّ

بالمعّدل،  المتوّقع  العمر  متوّسط  مقابل  سنوات  ثالث  من  بأكثر  المتوّقع  العمر 
قرار  حسب  الطلب،  تقديم  يوم  من  سنوات  خمس  عن  عمره  معّدل  يزيد  أن  على 

"أكتواري" مسؤول.
يكون هدف طلب قرض للسكن واحًدا مما يلي:. 2
شراء شّقة وحيدة؛. 3
إلى . 4 إضافي  آخر  عقار  نفسه  للشخص  ليس هناك  لبناء شخصي، حيث  أرض  شراء 

الشخصي. للبناء  الُمخصصة  األرض 
ر العمر يستوفي شروط قرٍض يقترحه الجسم المالي على . 5 شخص لديه إعاقة ُتقصِّ

للجسم  عرض  قد  الشخُص  كان  ذلك  جانب  وإلى  إعاقة،  لديه  ليست  آخر  شخص 
ر العمر. المالي مصادقًة على شراء بوليصة تأمين حياة شخص مع إعاقة ُتقصِّ
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e :الغاية "شّقة وحيدة" لهذه 
شّقة سكنّية وحيدة لمواطن إسرائيل، يشمل كّل َمن تحّول إلى مواطن إسرائيلي أ. 

أو مواطن عائد خالل سنتْين من شراء الشّقة.
سكنّية ب.  شّقة  إليها،  باإلضافة  المشتري،  لدى  كان  إذا  حتى  "وحيدًة"  الشّقة  ُتعتبر 

تتجاوز  ال  سكنّية  شّقة  أو   1997 الثاني  كانون   1 قبل  ا  محمّيً أجاًرا  تأجيُرها  تّم 
عن  الشّقة  على  حصل  قد  المشتري  كان  وإذا  لث،  الثُّ نسبة  فيها  الُمشتري  حّصة 

طريق ميراث، وال تتجاوز حّصته فيها النصف.
ُيعتبُر الشخص وزوجته وأطفالهما الذين لم يبلغوا 18 من العمر مشترًيا واحًدا. ج. 

ُيستثنى من ذلك: زوج يسكن لوحده أو ولٌد متزّوج.
في ظروف معّينة، ُيعتبر صاحب الشّقة الوحيدة ُمشترًيا قام بشراء شقة إضافّية د. 

ولكنه باع الشقة السابقة خالل 18 شهًرا من يوم شراء الشقة الجديدة أو خالل 
سنة من يوم استالم الشقة الجديدة )إذا كان قد اشتراها من مقاول(.

ضمن ه.  شّقة  اشترى  أّنه  الوحيدة  الشّقة  صاحب  اعتبار  يمكن  معّينة،  ظروف  في 
شراء. مجموعة 

كيف يمكن تحصيل الحّق؟
التوّجه إلى أحد فروع بنوك اإلسكان. لتحصيل المساعدة يجب 

7.1.2. تأمين الحياة لهدف الحصول على قرض إسكان لشخٍص 
ر العمر مع إعاقة ُتقصِّ

ما هو الحّق؟
تأمين  شراء  منه  البنك  يطلب  )إسكان(،  لشّقة  قرًضا  البنك  من  شخص  يطلب  عندما 
الحياة  تأمين  القرَض من  ُيسّدد  أن  الُمقتِرض،  البنك، في حالة وفاة  يتمّكن  حياة لكي 
ر العمر"،  وليس من العقار الُمشترى. عندما يكون طالب القرض شخًصا مع "إعاقة ُتقصِّ

يكون هناك ترتيٌب خاّص.

لتأمين  بوليصة  العمر  ر  ُتقصِّ إعاقة  مع  شخص  بيع  رفض  ن  المؤمِّ يستطيع  ال  ا،  مبدئّيً
إعاقته. بسبب  الحياة 

يكونون  العمر،  ر  ُتقصِّ إعاقة  مع  لشخص  عادي  حياة  تأمين  منح  نون  المؤمِّ رفض  إذا 
ر العمر. ملَزمين بأن يقترحوا عليه شراء تأمين حياة لشخص مع إعاقة ُتقصِّ

العام 2020. األسعار الوارد تفصيُلها فيما يلي صحيحة لشهر كانون الثاني من 
z :العمر ر  التأمين لشخص مع إعاقة ُتقصِّ مبلغ 

بالحّد  ش.ج.  و500,000  األدنى  بالحّد  القرض  مبلغ  نصف  ُيشّكل  التأمين  مبلغ 
األقصى. مع ذلك، يحّق لألطراف االّتفاق على صيغة أخرى.

z :ر العمر مّدة تأهيل لتأمين الحياة لشخص مع إعاقة ُتقصِّ
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إذا  أنه  ذلك  معنى  شرائه.  من  ونصف  سنتْين  بعد  فقط  السريان  حّيز  التأمين  يدخل 
أن  البنك  يستطيع  اهلل،  سمح  ال  األولََوْين،  والنصف  السنتْين  خالل  نون  المؤمَّ توفّي 

يطلب من الَوَرثة سداد القرض أو بيع العقار الذي عليه قرض إسكان لسداد القرض.
z :مساعدة من الدولة

ر  ُتقصِّ إعاقة  لديه  الذي  تأمين حياة الشخص  االشتراك في تكلفة  تقترح دولة إسرائيل 
الُعمر بمبلغ 300 ش.ج. كّل شهر.

ا؟ َمن ُيعتبر مستحّقً
شروط االستحقاق مماثلة للشروط الواردة في البند السابق بشأن الحصول على قرض 

الُعمر. ر  سكن لشخص مع إعاقة ُتقصِّ

كيف يمكن تحصيل الحّق؟

في المرحلة األولى، يجب التوّجه إلى شركة تأمين معروفة بتأمين الحياة وتزوديها . 1
لة. تحصل الشركة على رأي "أكتواري" من أجل تحديد ما إذا  بالمستندات ذات الصِّ
رة للُعمر" أم ال. ُتبلغ الشركة  كان الحديث يدور حول إعاقة تستوفي تعريف "ُمقصِّ
كانت  إذا  ما  المستندات  كاّفة  استالم  من  عمٍل  يوَم   15 خالل  التأمين  طالبي 

التأمين. بيعهم  ترفض  أو  توافق 
ا لشراء . 2 إذا لم ُتبلغ الشركة شيًئا ومّر 15 يوَم عمل، يصبح مقّدم الطلب مستحّقً

تأمين حياة عادي كأنه شخص لدون إعاقة.
إذا أبلغت الشركة أّنها موافقة على بيعه تأمين حياة عادّي، تبيع له تأمين حياة . 3

كما تبيعه ألي شخص آخر.
"إعاقًة . 4 معاًقا	 بكْونه  اعترفت  ولكن  عادّيًا  حياة  تأمين  بيعه  الشركة  رفضت  إذا 

إعاقة  مع  لشخص  حياة  "تأمين  ا،	 خاّصً حياٍة  تأمين  بيعه  عليها  العمر"،  ر  ُتقصِّ
ر العمر".	كذلك، يجب على الشركة إبالغه بحّقه في التوّجه إلى وزارة اإلسكان  ُتقصِّ

من أجل الحصول على مساعدة مالية من الدولة لتمويل تأمين الحياة.

 معلومات هاّمة 
يكون . 1 العمر،  ر  ُتقصِّ التي  باإلعاقة  متعّلًقا  رفًضا  أعطت  الشركة  حال  في 

على الشركة واجب تفسير قرارها وتوفير ملّخص المعطيات التي اعتمدت 
عليها في قرار رفضها. كذلك، عليها اإلعالم بشأن الحّق في االستئناف.

إلى المسؤول عن . 2 التوّجه  يمكن االستئناف ضد قرار "األكتواري" من خالل 
سوق المال، وحسب الحاجة، إلى لجنة الشكاوى أو إلى المحكمة.

للحصول على مساعدة اشتراك شهري من الدولة، يجب التوجه إلى وزارة . 3
إلى  التوّجه  أو طرق  االشتراك  قبول  معايير  تحديد  بعد  يتم  لم  اإلسكان. 
وزارة اإلسكان. ُتمَنح المساعدة حتى سداد القرض أو انتهاء تأمين الحياة.
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ذوي  األشخاص  حقوق  مساواة  مفوضّية  موقع  راجعوا  المعلومات،  من  لمزيد 
 .www�bit�ly/mashkanta_life اإلعاقة: 

7.1.3. تخفيض في ضريبة الشراء

ما هو الحّق؟
ضريبة  هي  الشراء  ضريبة  شراء.  ضريبة  بدفع  ُيلَزم  األرض  في  ا  حّقً يشتري  َمن  كّل 
جسدّية  إعاقة  لديهم  الذي  األشخاص  الصفقة.  مقابل  للدولة  الحّق  ُمشتري  يدفعها 
الذين يشترون شّقة لسكنهم أو يشترون أرًضا من أجل بناء شّقة، يمكن أن يكونوا 
من  فقط   %0.5 بنسبة  الشراء  ضريبة  دفع  في  تخفيٍض  على  للحصول  مستحّقين 

الشّقة. قيمة 

صحيح لسنة 2020، عند شراء شّقة وحيدة من تاريخ 6 كانون األّول 2016 وما بعده 
األولى  الدفع  درجة  على  الضريبة  من  إعفاء  ُيمنح  ش.ج.،   2,500,000 حتى  قيمتها 

المبلغ. باقي  على  بنسبة %0.5  ضة  ُمخفَّ وضريبة 

قيمتها  شّقة  حول  الحديث  يدور  عندما  أو  وحيدة  شّقة  عن  الحديث  يدور  ال  عندما 
أعلى من 2,500,000 ش.ج. أو تم شراء الشقة الوحيدة قبل 6 كانون األّول 2016 
ضة  ُمخفَّ شراء  ضريبة  دفع  في  الحّق  يكون  ش.ج.،   2,500,000 من  أقّل  وقيمتها 

بنسبة 0.5% من قيمة الشّقة.

 معلومات هاّمة 
شراؤه  تم  الذي  العقار  باستخدام  َمنوط  الشراء  ضريبة  تخفيف  في  الحّق 
في  مّرتْين  الحّق  بهذا  التمّتع  يمكن  للتخفيف.  الُمستحّق  الشخص  لسكن 

الُمستحّق. حياة 

ا؟ َمن ُيعتبر مستحّقً
معاق حسب تعريفه في قانون المعاقين أو في قانون معاقي الحرب ضد النازيين، . 1

تحّددت  الذي  العدائّية،  األعمال  ضحايا  ِهبات  قانون  في  تعريفه  حسب  ومصاب 
إعاقته إعاقًة أبدّيًة نسبتها 19% وما فوق.

معاق حسب تعريفه في قانون معاقي مالحقات النازيين الذي تحّددت إعاقته بنسبة . 2
50% وما فوق وهو مستحقٌّ لتلقي ِهبات من مالّية الدولة حسب هذا القانون.

ودرجة . 3 منحة  أو  الوطني  التأمين  من  مخصصات  تلقي  يستحق  عمل  حادث  معاق 
إعاقة أبدّية نتيجة حادث عمل ال تقّل نسبتها عن %50.

َمن حّددت له مؤسسة التأمين الوطني درجة عجز عن كسب الراتب لألبد بنسبة . 4
75% على األقل.

معاق حادث طرق تحّددت له إعاقة بنسبة 50% وما فوق لألبد.. 5
معاق من شلل أو بتر يد أو ِرْجل، نسبة إعاقته األبدّية نتيجًة هذه العاهات 50% وما فوق.. 6
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َمن تحّددت له درجة إعاقة طبّية أبدّية بنسبة 100% أو إعاقة بنسبة 90% حسب . 7
وبدونه،  طبّية(  بلجنة  )مشروط  األعضاء  في  إعاقات  تجميع  نتيجَة  موزون  حساٍب 

كان سيتم تحديد نسبة إعاقة 100% على األقل.
حسب . 8 تخفيف  على  للحصول  المستحق  الشخص  تعريف  يستوفي  قاصر  والد/ة 

وتم  للقاصر  الخاّصة  االحتياجات  تالئم  الُمشتراة  الشّقة  الشراء،  ضريبة  أنظمة 
العائلّية. الشؤون  محكمة  من  مصادقة  استصدار 

كيف يمكن تحصيل الحّق؟
مكاتب . 1 من  تخفيض  على  للحصول  طلب  تقديم  يجب  الشراء  عن  التصريح  عند 

العقار. عليها  التي  بالمنطقة  العقارّية  الضرائب 
اإلعاقة.. 2 ُتثبت  طبّية  إرفاق مستندات  يجب 
إرفاق . 3 عليه  األقل،  على   %75 بنسبة  الراتب  كسب  عن  عجز  درجة  له  تحّددت  َمن 

الوطني. التأمين  مؤسسة  من  مصادقة 
الضرائب . 4 ُسلطة  موقع  في  والموارد  الخدمة  المعلومات،  بمراكز  االستعانة  يمكن 

وعبر هاتف 4954*.

 معلومات هاّمة 
طريق  عن  الوطني  للتأمين  تابعة  طبّية  لجنة  الستدعاء  طلب  تقديم  يتم 

مكاتب ضرائب األرض مع طلب الحصول على تخفيض في ضريبة الشراء.

لمزيد من المعلومات، راجعوا دليل حقوق الضريبة لألشخاص ذوي اإلعاقة في 
www�bit�ly/madrich_mas الضرائب بإسرائيل:  ُسلطة 

7.1.4. مساعدة في قسط الشّقة )التي ليست مسكًنا شعبيًّا(

ما هو الحّق؟
المساعدة في دفع قسط الشّقة في السوق الخاّصة. ُتمَنح المساَعدة بواسطة واحدة 

العاّمة، منها عميدار، برزوت، عميجور، حلميش وغيرها. من شركات اإلسكان 

ا؟ َمن ُيعتبر مستحّقً
المسكن؛. 1 عديمو 
المقعدون على كرسي متحّرك أو الذين يتلقون مخصصات إعاقة عاّمة )البالغون . 2

فوق سن 18( الذين تحّددت لهم درجة عجز بنسبة %75.

لمزيد من التفاصيل حول َمن ُيعتبر "عديم السكن" يمكن العثور عليها في 
 www�bit�ly/hasarDira موقع وزارة البناء واإلسكان: 



ُمجلَّد حقوق األطفال والبالغين ذوي اإلعاقة الجسدّية    فصل 7 - السكن 114

كيف يمكن تحصيل الحّق؟
لتلقي المساعدة، يجب استصدار شهادة استحقاق للمساعدة في اإلسكان. لتفاصيل 

www1bit1ly/hasarDira العملّية، راجعوا موقع وزارة البناء واإلسكان: 
اإلعاقة من مؤسسة . 1 تلقي مخصصات  على  تقديم مصادقة  يجب  ذلك،  إلى  إضافة 

اآلتية: التفاصيل  الوطني تضم  التأمين 
المخصصات؛ أ. نوع 

ب. نوع اإلعاقة )مؤقتة، مستقّرة أو دائمة( وِنَسب اإلعاقة؛
ج. درجة عجز عن كسب الراتب؛

د. بلغ مخصصات اإلعاقة في الشهر.
بعد إجراء الفحص المطلوب، تصدر وزارة البناء واإلسكان شهادة استحقاق، ويتم . 2

إليها. التي توّجهوا  إلى مقّدمي الطلب بواسطة الشركة  إرساُلها 
يجب عرض َعقد إيجار ساٍر أمام شركة التسجيل لتلقي مساعدة في اإلسكان.. 3

- ُيمَنع استئجار شّقة من أحد األقرباء في العائلة. انتبهوا 

2�7� الحقوق في مسكن شعبي
7.2.1. استئجار شّقة

ما هو الحّق؟
بإدارة شركة إسكان تؤّجر للمستحّقين )عائالت  استئجار شّقة في عمارة سكنّية عاّمة 
للساكنين  الشّقة  قسط  تحديد  توصيات  حسب  ُيحّدد  شّقة  قسط  مقابل  أزواج(  أو 

المستحقين.

ا؟ َمن ُيعتبر مستحّقً
اآلتية: التعريفات  الذين يستوفون  "عديمو السكن" حسب تعريف وزارة اإلسكان 

 معلومات هاّمة 
لفحص استحقاق المساعدة في قسط الشقة، يجب التوّجه بدايًة إلى مجموعة 
المساعدة في اإلسكان أو مباشرًة إلى إحدى شركات التسجيل للحصول على 

مساعدة في قسط الشقة.

5442* )ساعات تلقي رّد هاتفي شخصي  مجموعة المساعدة في اإلسكان: 
في األيام األحد-الخميس هي 8:30-16:00(.

عائلة )بما في ذلك العائالت التي فيها والد/ة مستقّل/ة( تضّم ثالثة أطفال على . 1
مخصصات  من  اعتاشوا  الطلب  تقديم  موعد  قبل  شهًرا   24 مدار  وعلى  األقل 
موعد  قبل  شهًرا   12 مدار  على  أو  الوطني  التأمين  مؤسسة  من  الدخل  ضمان 

https://www.kolzchut.org.il/he/%25D7%25AA%25D7%25A2%25D7%2595%25D7%2593%25D7%25AA_%25D7%2596%25D7%259B%25D7%2590%25D7%2595%25D7%25AA_%25D7%259C%25D7%25A1%25D7%2599%25D7%2595%25D7%25A2_%25D7%2591%25D7%2593%25D7%2599%25D7%2595%25D7%25A8
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تقديم الطلب، اعتاشوا من دخل من عمل ومخصصات استكمال دخل من التأمين 
ضمان  من  متواصل  بشكل  اعتاشت  مستقّل/ة  والد/ة  فيها  عائلة  الوطني. 
شهًرا   24 مدار  على  أخرى  مّرة  الدخل  ضمان  من  ثّم  نفقة  من  وبعدها  الدخل، 
)12 شهًرا إذا كان لحديث يدور عن استكمال الدخل(، تكوُن مستحّقًة هي أيًضا 

شعبي. سكن  على  للحصول 
وحيد/ة . 2 والد/ة  أو  متحّرك  كرسّي  على  وُمقعد  معاق  فيها  الزوجْين  أحد  عائلة 

مقعد/ى على كرسّي عجالت، وبشرط أال تتجاوز مدخوالتهم معّدل األجور في السوق.
ومستحّق . 3 ُمقعد  أحدهما  مستقّل/ة(  والد/ة  فيها  عائلة  )أو  متزّوجان  زوجان 

التأمين  مؤسسة  من   %75 بنسبة  ثابت  راتب  كسب  عن  العجز  لمخصصات 
الوطني كعائلة، إجمالي مدخوالت العائلة ال يتجاوز سقف الدخل الذي يمنح الحّق 

باستئجار شّقة في المسكن الشعبي، وفيها والدْين أو أكثر.
معاق . 4 بأّنه  ُمعّرف  أحدهما  مستقّل/ة(  والد/ة  فيها  عائلة  )أو  متزّوجان  زْوجان 

ومستحّق لتلقي مخصصات عجز عن كسب راتب ثابت بنسبة 75% من مؤسسة 
الذي  الدخل  معّدل  يتجاوز  ال  العائلة  مدخوالت  ُمجَمل  كعائلة،  الوطني  التأمين 
األقل  على  واحد  ولد  ولديهم  الشعبي،  المسكن  شّقة  باستئجار  الحّق  يمنح 

الوطني. التأمين  مؤسسة  من  بنسبة %100  إعاقة  مخصصات  يتلّقى 
زْوجان متزّوجان ألكثر من خمس سنوات بدون أطفال وكّل واحد منهما ُمعّرف . 5

بنسبة  ثابت  راتب  كسب  عن  عجز  مخصصات  لتلقي  ومستحّق  معاق  أنه  على 
75%، وبشرط أال يتجاوز مدخولهم سقف المدخول الذي يؤّهلهم لتحصيل الحّق.

مخصصا . 6 لتلقي  ومستحّق  معاق  أنه  على  ف  ُمعرَّ منهما  وكلٌّ  متزّوجان  زْوجان 
عجز عن كسب راتب ثابت بنسبة 75%، ولديهم ولد واحد على األقل )ال يشمل 
الحْمل(، وبشرط أال يتجاوز مدخولهم سقف المدخول الذي يؤّهلهم لتحصيل الحّق.

بنسبة . 7 مؤّقت  راتب  كسب  عن  عجز  مخصصات  من  يعتاشان  متزّوجان  زْوجان 
75% كعائلة على مدار 24 شهًرا، ولديهم ثالثة أطفال أو أكثر.

عائلة تعتاش من مخصصات ضمان الدخل على مدار 24 شهًرا قبل موعد تقديم . 8
قبل  شهًرا   12 مدار  على  دخل  استكمال  بإضافة  عمل  من  دخل  من  أو  الطلب 

الطلب. تقديم  موعد 
كذلك، األشخاص الذين لديهم إعاقة وال يستوفون هذه المعايير، يستطيعون تقديم 
لجنة  ترتكز  االستثناءات.  لجنة  طلب مساَعدة في شراء شّقة في مسكن شعبي عبر 

اآلتية: المعايير  والمستندات وبحسب  المعطيات  ُمجَمل  قرارها على  االستثناءات في 
z  كسب على  والقدرة  الدخل  مصادر  المدخوالت،  ذلك  في  بما  االقتصادي،  الوضع 

الراتب؛

z العائلة؛ المعاقين في  عدد 

z اإلعاقات؛ أنواع 

z يعيشون معهم؛ الذين  عائلتهم  وأقرباء  للمعاقين  األدائّية  الخلفّية 

z العائلة؛ أفراد  الطبّية لكّل واحد من  الخلفّية 

z المعاقين؛  سّن 
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z المعاقين؛ عائلة  حجم 

z .القومّية األولوّية  المعاقين في منطقة  مسكن 

كيف يمكن تحصيل الحّق؟
يتم تنسيق استئجار شّقة في مسكن شعبي مع هيئتْين

قسط  في  مساعدة  وتلقي  المسكن"  لـ"عديمي  استحقاق  شهادة  وتلقي  التسّجل 
التسّجل لتلقي مساعدة في المسكن. الشّقة يتّمان عن طريق شركات 

البناء والتخطيط. التسّجل الستحقاق مسكن شعبي في وزارة  يتّم 
شركة  من  الطلب  إرسال  يتم  المسكن"،  "عديمي  استحقاق  وتحديد  التسّجل  بعد 

السكن. المتعّلق بمكان  اللواء  إلى  التسّجل 
ا من خالل شركة اإلسكان. عملّية اإلسكان تتم عملّيً

e :اآلتية المراحل  عملّية تلقي الشّقة تتألف من 

 معلومات هاّمة 
لتحصيل . 1 ل  المؤهِّ الدخل  سقف  الحّق:  لتحصيل  ل  المؤهِّ الدخل  سقف 

ألخرى،  فترة  من  يتجدد  الشعبي  بالمسكن  شّقة  استئجار  في  الحّق 
وحسب العام 2020 فإنه يبلغ 8,029 ش.ج.

2 . %100 إعاقتهم  ونسبة  متحّرك  كرسّي  على  الُمقَعدون  المعاقون 
لوزارة  التابع  اإلقليمي  الصّحة  مكتب  من  عة  موقَّ مصادقة  إبراز  عليهم 
الصّحة الذي بحسبه هم ُمقَعدون على كرسّي متحّرك إلى األبد ونسبة 

العاهة لديهم هي 100% إلى األبد.
تقديم . 3 إلى  يحتاجون   %100 من  أقّل  إعاقتهم  نسبة  الذين  المعاقون 

واإلسكان  البناء  لوزارة  التابعة  الطبّية  اللجنة  لقرار  اآلتية  المستندات 
لهدف تحديد إلى أي مدى ُهم مقَعدون على كرسّي متحّرك:

e  ُيشار الصّحة  لوزارة  التابع  اللوائي  الصّحة  موّقعة من مكتب  مصادقة 
كونهم  ومدى  المساعدة  طلب  مقّدمي  لدى  العاهة  نسبة  إلى  فيه 

مقَعدين على كرّس متحّرك )بشكل دائم أو ال(.

e .تقرير أدائي تمريضي حديث من صندوق المرضى

e  الخاّصة الطبّية  المسألة  أو طبيب أعصاب، حسب  تقرير طبيب عظام 
الطلب. بمقّدمي 

الشعبي؛. 1 للمسكن  االستحقاق  تحديد 
تلقي . 2 للمنتظرين  يحّق  االنتظار  وقت  في   - شعبي  مسكن  على  الحصول  انتظار 

عليهم  ُتقتَرح  ولم  سارًيا  االستحقاق  كان  طالما  الشّقة  قسط  في  أكبر  مساعدة 
أّية شقق؛

الشعبي.. 3 المسكن  الشّقة في  الحصول على 

https://www.gov.il/he/departments/Bureaus%3FOfficeId%3Dc515b1b2-3163-499e-bdbd-8849147c5ada%26categories%3Dd2f90bb2-7c51-4ed1-9b13-315ebdc7d0d7%20
https://www.gov.il/he/departments/Bureaus%3FOfficeId%3Dc515b1b2-3163-499e-bdbd-8849147c5ada%26categories%3D522f68b6-f5d4-4720-a865-6fd954f3800e
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لمزيد من التفاصيل، راجعوا موقع وزارة البناء واإلسكان:
www�bit�ly/ZakautShikun; www�bit�ly/shkifutDiur

7.2.2. شراء شّقة في المسكن الشعبي
ما هو الحّق؟

الشعبي تقديم طلب لشراء شّقة يسكنون فيها. المسكن  يحّق لسّكان 

ا؟ َمن ُيعتبر مستحّقً
اآلتَيْين: الشرطْين  َمن يستوفي 

سنوات . 1 خمس  لمّدة  بذلك  لحّقهم  استيفاًء  العاّم  المسكن  في  يسكنون  َمن 
األقل؛ متواصلة على 

ألزواجهم . 2 لديهم،  تكن  لم  الشعبّية  الشّقة  إيجار  عقد  على  توقيعهم  موعد  منذ 
أو أطفالهم ملكّيٌة لشّقة أو أرٍض أخرى قيمتهما )حتى كانون الثاني 2020( يزيد 

عن 350,000 ش.ج.

كيف يمكن تحصيل الحّق؟
إلى  أو  اإلسكان  شركة  إلى  التوّجه  يمكن  إضافّية،  ولتفاصيل  الحّق  تحصيل  لطريقة 

www.bit.ly/kina1 موقع وزارة البناء واإلسكان: 

7.2.3. الحّق في المسكن الشعبي بالطبقة األرضّية أو بمبًنى 
مع مصعد

ا؟ َمن ُيعتبر مستحّقً
يتجاوز  ال  الذين  المسكن"  األبد، "عديمو  إلى  المقَعدون على كرسّي متحّرك  المعاقون 
ُمقَعدون  أّنهم  صادقت  قد  الصّحة  وزارة  وكانت  السوق  في  الرواتب  معّدل  دخلهم 
على كرسّي متحّرك إلى األبد، ولديهم عاهة أبدّية نسبتها 100%، وغير قادرين على 
الصعود على الساللم ويستحقون مساعدة في تمويل كرسي متحّرك، أو لعائلة التي 
قررت لجنة طبّية أّن هناك ضرورة لسكنها في الطبقة األرضّية أو في مبًنى مع مصعد.

كيف يمكن تحصيل الحّق؟
توّفر . 1 التي  الشركات  إحدى  بواسطة  االستحقاق  على  للمصادق  طلب  تقديم  يجب 

خدمات قسط شّقة.
الطلب مصادقة . 2 يرفقوا مع  أن  يحتاجون  الُمقَعدون على كرسّي متحّرك  المعاقون 

ولديهم  األبد  إلى  متحّرك  كرسّي  على  ُمقَعدون  هم  بحسبها  الصّحة  وزارة  من 
عاهة نسبتها 100% إعاقة أبدّية، وال يستطيعون الصعود على الساللم، وتّمت 

المصادقة لهم على المشاركة في تمويل شراء كرسّي متحّرك.
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 معلومات هاّمة 
ترتيب أولوّيات تخصيص الشقق، ومنها الشقق األرضّية والشقق في مباٍن مع 

ُيمّول وُيدرَّج حسب ترتيب أحقّية محوَسب. مصعد، 

7.2.4. استبدال شّقة في المسكن الشعبي
ما هو الحّق؟

الحّق في استبدال شّقتهم. سّكان عمارة سكنّية شعبّية لديهم 

ا؟ َمن ُيعتبر مستحّقً
َمن يستوفون واحًدا من الشروط اآلتية:

الشروط . 1 من  واحًدا  يستوفون  الذين  متحّرك  كرسّي  على  المقَعدون  المعاقون 
اآلتية على األقل:

في  مصعد  مع  أو  مصعد  بدون  مبًنى  في  أرضّية  ليست  طبقة  في  يسكنون  أ. 
إليه. الوصول  المتحّرك  الكرسّي  المبنى ولكن يتعّذر على 

ُمعالج  رأي  بحسب  مالَءمتها  يمكن  وال  إعاقتهم  تالئم  ال  شّقة  في  يسكنون  ب. 
ورأي  الصّحة(  وزار  المرضى،  )صندوق  معروفة  طبّية  مؤسسة  قَبل  من  بالتشغيل 
مهندس من قَبل شركة ُتسِكن ساكنين في عمارة سكنّية شعبّية يكونون ذوي 
وبسبب  شّقتهم،  إلى  الوصول  عليهم  ُتصّعب  أداءات  في  تتمّثل  جسدّية  إعاقة 
تالئم  بأخرى  الشقة  الستبدال  ضرورًة  هناك  أّن  الطبّية  اللجنة  قّررت  إعاقتهم، 

إعاقتهم.

كيف يمكن تحصيل الحّق؟
والمستندات  الطلب  تقديم  طريقة  حول  معلومات  على  العثور  يمكن 

�www�bit�ly/bakasha1 :المطلوبة في موقع وزارة البناء واإلسكان

7.2.5. إسكان بملكّية مقتناة
ما هو الحّق؟

ولمن  متحّرك  كرسّي  على  ُمقَعدين  ألشخاٍص  شقًقا  واإلسكان  البناء  وزارة  تشتري 
كرسّي  على  ُمقَعدون  أطفال  لديهم  أو  األبد  إلى   %100 نسبتها  عاهة  لديهم 
في  نقص  فيها  بلدة  في  األبد  إلى   %100 نسبتها  عاهة  ولديه  األبد  إلى  متحّرك 

مقتناة(. )شّقة  المنسابة  الشقق 
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ا؟ َمن ُيعتبر مستحّقً
المسكن؛. 1 عديمو 
الصّحة . 2 لوزارة  التابعة  اللوائي  الصّحة  مكتب  من  موّقعة  مصادقة  لديهم  َمن 

وبحسبه تحددت لهم عاهة نسبتها 100% إلى األبد وهم ُمقَعدون على كرسّي 
متحّرك إلى األبد؛

أّنهم ُمقعدون . 3 البناء اإلسكان حسب مستندات طبّية  َمن تم تعريفهم في وزارة 
او  أرضّية  األبد وهناك ضرورة طبّية إلسكانهم في طبقة  إلى  على كرسّي متحّرك 

في مبنى مع مصعد، ومدخولهم ال يتجاوز معّدل المدخول في السوق.
عاهة  ولديه  األبد  إلى  متحّرك  كرسي  على  مقَعد  ولد  على  أيًضا،  الحّق،  هذا  ينطبق 

نسبتها %100. أبدّية 

كيف يمكن تحصيل الحّق؟
e مقتناة بملكّية  شّقة  تحديد 
شّقة . 1 باقتراح  التوّجه  يجب  مقتناة  بملكّية  شّقة  شراء  في  االستحقاق  تحديد  بعد 

البناء  لوزارة  التابع  لة  الصِّ ذي  اللواء  في  المقتناة  الملكّية  على  م  القيِّ إلى  للشراء 
واإلسكان.

الشّقة، . 2 مكان  تحديد  في  الوساطة  رسوم  تلقي  في  حّق  يوجد  ذلك،  إلى  إضافة 
يتمّكن  حتى  الوساطة  لرسوم  استحقاق  بمصادقة  الُمستحّقين  تزويد  ويتم 

الخدمة: لمقّدم  المكتب من دفعها 

م على  ل التوقيع )القيِّ أ. استمارة توّجه إلى خدمات وساطة موّقعة من قَبل مخوِّ  
البالد؛ المقتناة على مستوى  الملكّية  اللواء ومسؤول  المقتناة في  الملكّية 

ب. استمارة تصريح عن خدمات الوساطة؛  

ج. استمارة تصريح ألصحاب العقار - عقار بدون وساطة.  
المستحّقين.. 3 مقتناة من مسؤولّية  بملكّية  تحديد شّقة  ُيعتبر 
بدون . 4 شّقة  شراء  يطلبون  المستحّقون  كان  إذا  ملجأ.  بأنها  الُمعّرفة  الشقة  في 

ذلك  يكون  الشقة.  شراء  قبل  بذلك  التزام  بالغ  على  التوقيع  فعليهم  ملجأ، 
االستثناءات. لجنة  بمصادقة  مشروًطا 

بالسكن . 5 التزام  على  التوقيع  المستحّقين  على  يكون  مالئمة،  شقة  تحديد  بعد 
في الشّقة التي حّددوها إذا تّم شراؤها لهم.

مقتناة، . 6 بملكّية  شقة  ُمستحّقي  معالجة  ُيرّكزون  عاملون  هناك  لواء،  كّل  في 
عن  وإجابات  توجيه  منح  إلى  إضافة  المساعدة.  لطلب  إليهم  التوّجه  ويمكن 
األسئلة، ُيعتبر هؤالء العاملون مسؤولين عن استيعاب االقتراحات وتنسيق زيارات 

والمهندسين. نين  الُمخمِّ
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e :مقتناة بملكّية  عملّية فحص شقة 
البناء وإلسكان ما إذا كانت الشّقة . 1 بعد تحديد شقة بملكّية مقتناة، تفحص وزارة 

تستوفي كّل الشروط. على الشّقة استيفاء كّل الشروط اآلتية:
أ. الحصول على مصادقة من معالج بالتشغيل بأّن الشّقة ُمتاحة للدخول أو يمكن 

كذلك؛ جعلها 

عر  السِّ من  أقّل  الشّقة  قيمة  تكون  ال  بحسبه  ن  مخمِّ تقييم  على  الحصول  ب. 
المطلوب؛

عر الذي تم تحديده للمستحّقين؛ ج. ِسعر الشّقة المطلوب ال يزيد عن سقف السِّ

على  ووضعها  للسكن  مناسبة  الشّقة  بأّن  مهندس  مصادقة  على  الحصول  د. 
مستوى الصيانة-الهندسة مقبول )وضع الشقة الملموس يالئم شّقة في مسكن 
أغراض  أّية  الشّقة  في  ينقص  ال  أي  اإلسكان،  لهدف  ترميمات  إجراء  بعد  شعبي 
اآلتية  األغراض  من  أكثر  أو  واحد  غرض  استخدام  دون  َتحول  عيوب  فيها  وليس 
بشكل معقول: باب، نوافذ، ستائر، بنية تحتية للماء، صرف صحي وكهرباء، أدوات 

صحّية، خزائن مطبخ، بالط، عزل السقف والجدران، أمان(.

المالئمين  المَهن  أصحاب  بتحديد  القتناة  الملكّية  على  القّيم  يقوم  انتبهوا: 
إليهم. والتوّجه 

e :بملكّية مقتناة شراء شقق 
على  توقيًعا  الشّقة،  أصحاب  مع  عقد  وتوقيَع  تفاوًضا  الشّقة  شراء  عملّية  تشمل 
إلى  وتحويلها  الدولة  اسم  على  الشّقة  في  الحقوق  تسجيل  ملكّية،  نقل  بالغ 

اإلسكان. شركة 

 معلومات هاّمة 
للمستحّقين  الشّقة  قسط  في  كبيرًة  مساعدًة  واإلسكان  البناء  وزارة  تمنح 
ا أو شّقة بملكّية مقتناة طالما كان االستحقاق  الذين ينتظرون مسكًنا شعبّيً

سارًيا ولم ُتعَرض عليهم شقق أخرى.

لمزيد من المعلومات حول عملّية تحديد، فحص وشراء شقق بملكّية مقتناة، 
www�bit�ly/dirot_ner :راجعوا موقع وزارة البناء واإلسكان

www�bit�ly/nohal_ner :أنظمة شراء شّقة بملكّية مقتناة

www�bit�ly/nohal_0805 :أنظمة تخصيص شقق باإليجار في الخدمة العاّمة

لمزيد من المعلومات حول زيادة المساعدة في قسط شقة لمستحّقي المسكن 
www�bit�ly/schad_mufhat :الشعبي في موقع وزارة البناء واإلسكان
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 معلومات هاّمة 
e  ،الجدد للقادمين  بالنسبة  مقتناة  بملكّية  شّقة  استحقاق  تحديد 

الجدد. القادمين  الهجرة واستيعاب  َمنوًطا بوزارة  يكون 

e  شّقة على  للحصول  ا  مستحّقً يكون  ال  شقق،  أربع  تلقي  رفض  َمن 
بملكّية مقتناة. كذلك، َمن تغّير وضعه وتبّين أنه غير ُمقَعد على كرسّي 
على  للحصول  ا  مستحّقً يكون  ال  الساللم،  صعود  على  قادر  وأنه  متحّرك، 

مقتناة. بملكّية  شّقة 

3�7� المساعدة في مالَءمة شروط اإلسكان
تقّدم وزارة البناء واإلسكان مساعدة لألشخاص المعاقين في التنّقل بتمويل تغييرات 
ُتجري  إليها.  الوصول  طرق  وفي  شّقتهم  في  والتنّقل  للعمل  أساسّية  ترميمات  أو 
شروط  تحسين  الحتياجات  فحًصا  اإلسكان  ووزارة  الصّحة  لوزارة  المشتركة  اللجنة 

إليها عن طريق مكتب الصّحة. التنّقل، ويتوّجهون  اإلسكان لَمن لديهم إعاقة في 

م المساعدة حسب اختبار المدخوالت، والمبالغ الصحيحة لشهر كانون الثاني 2020. ُتقدَّ

لمزيد من المعلومات حول بند األنظمة اإلدارية 10/8، راجعوا "مساعدة لتحسين 
 www�bit�ly/nohal_0810 :"شروط اإلسكان للمعاقين في تنّقلهم

ما هو الحّق؟
دمج منحة وقرض أو قرض فقط؛. 1
اشتراك . 2 إلى  الحاجة  دون  المسكن  مالَءمة  تتّم  الشعبي  المسكن  في  للساكنين 

الّساكن؛
الخارجّية . 3 أو  الداخلّية  التغييرات  مقابل  ش.ج.   65,000 حتى  مساعدة  منح  يتم 

الشّقة؛ في 
يتم منح مساعدة حتى 130,000 ش.ج. لهدف تركيب آلة رافعة؛. 4
يتم تحديد تكوين المساعدة لَمن يسكنون في شّقة يملكونها حسب مدخوالت . 5

العائلة. أفراد  جميع 

لمزيد من المعلومات حول موضوع مبلغ المساعدة، راجعوا موقع وزارة البناء 
www�bit�ly/siyua_nayadut :"واإلسكان، "مساعدة للمعاقين في التنّقل
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ا؟ َمن ُيعتبر مستحّقً
األشخاص الذين شّقتهم ومدخولهم تجعلهم مستحّقين حسب عدد األفراد، حسبما 
في  مشموًلا  يكون  أن  يستحق  بالمساعدة.  المتعّلقة  اإلدارّية  األنظمة  في  محدد  هو 

هذا اإلطار كّل َمن يستوفي واحًدا من الشروط اآلتية على األقل:
َمن حّددت مؤسسة طبية معترفة بشأنهم )مشفى، صندوق مرضى أو إطار إعادة . 1

تأهيل حكومي( واحًدا أو أكثر مما يلي:
أ. تنّقلهم أو أداؤهم محدودان بسبب مرض أو إصابة في النظام الحركي.

يمشون  متحّرك،  كرسي  على  )ُمقعدون  متقّدمة  مراحل  في  بمرٍض  المصابون  ب. 
بمساعدة أطراف صناعّية، أجهزة، عكازات وما شابه(.

َمن هو أو أفراد عائلتهم التي ُتعالجهم بدأوا بالعمل في مدينة أخرى ويستوفون . 2
التالَيْين: الشرطْين 

لوزارة  التابعة  الوزارّية  اللجنة  رأي  حسب  السكن  مكان  تغيير  في  ضرورة  هناك  أ. 
البناء واإلسكان. الصّحة ووزارة 

ب. مكان السكن الجديد ال يستوفي احتياجاتهم لدرجة اإلضرار بقدرة أدائهم اليومّية.
وفي . 3 الصحّية،  حالتهم  وساَءت  اإلطار  هذا  في  مساعدة  الماضي  في  تلقوا  َمن 

سيسكنون  التي  أو  فيها  يسكنون  التي  الشقة  مالءَمة  يجب  إعاقتهم،  أعقاب 
عامل  تقرير  حسب  إضافّية  مساعدة  لتلقي  مستحّقين  يكونون  مستقبًلا،  فيها 

تأهيل. إعادة 
وزارة . 4 قَبل  لتلقي مساعدة من  بأنهم مستحّقون  اآلتية  الهيئات  اعترفت بهم  َمن 

البناء واإلسكان بشرط أن تكون الهيئات التي اعترفت بإعاقتهم قد حّددت أنهم 
اإلسكان: لتحسين شروط  لتلقي مساعدة  ليسوا مستحّقين 

أ. مصابو الجيش الذين تم االعتراف بهم في وزارة األمن؛

الوطني  التأمين  مؤسسة  في  بهم  االعتراف  تم  الذين  العمل  حوادث  مصابو  ب، 
تلقي  يستحقون  ال  ولذلك  من %65،  أقل  الوطني  التأمين  في  إعاقتهم  ونسبة 

الوطني؛ التأمين  المساعدة من  هذه 

ج. مصابو األعمال العدائّية الذين تم االعتراف بهم في مؤسسة التأمين الوطني؛

د. مصابو حوادث الطرق الذين تم االعتراف بهم في شركات التأمين أو في هيئة أخرى.
البيت . 5 المستحّقون في  أن يسكن  رافعة بشرط  آلة  تركيب  يتم منح مساعدة في 

ا وافًيا  قبل أن يبدأوا بالتحّرك بمساعدة كرسّي متنّقل، حيث توّفر اآللة الرافعة حّلً
البيت. تنّقلهم في هذا  لمشكلة 

في أّية شقق يمكن عمل مالَءمة وتلقي مساعدة؟. 6
z  تحصيل الحّق لمالءمة الشقة يكون ممكًنا بشرط أن يسكن المستحّقون في واحٍد

من أنواع الشقق اآلتية:

z بملكّيتهم؛  شّقة 
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z مفتاحّية؛ شّقة 

z شّقة في مسكن شعبي؛

z شّقة في كيبوتس أو موشاف؛

z  شّقة لقريب عائلة من الدرجات اآلتية: ابن أو ابنة، أب، أم، أخ أو أخت، جد، جدة، حفيد
أو حفيدة.

 معلومات هاّمة 
األشخاص الذين لديهم إعاقة ال يكونون مستحّقين لتلقي مساعدة من قَبل 

وزارة البناء واإلسكان في الحاالت اآلتية:

e  تفاقم على إذا طرأ  )إال  الطلب  تقديم  إذا كانت شّقتهم مالَءمة قبل 
حالتهم(.

e .إذا كان في ملكّيتهم أكثر من شّقة واحدة

e .إذا كانوا يسكنون بإيجاٍر شهريٍّ شخصّي

e  من األمن،  وزارة  من  اإلسكان  شروط  لتحسين  مساعدة  تلقوا  إذا 
التأمين الوطني أو من شركة تأمين. مؤسسة 

كيف يمكن تحصيل الحّق؟
التي  واإلسكان  البناء  ووزارة  الصّحة  لوزارة  التابعة  الوزارّية  للجنة  طلب  تقديم  يجب 

الطلب عّدة مراحل: لديها صالحّية تحديد االستحقاق. يشمل تقديم 
إعادة . 1 إلى إطار  أو  إلى المشفى  أو  المرضى  العائلة في صندوق  إلى طبيب  التوّجه 

يمكن  التأهيل  إعادة  أُطر  وفي  المشافي  في  فيها.  الُمعالَج  من  بطلب  تأهيل 
االجتماعّيين. العاملين  إلى  التوّجه 

البيت، . 2 لفحص  المساعدة  طلب  مقّدم  بيت  في  بالتشغيل  معالج  ُيجريها  زيارة 
لتحديد التغييرات ولتحضير مواصفات التغييرات. ُيرِفق مقّدم الطلب اقتراح ِسعر 
عر إلى العالمين  مع هذه المواصفات. يتم إرسال مواصفات التغييرات واقتراح السِّ

اللوائي. الصّحة  االجتماعّيين في مكتب 
الوزارّية. . 3 اللجنة  إلى  العمل على تقديم طلب  االجتماعّيين  العاملين  من مسؤولّية 
لمزيد . 4 طبّية.  وشهادات  مطلوبة  مستندات  مصادقات،  بإرفاق  الطلب  تقديم  يتم 

الصّحة:  وزارة  موقع  راجعوا  المطلوبة،  المستندات  قائمة  بخصوص  التفاصيل  من 
 www.bit.ly/SiuaDiur

يجب . 5 الهدف  ولهذا  اللجنة،  قرار  ضد  االستئناف  يمكن  االستثنائّية  الحاالت  في 
التوّجه إلى مكتب الصّحة اللوائي أو إلى مكتب البناء واإلسكان.

صاحب  اختيار  حسب  اإلسكانّية  القروض  بنوك  بواسطة  يتم  المساعدة  تحصيل 
االستحقاق.
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e :المساعدة لتلقي  المطلوبة  المستندات 
وشريك أ.  التوّجه  مقّدم  ويوّقعها  يملؤها  استمارة   - مساعدة  طلب  استمارة 

العاملين  من  االستمارة  هذه  على  الحصول  يمكن  أصلّيتْين.  بُنسختْين  حياته 
الصّحة. االجتماعّيين في مكتب 

ويوّقعها طبيب وممرضة في مؤسسة ب.  يملؤها  استمارة   - أدائّية  استمارة طبّية 
الطلب. يتعالج فيها مقّدم  طبّية 

مكتب ج.  في  االجتماعّيون  العاملون  التقييم  ُيجري   - نفسي-اجتماعي  تقييم 
مقّدم  فيها  يتعالج  أخرى  تأهيل  إعادة  أُطر  في  اجتماعّيون  عاملون  أو  الصّحة 

التوّجه.
مواصلة د.  وحدة  في  بالتشغيل  المعاِلج  من  التغييرات  حول  توصية  تلقي  يتم 

آخر  إطار  في  أو  الطلب  مقّدم  إليه  ينتمي  الذي  المرضى  لصندوق  التابعة  العالج 
اإلسكان،  وزارة  من  ُمخّصصة  استمارة  في  ُمفّصلة  توصية  راجعوا  التأهيل.  إلعادة 

رسومات. تشمل 
حسب ه.  ص،  ُمرخَّ مقاول  من  أشهر(  ثالثة  )حتى  ث  ُمحدَّ ِسعر  اقتراح   - ِسعر  اقتراح 

مسؤولّية  من  مصادقته.  وحسب  بالشغيل  المعالج  من  التغييرات  توصية  تقرير 
مقّدم الطلب أن يجد مقاوًلا ومراقًبا مباشًرا على عمله.

مع و.  نظامّية  عالمة  لديها  شركات  من  ِسعر  اقتراحْي  تقديم  يجب   - الرافعة  اآللة 
آلة رافعة. طلب تركيب 

الذين يسكنون معه.ز.  صَور بطاقة الهوّية لمقّدم الطلب وألفراد عائلته 
الثالثة ح.  األشهر  خالل  الشّقة  في  يسكنون  الذين  العائلة  ألفراد   - دخل  مصادقات 

أو كّل  تقاعدي  أو معاش  راتب  بنكّية، مخصصات،  بيانات  الطلب:  لتقديم  السابقة 
إضافّية. مدخول 

في طلبات تركيب آلة رافعة يجب إرفاق مصادقة من وزارة الصّحة بشأن استحقاق ط. 
مقّدم الطلب في الحصول على مساعدة لالشتراك بشراء كرسّي متحّرك.

التي ي.  الشراء  ضريبة  مصادقة   - الطلب  مقّدم  أرض  في  الحقوق  عن  معلومات   
تشمل رقم قطعة األرض والقسيمة.

األولى  الدرجة  أقرباء عائلة من  الذين يطلبون مساعدة لمالَءمة شّقة  المسكن  عديمو 
تلقي  يوم  من  سنوات  أربع  مدار  على  مستحّقين  يكونون  ال  بموجبه  التزاًما  ُيرفقون 

الشعبي. المسكن  استحقاقهم شّقًة في  لدراسة  المساعدة 

 معلومات هاّمة 
دون  اإلسكان  إلى شركة  مباشرًة  الطلب  يوّجهون  الشعبي  المسكن  سّكان 
على  التوصية  تقرير  بالتشغيل  الُمعاِلج  ُيرِسل  الدخل.  مصادقات  إلى  الحاجة 

إلى شركة اإلسكان. التغييرات 

في حاالت خاّصة تستلزم تنفيًذا سريًعا للتغييرات، يجب التوّجه إلى العاملين 
ويمنحون  الطلب  بفحص  يقومون  حيث  الصّحة،  مكتب  في  االجتماعّيين 

اإلسكان. وزارة  بالتنسيق مع  المسبقة  مصادقتهم 
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4�7� الحّق في مالَءمات خارجّية في مبًنى مشترك
ما هو الحّق؟

مشتَرك  مبًنى  داخل  شّقة  في  ويسكن  إعاقة  لديه  الذي  الشخص  معّينة،  ظروف  في 
أصحاب  باقي  موافقة  تستوجب  ال  مالَءمات  هناك  المطلوبة.  المالَءمات  إجراء  له  يحّق 
نصف  من  )أكثر  الطبيعّية  الغالبية  موافقة  تستوجب  أخرى  مالَءمات  وهناك  الشقق، 

60% من باقي أصحاب الشقق(. أصحاب الشقق( أو موافق غالبّية ُمطلقة )أكثر من 

e :مالَءمات ال تستوجب موافقة باقي أصحاب الشقق
أو . 1 فتحة  تغيير  بدون  المشترك  البيت  ساحة  إلى  المدخل  بوابة  أو  فتحة  مالَءمات 

جهاز  للباب،  قفل  يد،  مقبض  تركيب  مثل  المدخل،  وحجم  شكل  المبنى.  بوابة 
سهل  قفل  إلى  الَمدخل  قفل  استبدال  سّماعة،  أو  جرس  استدعاء،  زّر  إنتركوم، 

مكانه( وتغيير  التشغيل 
أو . 2 الباب  مبنى  تغيير  بدون  المشترك  البيت  إلى  مدخل  فتحة  أو  باب  مالَءمة 

إنتركوم،  للباب، جهاز  أو حجمهما، مثل تركيب مقبض يد، قفل  الفتحة، شكلهما 
التشغيل  سهل  قفل  إلى  الَمدخل  قفل  استبدال  سّماعة،  أو  جرس  استدعاء،  زّر 

مكانه. وتغيير 
تركيب مقبض يد، بما في ذلك تغيير مقبض قائم أو تغيير مكانه.. 3
أو من . 4 المتحّرك  الكرسي  لتفادي تدحرج  القائم  الوصول  بناء حافة جانبّية في ممّر 

البصر. أجل توجيه شخص ضعيف 
تركيب وسيلة رفع يدوّية، بما في ذلك سّلم الصعود، بين األرضّيات، والتي طولها . 5

 75 يتجاوز  ال  السفلى  واألرضّية  العليا  األرضّية  بين  االرتفاع  وفارق  أمتار   8 يتجاوز  ال 
هذا  أّن  على  والبناء  للتخطيط  المحلّية  اللجنة  مهندس  يصادق  بأن  بشرط  سم، 
التركيب ال يحّد من استخدام الممتلكات المشتركة بشكل معقول وآمن من ِقبل 

الشقق. سائر أصحاب 
استبدال أو تركيب شبكة تصريف )"غريل"(.. 6
البيت . 7 مدخل  في  أو  الوصول  ممّر  في  الطوارئ،  إنارة  ذلك  في  بما  إنارة،  تركيب 

أيًضا. اإلنارة  المشترك، وتغيير قّوة 
ألّا يسّبب خلًلا في نظام التصريف.. 8 تعديل ارتفاع الحواف، بشرط 
تخشين طفيف للدرج أو بالط ممّر الوصول القائم من أجل تفادي االنزالق.. 9

تركيب الفتات توجيه ومعلومات، بما في ذلك إضافة أحرف بارزة أو الكتابة بطريقة . 10
القائمة. الالفتات  برايل على 

ومالءمتها . 11 القائمة،  واالتصاالت  التلفزيون  الحوسبة،  الكهرباء،  ملحقات  تغيير 
إعاقة وحجمه. للشخص مع 

هذا . 12 من   6 القسم  في  ورَد  ما  بخالف  والتصريف،  الصرف  السباكة،  ملحقات  تغيير 
القسم، وفقط بعد أن يصادق مهندس اللجنة المحلّية للتخطيط والبناء على أّن 

المشترك. البيت  بأنظمة  المذكورة ال تضّر  المالءمة 
تغيير ارتفاع األجهزة واألدوات المساعدة القائمة في البيت المشترك، مثل صندوق . 13
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الغسيل. وحنفّية  المرآة  البريد، 
 مالءمة مكان وقوف قائم والذي تّم تخصيصه مسبًقا لصاحب الشّقة، دون تغيير . 14

مكانه، حجمه أو شكله.

e :الشقق أغلبية أصحاب  مالَءمات تستوجب موافقة 
مالءمة فتحة أو بوابة المدخل إلى ساحة البيت، مّما يحتاج إلى تغيير مبنى الفتحة . 1

أو البوابة، شكلها أو حجمها، مثل إزالة قفل البوابة، إلغاء البوابة، توسيع المدخل 
بوابة. وتركيب 

تغيير . 2 إلى  يحتاج  مّما  المشترك،  البيت  إلى  المدخل  فتحة  أو  المدخل  باب  مالءمة 
أو  الباب  إلغاء  الباب،  قفل  إزالة  مثل  حجمها،  أو  شكلها  الفتحة،  أو  الباب  مبنى 

باب. الفتحة وتركيب  توسيع 
فتح فتحة مدخل أو بوابة إضافّية إلى ساحة البيت المشترك أو إلى البيت نفسه.. 3
القائم.. 4 الوصول  توسيع ممّر 
تغيير مسار ممّر الوصول القائم، بما في ذلك شّق ممّر جديد.. 5
هدم جدران، بناء جدار أو جدار حماية، أو تركيب أنظمة أمان في ممّر وصول قائم . 6

)غير المشمولة في البند 4 من المالَءمات التي تستوجب موافقة باقي السّكان( 
لتفادي التصادم مع المركبات أو المعّدات، السقوط، تدحرج الكرسي المتحّرك أو 

من أجل توجيه شخص ضعيف البصر.
ال . 7 التي  المالءمات  من   5 البند  في  المشمولة  )غير  يدوّية  رفع  وسيلة  تركيب 

تستوجب موافقة باقي السّكان( أو وسيلة رفع كهربائّية، ميكانيكّية، إلكترونّية، 
آلة  أو  صعود  سّلم  ذلك  في  بما  األرضّيات،  بين  أخرى  وسيلة  أية  أو  هيدراولية 
للتخطيط  المحلّية  اللجنة  مهندس  يصادق  أن  بشرط  ليس مصعًدا،  لكن  رافعة، 
بشكل  المشتركة  الممتلكات  استخدام  من  يحّد  ال  التركيب  هذا  أّن  على  والبناء 

معقول وآمن من ِقبل سائر أصحاب الشقق.
البالط.. 8 تغيير 
إلغاء درج قائم، تعديل الدرج وبناء درج للدخول إلى البيت المشترك.. 9

e :الشقق من   %60 مالَءمات تستوجب موافقة أصحاب الشقق الذين يملكون 
موقًفا.. 1 ليكون  المكان  تجهيز 
فصل أو تخصيص مكان وقوف قائم لمركبة.. 2

 معلومات هاّمة 
إجراء  على  اعترضوا  الشّقة  أصحاب  أّن  األراضي  تسجيل  مفتش  وجَد  إذا 
لموافقتهم،  معقولة  غير  شروًطا  وضعوا  أو  معقولة  غير  ألسباب  المالَءمة 

ِعَوًضا عن أولئك السكان. المالَءمة  لديه الصالحّية بالموافقة على إجراء 
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e مصعد تركيب 
تركيب مصعد يجب أن يتم عبر التصويت بأغلبّية ثلثْين من أصوات أصحاب الشقق.. 1
بشكل . 2 أو  الشقق  بإحدى  سيضّر  المصعد  تركيب  أّن  يعتقدون  الذين  السكان 

البيت الخارجي، يستطيعون االعتراض على التركيب، وحتى رفع دعوى إلى مفتش 
األراضي من أجل منع التركيب.

تكاليف . 3 يتحملوا  أن  المصعد  تركيب  يقّررون  الذين  الشقق  أصحاب  على  يتوّجب 
التركيب، باستثناء أصحاب الشقق الموجودة في الطابق األرضي، لكن يتوّجب على 

المبنى االشتراك في تكاليف صيانة المصعد وتشغيله. كّل أصحاب الشقق في 

الرفاه  العمل،  وزارة  من  المقدَّمة  المساعدة   �7�5
والخدمات االجتماعّية في مجال السكن

ما هو الحّق؟
المساعدة في خدمات اإلسكان للناس المعنّيين بالحصول على مساعدة أو المحتاجين 
المحدودّيات بوزارة  إدارة  إلى مساعدة إضافّية حتى السقف. يعمل قسم اإلسكان في 
وعالجّية  مهنّية  حلول  توفير  عن  والمسؤول  االجتماعّية  والخدمات  الرفاه  العمل، 
تشمل السكن لألشخاص الذين لديهم إعاقة. لذا، ُيشّغل القسم سلسلة أُطر إسكان 
واسًعا  وتنّوًعا  تسلًلا  األُطر  هذه  توّفر  البالد.  بأنحاء  المجتمع  في  إسكان  وأُطر  داعم 
أُطًرا  اإلسكان  أُطر  تشمل  محدودّيات.  مع  لألشخاص  والمهنّية  العالجّية  الحلول  من 

عاّمة وخاّصة. حكومّية، 

7.5.1. خدمات دعم في السكن المستقّل
تقترح وزارة الرفاه عّدة إمكانّيات مرتبطة برغبة اإلنسان وبمستوى الدعم الذي يحتاجه:

e "برنامج "بيئة داعمة لحياة مستقّلة ألشخاص مع إعاقة
مع  األشخاص  مساعدة  إلى  ويهدف  البالد  بأنحاء  بلدات  عّدة  في  البرنامج  يعمل 
محدودّيات للتوّصل إلى حياة مستقّلة في البيت بواسطة برنامج خدمات شخصّي 

داعم. ومهنّي 

في إطار البرنامج، يتم منحل سّلة خدمات شخصّية ومجتمعّية تشمل كّل ما يلي:

 معلومات هاّمة 
بموجب قانون  وذلك  لتركيبه،  بناء  رخصة  بإصدار  مشروط  المصعد  تركيب 
التخطيط والبناء لعام 1965. ومن هنا، إذا اعترض أحد الجيران، يستطيعون 
وبعد  والبناء،  للتخطيط  المحلّية  اللجنة  في  البناء  إذن  على  اعتراض  تقديم 
والبناء  للتخطيط  اإلقليمّية  المحلّية  اللجنة  قرار  على  اعتراض  تقديم  ذلك 

)حتى وإْن تم الحصول على موافقة غالبّية الّسكان(.
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z وليًلا؛ نهاًرا  ُمتاح  مسؤول مجتمعي 

z  عامل اجتماعي لتوفير دعم ومساعدة في تحصيل الحقوق والتنسيق بين األنظمة
والمجتمع؛

z الطوارئ؛ االتصال بنظام االستغاثة ألوقات 

z خدمات طبّية نهاًرا وليًلا، حتى في ُعَطل نهاية األسبوع واألعياد؛

z  البيت؛ تصليحات خفيفة في صيانة 

z  طبي تجهيز  ممشاة،  متحّرك،  )كرسّي  المساعدة  أدوات  في  خفيفة  تصليحات 
التصليحات؛ إلى ورشة  المساعدات  منزلي( والمساعدة في نقل 

z المساعدة في إحضار أدوية وعمل مشتريات؛

z للمعاقين؛ السفريات  في خدمات  التنسيق 

z  إعاقة مع  األشخاص  واحتياجات  رغبات  مع  مالءمتها  تّمت  اجتماعّية  نشاطات 
االعتيادّية. المجتمعّية  النشاطات  والُمدَمجة في جزء من 

ا؟ َمن ُيعتبر مستحّقً
َمن يستوفون كّل الشروط اآلتية:

z  َمن سّنهم 65-21 )فوق الوصول إلى سّن التقاعد، يمكن تلقي خدمات في إطار
للمسّنين(؛ داعمة  بيئة  برنامج 

z َمن تحّددت لهم نسبة إعاقة 40% على األقل في مؤسسة التأمين الوطني؛

z .المجتمع في  شققهم  في  يسكنون  َمن 

الذين يعيشون مع األشخاص  العائالت  أفراد  أيًضا لمساعدة  صة  البرنامج ُمخصَّ خدمات 
إعاقة. لديهم  الذين 

e سكن داعم في المجتمع
مبادرة بتحفيٍز من ُسلطات الرفاه المحلّية بالتعاون مع الجوينت - إسرائيل ما بعد 

اإلعاقة وصندوق رودرمان.

)على  الحقوق  تحصيل  في  ومساعدة  شّقة  إيجاد  في  مراَفقة  المشروع  يقترح 
"شراء   ،7�1 البند  راجعوا  الشّقة،  قسط  في  المساعدة  في  الحّق  المثال،  سبيل 
في  االشتراك  طلب  مقّدم  مسؤولّية  من  الخاّص"(.  السوق  في  شّقة  واستئجار 
في  شريكه  واختيار  له  المالئمة  الشّقة  يحدد  أن  المجتمع  داخل  الداعم  السكن 
إلى  االنتقال  في  الشخص  يرافق  شخصي  برنامج  بناء  يتم  ذلك،  بعد  السكن. 

المستقّلة. الحياة 

https://www.kolzchut.org.il/he/%25D7%25A7%25D7%2594%25D7%2599%25D7%259C%25D7%2594_%25D7%25AA%25D7%2595%25D7%259E%25D7%259B%25D7%25AA_%25D7%259C%25D7%2590%25D7%2596%25D7%25A8%25D7%2597%25D7%2599%25D7%259D_%25D7%2595%25D7%25AA%25D7%2599%25D7%25A7%25D7%2599%25D7%259D
https://www.kolzchut.org.il/he/%25D7%25A7%25D7%2594%25D7%2599%25D7%259C%25D7%2594_%25D7%25AA%25D7%2595%25D7%259E%25D7%259B%25D7%25AA_%25D7%259C%25D7%2590%25D7%2596%25D7%25A8%25D7%2597%25D7%2599%25D7%259D_%25D7%2595%25D7%25AA%25D7%2599%25D7%25A7%25D7%2599%25D7%259D
https://www.kolzchut.org.il/he/%25D7%25A7%25D7%2591%25D7%2599%25D7%25A2%25D7%25AA_%25D7%25A0%25D7%259B%25D7%2595%25D7%25AA_%25D7%25A2%25D7%259C-%25D7%2599%25D7%2593%25D7%2599_%25D7%2595%25D7%25A2%25D7%2593%25D7%2594_%25D7%25A8%25D7%25A4%25D7%2595%25D7%2590%25D7%2599%25D7%25AA_%25D7%259C%25D7%25A0%25D7%259B%25D7%2595%25D7%25AA_%25D7%259B%25D7%259C%25D7%259C%25D7%2599%25D7%25AA
https://www.kolzchut.org.il/he/%25D7%25A7%25D7%2591%25D7%2599%25D7%25A2%25D7%25AA_%25D7%25A0%25D7%259B%25D7%2595%25D7%25AA_%25D7%25A2%25D7%259C-%25D7%2599%25D7%2593%25D7%2599_%25D7%2595%25D7%25A2%25D7%2593%25D7%2594_%25D7%25A8%25D7%25A4%25D7%2595%25D7%2590%25D7%2599%25D7%25AA_%25D7%259C%25D7%25A0%25D7%259B%25D7%2595%25D7%25AA_%25D7%259B%25D7%259C%25D7%259C%25D7%2599%25D7%25AA
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e المجتمع المستقلة في  الحياة  مراكز 
تشغيل وزرع مراكز متعددة الخدمات االجتماعّية بإدارة أشخاص مع إعاقة ألشخاٍص 
مستقّلة،  لحياٍة  تدريب  زمالء،  استشارة  مجاالت:  أربع  في  المراكز  تعمل  إعاقة.  مع 

ورشات ألدوات مساعدة ونشاطات من أجل دعم تغييٍر اجتماعّي.

e انتقال برامج 
تشغيال  وتدمج  ا  زمنّيً محدودة  البرامج  سّن 18-30.  في  للشباب  ُمخّصصة  برامج 

السّن مع تدريب لحياة مستقّلة. يالئم 

7.5.2. سكن داعم
-متوّسط يحتاجون إلى مستوى دعٍم عاٍل أو  أُطر السكن ألشخاص بمستوى أداٍء متدنٍّ

إلى مستوى حماية عالية وليسوا معنّيين أو قادرين على السكان في مجتمع.

e اآلمن السكن 
السكن اآلمن ُمخصص لمجموعات تضّم حّتى سّتة أشخاص.

e المؤسسات
z .24-6 شخًصا  هوستيالت - مجموعة سكن ُمرّكبة ُمعّدة لـ

z  شامل إطار  في  ُيستخَدم  داخلّية  مدرسة  مهجع  داخلّية:  مدرسة  مهاجع   
ُمخصص، غالًبا، لعدد أكبر من األشخاص )24 وما فوق(. يتم في المهجع توفير كّل 
والمزيد.  تشغيل  مكمل،  طّبي  طاقم  عيادة،  ذلك  يشمل  للساكنين،  االحتياجات 
مجتمع  داخل  بيوت  أّنهم  ذلك  إرسالّيات،  أيًضا،  المهاجع،  معظم  ُتشّغل  اليوم، 

يحصلون من المهجع على جزٍء من الخدمات.

من   %20 عن  عدا  مخصصات  لتلّقي  مستحّقون  غير  المؤسسة  في  الساكنون 
اإلعاقة. مخصصات 

ا؟ َمن ُيعتبر مستحّقً
الرفاه. بالغون يحظون باعتراف وزارة 

كيف يمكن تحصيل الحّق؟
الخدمات  مكتب  في  تعمل  التي  التنسيق  لجنة  عبر  يتم  األطر  هذه  إلى  التوّجه 
أو  عائلته  ومع  جسدّية  إعاقة  لديه  الذي  الشخص  مع  وبالتعاون  المحلّية  االجتماعّية 
الوصّي عليه. يتم إجراء التنسيب حسب نوع اإلعاقة، مستوى الحماية المطلوبة والفئة 

العمرّية.

والخدمات  الرفاه  العمل،  وزارة  موقع  في  راجعوا  المعلومات،  من  لمزيد 
 www�bit�ly/molsa4 االجتماعّية، إدارة المحدودّيات، قسم السكن: 
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6�7� استحقاق من ضريبة الدخل عن طفل في السكن
تخفيضات   ،13 الفصل  في  الموضوع  هذا  حقوق  راجعوا  الشأن،  هذا  في  للتوّسع 

ضريبّية�

التي  المحلّية  لطة  للسُّ مناقصة  تقديم  من  إعفاء   �7�7
تؤّجر أرًضا بملكّيتها لمعاق إلعادة تأهيله

ما هو الحّق؟
مناقصة  تقديم  من  إعفاٌء  اإلقليمي،  المجلس  أو  المحّلي  المجلس  للبلدّية،  يكوُن 
يتم  أن  بشرط  معاق،  شخص  تأهيل  إعادة  سبيل  في  بملكّيتها  أرًضا  تقّدم  عندما 

تسليم األرض على شكل إيجار.

8�7� إعفاء من رسوم االتفاق
ما هو الحّق؟

ا  الشخص الذي يقّدم حقوق إيجار في أرٍض بملكّية ُسلطة أراضي إسرائيل، يكون معفّيً
عر  )السِّ ش.ج.   80,000 مبلغ  حتى  إسرائيل  أراضي  لُسلطة  االتفاق  رسوم  دفع  من 

ث حسب تاريخ كانون الثاني 2020(. ُمحدَّ

ا؟ َمن ُيعتبر مستحّقً
بسبب  الوطني  التأمين  مؤسسة  من  عاّمة  إعاقة  مخصصات  يتلّقون  الذين  المعاقون 
الحّق  ولديهم  األقل،  على   %80 هي  األبدّية  الطبّية  إعاقتهم  ودرجة  العامة  إعاقتهم 

في استئجار العقار أربع سنوات وما فوق.

كيف يمكن تحصيل الحّق؟
التوّجه إلى ُسلطة أراض إسرائيل في منطقة السكن وجلب المستندات اآلتية: يجب 

الضرائب؛. 1 مصادقة لجنة طبّية من ُسلطة 
في . 2 الحّق  صاحبها  تمنح  التي  اإلعاقة  عن  الوطني  التأمين  مؤسسة  من  مصادقة 

عاّمة؛ إعاقة  تلقي مخصصات 
مصادقة من وزارة الصّحة عن اإلعاقة في التنّقل نسبتها 80% وما فوق.. 3

الخدمة العسكرّية
والخدمة

المدنية-الوطنية

الفصل 8



مجّلد حقوق األطفال والبالغين ذوي اإلعاقة الجسدّية
األشخاص  حقوق  مساواة  مفوضّية  مع  بالتعاون  )ج.م.(  الُمصابين  لألطفال  إسرائيلّية  رابطة   - إيالن 
العبرّية الجامعة  المحدودّية،  ذوي  األشخاص  لحقوق  القانونّية  العيادة  العدل،  وزارة  اإلعاقة،  ذوي 

الخدمة العسكرّية
والخدمة

المدنية-الوطنية

الفصل 8
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8� الخدمة العسكرية والخدمة المدنية-الوطنية
الخدمة العسكرّية في إسرائيل هي جزٌء من الوجود اإلسرائيلي. 

المهنّية  الهوية  صقل  في  عاّمًة  عملّيًة  تجربًة  وُتتيح  للحياة  تجهيًزا  الخدمة  ُتعتبر 
للشباب والشابات، وتعّزز من الهوّية اإلسرائيلّية، وتساهم كثيًرا في عّدة مجاالت.

لدى الشباب ذوي اإلعاقة، ينطوي التجنيد على أهمّية أكبر، ذلك أّن الخدمة العسكرّية 
االقتصادّية مساهمًة ملموسة. للحياة  المجتمع وُتساهم  االندماج في  ُتتيح لهم 

لدى  معّينة  الحتياجات  الخدمة  برنامج  مالَءمة  أّن  ُتبّين  اآلن  حتى  المتراكمة  التجربة 
مهاّم  في  وممتاز  متواصل  نجاح  إلى  للوصول  ا  أساسّيً أمًرا  ُتعتبر  إعاقة  مع  الشباب 

المدنّية. الحياة  االندماج في  الخدمة نفسها وفي  التجنيد، في 

1�8� إعفاء على خلفّية طبّية
ما هو الحّق؟

المرّشحون للخدمة األمنية الذين خضعوا لإلجراءات الطبّية وحصلوا على بروفيل 21، 
إعفاء  على  يحصلون  األمنية،  الخدمة  قانون  حسب  الخدمة  أداء  عن  العجز  يعني  الذي 

العسكرّية ألسباب طبّية. الخدمة  من 

ا؟ َمن ُيعتبر مستحّقً
ح  الُمرشَّ تجعل  طبّية  مشاكل  بسبب  أخرى،  أشياء  بين  ُيمَنح،   21 بروفيل  استحقاق 
اإلعفاء  قرار  للجيش  تابعة  طبّية  لجنة  تمنُح  الخدمة.  عن  عاجًزا  العسكرّية  للخدمة 
أداء  على  ا  طبّيً قادٍر  شخٍص  رأي  وباعتبار  طبيٍّ  فحٍص  حسب  ذلك  اللجنة  ُتقّرر  حيث 

العسكرّية. الخدمة 

أّنه تم منح اإلعفاء بسبب العجز، وال يظهر تفصيُل السبب  في شهادة اإلعفاء، ُيكَتب 
لإلعفاء. الطبّي 

كيف يمكن تحصيل الحّق؟
حين  التأمين الوطني إلى الجيش معلومات طبّية حول المرشَّ عموًما، ترسل مؤسسة 
للخدمة األمنية الذي يستحّقون تلقي مخصصات ولد معاق. إذا تّم إرسال المعلومات 
استدعاء  إليهم  ُيرَسل  ال  ونصف،  سنة   16 الشباب  بلوغ  قبل  الوطني  التأمين  من 
للخدمة  المرّشحون  كان  إذا  حضور.  دون  اإلعفاء  مسار  إلى  نقلهم  ويتم  األّول،  لألمر 

الجيش. في  طبّية  لجنٌة  الفحَص  ُتجري  إعاقة،  مخصصات  يتلقون  ال  العسكرّية 

بوحدة  االتصال  ُيفّضل  األّول،  لألمر  استدعاء  الستالم  معنّيين  غير  المرّشحون  كان  إذا 
ميطاف عن طريق االتصال السريع 1111 ومتابعة توصياتها.
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2�8� التطّوع في الخدمة العسكرّية ألصحاب بروفيل 12
ما هو الحّق؟

الطلب  رفض  للجيش  ويحّق  الخدمة،  في  التطّوع  طلب  بروفيل 21  أصحاب  يستطيع 
عليهم  وتسري  الجيش،  في  الجنود  كُمجَمل  جنوًدا  المتطّوعون  ُيعتبر  قبوله.  أو 
التي  الطبّية  المحدودّيات  حسب  الواجب  خادمي  على  تسري  التي  والحقوق  الواجبات 
حّددها لهم رئيس كبير المسؤولين الطبّيين، عدا عن الخدمة الطبّية التي يحصلون 

العسكرّي. النظام  المرضى خارج  عليها في صناديق 

بالنسبة للمتطّوعين، في الجيش نحو 150 منصًبا مفتوًحا، ويمكن االنتساب إلى أيٍّ 
الشخصّية. العاهة  بنود  منها حسب 

www�bit�ly/profil25 :يمكن مراجعة قائمة المناصب الكامل في موقع ميطاف

ا؟ َمن ُيعتبر مستحّقً
الجيش  ووافق  الجيش،  في  بالتطّوع  ومعنّيون  بروفيل 21  لهم  تحّدد  الذين  الجنود 

تطّوعهم. على 

كيف يمكن تحصيل الحّق؟
e فتح ملف تطّوع

مع تلقي اإلعفاء في مكتب التجنيد، يتعّين على الُمرّشحين االختيار بين فتح ملف 
للبنين   24 سّن  حتى  ممكًنا  التطّوع  ملف  فتح  ُيعتبر  ال.  أو  نفسه  بالوضع  تطّوع 
حون إلى تقديم مستندات من هيئات طبّية  والبنات. مع فتح الملف، يحتاج المرشَّ

 .meitav@idf.gov.il إلى الجيش. يجب إرسالها عبر البريد اإللكتروني 

بعد استالم المستندات، يقومون بتحويلها إلى هيئات طبّية مهنّية في الجيش، 
وتقوم هذه الهيئات بفحص إمكانّية المصادقة على الحصول على بروفيل 25	–	

التطّوع. على  القدرة  ُيحّدد  بروفيل 

كان  )إذا  تقريًبا  سنة  نصف  حتى  التطّوع  طلب  على  المصادقة  إجراء  يستغرق 
وإذا  أشهر،  ثالثة  اإلجراء  يستغرق  طبّية،  خلفّية  على  إعفاء  أساس  على  التطّوع 
ُيفّضل  لذا،  أشهر(،  خمسة  اإلجراء  يستغرق  نفسّية،  خلفّية  على  اإلعفاء  كان 
تقديم طلب التطّوع فوَر استالم اإلعفاء. ال حاجة إلى االنتظار حتى وصول شهادة 

ًثا في النظام. اإلعفاء بالبريد، يكفي أن يكون اإلعفاء ُمحدَّ

e التنسيب إجراءات 
مكتب  في  الخاّصة  الخدمات  قسم  يبدأ  بروفيل 25،  على  المصادقة  ُتمَنح  عندما 

التنسيب. بإجراءات  بالشبكة  التجنيد 

على  الُمرّشحين  على  للتعرف  ُمخّصصة  شخصّية  بمقابلة  التنسيب  إجراءات  تبدأ 
المحدودّيات  جانب  إلى  الشخصّية  وأفضلّياتهم  قدراتهم  وفهم  نحو،  أفضل 
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وموازنة  المقابلة  بعد  الجيش.  في  الطبّية  الهيئات  لهم  حّددتها  التي  الطبّية 
يتم  النظام،  واحتياجات  المقابلة  نتائج  والطبّية،  الشخصّية  البيانات  ُمجَمل 

المتطّوعين. الُمرّشحين  تنسيب 

e المتطّوعين تدريب  معسكرات 
عمل  يتم  تجنيد  إقليم  كّل  في  وليس  ُملِزمة،  ليست  التدريب  معسكرات 

للمتطّوعين. تدريب  معسكرات 

ُيعتبر  البالد.  بأنحاء  قواعد  عّدة  في  قائمًة  تكون  تدريب،  مسكرات  عمل  تم  إذا 
الذهاب  شروط  تقريًبا.  أيام  لخمسة  ويستمّر  فحسب  نظرّيًا  التدريبّي  المعسكر 
من  إعفاء  لديه  َمن  على  فقط  تسري  ا  يومّيً منه  والعودة  التدريب  معسكر  إلى 

المنزلي. النوم 

الجنود  أمام  الوطني  التأمين  مؤسسة  ممثلو  يعرض  التدريبي،  المعسكر  بعد 
الوطني. التأمين  تقترحها لهم مؤسسة  التي  التأهيل  برامجهم إلعادة 

يمكن التشاور مع مركز الخدمة لوحدة ميطاف في ساعات العمل:
خط لمرّشح الخدمة األمنّية المتطّوع 1111 )البّدالة 1(؛

الجنود في الخدمة – خّط للجندّي المتطّوع 03-7387197�

3�8� برامج لدمج الشباب ذوي اإلعاقة في الجيش

مجموعة  في  المشاركة  من  إعاقة  مع  الشّبان  لتمكين  شيبوليم  برنامج  إعداد  تّم 
البرنامج  تحضيرّيات ما قبل الجيش تحضيًرا ألداء خدمة عسكرّية هاّمة. المشاركة في 
التحضيرّية نفسها َمنوطة بدفٍع شهريٍّ في  المشاركة في نشاطات  مّجانّية. مع ذلك، 

التحضيرّيات. من  قسٍم 

e البرنامج؟ على ماذا يقوم 
إجراءات تصنيف مالَءمة وُمتاحة؛. 1
التحضيرّية؛. 2 لطاقم  تدريب 
برنامج شخصي؛. 3 بناء 
إتاحة ومالَءمة حسب نوع اإلعاقة؛. 4
الحقوق؛. 5 مساعدة في تحصيل 
اليومّية وللخروج في نزهات؛. 6 إتاحة للنشاطات  مخزن أدوات 
الخدمة.. 7 التوجيه لخدمة جيش هاّمة وبمرافقة  المساعدة في 

e الخدمة بيانات 
التربية  وزارة  جوينت-أشليم،  مع  بالتعاون  الجيش  قبل  ما  تحضيرّيات  مجلس 
والتعليم، وزارة الرفاه، وزارة الصحة، وزارة األمن، مؤسسة التأمين الوطني، صندوق 

نيويورك. رودرمان وفدرالّية  عائلة 

برنامج شيبوليم - دمج شّبان مع إعاقات في تحضيرّيات ما قبل الجيش
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ا؟ َمن ُيعتبر مستحّقً
e :الشّبان الذين يستوفون كّل الشروط اآلتية

الخاّص؛. 1 التعليم  أو  العادي  التعليم  خّريجو 
لديهم إعاقة جسدّية، ِحسّية، إدراكّية أو نفسّية أو عسر تعليمي معّقد؛. 2
الجيش؛. 3 التطّوع في  أو  بالتجّند  يرغبون 
المطلوبة؛. 4 المالَءمات  إجراء  التحضيرّية بعد  يستوفون شروط قبول 

وزارة  من  اعتراًفا  األمر  يستلزم  والتمويل،  الحّق  تلقي  ولهدف  معّينة،  حاالت  في 
االجتماعّية. الخدمات  بواسطة قسم  الرفاه 

e ما هو إجراُء الَقبول في البرنامج؟
لجنة  موقع  في  االتصال  تفاصيل  راجعوا  البرنامج.  مديري  إلى  التوّجه  يجب 

www.bit.ly/shibolimproject التحضيرّيات: 

e لتكلفة ا
البرنامج مجاني؛. 1 االشتراك في 
ُمنوطة . 2 نفسها  التحضيرّية  نشاطات  في  االشتراك  التحضيرّيات،  من  جزء  في 

بدفٍع شهرّي.

إطار  في  الجيش  خدمة  في  التطّوع  الخاّصة  االحتياجات  ذوي  من  الشباب  يستطيع 
السكن. داعم يشمل 

e البرنامج؟ على ماذا يقوم 

برنامج "مجشيميم حلوم" - لتجنيد الشباب ذوي االحتياجات الخاّصة للجيش

سنة تطّوع مدني وحتى ثالث سنوات تجنيد . 1 الخدمة ألربع سنوات -  تستمّر 
المناصب  مجتمع.  داخل  محمي  مسكن  في  المتطّوعون  يسكن  خاللها  في   -

المستقلة. للحياة  التحضير  على  ترتكز  المقتَرحة 
كما . 2 الشعور  لهم  ُتتيح  العسكرّية  الخدمة  تجربة  في  المتطّوعين  مشاركة 

لحياة مستقّلة. التحضير  في  وُتساعدهم  الجميع 
يمّر المتطّوعون في مسار جدناع لمّدة أربعة أيام )معسكرات تدريبّية( وتضافر . 3

مختصين.  بتوجيه  جماعي 
القاعدة . 4 في  المتطوعين  استيعاب  يتم  )הגדנ"ע(،  "الجدناع"  إنهاء  مع 

الوظائف  مختلف  تشغل  التي  العاملة  القوى  من  كجزء  ليندمجوا  العسكرية 
الحانوت  خدمات  الطوارئ،  مخازن  وحدات  في  العمل  الحماية،  رزم  تجهيز  مثل: 

التفتيت وغير ذلك. المطبخ، ماكنة  المطبعة،  الطعام،  وأكشاك 
إعادة . 5 مجال  من  مختّصين  تشمل  دعم  شبكة  هناك  العسكرّية  القاعدة  في 

والمعالجة. التأهيل 
)هوستل( . 6 السكنية  للمنظومة  المتطوعين  نقل  يتم  العمل،  يوم  انتهاء  عند 

http://www.molsa.gov.il/Units/SocialDepartments/pages/searchdeparments.aspx
https://mechinot.org.il/jcm/projects-2/tzaam-214
https://mechinot.org.il/jcm/projects-2/tzaam-214
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المعالجين  من  طاقم  فيها  ويعمل  العسكرية  القاعدة  من  قريًبا  الموجودة 
الرفاه. وزارة  لمعايير  والمؤهلين، طبقًا  المهنيين 

وبرامج . 7 الذاتي  للتعزيز  شخصية  خطط  للمتطوعين  ُتبنى  الهوستل،  في 
العالجية. االجتماعية  المواضيع  بمختلف  المجموعة، وذلك  تدخل واختالط في 

الرياضة، . 8 )كالحواسيب،  وترفيه  ثقافة  إثراء،  دورات  الهوستل  في  وتعمل  كما 
المسرح، الفن وغير ذلك(.

ا لالشتراك في البرنامج؟ َمن ُيعتبر مستحّقً
هم: ممن  حتى 25  الخاص بعمر 18  خريجو التعليم 

وإعادة . 1 الرفاه  خدمات  قسم  في  بهم  ومعترف  تطّورّية،  جسدّية  عاهة  أصحاب 
الذين لديهم توّحد؛ التأهيل في قسم معالجة األشخاص 

العسكرّية.. 2 الحياة  لالندماج في  العالية  الدافعّية  أصحاب 

e ما هو إجراء القبول في البرنامج؟
z  يجب التوجه إلى العامل االجتماعي المعاِلج في قسم الخدمات االجتماعية القريب

إطار  ضمن  الخارجي  السكن  لترتيبات  التحويل  وطلب  السكن  مكان  من 
"مغشيميم حلوم - מגשימים	חלום".

z .المحلية السلطة  البيت في  لترتيبات خارج  لجنة تنسيب  اجتياز  يجب 

z .يجب اجتياز لجنة قبول اإلطار 

z  لطة المحلّية المستندات المطلوبة  يمكن قبول السّكان بعد أن تستكمل السُّ
ويتم تنسيق تاريخ استيعاب مع إطار.

تدريب مهني للشّبان ذوي المحدودّيات المتطّوعين في الجيش

مؤسسة  بواسطة  تأهيل  إعادة  يستحّقون  الذين  الشّبان  لتمكين  يهدف  برنامج 
الجيش  في  تطّوعي  وظيفي  منصب  وَشْغل  موضوع  دراسة  من  الوطني  التأمين 

التعليم. مجال  يسّوق  بَمنصب 

مجال  مديرة  هربز،  عنات  السّيدة  إلى  التوّجه  يمكن  التفاصيل،  من  لمزيد 
anath@nioi�gov�il :إعادة التأهيل في التأمين الوطني، فرع بيتاح تيكفا

4�8� الخدمة الوطنّية-المدنّية للشّبان ذوي اإلعاقة
ما هو الحّق؟

في  التطّوع  يستطيعون  العسكرّية،  الخدمة  من  إعفاء  على  حصلوا  إعاقة  مع  شّبان 
برامج ُمخّصصة. خدمة وطنّية-مدنّية واالشتراك في 

https://www.molsa.gov.il/Units/SocialDepartments/Pages/SearchDeparments.aspx
https://www.molsa.gov.il/Units/SocialDepartments/Pages/SearchDeparments.aspx
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برنامج "عوتسماه" - دمج شبيبة أصحاب إعاقات في الخدمة الوطنية-المدنية

e البرنامج؟ على ماذا يقوم 
 18-23 بأعمار  لشّبان  ُمخّصصة  وهي  التطّوع،  رابطة  "عوتسماه"	 برنامج  ُتشّغل 
البالد  أنحاء  في  التطّوع  برنامج  يعمل  العسكرّية.  الخدمة  من  إعفاء  على  حصلوا 
والتعليم،  )التربية  للمتطّوعين  المالَءمة  الوظائف  من  منّوعة  تشكيلة  ضمن 
التوجيه، عالج الحيوانات، إدارة عاّمة، صّحة ورفاه(. إطار التطّوع هو 40-30 ساعة 

أسبوعّية على مدار 12 شهًرا.

ُتجري  التي  المتطّوعين  من  داعمة  إلى مجموعة  الشّبان  ينضّم  التطّوع،  أثناء  في 
متطّوعون  مرّكزون  الشّبان  يقود  السنة.  مدار  على  وهاّمة  اجتماعّية  نشاطات 
الدعم  برنامج  يبني  َمن  وهم  والتعليم،  التربية  أو  العالج  عالم  من  مهنّيون 

البرنامج. لكّل مشترك ومشتركة في  الشخصي 

e ما هو إجراء القبول في البرنامج؟
تنسيق مقابلة مع مرّكز رابطة التطّوع في لواء السكن؛. 1
للُمرّشحين؛. 2 استبيان  مْلء 
جْلب مستندات: أ( إعفاء من الخدمة العسكرّية؛ ب( مصادقة طبّية على القدرة . 3

تنازل عن  العمل؛ ج( صورة بطاقة هوّية؛ د( صورة جواز سفر؛ ه( استمارة  على 
المرّشحين؛ الطبّية؛ و( تفاصيل حساب بنك  السرّية 

تنسيب تطّوعي - اختيار مكان تنسيب وتنسيق مقابلة مع المشّغلين يحضر . 4
أيًضا؛ المرافقون  الُمَرّكزون  إليه 

مخصصات  استحقاق  بالرفاه،  اعتراف  تشخيص،  ِصلة:  ذات  إضافّية  *مستندات 
إعاقة؛ مصادقة من وصّي.

لمزيد من المعلومات، يجب التوّجه إلى الجمعّية للتطّور عبر هاتف:
�1-800-233-133

برنامج "مشالفيم" - خدمة وطنية-مدنية للشباب ذوي المحدوديات

e البرنامج؟ على ماذا يقوم 
منظمات  الحكومّية،  الوزارات  من  عدد  مع  بالتعاون  "جفانيم"،  جمعّية  تقوم 
ُمخّصص  البرنامج  "مشالفيم".	 برنامج	 بتفعيل  التطّوع،  ومنّظمات  المساعدة 
نوع  أّي  من  اإلعاقة  ذوي  من  البالد  أنجاء  من   18-23 أعمارهم  الذين  للشّبان 
نفسّية،  ِحسّية،  جسدّية،  إعاقة  توّحد،  لديهم  الذي  الشّبان  ذلك  في  بما  كانت، 
الخدمة  بالتطّوع في  المساهمة  الراغبين في  وإعاقة ذهنّية تطورّية،  إدراكي  تأّخر 

الوطنية-المدنية.

في  مركزّية  خدمة  أماكن  في  المتطّوعون  يساهم  بالبرنامج،  الخدمة  أثناء  في 
البرنامج،  خالل  والمزيد.  الصّحة  مجموعة  والتعليم،  التربية  جهاز  مثل  المجتمع 
ُيعتبر  مستقّلة،  حياة  إلدارة  هم  ُتعدِّ التي  التدريبات  من  مجموعة  في  الشّبان  يمّر 
التعّلم  لمواصلة  وقاعدًة  والمجتمع  العمل  عالم  إلى  بوابة  بمثابة  البرنامج  هذا 
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منزل  في  الشّبان  يسكن  المدنية-الوطنية،  للخدمة  التطّوع  أثناء  في  والمهنة. 
المجتمع حيث  للمساهمة في  إمكانّية  بالمجتمع، وهناك  إطار سكن  أو في  األهل 

الشّبان. يسكن 

لحقوق  مستحّقين  الشّبان  يكون  وبعدها  سنتْين،  أو  سنة  هي  البرنامج  مّدة 
حين. المسرَّ الجنود 

البالد. أنحاء  البرنامج في  يعمل 

e ما هو إجراء القبول في البرنامج؟
*9913 الهاتفي لجميّعة "جفانيم"  المركز  إلى  التوّجه  يجب 

دعم  منتدى  إلى  التوّجه  يمكن  إضافّية،  برامج  حول  المعلومات  من  لمزيد 
www�ncsforum�org�il المدنية-الوطنية:  اإلتاحة والتنّقلالخدمة 

الفصل 9



مجّلد حقوق األطفال والبالغين ذوي اإلعاقة الجسدّية
األشخاص  حقوق  مساواة  مفوضّية  مع  بالتعاون  )ج.م.(  الُمصابين  لألطفال  إسرائيلّية  رابطة   - إيالن 
العبرّية الجامعة  المحدودّية،  ذوي  األشخاص  لحقوق  القانونّية  العيادة  العدل،  وزارة  اإلعاقة،  ذوي 

اإلتاحة والتنّقل
الفصل 9
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9� اإلتاحة والتنّقل

1�9� إتاحة مباٍن
ما هو الحّق؟

لألشخاص  وخصوًصا   - السكانّية  المجموعة  لمجمل  ُيتيح  مبًنى  هو  الُمتاح  المبنى 
ذوي اإلعاقة - فهم المبنى، التحّرك فيه واستخدام َمرافِقه بصورٍة متساوية، محترمة، 

وآِمنة. مستقلة 

مبدأ  حسب  واالستمرارّية.  االستيعاب  مبادئ  الُمتاح  المبنى  يستوفي  أن  يجب 
لهم  ُيتاح  أن  يجب  ولذا  الجمهور،  من  جزء  هم  اإلعاقة  ذوي  من  األشخاص  االستيعاب، 

الملموس والخدمات كما يفعل كّل الجمهور، بال تفريق. الحّيز  التصّرف في 

حسب مبدأ االستمرارّية، كّل طريق يسلكونها متلقو الخدمة، عاملون أو ساكنون في 
المكان  إلى  الوصول  ُطرق  الطريق  هذه  تشمل  ُمتاحة.  تكون  أن  يجب  نفسه،  المكان 
منصة  اللوبي،  المدخل،  إلى  هناك  ومن  الشارع(،  من  أو  السيارات  موقف  من  )مثًلا، 
ُيلّبي  أن  يمكن  ذلك.  إلى  وما  الخدمة  منصات  الطبقات،  بين  المسالك  المعلومات، 

العاّم، مكان عمل أو مبنى سكنّي. المبنى خدمة للجمهور 

ُيلزم القانون بتوفير إتاحات مختلفة على بنايات من كّل نوع، ويأخذ بعين االعتبار، أيًضا، 
موعد بنائه وهدف بنائه. فيما يلي وصٌف موَجٌز إلتاحة المباني التي تخدم عموم الناس.

واحد على . 1 األقل وَمدخل  واحدة على  أساسّية  المبنى ومنه - طريق  إلى  اإلتاحة 
يدوّية  انحدار معتدل، مع مقابض  ُمتاحان: بدون ساللم،  المبنى يكونان  إلى  األقل 
من  خاٍل  موّحد،  خشن،  ببالٍط  ُمبلَّطة  المعيقات،  من  خالية  المطلوب،  حسب 
حاالت  في  آِمنة.  حركة  إلى  الحاجة  تلبي  كافية  ومساحات  االنزالق  ويمنع  المطّبات 
معّينة، تحتوي الطريق على عالمات توجيهّية لألشخاص مع عاهة بصرّية. إذا كانت 
الُمتاحة  هناك أكثر من طريق واحدة، يجب أن يكون هناك توجيه من الطريق غير 

الُمتاحة بواسطة وضع الفتات بشكل مالئم. إلى 
للسيارات، . 2 ُمتاحة  مواقف  عّدة  تخصيص  الواجب  من   - للمعاقين  سيارات  موقف 

مواقف  وضع  يجب  لعام 2010.  السكنّية  المباني  إتاحة  أنظمة  في  الوارد  حسب 
للمصعد،  أو  للمبنى  الُمتاحة  الَمداخل  من  قريًبا  ُمعاق  عالمة  ألصحاب  سيارات 
من  التأّكد  يجب  نظامّية.  الفتة  مع  المبنى  إلى  الموقف  من  متاح  مسلك  وبناء 
كّل  وأّن  عالية  مركبة  لوقف  محجوزة  أمكنة  تضّم  السيارات  موقف  مواصفات  أّن 

المتحركة. للكراسي  ُمتاحة  الرصيف ومنه  إلى  المسالك 
المبنى - تسمُح بمساحة حركة مّتصلة وخالية من . 3 ُمتاحة داخل  طرق ومسالك 

منها.  المتشّعبة  والمسالك  الفتحات  إلى  واالنتقال  التوّجه  ذلك  يشمل  العقبات، 
ُيزالوا منها. أو  الُمتاحة  الطريق  المعقبات في  يتم تعليم 

الدخول . 4 للجميع  يسمح  للمبنى  الرئيسي  الباب   - والبوابات  الفتحات  األبواب، 
الفتحات واسعة وبترك مساحة للحركة قبل  التأكد بأن تكون  والخروج عبره. يجب 
عرض  كبيًرا.  جسدّيًا  جهًدا  وإغالقه  الباب  فتح  يتطّلب  ال  بحيث  وبعده  باب  كّل 
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الّرافعة ال يكون أقّل من 1.1 م. إذا تم وضع جهاز كود في المدخل، تكون هناك 
المفاتيح. إلى  للوصول  سهلة  إمكانّية 

الطول. 5 في  الفروقات  على  التغّلب 
بانحداراٍت  الرافعة  اآلالت  ُتبنى   - المستويات  بين  تِصل  رافعة(  )آالت  شوارع  أ. 
معتدلة ُتتيح الصعود والنزول بشكل مستقّل دون خوٍف من التدحرج أو السقوط. 
مسّطحات  بينها  تفصل  آلية،  رافعات  عّدة  إلى  طويلة  رافعة  آلة  تقسيم  يتم 
أال  على  جانبْيها،  من  يدوّية  مقابض  الرافعة  اآللة  تشمل  بالراحة.  تسمح  وسطّية 

يقّل عرُضها عن 1.1 م.

مريحًة  أحجامها  وتكون  نظامّي،  بشكل  ُمتاحة  المصاعد  تكون   - َمصاِعد  ب. 
أزرار  يدوي،  مقبض  تركيب  فيها  ويتم  مراِفق،  مع  متحّرك  كرسي  على  لشخٍص 

للضغط مع معلومات بارزة، الفتات بأحرف كبيرة وواضحة وإعالن صوتي.

- مقبض يدوي متواصل من جانبْي الدرج على طوله، مقبض  ج. ساللم )درجات( 
يدوي في المسّطحات الوسطّية وعالمات تحذير لَمن لديهم عاهات بصرّية.

أنظمة . 6 إليها بموجب  والوصول  تتم مالَءمة غرفة مراحيض  للمعاقين -  مراحيض 
لعام 1970:  عاّم(  مبًنى  في  للمعاقين  خاّصة  ترتيبات  )تركيب  والبناء  التخطيط 
حجم الغرفة ومبناها، باب الغرفة وطريقة فتحه، مقابض يدوّية، مغاسل ومعّدات 
من تحتها مسّطح فارغ يسمح بالوصول إليها بكرسي متحّرك وغير ذلك. إذا كانت 

هناك مغسلة لغسل األيدي خارج الغرفة، يجب أن تكون ُمتاحًة.
أماكن جلوس ُمالَءمة - في مكان االنتظار لتلقي الِخدمة، يجب أن يكون هناك ما . 7

ال يقّل على 10% من الكراسي أو المقاعد المالَءمة لألشخاص ذوي اإلعاقة وأماكن 
ا متحّرًكا. الكرسّي أو المقعد المالَءم هو مكان  فارغة ألشخاص يستخدمون كرسّيً
وبأمان.  وباستقاللّية،  براحة،  منه  والقيام  عليه  الجلوَس  ُيتيح  مالئٍم  بعلوٍّ  جلوٍس 
عليها.  اليدْين  والّتكاء  للدعم  يدوّيْين  ومقبضْين  أرجل  أربعة  له  ثابٌت،  هو  كذلك، 
يكون هناك أكثر من مكان جلوس واِحد ُمتاح لكرسي متحّرك بحجم 120×80، 
ل إتاحة إمكانية جلوس ُمرافق بجانب ذلك. في طريٍق طولها يزيد عن 60  وُيفضَّ

م. داخل مبًنى، يجب وضع َمقاعد أو كراٍس للراحة.
النشاط . 8 نقاط  وحتى  المبنى  َمدخل  من  الفتات  وضع   - وتوجيهات  الفتات  وضع 

المراحيض،  لغرف  المبنى،  من  للخروج  وتوجيهات  الفتات  وضع  كذلك،  األساسّية. 
إعاقة  ذوي  لألشخاص  وتوجيه  تنبيه  وسائل  ذلك  يشمل  والساللم،  للَمصاعد 
الفتات  تركيب  يتم  للسمع،  ُمساعدة  أنظمة  فيها  التي  الغرف  َمدخل  في  بصرّية. 

مالئمة، والفتات توجيه وتعريف يتم وسُمها لعالمات مالئمة. 
الُمريح . 9 بالتنّقل  يسمح  خفيف  تخشين  مع  صلبة  مادة  من  البالط  يكون   - البالط 

االنزالق. ومنع 
 أنظمة تنبيه وصافرات إنذار - إشارات تنبيه وصافرات إنذار سمعّية ووجاهّية.. 10
اإلعاقة . 11 ذوي  األشخاص  يستطيع  حيث  ُمتاحة  محمّية  مساحة   - محمّية  مساحة   

التي فيها. الَمرافق  المطلوبة واستخدام  رعة  بالسُّ إليها  الدخول 
قاعات . 12 في  سمع  وأنظمة  صوتّية  ترتيبات  تركيب   - السمع  وأنظمة  الصوتّيات   

الجمهور. المركزّية ومنّصات خدمة  الجلسات  االجتماعات، غَرف 
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المتدنّية . 13 األدائّية  وقدرتهم  المختلفة  بأحجامهم  لألشخاص  األثاث  ُيتيح   - األثاث   
الخدمة. إتاحة  راحة، حسب أنظمة  استخدامها بكّل 

2�9� مالَءمات في مبًنى ُمشتَرك
مبًنى  خارجّية في  مالَءمات  "الحّق في   ،7�4 البند  في  الموضوع  في  الحقوق  راجعوا 

مشترك".

3�9� إتاحة الخدمة
ما هو الحّق؟

البنك،  البلدّية،  الوطني،  التأمين  وزارة حكمّية، مؤسسة   - للجمهور  ِخدمة  كّل مقّدم 
مجّمع تجاري وكّل مكان آخر، سواء عاّم أو خاّص - يجب أن يوّفر خدمة ُمتاحة لألشخاص 
الهاتف،  عبر  توفيرها  يتم  عندما  أيًضا  ُمتاحة  الخدمة  تكون  أن  يجب  اإلعاقة.  ذوي 
اإلنترنت أو بوسائل أخرى، حتى يتمّكن األشخاص ذوي اإلعاقة، أيًضا، من الوصول بكّل 
كّل  يتلّقها  مثلما  منه  ومتساوية  الجودة  عالية  خدمة  وتلقي  الخدمة  موّفر  إلى  راحٍة 

إعاقة. شخص ليست لديه 

جسدّية  إتاحة  تشمل   ،9.1 البند  في  ورَدت  حسبما  ُمتاحة،  لخدمة  الُمسَبقة  الشروط 
آالت  أو  المبنى، َمصاعد  المبنى وداخل  إلى  ُمتاحة  ُمتاحة، طريق  تشمل موقف مركبة 
توّجه  واضحة  والفتات  ُمالَءمة  مراحيض  )درجات(،  على ساللم  الطريق  احتوت  إذا  رافعة 

إلى مراكز الخدمة. تشمل، أيًضا، مواصالت عاّمة ُمتاحة إلى مكان توفير الخدمة.

إلى جانب ذلك، يحّق لألشخاص ذوي اإلعاقة الخدمة نفسها على نحٍو يالئم احتياجاتهم. 
وإرشاد  ُمتاحة  مالَءمات  توفير  رة،  الموفَّ الِخدمة  إتاحة  الخدمة  موّفري  على  يجب  لذا، 

وُمتاحة. لمنح خدمة مالئمة  العاملين 
الالفتات، . 1 األثاث،  اآلتية:  المرّكبات  مالَءمة المكان الذي يوّفر الخدمة - تجب مالَءمة 

عرض  دْور،  تعيين  أجهزة  الصناديق،  الخدمة،  توفير  مكاتب  المعلومات،  منّصات 
األدوار، منصات انتظار، وسائل تعزيز لألشخاص مع عاهات سمعّية والمزيد.

أجل . 2 من  المكان  في  رة  الَمَوفَّ الخدمة  حسب   - الخدمة  توفير  أنظمة  مالَءمة 
اإلعاقات.  من  واسعة  مجموعة  لديهم  الذي  لألشخاص  مالئمة  خدمة  توفير  تمكين 
لتوفير  محّطات  عّدة  بين  تنّقًلا  يستوجب  الذي  الخدمة  إجراُء  المثال،  سبيل  على 
الخدمة من شأنه أن ُيصّعب األمَر على شخٍص لديه صعوبٌة في لتنّقل أو التعامل 
الموّظفين  تطلب من  أن  األنظمة  على  النوع،  حاالت من هذا  مرّكب. في  إجراء  مع 
آخرين،  مناصب  أصحاب  إلى  الطلب  تقديم  على  بالعمل  التوّجه  يعالجون  الذين 
بُمراِفق، وكذلك  االستعانة  إمكانّية  منح  يجب  الشاّق.  التنّقل  الزبائن  على  ليوّفروا 

الدخول لحيوان مساِعد والمزيد.  إتاحة  يجب 
إعفاء من الوقوف في طابور االنتظار - إذا كان هناك طابور لتلقي الخدمة، يتعّين . 3

لشخٍص  الطابور  في  واالنتظار  الوقوف  بدون  الخدمة  توفير  الخدمة  مقّدمي  على 
التأمين  أو توّحد لديه شهادة بذلك أصدرتها مؤسسة  إعاقة ذهنّية، نفسّية  لديه 
صالحّية  ضمن  من  لُمرافقه.  أو  األمن  وزارة  في  التأهيل  إعادة  قسم  أو  الوطني 



143ُمجلَّد حقوق األطفال والبالغين ذوي اإلعاقة الجسدّية    فصل 9 - اإلتاحة والتنّقل

ُذكر  كما  سارية  شهادة  عرَض  إعاقة  لديه  شخص  من  يطلبوا  أن  الخدمة  مقّدمي 
ذوي  حقوق  مساواة  مفوضّية  ومع  أخرى  منّظمات  مع  إيالن  جمعية  تعمل  سابًقا. 
والبالغين  األطفال  حّق  من  يكون  بحيث  القائم،  التشريعي  الوضع  لتغيير  اإلعاقة 

مع إعاقة جسدّية الحصول على إعفاء من الوقوف في طابور االنتظار.
مالَءمة وسائل توفير الخدمة والمعلومات - . 4

z  للمعلومات بدائل  إنتاج   - الخدمة  إطار  في  مة  الُمقدَّ المعلومات  مالَءمة 
ومناشير  الحساب(  )مثل، وضع  معلومات شخصّية  أوراق  استمارات،  المطبوعة: 
معلومات  توفير  الخدمة.  متلقي  مع  بالتنسيق  بريل،  بكتابة  أو  رة  ُمكبَّ بكتابة 

أو مسّجلة. ا ألشخاص لديهم صعوبة في استيعاب معلومات مكتوبة  شفهّيً

z  مالَءمة وسائل تكنولوجّية يستخدمها أشخاص مع إعاقة - منصات معلومات
إتاحة  األدوار،  وعرض  لتحديد  جهاز  هاتفّية،  مكالمات  تحويل  نظام  محْوَسبة، 

العالم. المقبولة في  المعايير  اإلنترنت حسب  مواقع 

z  اإللكتروني البريد  الفاكس،  الهاتف،  توفير خدمة بوسائل تكنولوجّية - مثل 
.)SMS( القصيرة  النصّية  والرسائل 

مثل . 5 اإلعاقة  ذوي  لألشخاص  تسمح  اإلتاحة  مالَءمات   - اإلنترنت  مواقع  إتاحة 
يجدون  الذين  الجسدّية  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  الرؤية،  محدودي  أو  الكفيفين 
ُعسر  مثل  اإلدراكّية  المحدودّيات  ذوي  األشخاص  يدْيهم،  تحريك  في  صعوبًة 
القراءة واضطرابات السمع والتركيز، األشخاص ذوي إعاقة سمعّية واألشخاص ذوي 
رة في الموقع. الموقع  محدودّيات أخرى باالستفادة من الخدمات والمعلومات الُموفَّ
الُمتاح حسب أنظمة اإلتاحة للخدمة هو موقع ُأجرَيت فيه مالَءمات حسب النظام 

اإلسرائيلي 5568.
اإلنترنت  اإلتاحات في موقع  الموقع معلوماٍت بشأن  اإلتاحة في  يشمل تصريح 
وفي المنّظمة نفسها، إلى جانب معلومات عن مندوبي االتصال في المنّظمة 
أسبوع في  االستراحة ألكثر من  توّقع  أو  االستراحة  إليهم وعن  التوّجه  وطرق 

الخدمة. إتاحة  مالَءمات 

e على َمن تسري مسؤولّية إجراء مالَءمات إتاحة لموقع اإلنترنت؟
العاّمة  الخدمة  عاّمة.  خدمة  يوّفر  الذي  اإلنترنت  لموقع  إتاحة  مالَءمات  إجراء  يجب 
ر للجمهور أو لجزٍء غير ُمحّدد منه من قَبل هيئة عاّمة أو في مكاٍن  هي خدمة ُتَوفَّ
النفس،  عن  ترويح  تعليم،  صّحة،  رفاه،  تجارّية،  خدمات  يلي:  ما  مثل  خدمة  أو  عاّم 
بنكّية،  خدمات  )بيزك(،  اّتصال  طاقة،  ديانة،  ترفيه،  ثقافة،  ضيافة،  سياحة،  رياضة، 

أّية خدمة مالّية، استئجار مركبات. أو  التقاعد  اعتماد، تأمين، صندوق 

على سبيل المثال، المواقع التي توّفر خدمات تجارّية من بْيع منَتجات ُملَزمة بجعل 
بْيع  في  يعمل  موقع  على  أو  متجر  موقع  على  الواجُب  هذا  يسري  ُمتاًحا.  الموقع 
تجارّية" حسب موقع مفوضّية مساواة حقوق  المصطلح "خدمات  ر  ُيفسَّ المنَتجات. 
منَتجات  وبيع  شراء  أخرى،  أشياء  بين  تشمل،  خدمات  بأّنها  اإلعاقة  ذوي  ألشخاص 
الخدمات  أو  المنَتجات  عن  معلومات  خدمات،  أو  بضائع  صرف  معامالت  خدمات،  أو 

ومعلومات عن الشركة وعن طرق توفير البضاعة أو الخدمات. 

https://www.isoc.org.il/files/docs/5568.pdf
https://www.isoc.org.il/files/docs/5568.pdf
https://www.isoc.org.il/files/docs/5568.pdf
https://www.isoc.org.il/files/docs/5568.pdf
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كّل َمن يوّفر خدمات حسب هذه التعريفات عبر اإلنترنت، مطاَلب بإتاحة الموقع.

رة عبر اإلنترنت، ُيعتبر صاحب ِخدمة، يملك  كّل َمن هو ملَزم بإتاحة الخدمة الموفَّ
ا. الموقع عملّيً ل  ُيفعِّ أو 

اإلتاحة؟ الُملَزمة بتوفير  الهيئات  ما هي 
z ص؛ هيئة خاّصة تعمل ألهداف ربحّية، مثل شركة أو مشتغل مرخَّ

z ُسلطات عاّمة، مثل وزارة حكومّية أو ُسلطة محلّية؛

z .ربحّية، مثل جمعّية توّفر خدمات للجمهور هيئة تعمل ألهداف 

تسري األنظمة على الخدمات الكبيرة والصغيرة وتراعي موارد موّفري الخدمة. موّفرو 
الخدمة الذين لديهم مردود مالي منخفض )أقل من 1 مليون ش.ج. في السنة( 

يمكن أن يكونوا معفّيين من توفير اإلتاحة بسبب العبء االقتصادي الثقيل.

e الُملَزمة بتوفير إتاحة؟ ما هي خدمات اإلنترنت 
خدمات اإلنترنت ُملَزمة باإلتاحة. يشمل ذلك مضامين بكّل شكل )صيغة(، بما في 
ذلك المضامين المكتوبة )نّص(، مستندات، صَور أو فيديو يتم عرضها باستخدام 
بنية تحتّية لشبكة اإلنترنت أمام المستخدمين عن طريق مواقع إنترنت، مستندات 
صة لتزويد المستخدم بخدمة عاّمة أو معلومات عن ِخدمة، كما  أو تطبيقات ُمخصَّ

اإلشارة. سبقت 

ع بشكل خاّص: هناك عّدة حاالت تلِزم الُمشرِّ

إتاحة . 1 اإلنترنت واجب  مضامين أنشأها طرف ثالث - ال يسري على مسؤول موقع 
له  إنتاجها  أو  تحريرها  يتم  ولم  إنتاجها  أو  تحريرها  على  هو  يعمل  لم  مضامين 
)على سبيل المثال، لوحة اإلعالنات في اإلنترنت ال تكون مشمولًة ضمن مسؤولّية 
إتاحة اإلعالنات إذا كان المتصّفحون ُهم َمن نشروها. مع ذلك، يضع الموقع الُمضيف 
المثال،  )على سبيل  المضامين  بإتاحة  تحتّية تسمح  بنية  اآلخر  الطرف  تحت خدمة 
بكتابة  أيًضا  لهم  يسمح  أن  عليه  صَور،  برفع  للمتصّفحين  يسمح  الموقع  كان  إذا 

نَص بديل للصورة(.
2 . ،PDF إتاحة المستندات - من الواجب إتاحة المستندات، بما في ذلك مستندات 

التي تّم تجهيزها بعد 25 تشرين األّول 2017.
الفيديو:. 3 إتاحة 

هيئة  على  أو  العاّمة  لطات  السُّ على  فقط  الفيديو  أفالم  إتاحة  واجب  َيسري  أ. 
لديها مردود مالي متوّسط يزيد عن 5 مليون ش.ج. في السنة.

ب. ُسلطة أو هيئة، كما ُذكر، ُملَزمة بإتاحة مضامين فيديو تّم تجهيزها بعد 25 
تشرين األّول 2017.

ُمتاحة ألشخاص . 4 أن ترشد عامليها نحو كيفّية توفير خدمة  الخدمة  على معطيات 
ذوي إعاقة.

يجب نشر المالَءمات الُمتاحة القائمة في الخدمة، ويجب لفت انتباه الجمهور، أيًضأ، . 5
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توفير  قبل  الطلب  تقديم هذا  وموعد  وطريقة  ُمتاحة  مالَءمات  إمكانّية طلب  إلى 
الخدمة.

كيف يمكن تحصيل الحّق؟
ُيلَزم مقّدمو الخدمة بتوفير جزٍء من المالَءمات بصورٍة مسبقة وحتى دون طلٍب معّين. 
المثال، الفتات  مقابل ذلك، يستوجب جزٌء آخر من المالَءمات تقديم طلب. على سبيل 
واضحة ُتساعد على فهم المكان يجب أن تكون في المكان، ولكن ترجمة الكتابة إلى 

بريل يستوجب طلًبا. طريقة 

موّفري  على  يتعّين  الخدمة.  موّفري  واجب  من  ُيعتبر  مالَءمة  خدمة  تلقي  في  الحّق 
إجراء  طلب  يمكن  بتوفيرها.  قاموا  التي  الخدمة  في  الُمتاحة  المالَءمات  نشر  الخدمة 
البريد  أو  الهاتف  الفاكس،  الخدمة، عبر  ا في مكان  الخدمة شفهّيً مالَءمات من موّفري 
التي تستوجب طلًبا مسبًقا،  المالَءمات  الكثير من  ُذكر سابًقا، هناك  اإللكتروني. كما 
الهاتف  الفاكس،  عبر  إليهم  التوّجه  وطرق  االتصال  مندوبي  اسم  نشر  يجب  ولكن 

اإللكتروني. والبريد 

جاهزّية  هناك  ليس  أو  ناقصًة  المبنى  في  أو  الخدمة  في  المطلوبة  المالَءمة  كانت  إذا 
لتوفيرها، يمكن التوّجه إلى مرّكزي اإلتاحة. كّل هيئة كبيرة توّظف أكثر من 25 عامًلا 
مرّكز  تضّم  أن  يجب  محلّية،  ُسلطة  أو  وزاري  مكتب  بنك،  مثل  للجمهور،  خدمًة  وتوّفر 
اإلنترنت  موقع  في  تظهر  أن  يجب  بهم  االتصال  وطريقة  اإلتاحة  مرّكزي  أسماء  إتاحة. 
مرّكزي  إلى  التوّجه  يمكن  صعوبة  أو  مشكلة  كّل  وفي  الخدمة،  بمعطيات  الخاّص 
اإلتاحة وتقديم طلب لهم بمعالجة المشكلة. إذا لم يكن هناك واجٌب لتعيين مرّكزي 
بطلِب  المديرين  إلى  التوّجه  يمكن  المسألة،  معالجة  يستطيعون  ال  أنهم  أو  إتاحة 
توفير مالَءمة اإلتاحة المطلوبة. للقيام بذلك، ُيفّضل التوّجه عبر استمارة التوّجه هذه: 

 .www.bit.ly/tofes_zchuyot

في حال لم يتم الحصول على إجابٍة مالئمة، يمكن التوّجه إلى قسم توّجهات الجمهور 
اإللكتروني البريد  عبر  اإلعاقة  لذوي  الحقوق  مساواة  لمفوضّية  الّتابع 

إذا   .02-6462881 فاكس  وعبر   *6763 هاتف  عبر   ،pniotnez@justice.gov.il
الخدمة  المذكورة، يجب إرفاق رّد موّفر  االستمارة  الخدمة بواسطة  توّجهتم إلى موّفر 

معها.

e مسألة تحصيل الحّق في اإلتاحة عبر اإلنترنت
الوقت  ُمتاًحا كّل  أن يكون  ُيفتَرض  أعاله  لة  الُمفصَّ الشروط  الذي يستوفي  الموقع 

يتصّفحه.  إعاقة  لشخٍص مع 

إعاقة  مع  األشخاص  حقوق  دعم  على  تعمل  ومنّظمة  إعاقة  مع  شخص  يستطيع 
تقديم دعوى ضّد عدم إتاحة الخدمة أو المعلومات عبر اإلنترنت.

أن  يمكن  عالية،  بوتيرة  ر  وتتغيَّ ث  تتحدَّ اإلنترنت  في  والمعلومات  الخدمات  أّن  بما 
حادثًة  إّن  اإلنترنت.  لخدمات  اإلتاحة  تعليمات  انحرافات عن  واآلخر  الحين  بين  تظهر 
من هذا النوع ال ُتعتبر خرًقا )ولذا ال يمكن رفع دعوى بشأنها في إطار دعوى واجب 
االنحراف.  بشأن هذا  اإلتاحة  بتوفير  الُملَزمين  إلى  بالغ  إرسال  تّم  إذا  إال  إثبات ضرر( 
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بتوفير  الُملَزمين  إلى  الُمتاحة  التعليمات  عن  انحراف  كّل  عن  بالغ  إرسال  يجب 
اإلتاحة، ويجب على الُملَزمين بتوفير اإلتاحة تصليح ُعطب اإلتاحة خالل فترة زمنّية 
ابتداًء  يوًما   60 الـ عّد  يبدأ  البالغ.  استالم  تاريخ  من  يوًما   60 عن  تزيد  ال  معقولة، 

من اليوم الذي استلم فيه البالَغ الُملَزمون بتوفير اإلتاحة.

4�9� اإلتاحة في المناسبات والنشاطات الثقافّية
ما هو الحّق؟

بها  والتنّقل  بها  االستمتاع  المناسبة،  مكان  إلى  الوصول  اإلمكان  في  يكون  لكي 
الثقافّية  المناسبات  منّظمي  على  يجب  الناس،  كّل  مع  وبحرّية  باحتراٍم  بأمان،  بحرّية، 

إجراؤها في مكاٍن ُمتاح، حسب القانون.

e ُمتاحة طريق 
على  عائق  بدون  المناسبة  إلى  الوصول  شخص  كّل  يستطيع  ُمتاٍح  مكاٍن  في 

ُمتاحة:  متواصلة  طريٍق 
z من موقف سيارات ُمتاح قريب إلى َمدَخل المكان؛

z  التسّجل الضيوف،  استقبال  مثل  ما،  حدث  فيه  مكان  كّل  إلى  الَمدخل  من 
ُمتاحة؛ ومراحيض  والمقصف،  والدفع 

z  فيها يجري  التي  األماكن  كّل  إلى  الَمدَخل  من  مباشرًة  أو  األمكنة  هذه  من 
النشاط األساسّي، مثل عرض، فيلم، معَرض أو محاضرة.

الطرق الُمتاحة التي تصُل بين كّل األماكن الوارُد تفصيُلها أعاله يجب أن ُتتيح 
فيها  تجري  التي  النشاطات  في  والمشاركة  المكان  إلى  الدخول  شخص  لكّل 

إلى جانب كّل الجمهور.

e موقف سيارات ومرحاض ُمتاحان
المركبة  لوقف  متاح  مكاٌن  هناك  يكون  أن  يجب  الُمتاحة،  الطريق  إلى  إضافة 

ُمتاحة. ومراحيض 

e أماكن جلوس مالَءمة
في مكاٍن ُمتاح للمناسبات هناك أماكن جلوس مالَءمة من عّدة أنوع، حتى يتمّكن 
أن  يجب  المشاركين.  كّل  مع  براحٍة  الجلوس  من  المكان  إلى  يصل  شخص  كّل 

اآلتية: الشروَط  المالئمة  الجلوس  أماكن  تستوفي 
z  من القيام  أو  الجلوس  في  صعوبة  يواجهون  الذين  لألشخاص  إمكانّية  منح 

الكرسّي للجلوس في أماكن مالَءم للجلوس مع مقابض يدوّية وارتفاٍع مالئم.

z  مع كرسّي  على  للجلوس  متحّرك  بكرسّي  المتنّقلين  لألشخاص  إمكانّية  منح 
الجمهور على أقدامه ال  التي يقف فيها  المناسبة  أثناء  أّنه  الجمهور، بحيث  كّل 

المتحّركة. الكراسي  الجالسين على  األشخاص  يتم حجب 
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z  منح إمكانّية لألشخاص الذين يستعينون بحيوان خدمة للجلوس بجانب حيوان
الجمهور. الخدمة مع كّل 

e المالئمة الجلوس  أماكن  موضع 
أن  يجب  مدّرجات،  حسب  ُمرّتبة  جلوس  أماكن  فيها  التي  الثقافّية  المناسبات  في 

اآلتية: الشروط  المالئمة  الجلوس  أماكن  تستوفي 
z  تمكين وأيًضا  الجمهور،  من  كجزٍء  الجلوس  من  المشتركين  جميع  تمكين 

بجانبه. مراِفق  جلوس 

z  أو الشاشة، دون المنّصة  النشاط، مثل على  تمكين مشاَهدة مريحة في مركز 
عرض  مثل  الحدث،  من  كجزٍء  رقص  أو  الجمهور  وقَف  إذا  مالمة.  وبزاوية  حجب 
موسيقي، يتم وضع أماكن الجلوس هذه بشكٍل ال يحجُب فيه الجمهوُر األحداث 

عليها. الجالسين  األشخاص  عن 

z .يجب أن تكون أماكن الجلوس داخل الصفوف وليس في الممرات التي بينها

أماكن  هناك  تكون  أن  يجب  وقوًفا،  فيها  المشاَهدة  تكون  التي  المناسبة  في 
إليها. المحتاجين  جلوس مالَءمة من أجل األشخاص 

e أماكن مفتوحة مناسبات في 
أن  يجب  متنّزه،  في  موسيقي  عرض  مثل  مفتوح،  مكان  في  الثقافّية  المناسبات 
براحة  إليها  الوصول  من  فيها  المشاركين  ُتمّكن  وأن  األخرى  هي  ُمتاحة  تكون 

وأمان والمشاركة فيها بشكٍل فّعال مع كّل الجمهور.

e المناسبات والنشاطات أثناء  اإلتاحة في 
الجميع،  المناسبة واختبار ما يجري فيها مع  المشاركة في  ُيتاح لكّل شخص  لكي 
جانب  إلى  أيًضا،  ُمتاحًة  وتجربتها  المناسبة  في  رة  الموفَّ الخدمة  تكون  أن  يجب 

الوارد ذكُرها أعاله. المناسبة  الملموسة للمكان الذي تجري فيه  اإلتاحة 

e  ُمتاحتْين والتجربة  الخدمة  التي تكون فيها  الثقافّية  المناسبات  يجب على 
أن ُتمّكن كّل شخص من عمل ما يلي:

z لها؛ والتسّجل  المناسبة  تلقي معلومات عن 
z للمناسبة؛ تذاكر  شراء 
z الدخول إلى المناسبة مع مراِفق مع حيوان خدمة؛
z المناسبة؛ مكان  فهم 
z الخدمة؛ تلقي خدمة في منّصات 
z المناسبة؛ فهم ما ُيقال في 
z النشاطات على اختالفها؛ المشاركة بشكل فّعال وفي شّتى 
z .الُمجرّيات مثل كّل مشارك، مع كّل الجمهور اختبار 
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كيف يمكن تحصيل الحّق؟
منّظمي  إلى  التوّجه  ا  جّدً ُيفّضل  ُمتاحة،  غير  أكثر  أو  النشاطات  هذه  إحدى  كانت  إذا 
أّن  باعتبار  ذلك،  ُتتيح  مالَءمات  إجراء  وطلب  المكان  في  الطاقم  إلى  أو  المناسبة 

توفيرها من ضمن واجبهم.

e للمناسبات خاّصة  مالَءمات 
فهم  من  ُتمّكن  إضافّية  ُمتاحة  مالَءمات  تنسيق  المناسبات  منّظمي  على  يجب 
هذه  وفي  المناسبات  في  الُمجريات  واختبار  فّعال  بشكل  المشاركة  ُيقال،  ما 
المهرجانات؛  العروض؛  األفالم؛  والمحاضرات؛  المؤتمرات  الطقوس،  النشاطات: 
التراثّية؛  والمسارات  الَمتاحف  العاّمة؛  المكتبات  ُمرِشد؛  مع  والجوالت  زهات  النُّ

الفعالّيات.

الخدمات  في  المالَءمات  وإلى  الجسدّية  المالَءمات  إلى  المالَءمات  هذه  ُتضاف 
الوارد وصُفها أعاله.

حقوقكم  هي  ما   - للجميع  "ثقافة  الدليل  راجعوا  المعلومات،  من  لمزيد 
مساواة  مفّوضة  كتبتها  التي  الثقافّية؟"  والفعالّيات  المناسبات  في  لإلتاحة 

 www�bit�ly/tarbut_lakol حقوق األشخاص ذوي اإلعاقات: 

5�9� اإلتاحة في ساعة الطوارئ
11، "الحقوق في ساعة الطوارئ". راجعوا الحقوق في هذا الموضوع في الفصل 

6�9� اإلتاحة في المواصالت العاّمة
3�10، "اإلتاحة في المواصالت العاّمة". راجعوا الحقوق في هذا الموضوع في البند 

7�9� اإلتاحة في مؤسسات التربية والتعليم
التربية  مؤسسات  في  "اإلتاحة   ،5�6 البند  في  الموضوع  هذا  في  الحقوق  راجعوا 

والتعليم".

8�9� اإلتاحة في مكان العمل
العمل  مكان  في  "المالَءمات   ،6�4 البند  في  الموضوع  هذا  في  الحقوق  راجعوا 

لألشخاص ذوي اإلعاقة".

رسوم  من  ومعفي  لمعاق  مركبة  لموقف  ملصق   �9�9
ترخيص المركبة

4�10، "ملصق لموقف مركبة لمعاق". البند  راجعوا الحقوق في هذا الموضوع في 

المواصالت



مجّلد حقوق األطفال والبالغين ذوي اإلعاقة الجسدّية
األشخاص  حقوق  مساواة  مفوضّية  مع  بالتعاون  )ج.م.(  الُمصابين  لألطفال  إسرائيلّية  رابطة   - إيالن 
العبرّية الجامعة  المحدودّية،  ذوي  األشخاص  لحقوق  القانونّية  العيادة  العدل،  وزارة  اإلعاقة،  ذوي 

المواصالت
الفصل 10
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10� المواصالت

1�10� تخفيض في الباصات، القطار الخفيف، المطرونيت 
وقطار إسرائيل

ما هو الحّق؟
ِسعر . 1 من   %33 بنسبه  تخفيض   - والمطرونيت  الخفيف  القطار  الباصات،  في 

المتراكمة.  القيمة  ترتيب سَفر من نوع  الخدمة عند شراء  فرة في كّل خطوط  السَّ
الخطوط"  "متعددة  شحن  بطاقة  استصدار  مع  التخفيض  على  الحصول  يتم   *

البطاقة. بروفيل شخص معاق في  شخصّية وتحجيج 
ترتيب . 2 شراء  عند  الكاملة  فرة  السَّ ِسعر  من   %33 - تخفيض  إسرائيل  في قطار 

َسفر من نوع القيمة المتراكمة أو بطاقة تشمل سّت سفرّيات.
* القيمة التراكمّية	–	ترتيب سَفر يحتوي على مبلغ مالي ُيشَحن في بطاقة "متعددة 
بالباصات  الخدمة  خطوط  في  للسفر  حقوًقا  وتمَنح  ورقّية  ليست  شخصّية  الخطوط" 

المحلّي بتسعيرٍة تسري على كّل السفر حسب تعليمات هذا األمر. والقطار 

ا؟ َمن ُيعتبر مستحّقً
ُق . 1 ُتصدِّ أخرى  شهادة  أو  الوطني  التأمين  مؤسسة  من  معاق  شهادة  لديهم  َمن 

الوطني. التأمين  التي صاَدَقت عليها مؤسسة  إعاقتهم  على 
أ. معاقو الجيش الذين لديهم بطاقة عضو في منّظمة معاقي الجيش.

الذين لديهم بطاقة عضو في منّظمة مصابي األعمال  ب. معاقو األعمال العدائّية 
العدائّية.

كيف يمكن تحصيل الحّق؟
التخفيض فيها.. 1 الخطوط" وتحديث استحقاق  "متعددة  يجب استصدار بطاقة 
على . 2 ُيصادقان  مستنًدا  أو  وشهادة  هوّية  بطاقة  جْلب  يجب  البطاقة،  الستصدار 

االستحقاق إلى أحد مراكز الخدمة:
z ؛)www.bit.ly/alhakav( مراكز خدمة على-الخط

z ؛)www.bit.ly/rakevetisrael( منّصة خدمات قطار إسرائيل

z .)الخفيف )القطار  القدس  مركز خدمة "سيتيبس" في 

الخطوط" حسب . 3 أو بطاقة "متعددة  التراكمّية  القيمة  أثناء شحن  التخفيض  ُيمَنح 
الخطوط". "المتعدد  ث في حساب  الُمحدَّ بروفيل االستحقاق 
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 معلومات هاّمة 
المواطنون كبار السّن )امرأة عمرها 60 وما فوق ورجل عمره 65 وما فوق( 
يستحّقون الحصول على تخفيض بنسب 50% من أسعار السفر في خطوط 

البطاقات الموجودة. أنواع  التخفيض في كّل  ُيمَنح لهم  الخدمة، حيث 

2�10� الحقوق في خدمة مركبات التاكسي
ما هو الحّق؟

ُيلَزم سائقو التاكسي بإصعاد راكبين ذوي إعاقة، يشمل ذلك شخًصا يجلس على . 1
متحّرك. كرسّي 

الكرسي . 2 تحميل  مقابل  إضافي  ِسعر  أخذ  التاكسي  سائقي  صالحّية  من  ليس 
التاكسي. في  للمسافرين  المتحّرك 

ليس من صالحّية سائقي التاكسي منع دخول كلب توجيه إلى التاكسي.. 3
التاكسي عدم تحميل أكثر من كرسي متحّرك واحد.. 4 يحّق لسائقي 

قائمة المؤسسات التي ُتشّغل مركبات تاكسي ُمتاحة وطرق االتصال:
www�bit�ly/monit_list

3�10� اإلتاحة في المواصالت العاّمة
10.3.1. اإلتاحة في الباصات في الخطوط البلدّية

ما هو الحّق؟
الباصات البلدّية التي ُصّنَعت عام 2002 وفيها 35 مقعًدا على األقل، ُملَزمة بأن 

متاحة: تكون 
يجب تركيب الفتة عليها رقم الخّط في واجهة الباص.. 1
الداخلي والخارجي.. 2 الباص لإلعالن  يجب تركيب أنظمة نظامّية في 
بكرسيٍّ . 3 يتنّقلون  الذين  الرّكاب  وخروج  لدخول  الباص  في  رافعة  آلة  تركيب  يجب 

متحّرك. يجب على السائقين أن يكونوا ماهرين في تفعيل اآللة الرافعة ومساعدة 
الّركاب في الصعود إلى الباص.

الرافعة.. 4 آلّية في الباص تمنع تحّركه أثناء تفعيل اآللة  يجب تركيب 
أماكن . 5 ثالث  تخصيص  يتم  الممّر،  جانبْي  ومن  الباص،  من  األمامي  النصف  في 

أماكن  وْسم  ويتم  متحّرك،  كرسيٍّ  بدون  يتنّقلون  إعاقة  ذوي  أشخاص  لجلوس 
إتاحة. الجلوس هذه بإشارات 

مقابض . 6 تركيب  يتم  متحّرك،  بكرسّي  يتحّرك  شخص  لدخول  الُمعّد  الباب  مقابل 
يدوّية ووسائل لتثبيت الكرسّي المتحّرك لتأمين ثباته من االهتزازات أثناء السفر، 
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توّقف الباص فجأًة وزيادة سرعته.
قريًبا من المكان الُمخّصص للكرسّي المتحّرك، يتم تركيب زّر توّقف ُيفّعل مصباًحا . 7

في لوحة المؤّشرات التي عليها عالمة اإلتاحة؛ يستمر ّ المصباح باإلضاءة حتى فتح 
الباب.

التالية.. 8 المحطة  الّسائقون معلوماٍت عن  ُيعِلن 
بعد أن يصعد الّركاب بكرسّي متحّرك، يقوم السائقون بتثبيت الكرسّي المتحّرك . 9

الّسائق. باّتجاه  وظهرها 

 معلومات هاّمة 
من  قريبة  محلّية  ُسلطات  عّدة  بين  أو  بلدة  في  سفر  خط  هو  البلدي  الخّط 

نحٍو متواصل. بعضها وتتلو بعضها على 

في محطة الباص
تعليم . 1 يتم  الباص،  قدوم  يواجه  الذي  الجانب  في  الباص،  لمحطة  مالصقة  بصورٍة 

مساحة تجّهز خالية من أّية عقبات، ُتتيح فتح آلة الرفع من الباص إلى الرصيف.
الخّط عندما يتوّقفون في المحطة.. 2 ُيلَزم على السائقين إعالَن رقم 
مع وصول الباص إلى الرصيف، ُيعتبر سائقو الباص مسؤولين عن تفعيل آلة الرفع . 3

التي َتصل بين الباص والرصيف من أجل إصعاب الركاب في كرسّي متحّرك.

إلى  التوّجه  يمكن  العاّمة،  المواصالت  إتاحة  حول  المعلومات  من  لمزيد 
اإلعاقة"  ذوي  األشخاص  لدى  والسفرّيات  المواصالت  في  واالستحقاق  "الحقوق 

  www�bit�ly/Tahubura

10.3.2. اإلتاحة في قطار إسرائيل

ما هو الحّق؟
يرغبون . 1 الذين  متحّرك  بكرسّي  يتنّقلون  الذين  األشخاَص  القطار  مفّعلو  يساعُد 

بالسفر في القطار بواسطة تفعيل آلة الرفع في الصعود إلى القطار والنزول منه 
القطار،  بتفعيل  المتعّلقة  والعقبات  القيود  حسب  ا،  عملّيً القطارات  حركة  حسب 
البشرّية  والقوى  القطرّية  القطار  محطة  إلى  الركاب  وصول  موعد  مراعاة  ومع 

المالئمة الموجودة في الوقت نفسه في محطة االنطالق ومحطة الوصول.
مكان . 2 حجز  في  يرغبون  الذين  المتحّرك  بالكرسي  يتنّقلون  الذين  األشخاص 

منها  والنزول  القطار  إلى  الصعود  في  مساعدة  أو  متاحة  قاطرة  ضمن  ألنفسهم 
األقل،  على  ساعتْين،  قبل  القطارات  خدمة  مركز  إبالغ  عليهم  الرفع،  آلة  بواسطة 
فرة  السَّ كانت  حال  في  الوصول،  ومحطة  سفرهم  موعد  االنطالق،  محطة  عن 
ُمخططة لتكون خالل الساعات 20:00-6:00. إذا طلبت مجموعة ركاب )ثالثة وما 
فوق( مالَءمة السفرة، يجب إبالغ مركز خدمة القطارات بذلك قبل 24 ساعة، على 

األقل، من موعد السفر.
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في كّل قطار هناك قاطرة ُمتاحة واحدة على األقل يجب أن يكون فيها كّل ما يلي:. 3

باب  وعلى  الخارجّية  الجوانب  على  تركيبها  يتم  التي  الدولّية  اإلتاحة  عالمة  أ. 
يميًنا. الخارجي  الجانب  الَمدخل من 

على  أصفر  بلون  والفتحات  المطّبات،  اليدوّية،  المقابض  الدرجات،  تعليم  يتم  ب. 
لمحيطها؛ معاكس  لوُنها  خلفّية 

ج.  أرضّية القاطرة تكون مصنوعًة من ماّدة تمنع االنزالق؛

د. يتم تعليم وتخصيص ما يلي:
z مكانان ألشخاص ذوي عاقة يتنّقلون بدون كرسّي متحّرك؛

z ُيرافقه كلب توجيه؛ مكان جلوس لشخص واحد كفيف 

z  كّل وبجانب  متحّرك،  بكرسّي  يتنّقلون  إعاقة  ذوي  ألشخاص  جلوس  مكانا 
للُمراِفق. واحد منهما مكان جلوس 

في أنظمة اإلعالن، يتم توفير المعلومات عن المحطات في السفرة وبالغات طوارئ . 4
الحقيقي. الوقت  في 

إلى  التوّجه  يمكن  العاّمة،  المواصالت  إتاحة  حول  المعلومات  من  لمزيد 
اإلعاقة"  ذوي  األشخاص  لدى  والسفرّيات  المواصالت  في  واالستحقاق  "الحقوق 

 www�bit�ly/Tahubura

10.3.3. اإلتاحة في القطار الخفيف بالقدس

ما هو الحّق؟
الخفيف. 1 القطار  إتاحة 

بسيٌط  الخفيف  القطار  قاطرة  إلى  الدخول   - الخفيف  القطار  إلى  سهل  دخول  أ. 
القاطرة وُيتيح  أرضّية  ارتفاع  الذي يالئم بدّقًة  المحطة  وآِمٌن بفضل مستوى رصيف 
المتحّركة  الكراسي  ألصحاب  بالنسبة  وبراحة  بُسرعة  بسالسة،  االنتقال  إمكانّية 

وأيًضا لألهل الذين لديهم عربات أطفال وما شابه.

ب. في المحّطات نفسها - محطات القطار الخفيف واسعة وتسمح باالنتقال الُمريح 
مكاًنا  رصيف  كّل  يشمل  متحّرك.  بكرسي  أو  "كلنوعيت"  بواسطة  للمتنّقلين 

أو "كلنوعيت". الذي يسافرون بكرسّي متحّرك  الرّكاب  ص النتظار  ُمخصَّ

كذلك، على امتداد األرصفة، تم نصُب مسّطحات إشارة خشنة الملمس للكفيفين 
المحدودّيات.  ولألشخاص ذوي 

هناك  تكون  الطريقة،  بهذه  المحطة.  في  توّقفه  عند  الخفيف  القطار  باب  ُيفَتح 
الركاب. بالنسبة لهؤالء  السريع والسهل  اآلمن،  للدخول  إمكانّية 
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المتحّرك  الكرسّي  لتثبيت  أماكن مخّصصة  القطار - تشمل كّل قاطرة  ج. قاطرات 
ها )المكان ُمشار إليه  أو الـ"كلنوعيت"، على نحٍو مالصٍق بالكراسي التي يمكن طيُّ
منها  الخروج  أو  القطار  إلى  الدخول  أثناء  مساعدة  تلقي  يمكن  اإلتاحة(.  بعالمة 

المكان المخصص. الـ"كلنوعيت" في  أو  المتحّرك  ومساعدة في ربط الكرسي 

د. عواميد تشّبث ومقابض تشّبث - على طول القاطرات في القطار الخفيف هناك 
بارز. إليها بلون  عواميد تشّبث ومقابض تشّبث ُمشار 

 A نوعها  الخفيف،  القطار  إلى  "كلنوعيت"  إدخال  يمكن   - "كلنوعيت"  إدخال  ه. 
 130 حتى  الكرسّي  ووزن  سم   120 حتى  طولها  سم،   75 حتى  وعرضها 
كلغم. ُيسَمح بإدخال	"كلنوعيت"	من هذا النوع للسفر في المواصالت العاّمة، 

ذلك القطار الخفيف. في  بما 

معه  لمن  ُمرافًقا  يكون  القاِطرة  إلى  توجيه  كلب  إصعاد  يمكن   - التوجيه  كالب  و. 
بطاقة كفيف. ُيشتَرط أن يكون كلب توجيه في فترة تدريب ويرتدي ُسترة مكتوٌب 

عليها "كلب توجيه ُمدرَّب" )ُمدّربو الكالب يدفعون حسب تسعيرة كاملة(.

ز. وسائل صوتّية وَوجاهّية - لمصلحة الركاب ذوي المحدودّيات، تم تركيب وسائل 
المحّطة  بشأن  ُتحتلن  إعالن(  )أنظمة  صوتّية  وسائل  إلكترونّية(  )ألواح  وجاهّية 
ومسموعة  مرئّية  البالغات  كّل  تكون  هاّمة.  تفعيل  بالغات  وتشمل  القادمة 

لغات.   بثالث 
مركز خدمات زبائن ُمتاح. 2

 97 يافا  شارع  في   - الخفيف  القطار   - سيتيبس  في  الزبائن  خدمات  مركز  يقع 
ُمتاحة  خدمة  بتلقي  اإلعاقة  ذوي  للناس  ويسمح  كالل،  بناية  واجهة  في  بالقدس، 

دون االنتظار في طابور.

أن  بشرط  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  ُمرافقي  على  أيًضا،  االستحقاُق سارًيا،  ُيعتبر هذا 
يقفوا في الطابور من أجل الشخص ذي اإلعاقة.

وتشمل  ُمتاحة  لمنح خدمة  ُمخّصصة  منّصًة  الخدمة  مركز  ذلك، يشمل  جانب  إلى 
أيًضا حلقة حّث سمعي لألشخاص ذوي اإلعاقة في السمع.

 office@citypass.co.il اإللكتروني:  البريد  عبر  أيًضا،  الزبائن،  بخدمة  االتصال  يمكن 
المركز  عمل  ساعات  في   053-3329929 هاتف  إلى  قصيرة  نصّية  رسالة  عبر  أو 
العيد وعشية  الجمعة   ،)7:00-19:00 )األحد-الخميس  الهاتفي  الرد  مركز   عبر 
حتى  والعيد  السبت  خروج  بعد  ساعة  والعيد  السبت  يوم  خروج   ،7:00-13:00

 .https://citypass.o.il/ :الساعة 23:00( وعبر موقع اإلنترنت التابع لسيتيبس

 معلومات هاّمة 
الخفيف  القطار  خدمات  باستخدام  المعنّيون  اإلعاقة  ذوي  من  األشخاص 
يستطيعون فعل ذلك في كّل وقت وفي كّل محّطة وال يحتاجون إلى اإلبالغ 

سابًقا عن موعد سفرهم
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10.3.4. اإلتاحة في المطارات والطائرات

ما هو الحّق؟
تلقي مساعدة ومرافقة في الصعود إلى الطائرة والنزول منها:. 1

z  قبل اإلقالع - مراَفقة مالئمة من منّصة تسجيل الدخول )تشيك-إن( في المطار
وحتى مكان الجلوس في الطائرة.

z  إلى الصعود  أثناء  المتحّرك  الكرسي  تحميل   - متحّرك  كرسي  مع  لألشخاص 
الطائرة بشكٍل يكون ُمتاًحا لهم فوًرا بعد النزول من الطائرة.

z .بعد الهبوط - مراَفقة من الطائرة وحتى الخروج من المطار

z .إليه بخصوص موعد وصولهم إبالغ الهيئة المالئمة في المطار الذي يطيرون 

تشمل . 2 أن  يجب  الطيران  خّط  اسم  على   2003 العام  بعد  تسّجلت  طائرة  كّل 
اآلتية: اإلتاحة  وسائل 

z  ،في طيارة تحتوي على 60 مقعًدا وما فوق، يكون هناك كرسّي متحّرك خاّص
قبل 48  ذلك  عن  أبلغوا  متحّرك  كرسّي  إلى  المحتاجين  الركاب  لخدمة  وفقط 

ساعة من صعودهم إلى الطائرة.

z  غرفة هناك  يكون  ومرحاضْين،  واحد  ممّر  من  أكثر  فيها  التي  الطائرة  في 
وُمرّكٌب  خاّص  متحّرك  كرسّي  ُتالئم  )غرفة  األقل  على  ُمتاحة  واحدة  مرحاض 
وحنفّيات  للتشّبث  طويلة  مقابض  ُمتاحة،  استدعاء  أزرار  باب،  أقفال  فيها 

مالَءمة لألشخاص ذوي اإلعاقة. 

يمكن  المطارات،  في  رة  الموفَّ اإلتاحة  وسائل  حول  المعلومات  من  لمزيد 
 www�bit�ly/Negishut_Sade :التوجه إلى موقع ُسلطة المطارات

ا؟ َمن ُيعتبر مستحّقً
شخص مع إعاقة.

كيف يمكن تحصيل الحّق؟
شركة  إبالغ  يجب  منها،  والنزول  الطيارة  إلى  الصعود  في  ومراَفقة  مساعدة  لتلقي 

الطيران قبل 48 ساعة على األقل من بدء رحلة الطيران.

10.3.5. إتاحة مركبات االستئجار

ما هو الحّق؟
على شركات تأجير مركبة سفر شخصّية أن تمتلك مجموعة المركبات التي لديهم . 1

مركباٍت مالئمة لسفر أشخاص مع إعاقة ومركبات مالئمة لقيادة أشخاص مع إعاقة.
حاجة  حسب  أكثر  أو  اآلتية  األجهزة  من  واحًدا  الشخصّية  المركبة  تضّم  أن  يجب  أ. 

المستأجرين:
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z  مالَءًما الجهاز  هذا  يكون  أن  يمكن  والُمسّرع.  الفرامل  دّواسة  تفعيل  ُيتيح  جهاز 
اليد اليسرى(. )آلية  اليسار  اليمنى( أو لجهة  اليد  )آلية  اليمين  لجهة 

z  بالرجل البنزين  بدّواسة  التحّكم  الجهاز  هذا  ُيتيح   - اليسرى  للقدم  ع  ُمسرِّ دّواسة 
الُيمنى. بالقدم  إمكانّية تفعيل دّواسة  اليسرى بعد حجب 

إلى جانب ذلك، يجب أن تحتوي المركبة على األجهزة اآلتية:
z أوتوماتيكي؛ غيارات  صندوق 

z مقَود مرن؛

z القيادة؛ تفاحة مساعدة للمقود في دوالب 

z .مكان في صندوق المركبة لتخزين كرسي متحّرك يدوي وقابل للطّي

إعاقة على  مع  لجلوس شخص  ُمخّصصة  )فان(  عالية  إتاحة في مركبة  ب. مالَءمات 
كرسّي متحّرك في مركبة:

لمزيد من المعلومات حول أنواع المالَءمات المطلوبة، يمكن التوّجه إلى موقع 
www�bit�ly/NegishutVan :مفوضّية مساواة حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة

استئجار . 2 مبلغ  من  أعلى  يكون  ُمتاحة  مركبة  استئجار  عن  إضافي  مبلغ  أخذ  ُيمَنع 
موازية. بمواصفات  مركبة 

كيف يمكن تحصيل الحّق؟
شركة  إلى  التوّجه  المستأجرين  على  يجب  ُمتاحة،  مالَءمات  فيها  مركبة  الستئجار 

التأجير قبل 24 ساعة.

10.3.6. إتاحة مركبات االستئجار
نقل  أجل  من  سفرّيات  شركات  تؤّجرها  باصات  من  إتاحة  َمطالب  البند  هذا  يتناول 

العمل وما شابه. للنزهات، سفريات ألماكن  مجموعات 

ما هو الحّق؟

 معلومات هاّمة 
على  حصل  قد  ويكون  األجهزة،  هذه  بتركيب  ص  مرخَّ ب  ُمركِّ يقوم  أن  يجب 

ترخيصه من مدير قسم المركبات وخدمات الصيانة في وزارة المواصالت.

الُمقتَرحة . 1 السفر  ومركبات  الباصات  كّل  في  اآلتية  الُمتاحة  المالَءمات  تركيب  يجب 
للتأجير:

أ. مقابض يدوّية ومسكات يدوّية؛
ب. مفاتيح، أزرار ووسائل تفعيل أخرى، مثل مفتاح لتفعيل المكّيف أو اإلضاءة؛
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ج، ُيمَنع إلصاق الصقات على النوافذ.
مالَءمة اإلتاحات المطلوبة في باّص خاّص ُمالَءم لسفر أشخاص بكرسّي متحّرك:. 2

أ. جهاز رفع: مصعد صغير عمودي أو آلة رفع ثابتان أو متحّركان.

الرفع. أثناء تشغيل جهاز  آلّية لمنع تحّرك المركبة  ب. 

في  النظامّية  للمعايير  تمتثل  األمان  وحزام  المتحرك  الكرسي  تثبيت  وسائل  ج. 
إسرائيل.

المتحّرك  الُمخّصص للكرسي  د. تمكين الشخص مع إعاقة أن يجلس على المكان 
السفر. باتجاه ُوجهة  ووجهه 

 معلومات هاّمة 
ُيمَنع طلب دفع إضافي مقابل باص خاّص، ويتم تأجيره بِسعر باٍص عادّي.

يمكن  في خدمات سفر،  والنزهات  الباصات  إتاحة  المعلومات حول  من  لمزيد 
التوّجه إلى موقع مفوضّية المساواة في الُفَرص لألشخاص ذوي اإلعاقة:

 www.bit.ly/Negishut_but 

4�10� بطاقة موقف مركبة لمعاق
ما هو الحّق؟

لتوصيل  يقودون  وأشخاص  معاقين  ألشخاص  تسمح  لمعاق  المركبة  وقف  بطاقة 
بوقف  أيًضا،  البطاقة،  تسمح  للمعاقين.  أماكن محجوزة  في  مركبتهم  بوقف  معاقين 
تقوم  معّينة  شروًطا  استوفت  إذا  فيها،  المركبة  بوقف  ُيسَمح  ال  أماكن  في  المركبة 

على أساس عدم إزعاج حركة السير:
لعربات . 1 للماّرة،  الحّر  االنتقاَل  يمنع  وال  الماّرة  على  خطًرا  ُيشّكل  ال  المركبة  موقف 

المعاقين.  لعربات  أو  األطفال 
إزعاًجا متواصًلا لحركة السير.. 2 المركبة ال يسبب  موقف 
ُيعتبر . 3 )أو  المركبة  بوقف  فيه  ُيسمح  آخر  فراغ  مكاٌن  القريب  المحيط  في  ليس 

للمعاقين(. محجوًزا 

 معلومات هاّمة 
كالُهما . 1 كانتا  إذا  مركبتْين  عن  مركبات  وقف  بطاقة  تلقي  يمكن 

بملكّية  ليستا  مركبتْين  ذلك  يشمل  معاقين،  لتوصيل  ُتستخدمان 
بانتظام. ُتستخدمان  ولكّنهما  المعاقين، 

يكون . 2 عندما  مسموًحا  يكون  البطاقة  استخدام  أّن  على  القانون  ينّص 
الُمعاق داخل المركبة )كسائٍق أو راكب(.
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ا؟ َمن ُيعتبر مستحّقً
الحصول على بطاقة معاق. 1 يستحّقون 
z التنّقل َمن لديهم محدودّية في 

أ. َمن تلقى تصديًقا على إعاقته من وزارة الصّحة )وعمرهم حتى 67 وتم فحصهم 
في  إعاقة  بسبب  تنّقل  كوسيلة  مركبة  إلى  ويحتاجون  التنّقل(  معيار  بحسب 
بال  وتنّقلهم  اأٌلقل،  على   %60 إلى  يصل  إعاقتهم  مستوى  كان  أو  القدمين، 

الصحي. وضعهم  يفاقم  قد  مركبة 

طبّية  بمستندات  التزّود  يجب  الصّحة،  وزارة  من  مصادقة  وجود  عدم  حال  في  ب. 
ثة. ُمحدَّ

معهد  من  بمصادقة  يتزّودوا  أن  يجب  الُمزِمن  الِكلى  بغسيل  يتعالَجون  َمن  ج. 
ِكلى. غسيل 

z الكفيفون

الرفاه. يتم إرسال المصادقة مباشرًة إلى  التأّكد من وجود مصادقة من وزارة  يجب 
مكتب الترخيص، وال حاجة إلى التزّود بها.

z الجيش معاقو 

إلى  المصادقة مباشرًة  إرسال  األمن. يتم  التأّكد من وجود مصادقة من وزارة  يجب 
مكتب الترخيص، وال حاجة إلى التزّود بها.

z العدائّية األعمال  مصابو 

يجب التزّود بمصادقة إعاقة من قسم مصابي األعمال العدائّية في التأمين الوطني 
الذي يصادق على أّن تنّقل المعاقين بدون مركبة قد يفاقم وضعهم الصحّي.

يستحّقون الحصول على بطاقة معاق ال يحملون مصادقة إعاقة. 2
أ. مرضى أمراض القلب؛

ب. مرضى أمراض رئوّية ُمزمنة؛

ج. مرضى مرض السكري الذين يعانون من إصابات في كّفات القدمْين؛

د. مرضى أمراض عضلّية وهيكل عظمي - إذا تبّين من نتائج فحص أشعة رنتجن 
أو بواسطة صَور أخرى لدى المرضى الذين يعانون من تشّوهات في الكاحلْين، من 
تشّوهات في الهيكل العظمي أو يعانون من مرض خبيث في نقائل العظام أو 

دماغّية. سكتة  بسبب  التنّقل  في  وصعوبة  القدم  بشلل 

ه. مرضى اعتالل عصبي حركي مع مرض عضلي	–	حسب نتائج فحص GME؛

حسب  األطراف	–	 أحد  إلى  الدم  تدّفق  في  بنسبة %60  نقص  من  يعانون  َمن  و. 
إيكو.  فحص 

ُمزِمن. ِكلى  بغسيل  ُمعالَجون  ز. 
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للحصول . 3 ا  الشخص مستحّقً كان  إذا  ما  الطبّية  اللجنة  فيها  تفحص  إضافّية  حاالت 
يتم  التي  الطبّية  والمعلومات  المستندات  لمعاق حسب  مركبة  بطاقة وقف  على 

إليها: إرسالها 
أ. توحد؛

ب. صَرع؛

ج. مرض نفسي؛

د. ُسكري مع اعتالل عصبي ِحسي؛

ه. بعد زراعة كبد، ِكلى أو قلب-رئتْين؛

باضطراب عصبي؛ مثل  أو  األرض لسبٍب غير مرتبط بمرض عضالت  الوقوُع على  و. 
الدوخة وعدم التوازن أثناء المشي مع عدم االستعانة بعصى؛

ز. عرج متقّطع نتيجة مرض عرضي لألوعية الدموية الشاملة في القدمْين أو نتيجة 
الفقري؛ العمود  ق في  تضيُّ

ح. حالة مرضّية؛

الزهايمر. ط. 

كيف يمكن تحصيل الحّق؟
معاق  لشخص  مركبة  لموقف  ملصق  على  الحصول  "طلب  استمارة  تحميل  يجب 

الحكومي: الخدمات والمعلومات  الترخيص" من موقع  ومعفي من رسوم 
www.bit.ly/tagNeche

التعليمات. المالئمة حسب  المستندات  وإرفاق  االستمارة  يجب مْلء 

وزارة . 1 في  تنّقلهم  فحص  تم  الذين  األعمار،  كّل  من  التنّقل،  في  إعاقة  لديهم  َمن 
الصّحة ولم يبلغوا 67 من العمر بعد، عليهم إرفاق مصادقة وزارة الصّحة.

في حال عدم وجود مصادقة على إعاقة في التنّقل من وزارة الصّحة، يجب تقديم . 2
ثة من طبيب أخصائي في مجال المرض الذي من أجله يتم تقديم  مستندات ُمحدَّ
ُيفّضل  الطلب.  ُمقّدم  لدى  التنّقل  قدرة  إلى  ذلك  في  التطّرق  وعليهم  الطلب، 

أّن المستندات ال ُتعاد إلى ُمرسليها. ِحفظ ُنسخة من كّل مستند، باعتبار 
وزارة . 3 موقع  في  اإلنترنت  عبر  مستندات  بإرفاق  الطلب  استمارة  إرسال  يمكن 

 www.bit.ly/MekuvanTag االتصاالت: 
يمكن تحويل ُنسخة ورقّية من االستمارة والمستندات إلى وزارة المواصالت، وحدة . 4

حولون،   72 ص.ب.  الجمهور،  توّجهات  مركز  التنّقل،  معاقي  األشخاص  معالجة 
ميكود 5810001.

تقديمها . 5 موعد  من  أسابيع  ثالثة  بعد  الطلب  معالجة  وضع  عن  التحتلن  ُيفّضل 
العربّية  العبرّية،  باللغات  القطري،  المعلومات  مركز  في  البشري  الُمجيب  عبر 

لالستفسارات 5678*. هاتف  والروسّية. 



ُمجلَّد حقوق األطفال والبالغين ذوي اإلعاقة الجسدّية    فصل 10 - المواصالت 160

 معلومات هاّمة 
المركبات  لموقف  ملصق  في  التغيير  تحديث  يمكن  مركبة،  استبدال  تم  إذا 

www.bit.ly/tagNeche41 في موقع الخدمات الحكومّية: 

ضة لمركبة مع ملصق لموقف  5�10� رسوم تسجيل ُمخفَّ
مركبات لشخص معاق

دفَع  يستحقون  معاق  لشخص  مركبات  لموقف  ملصًقا  تحمل  التي  المركبات  أصحاب 
رسوم تسجيل عن المركبة بمبلغ 27 ش.ج. فقط )صحيح حتى كانون الثاني 2020(.

 معلومات هاّمة 
ُتستخدُم  حيث  نفسه  الُملَصق  إلى  َمنسوَبتان  مركبتان  هناك  كانت  إذا 
مركبة  عن  تخفيض  على  الحصول  يمكن  المعاق،  الشخص  لنقل  ِكلتاهما 

واحدة فقط.

ا؟ َمن ُيعتبر مستحّقً
المركبة  كانت  إذا  معاق،  مركبة لشخص  لموقف  ملصق  تحمل  التي  المركبات  أصحاب 
اسم  على  أو  زوجهم/زوجتهم  اسم  على  أو  المعاقين  األشخاص  اسم  على  ُمسّجلة 

عليهم. األوصياء 

 )18 سّن  )حتى  المعاق  الولد  والد/ة  المعاق  الشخص  على  الوصّي  يكون  أن  يمكن 
ا على الشخص المعاق. في هذه الحال، يجب إرفاق  أو َمن عّينته المحكمة ليكون وصّيً

الوصاية. مستند يحصل على مصادقة 

كيف يمكن تحصيل الحّق؟
طلب  استمارة  خالل  من  المركبة،  تسجيل  رسوم  دفع  من  اإلعفاء  طلب  تقديم  يتم 

للحصول على ملصق لموقف مركبة لشخص معاق.
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6�10� السفر في مسلك المواصالت لمن معهم ُملَصق 
عالمة ُمعاق

ما هو الحّق؟
العاّمة، عدا عن مسلك ُمخصص حسب إشارة  للمواصالت  السّفر في مسلك ُمخصص 

مرورّية لمركبة	–	ليست باًصا	–	لنقل مجموعات.

ا؟ َمن ُيعتبر مستحّقً
إشرارة  شكله  في  يوازي  أزرق،  بلون  معاق  عالمة  ملصَق  مركبتهم  تحمل  َمن 

المرور ج43- )موقف لمركبة شخص معاق مشلول القدمْين(.



مجّلد حقوق األطفال والبالغين ذوي اإلعاقة الجسدّية
األشخاص  حقوق  مساواة  مفوضّية  مع  بالتعاون  )ج.م.(  الُمصابين  لألطفال  إسرائيلّية  رابطة   - إيالن 
العبرّية الجامعة  المحدودّية،  ذوي  األشخاص  لحقوق  القانونّية  العيادة  العدل،  وزارة  اإلعاقة،  ذوي 

الحقوق في 
ساعة الطوارئ

الفصل 11
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11� الحقوق في ساعة الطوارئ

1�11� التغّيب عن مكان العمل في ساعة الطوارئ
ما هو الحّق؟

ُيمنع طرد عامل من عمله بسبب تغّيبه عن العمل أو بسبب عدم إداء وظيفته في . 1
الحضور  من  منعه  مما  الجبهة  في  استثنائي  وضع  في  أو  لهجوم  التعّرض  ساعة 

إعاقته. العمل بسبب  أو لتنفيذ  إلى عمله 
ُيمَنع طرد عامل من عمله بسبب تغّيبه عن عمله لغرض مراقبة ولده الذي لم يبلغ . 2

14 سنة بعد، وولد مع إعاقة حتى سّن 21، الموجود معه نتيجَة إغالق المؤسسة 
التربوية التي يتعّلم فيها الولد في ساعة التعّرض لهجوم أو في وضع استثنائي 
ترتيب  زوجه/زوجته  أو  العامل/ة  عمل  مكان  في  يكن  لم  إذا  وذلك  الجبهة.  في 

الولد. لمراقبة  مناسٌب 

ا؟ َمن ُيعتبر مستحّقً
ذوي . 1 األشخاص  قانون حقوق  من   5 البند  في  تعريفه  - حسب  إعاقة"  مع  "شخص 

اإلعاقة، أي شخص مع عاهة جسدّية، نفسّية أو ذهنّية بما في ذلك اإلدراكّية، الثابتة 
أو  واحٍد  مجاٍل  في  جديٍّ  نحٍو  على  ُمحدوًدا  أداؤه  يكون  بسببها  التي  المؤّقتة،  أو 

الحياة األساسّية. أكثر من مجاالت 
والد/ة ولد حتى سّن 14 وولد مع إعاقة حتى سّن 21، إذا استوفى شرًطا واحًدا . 2

اآلتَيْين: الّشرطْين  من 
z الوالد/ة األحادي/ة؛

z .زوج/ة العامل/ة ليس/ت متغّيب/ة عن عمله/ا

كيف يمكن تحصيل الحّق؟
المالئمة  الهيئة  إلى  التوّجه  الحّق، يجب  ل واعًيا لهذا  الُمشغِّ إذا لم يكن  تلقائي.  الحّق 

الحّق. لتنظيم  العمل  في مكان 

 معلومات هاّمة 
ل الذي ُيقيل عامًلا مكَث مع ولده  صحيح لتاريخ 1 كانون الثاني 2020، الُمشغِّ

في ساعة الطوارئ، قد ُيلَزم بدفع عقوبة جنائّية حتى مبلغ 29,200 ش.ج. 
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2�11� إتاحة جسدّية للطوارئ
ما هو الحّق؟

تتم المصادقة على مالجئ جديدة فقط إذا شملت مالَءمات ألشخاص ذوي إعاقة.

طبّية،  أو  تربوية  مؤسسة  وليَس  إعاقة  مع  ألشخاص  ُمَعّد  مبًنى  في  الملجأ  يتضّمن 
لة، وخصوًصا ما يلي: مواصفات ُمتاحة حسب األنظمة ذات الصِّ

ب فيه نظام تهوية وفلَتَرة؛. 1 ُيَركَّ
ُتجرى فيه مالَءمات ُمتاحة حسب تعليمات المسؤول عن اإلتاحة في المباني، البنى . 2

الخدمة. إتاحة  والبيئة بعد استشارة مسؤول  التحتّية 
السارية  القواعد  حسب  ُمتاحان،  إليه  والطريق  الملجأ  إلى  الدخول  أّن  من  التأّكد  يجب 
على نوع الملجأ نفسه. إذا كانت غرفة الدرج جزًءا من مسلك الدخول، يجب التأّكد من 
وجود مقبض وعالمة تحذير للدرج حسب األنظمة. كذلك، يجب التأّكد، أيًضا، من وجود 

الملجأ. إذا كان هناك حّمام في  مراحيض كيميائّية، وحّمامات كيميائّية، 

لمزيد من المعلومات، راجعوا أنظمة الدفاع المدني )مواصفات بناء المالجئ(، 
1990، وأنظمة الدفاع المدني )مالَءمة اإلتاحة في المالجئ(، 2016، في موقع 

مفوضّية المساواة في الحقوق لألشخاص ذوي اإلعاقة:
www�bit�ly/hitgonenut

3�11� مالَءمة أنظمة اإلخالء واإلنقاذ في ساعة الطوارئ
ما هو الحّق؟

بمالَءمة  أيًضا  ُملَزم  خدمة،  لتلقي  للوصول  مالَءمة  بإجراء  ُملزم  جسم  أو  شخص  كّل 
أنظمة اإلخالء واإلنقاذ في حاالت الطوارئ في المكان الذي ُيوّفر الخدمة من أجل الِحرص 

على أن يتم إخالء وإنقاذ األشخاص ذوي اإلعاقة بسرعة، براحة، بأمان وباحترام.

في  التمييز  يجب  اإلعاقة،  ذوي  األشخاص  حقوق  في  المساواة  ض  مفوَّ توصية  بموجب 
المكان  في  الموجودين  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  بين  الطوارئ  بساعة  اإلخالء  أنظمة 

بشكٍل عَرضّي وبين األشخاص الموجود هناك بشكٍل دائم:

في المكان الذي يرتاده أشخاص مع إعاقة على نحٍو عَرضّي:. 1
أ. خّطة إنقاذ: يجب تحضير خطة مسبقة تصُف طرق وصول األشخاص ذوي اإلعاقة 
ل الخّطة العبور من منطقة المأوى إلى خارج  إلى خارج منطقة الخطر. كذلك، ُتفصِّ

الخطر. منطقة 

يجب  الطوارئ.  ساعة  في  اإلخالء  عن  ومسؤول  إنقاذ  محركات  تعيين  يجب  ب. 
أنظمة  أيًضا في  الُمتاحة وُيفّضل ذلك  الطريق  إلى  ُمتاحة لإلشارة  استخدام الفتات 
ُمومضة  أضواء  الصوت،  مكّبر  عبر  إرشادات  صافرات،  ناطقة،  الفتات  مثل  الّردع 

والمزيد.
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مكان فيه أشخاص مع إعاقة بشكل ثابت:. 2
الحين  بين  وتحديثها  شخصّية  إنقاد  خّطة  تجهيز  يجب  شخصّية:  إنقاذ  خّطة  أ. 
معه  اإلنقاذ  على  يتدّربون  الذين  األشخاص  الشخص،  احتياجات  حسب  واآلخر 
الضرورّية،  المساعدة  وأدوات  الخّطة  من  نسخة  ِحفظ  يجب  جديدة.  وتكنولوجيات 

في نظام األدوات الخاّصة بساعة الطوارئ في المكان.

ب. يجب تزويد الشخص ذي اإلعاقة بتوصيات خطّية وخريطة هروب، حسب طلبه.

النفسّية،  أو  الذهنّية  اإلدراكّية،  اإلعاقة  ذي  للشخص  ثابتة  مراَفقة  توفير  يجب  ج. 
ل أن يكون الُمراِفُق معروًفا للشخص. إذا كان بحاجة إلى ُمراِفق، وُيفضَّ

ض المساواة في حقوق األشخاص  لمزيد من المعلومات، راجعوا توصيات مفوَّ
ذوي اإلعاقة بخصوص أنظمة اإلخالء عند إخالء أشخاص مع إعاقة:

www�bit�ly/pinuy_herum

4�11� إتاحة وسائل تقنّية لإلخالء في ساعة الطوارئ
ما هو الحّق؟

يجب تحضير وسائل تقنّية مسبًقا إلخالء أشخاص مع إعاقة في ساعة الطوارئ، بحسب 
بوسيلة  التزّود  يجب  اإلعاقة.  ذوي  األشخاص  حقوق  في  المساواة  مفّوض  توصيات 

معقولة تسمح بإخالء وإنقاذ شخص مع إعاقة بسرعة، براحة وبأمان.

وجود  على  الِحرص  عليه  التوصّيات،  ويعمل حسب هذه  مالَءمات  بإجراء  ُيلَزم  َمن  كّل 
شرط  حسب  الخدمة،  يمنح  الذي  المكان  في  هذه  واإلنقاذ  اإلخالء  وسيلة  وجاهزّية 

الخدمة. يتلّقى  الذي  الجمهور  المكان وخصائص 

فيما يلي وسائل تكنولوجّية ُمحتَملة إلخالء أشخاص مع إعاقة في ساعة الطوارئ:

من . 1 إنقاذ  ساعة  في  حملها  يمكن  أحزمة  ذات  قماش  نّقالة   - للطّي  قابلة  نّقالة 
قَبل شخص أو أكثر.

في . 2 الُمراِفق  قَبل  من  إنقاذ  لالستخدام كوسيلة  ُمخصص  - كرسي  إنقاذ  كرسي 
مقعد  وفيه  بالستيك،  أو  معدنية  قضبان  من  مصنوع  الكرسي  الطوارئ.  ساعة 
في  استخدامه  يمكن  إنقاذه.  يتم  الذي  الشخص  لتثبيت  وحزام  عجالت  قماش، 

الخارجّية. المساحات  الممرات الضيقة وفي  الدرج، في 
المرفق . 3 قَبل  من  إنقاذ  كوسيلة  لالستخدام  ص  ُمخصَّ نّقال  مقعد   - منزِلق  مقعد 

في ساعة الطوارئ. يشمل المقعد أحزمة أمان ومقابض مرّكبة لحمل المقعد.
مع . 4 شخص  وإصعاد  إلنزال  ُمخّصصة  بآلّية  يتمّيز  كرسّي   - الدرج  يتسّلق  كرسّي 

إعاقة، يدوّي أو مع محّرك، مستقّل أو بمساعدة ُمرافق.

لمزيد من المعلومات، راجعوا توصيات مفّوض المساواة في حقوق األشخاص 
إخالء  أثناء  استخدامها  يمكن  التي  التقنّية  الوسائل  بشأن  اإلعاقة  ذوي 

www�bit�ly/pinuy45 أشخاص مع إعاقة في ساعة الطوارئ: 



مجّلد حقوق األطفال والبالغين ذوي اإلعاقة الجسدّية
األشخاص  حقوق  مساواة  مفوضّية  مع  بالتعاون  )ج.م.(  الُمصابين  لألطفال  إسرائيلّية  رابطة   - إيالن 
العبرّية الجامعة  المحدودّية،  ذوي  األشخاص  لحقوق  القانونّية  العيادة  العدل،  وزارة  اإلعاقة،  ذوي 

تخفيضات في 
الدفعات

وتسهيالت مالّية

الفصل 12
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12� تخفيضات في الدفعات وتسهيالت مالّية

1�12� تخفيض في حساب األرنونا
ما هو الحّق؟

المحلّية، بموجب  لطات  السُّ الجسدّية يمكن أن يحصلوا من  اإلعاقة  األشخاص من ذوي 
شروط االستحقاق، على تخفيض في دفعات األرنونا.

ا؟ َمن ُيعتبر مستحّقً
بنسبة . 1 راتب  كسب  عن  عجز  درجة  لهم  تحددت  كاملة  إعاقة  مخصصات  متلقو 

لطة  75% وما فوق، يستحقون تخفيًضا في األرنونا بنسبة حتى 80%. يحق للسُّ
االستحقاق. لغرض  مدخوالت  فحص  إجراء  المحلّية 

)على . 2 قانون  كّل  حسب  فوق  وما   %90 بنسبة  طبّية  إعاقة  لهم  تحّددت  َمن 
يستحقون  الدخل(،  ضريبة  أنظمة  حسب  إعاقتهم  تحّددت  َمن  المثال،  سبيل 
فحص  إجراء  المحلّية  لطة  للسُّ يحق   .%40 حتى  بنسبة  تخفيض  على  الحصول 

االستحقاق.  لغرض  مدخوالت 
أهل . 3 أو  معاق  ولد  مخصصات  على  يحصلون  الذين   18 سّن  حتى  ألطفال  أهل 

وحصَل  شاملة  إعاقة  مخصصات  على  يحصل  بيتهم  في  يسكن  بالغ  لشخص 
أيًضا  هم  مستحّقين  يكونوا  أن  يمكن  معاق،  ولد  مخصصات  على  الماضي  في 

حتى %33. تخفيض  على  للحصول 

 معلومات هاّمة 
ُسلطة . 1 من  وتتغّير  المحلّية  لطة  السُّ قرار  حسب  تتحدد  التخفيض  نسبة 

إلى أخرى.
م.. 2 مساحتها 100  بشقق  التخفيضات  تتعّلق 
االستحقاق . 3 شروط  بعض  يستوفي  َمن  التخفيضات:  في  ازدواج  يوجد  ال 

ا للتخفيض األكبر من بينهما. ويتمّتع بتخفيضات في األرنونا يكون مستحّقً

كيف يمكن تحصيل الحّق؟
نطاقها . 1 في  يسكنون  التي  المحلّية  لطة  السُّ في  الجباية  قسم  إلى  التوّجه  يجب 

ومْلء استمارة طلب الحصول على تخفيض في األرنونا.
تلّقي . 2 على  )المصادقة  االستحقاق  ُتثبت  االستمارة،  مع  مستندات  إرفاق  يجب 

الطبية وغير ذلك(. النسبة  مخصصات، تحديد 
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2�12� تخفيض في حساب الهاتف )بيزك(
ما هو الحّق؟

وزارة  قَبل  من  تخفيضات  على  الحصول  يستحّقون  العاّمة  اإلعاقة  مخصصات  متلقو 
الرفاه في دفعات هاتف شركة بيزك حسب الشروط الُمفّصلة فيما يلي.

ا؟ َمن ُيعتبر مستحّقً
َدت لهم إعاقة طبّية بنسبة . 1 َمن يتلقى مخصصات إعاقة عاّمة بنسبة 75% وتحدَّ

80% وما فوق.
يستحّقون . 2  %100 بنسبة  معاق  ولد  مخصصات  يتلّقى  ولد  لديهما  والدان 

التسهيالت اآلتية في هاتف شركة بيزك:
z .تخفيض بنحو 50% من رسوم تركيب خّط هاتف عادي

z .تخفيض بنحو 50% من رسوم نسخ خط الهاتف

ابتداًء من آب 2013، يمكن اختيار أحد المسارات اآلتية )المبالغ صحيحة حسب كانون 
الثاني 2020(:

z  إعفاء من رسوم االستخدام الثابتة و300 دقيقة مكالمة في الشهر لهواتف ثابتة
17 ش.ج. شهرّيًا )بعد التخفيض(. ونّقالة بـ

z  إعفاء من رسوم االستخدام الثابتة و600 دقيقة مكالمة في الشهر لهواتف ثابتة
32 ش.ج. شهرّيًا )بعد التخفيض(. ونّقالة بـ

z :اآلتَيْين المسارْين  أحد  على  تحصل  أن  يمكن  ُمستحّقْين  ولدْين  فيها  عائلة 

z .تمويل كامل لحزمة 300 دقيقة

z .تخفيض على حزمة 600 دقيقة: تبلغ 15 ش.ج. في الشهر بعد التخفيض

دقيقة  كّل  عن  أغورة   18 عر  السِّ يكون  المقترحة،  للحزمة  الزائد  االستهالك  مقابل 
مكالمة.

كيف يمكن تحصيل الحّق؟
التفاصيل  حسب  المستندات  مع  وإرفاقها  تخفيض  لتلقي  طلب  استمارة  مْلء  يجب 

www.bit.ly/bezeqdis الواردة فيها: 
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3�12� تخفيض في حساب الكهرباء
ما هو الحّق؟

استهالك  مقابل  شهر  كّل  ُيمَنح  الكهرباء  حساب  دفع  في   %50 بنسبة  تخفيض 
كهرباء حتى 400 كيلو-واط للساعة كّل شهر )800 كيلو-واط للساعة في حساب 

فقط. للسكن  ُتستخدم  بيوت  في  فقط  بيتّية  بتسعيرة  لزبون  الشهرْين( 

ا؟ َمن ُيعتبر مستحّقً
تلقي . 1 إلى  الحاجة  ولد معاق بسبب  يتلّقون مخصصات   3-18 أطفال عمرهم  أهل 

عالج طبي خاّص.
َمن يتلقى مخصصة شيخوخة لمعاق )أي، َمن تلقى مخصصات إعاقة عاّمة قبل أن . 2

التقاعد(. إلى سّن  يصلوا 
أهل أطفال عمرهم 3 وما فوق يستحّقون مخصصات ولد معاق بسبب اعتمادهم . 3

اليومّية. الغير في أداء مهاّمهم  على مساعدة 
َمن عمرهم 18 وما فوق ويتلّقون مخّصصات خدمات خاّصة بنسبة 112% أو %118.. 4

كيف يمكن تحصيل الحّق؟
إلى شركة . 1 المستحّقين  بإرسال قائمة  الوطني، كّل شهر،  التأمين  تقوم مؤسسة 

الكهرباء.
المسّجلة . 2 المعطيات  بين  مالَءمة  لديه  لَمن  فقط  تلقائّي  بشكٍل  التخفيض  ُيمَنح 

الوطني  التأمين  التي تتلقاها مؤسسة  المعطيات  الكهرباء وبين  عنه في شركة 
ا(. ل كمتلقي مخصصات عملّيً )َمن هو مسجَّ

لمزيد من التفاصيل والتوضيحات، يمكن االتصال بمركز الخدمات الهاتفّية 103�

 معلومات هاّمة 
1 . 220 ونحو  الشهر  في  ش.ج.   110 نحو  هو  األقصى  التخفيض  مبلغ 

ش.ج. في حساب الشهرْين )صحيح حسب كانون الثاني 2019(.
أكثر . 2 الكهرباء  حساب  في  التخفيض  استحقاق  معايير  يستوفي  َمن 

األعلى  النسبة  )في  فقط  واحد  تخفيض  لتلقي  ا  مستحّقً يكون  مّرة،  من 
بينهما(.
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4�12� تخفيض في حساب المياه
ما هو الحّق؟

يتم  كذلك  منخفضة،  بتسعيرة  مّكعب  متر   3.5 لتلقي  ا  مستحّقً مواطن  كّل  ُيعتبر 
يرُد  كما  المحدودّيات،  ذوي  من  األشخاص  األعلى.  التسعيرة  حسب  االستهالك  حساب 
شهرّية  كإضافة  المياه  من  مكّعب  متر  تلقي 3.5  يستحقون  يلي،  فيما  ذلك  تفصيل 

منخفضة. بتسعيرة 

ا؟ َمن ُيعتبر مستحّقً
اإلعاقة.. 1 لمخصصات  استكمال  مع  الشيخوخة  متلقو مخصصات 
متلقو مخصصات التمريض بنسبة 150% مخصصات على األقل، وكّل َمن تحّددت . 2

المدخوالت. المخصصات بسبب  النسبة، مع تخفيض  لهم مخصصات بهذه 
متلقو مخصصات خدمات خاّصة بنسبة 112% وما فوق.. 3
َمن يتلقى إعاقة عاّمة من قَبل التأمن الوطني مع إعاقة طبّية بنسبة 70% على . 4

األقل.
شهرّية.. 5 تنّقل  مخصصات  متلقو 
والدان ألطفال يتلّقون مخصصات ولد معاق.. 6

كيف يمكن تحصيل الحّق؟
يكون . 1 ألن  الُمحتَمل  األشخاص  قائمة  بإرسال  الوطني  التأمن  مؤسسة  تقوم 

سكن  عنوان  يكون  أن  يجب  المياه.  ُسلطة  إلى  التخفيضات  لتلقي  مستحّقين 
مستحّقي االستهالك ُمحّدًثا في وزارة الداخلّية. ُيفتَرض أن ُيمَنح التخفيض بصورٍة 

تلقائّية.
خالل . 2 من  المستحّقين  قائمة  في  َيِرُد  اسمكم  كان  إذا  عّما  االستفسار  يمكن 

الهوّية:  بطاقة  رقم  إلى  واإلشارة  سكنكم  منطقة  في  المياه  مزّود  إلى  التوّجه 
www.bit.ly/watersapakim

لهم . 3 قيل  أو  استحقاقهم  بشأن  بالًغا  يتلقوا  ولم  أّنهم مستحّقون  يعتقدون  َمن 
إلى  الشأن  التوّجه حول هذا  المستحّقين، يستطيعون  قائمة  َيرُد في  إّن اسمهم 

.*6050 التأمين الوطني، على رقم  المركز الهاتفي في مؤسسة 

5�12� تخفيضات في العموالت البنكّية
ما هو الحّق؟

في  واحدًة  عملّيًة  ُتعتبر  الزبون  طلب  حسب  البنك  موّظفو  بها  قام  التي  العملّيات 
ا. العمولة منخفًضا جّدً المباشرة، وعليه يكون دفع  القناة 

العملّية التي قام بها موظفو البنك هي عملّية أجرَيت بصورٍة مباشرٍة مع الموّظفين 
)في فرع البنك أو بواسطة مركز هاتفي أو فاكس(.
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تفاصيل الفعالّيات: إيداع نقود، سحب نقود، إصدار وإرسال أوراق مطبوعة حسب طلب 
الزبائن، تحويل أو إيداع لحساب آخر، صرف شيك )يشمل سحب بشيك شخصي(، إيداع 

شيك )لكّل مجموعة غايتها 20 شيًكا(، دفع قسيمة، صرف نقود.

 معلومات هاّمة 
العمولة  أقّل من  المباشرة  القناة  عملّية في  مقابل  أخذها  يتم  التي  العمولة 

البنك. مقابل عملّية قام بها موّظفو 

العملّية في قناة مباشرة هي عملّية ال ُتجرى مع موّظف البنك بل عبر اإلنترنت، 
الصّراف اآللي، أمر الدفع الثابت أو بتخويل للخصم من الحساب.

ا؟ َمن ُيعتبر مستحّقً
األمن  وزارة  من  أو  الوطني  التأمين  مؤسسة  من  مصادقة  للبنك  أبرزوا  الذين  الزبائن 

بحسبها حّددت لهم نسبة إعاقة 40% على األقل.

كيف يمكن تحصيل الحّق؟
يجب الذهاب إلى البنك وإبراز مصادقة من مؤسسة التأمين الوطني أو من وزارة األمن 

الُمحّددة. اإلعاقة  ُتثبت نَسب 

6�12� استحقاق مخصصات الوَرثة لولد مع إعاقة توفي 
أحد والديه
ما هو الحّق؟

للَورثة في حال الموت: التأمينّية االعتيادّية  في الوضع االعتيادي، هذه هي التغطية 
األزواج يتلقان مخصصات 60% مدى الحياة؛. 1
األطفال يتلّقون مخصصات 40% حتى سّن 21؛. 2
واحد . 3 آخر  يبلغ  حتى  مخصصات %100  األطفال  يتلقي  زوج/ة،  هناك  يكن  لم  إذا 

فيهم سّن 21.
نين في صندوق تقاعدي،  األطفال الذين لديهم إعاقة وتوفي أحد والديهم، وكانوا مؤمَّ

.)21 يستحقون تلقي مخصصات الوَرثة طوال حياتهم )وليس فقط حتى سن 

إعاقة،  مع  أحدهما  وكان  صغير  وولد  زوج/ة  بعدها  من  بقَي  وفاة،  حالة  في  إّنه  أي 
يستمّر تقديم مخصصات 40% لألطفال دون أن يتوّقف ذلك في سّن 21. إذا توفي 
 %100 المخصصات  تكون  المتوفى،  للوالد/ة  زوج/ة  هناك  يكن  لم  أو  الوالدْين  ِكال 

العمر. طوال 
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ا؟ َمن ُيعتبر مستحّقً
األطفال الذين لديهم إعاقة ويستوفون الشروط اآلتية:

إلى صندوق . 1 العميل  انضمام  بعد  إعاقة  الوطني كذوي  التأمين  ُمعتَرف بهم في 
التقاعد؛

ُمعتَرف بهم في التأمين الوطني كذوي إعاقة قبل بلوغم 21 سنة؛. 2
ليس لديهم دخل من مصدر آخر.. 3

 معلومات هاّمة 
الوطني  التأمين  من  الشيخوخة  مخصصات  أو  اإلعاقة  مخصصات  ُتعتبر  ال 
الوَرثة،  مخصصات  على  للحصول  مستحّقين  األطفال  كان  إذا  أي،  مدخوًلا. 

الوطني. التأمين  التي يدفعها لهم  المخصصات  إلى  فإنها ُتضاف 

كيف يمكن تحصيل الحّق؟
يجب التوّجه إلى صندوق التقاعد الذي كان/ت الوالد/ة مؤّمن/ة فيه قبل الوفاة.

الذي/التي  لوالد/ة  الوَرثة  مخصصات  استحقاق   �12�7
توفي ولده/ا

ما هو الحّق؟
تأمين  في  مؤّمًنا  كان  الذي  ولده/ا  من  دعم  على  يحصل/تحصل  إعاقة  مع  والد/ة 

حياته/ا. طوال  الوَرثة  مخصصات  من  يستحق/تستحق %20  وتوفي،  تقاعدي 

ا؟ َمن ُيعتبر مستحّقً
وتوفي،  تقاعدّي  صندوق  في  مؤّمًنا  كان  لولد  المتبنيان  أو  البيلوجّيان  الوالدان 
صندوق  في  مؤّمن/ة  كان/ت  شخص  لزوج/زوجة  المتبنّيان  أو  البيولوجّيان  والوالدان 

تقاعدي وتوفي/ت، على أن يستوفي الوالدان الشروط اآلتية
كانا يعتمدان على اإلعالة التي كان يوفرها المتوفى حتى ساعة وفاته؛. 1
ال يستطعيان إعالة أنفسهم عن طريق عمل، حسب قرار صندوق التقاعد؛. 2
الدخل؛. 3 لتأمين  مخصصات  يتلقان 
ليس لديهما دخل من مصدر آخر.. 4
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 معلومات هاّمة 
الوطني دخًلا  التأمين  الشيخوخة من  اإلعاقة ومخصصات  ُتعتبر مخصصات  ال 
للوالدْين. أي، إذا كان الوالدان يستحّقان تلقي مخصصات الوَرثة، فإنها ُتضاف 

الوطني. التأمين  لهما  التي يدفعها  المخصصات  إلى 

كيف يمكن تحصيل الحّق؟
يجب التوّجه إلى صندوق التقاعد الذي كان المتوفى مؤّمًنا فيه.



مجّلد حقوق األطفال والبالغين ذوي اإلعاقة الجسدّية
األشخاص  حقوق  مساواة  مفوضّية  مع  بالتعاون  )ج.م.(  الُمصابين  لألطفال  إسرائيلّية  رابطة   - إيالن 
العبرّية الجامعة  المحدودّية،  ذوي  األشخاص  لحقوق  القانونّية  العيادة  العدل،  وزارة  اإلعاقة،  ذوي 

تسهيالت 
ضريبّية

الفصل 13
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13� تسهيالت ضريبّية
لُسلطة  التابع  اإلعاقة  ذوي  لألشخاص  الضريبّية  الحقوق  دليل  على  الفصل  هذا  يرتكز 

الضرائب في إسرائيل

 www�bit�ly/madrich_mas للمزيد، راجعوا موقع ُسلطة الضرائب: 

1�13� إعفاء من ضريبة الدخل
ما هو الحّق؟

لة". الحصول على إعفاء من ضريبة الدخل عن دخل وحيد تحّددت له "إعاقة مؤهِّ

ا؟ َمن ُيعتبر مستحّقً
لة"، أي: شخص مع "إعاقة مؤهِّ

شخص مع إعاقة جسدّية نسبتها %100.. 1
شخص مع إعاقة جسدّية نسبتها 90% على األقل، أصابت عّدة أعضاء، والنسبة . 2

طريقة  )حسب  المختلفة  األعضاء  في  لإلصابة  خاّص  حساب  نتيجة  هي  المذكورة 
النسبة األقّل(، التي بدونها كان حساب نسبة اإلعاقة 100% على األقل.

كفيف.. 3 شخص 

 معلومات هاّمة 
 185 لمدة  سارية  لة  مؤهِّ إعاقة  له  دت  تحدَّ لَمن  الضريبة  من  اإلعفاء  ُيمَنح 

األقّل. على  يوًما 

القوانين اآلتية: لة حسب أحد  يمكن تحديد اإلعاقة المؤهِّ
z مدمجة(؛ تأهيل(، 1959 )صيغة  وإعادة  المعاقين )مخصصات  قانون 

z .1957 ،النازيين محاربة  معاقي  قانون 

z .1957 ،النازيين مالحقات  معاقي  قانون 

z .1970 ،العدائّية األعمال  مصابي  مخصصات  قانون 

z البنود هـ، ط، ي.ج. أو ي.ج.1 من قانون التأمين الوطني )صيغة مدمجة(، 1995؛

z .1994 ،قانون تعويض ضحايا مرض القوباء الحلقّية
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كيف يمكن تحصيل الحّق؟
للحصول على إعفاء، يجب تلقي مصادقة من دائرة ضريبة الدخل:

تقديم . 1 يجب  أعاله،  المذكورة  القوانين  أحد  حسب  لة  مؤهِّ إعاقة  وجود  تحّدد  إذا 
الضرائب  من  إعفاء  تلّقي  لهدف  اإلعاقة  نسبة  بتحديد  الدخل  ضريبة  إلى  طلب 
صورة  أو  الطبّية  اللجنة  بروتوكول  لمصدر  ُمطابقة  نسخة  بإرفاق  )استمارة 169أ( 

عن شهادة كفيف. 
التوّجه إلى لجنة طبّية بشأن ضريبة . 2 لة بعد، يجب  إذا لم يتم تحديد اإلعاقة المؤهِّ

الدرجة  من  طبّية  لجنة  ايًضا  )وُتسمى  الوطني  التأمين  مؤسسة  بترتيب  الدخل 
األولى(. يجب تقديم طلب إلى دائرة ضريبة الدخل القريبة من مكان سكن مقّدم 
الطلب. يشمل الطلب مستندات طبّية. توّفر دائرة ضريبة الدخل استمارات توجيه 

لة. إعاقة مؤهِّ لتحديد  الوطني  التأمين  إلى مؤسسة 

لمزيد من المعلومات عن سقوف الدخل السنوي المعفي عن السنوات -2013
مة إلى دائرة ضريبة الدخل وطريقة تنفيذ إجراء  2019، عن المستندات الُمقدَّ
لة، راجعوا دليل الحقوق الضريبّية لألشخاص ذوي اإلعاقة  تحديد اإلعاقة المؤهِّ

www�bit�ly/madrich_mas :من إصدار ُسلطة الضرائب في إسرائيل

استئناف

يوًما   45 خالل  الطبّية  اللجنة  قرار  على  الدخل  ضريبة  لدائرة  استئناف  تقديم  يمكن 
يكون  أن  يجب  ونتائجها.  الطبّية  اللجنة  قرار  بشأن  الدخل  ضريبة  بالغ  تلقي  يوم  من 
دفع  على  ومصادقة  طبّية  مصادقات  معه  ُترَفق  أن  ويجب  ُمفّصًلا،  االستئناف  نّص 

عر، حسب العام 20119، هو 950 ش.ج.(. قسيمة االستئناف )السِّ

 60 خالل  اللوائّية  العمل  محكمة  إلى  االستئنافات  لجنة  على  استئناف  تقديم  يمكن 
يوًما من موعد تلقي بالغ من ضريبة الدخل بشأن قرار لجنة االستئناف.

e  من راتًبا  ويتلقون  األبد  إلى  لة  مؤهِّ إعاقة  لهم  تحّددت  الذين  الطلب  مقّدمو 
ل واحد أو من جهة واحدة تدفع مخصصات، يحصلون على مصادقة عاّمة، تكون  ُمشغِّ
تدفع  التي  الجهة  إلى  أو  الُمشّغلين  إلى  تمريرها  ويجب  أيًضا،  المستقبل  في  ساريًة 

الُمخّصصات.

e  عّدة من  راتًبا  يتلقون  الذين  أو  أبدّية  ليست  إعاقتهم  الذين  الطلب  مقّدمو 
الدخل لعمل تنسيق ضريبي. إلى دائرة ضريبة  مشّغلين، يتوّجهون 

 معلومات هاّمة 
الطبّية  اللجنة  تاريخ  من  سنة  نصف  خالل  الطلب  مقّدمي  حال  تدهور  إذا 
على  الحال"(  تدهور  )"لجنة  الطبّية  اللجنة  إلى  طلب  تقديم  يمكن  السابقة، 

الدرجة األولى. نحٍو مشابه للجنة الطبّية من 
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 معلومات هاّمة 
لة لسنوات ضريبّية سابقة للسنة الضريبّية التي  إذ تحّددت لشخص ما إعاقة مؤهِّ
رجعي عن  بأثر  ا السترداد ضريبي  ُيعتبر مستحّقً فإنه  الطلب،  تقديم  فيها  تّم 
فترة حتى سّت سنوات سابقة للسنة الضريبّية، األمر منوط بتقديم طلب مالئم.

لوالد/ة طفل  الدخل  2�13� نقاط استحقاق في ضريبة 
لديه إعاقة
ما هو الحّق؟

تطّورّية،  ذهنّية  إعاقة  مع  أو  كفيف  مشلول،  الزوج/ة  ابن  أو  ابنهما  اللذان  الوالدان 
يستحّقان نقطتْي استحقاق سنوّيتْين في ضريبة الدخل عن كّل ولد كما ُذكر سابًقا. 

ا؟ َمن ُيعتبر مستحّقً
مشلول، . 1 ولد  زوجهم/زوجتهم  لدى  أو  لديهم  إسرائيل  في  مواطنون  عاملون 

كفيف أو مع إعاقة ذهنّية تطّورّية.
الخاّص.. 2 التعليم  أّنه مستحّق لتنسيٍب في  أهل لولد حّددت لجنُة تنسيٍب 
أهل لولد لم يبلغ 19 عاًما بعد )قاصر( يتلقى مخصصات ولد معاق من مؤسسة . 3

الوطني. التأمين 
أهل لولد يبلغ 19 عاًما وتحّدَدت له درجة عجز عن كسب راتب بنسبة 74% وما . 4

فوق إلى األبد، وهو يعتمد على إعالة من أهله.
ُيديران . 5 وال  منفصالن  أو  مطّلقان  وهما  معاق  ولد  مخصصات  يستحّق  لولد  أهل 

هذه. االسحقاق  نقاط  كليهما  يستحّق  مشترًكا،  منزًلا 
حالة . 6 في  ش.ج.   169,000 عن  الضريبّية  السنة  في  يزيد  ال  العاجز  القريب  دخل 

)صحيح  متزّوج/ة  كان/ت  إذا  وزوجه/ا،  للعاجز/ة  ش.ج.   271,000 عن  أو  وحيد، 
.)2019 الضريبّية  للسنة 

 معلومات هاّمة 
"الجسد  عليه  وصّي  مكانة  على  حصلوا  إعاقة  مع  شخص  أخت  أو  أخ 
ْين  والممتلكات" يكونون مستحّقين لنقاط االستحقاق إذا كان الوالدان متوفَّ

أو عاجزْين عن أدائهما بسبب سّنهما أو وضعهما الصحّي.

كيف يمكن تحصيل الحّق؟
التوّجه إلى دائرة ضريبة الدخل في منطقة السكن وتقديم المستندات اآلتية: يجب 

وبإرفاق . 1 معاق  ولد  مخصصات  استحقاق  حال  في  	– ل	 الُمشغِّ من   101 استمارة 
المخصصات. على  مصادقة 
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 معلومات هاّمة 
يستحّق األهل تلقي استرداد ضريبي بأثر رجعي عن السنوات السّت السابقة 
بإضافة  السنوات(،  هذه  أثناء  استحقاق  لهم  يكون  أن  )شرط  الطلب  لتاريخ 

فائدة وفروقات كما هو دارٌج في ضريبة الدخل.

يجب  المنزل،  خارج  سَكن  في  يقيم  الذين  الولد  عن  تكاليف  األهل  دفع  إذا 
االختيار بين تلقي نقطتْي استحقاق سنوّيتْين من ضريب الدخل عن ولد مع 

إعاقة وبين تلقي استحقاق عن إعالة قريب خارج منزل الوالدْين.

3�13� استحقاق ضريبي عن إعالة قريب عائلة في مؤسسة
ما هو الحّق؟

في  والد/ة  أو  زوج/ة  ولد،  إعالة  مقابل  دفعات  عن   %35 بنسبة  ضريبي  استحقاق 
خاصة. مؤسسة 

ا؟ َمن ُيعتبر مستحّقً
إسرائيل؛. 1 مواطنو 
والدان لديهما ولد مشلول بشكل كامل، مالزم للسرير بشكل دائم، كفيف، غير . 2

لديه/ا  والد/ة  زوج/ة  أو  خاّصة،  مؤسسة  في  ُيقيم  تطّورّية  ذهنّية  إعاقة  مع  سوّي 
ولد مع هذه اإلعاقات.

غير . 3 أو  كفيف  دائم،  بشكل  للسرير  مالزم  كامل،  بشكل  مشلول  شخص  زوج/ة 
سوّي ُيقيم في مؤسسة خاّصة.

ابن شخص مشلول بشكل كامل، مالزم للسرير بشكل دائم، كفيف أو غير سوّي . 4
ُيقيم في مؤسسة خاّصة.

دخل قريب العائلة العاجز ال يزيد في السنة الضريبّية هعن 169,000 ش.ج. في . 5
للسنة  )صحيح  متزوج/ة  كان/ت  إذا  وزوجه/ا،  للعاجز/ة   271,000 أو  وحيد  حالة 

.)2019 الضريبّية 

استمارة 127	–	"شهادة طبّية لغرض استحقاق ضريبي".	يقوم طبيب أخصائي . 2
يعرف الولد وتشخيصه بمْلء االستمارة. بِخالف ذلك، يمكن تقديم نسخة من قرار 

لجنة التشخيص التابة لقسم معالجة شخص ذي إعاقة ذهنّية في وزارة الرفاع.
استمارة 116أ	–	"طلب استحقاق ضريبي عن قريٍب عاجز".. 3
استمارة 135	–	طلبات الستردادات ضريبّية عن سنوات ضريبّية سابقة".. 4
ُملَحق بطاقة هوّية لوالد/ة مع تفاصيل الولد. . 5

يمنُح موّظفو التقييم األهَل مصادقة على خصم ضريبة الدخل، التي عليهم إرساُلها 
لين. الُمشغِّ إلى 
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كيف يمكن تحصيل الحّق؟
عن  الضريبة  من  استحقاق  على  للحصول  الدخل  ضريبة  دائرة  إلى  طلب  تقديم  يجب 

قريب عائلة عاجز )استمارة 116أ( والمستندات التي تثبت وجود إعاقة عند القريب.

 معلومات هاّمة 
يكون االستحقاق الضريبي من نفس جزء المبالغ التي ُدفَعت والتي تزيد . 1

عن 12.5% من الدخل الُملَزم بضريبة لدى مقدمي الطلب.
تشمل الدفعات كّل المبالغ التي ُدفعت مقابل إعالة قريب في مؤسسة، . 2

بما في ذلك دفعات مقابل العالج الطبي الذي توّفره المؤسسة.
االختيار . 3 المنزل، يجب  يقيم في سكن خارج  نفقات عن ولد  األهل  إذا دفع 

مع  ولد  عن  الدخل  ضريبة  من  سنوّيتْين  استحقاق  نقطتْي  تلقي  بين 
إعاقة وبين تلقي استحقاق عن إعالة قريب يقيم خارج منزل األهل.

مرّكب  من  مبّكر  أموال  سحب  عن  ضريبي  إعفاء   �13�4
االستحقاقات في صندوق التوفير بسبب إعاقة

ما هو الحّق؟
التوفير بإعفاء ضريبي. سحب أموال من صندوق 

ا؟ َمن ُيعتبر مستحّقً
يكونوا . 1 أن  شرط  األقل،  على   %75 بِنسبة  دائمة  طبّية  إعاقة  لهم  دت  تحدَّ َمن 

زمالء في صندوق التوفير قبل أن تحّددت لهم هذه اإلعاقة.
ابن/. 2 األبناء وزوج/ة كّل  أبناء  الوالدْين،  والدا  )زوج/ة، والد/ة،  لقريبهم  دت  َمن تحدَّ

في  زمالء  يكونوا  أن  شرط  األقّل،  على   %75 بنسبة  دائمة  طبّية  إعاقة  ابنة( 
دت لقريبهم هذه اإلعاقة. التوفير قبل أن تحدَّ صندوق 

 معلومات هاّمة 
بشكل . 1 معاق  ولد  مخصصات  يستحّقون  أطفال  لديهما  الذان  الوالدان 

هي  نسبة  أعلى   ،2019 الضريبية  السنة  )في  نسبة  وبأعلى  دائم 
الن لتقديم طلب سحب أموال صندوق التوفير الخاص بهم  188%(، مؤهَّ
بإعفاء ضريبي حتى بدون مصادقة على وجود إعاقة طبّية لدى األطفال. 

يمكن . 2 نسبة،  أعلى  من  أقّل  المخصصات  نسبة  فيها  التي  الحاالت  في 
اللجنة  حّددت  وإذا  الدخل،  ضريبة  أجل  من  الطبّية  اللجنة  إلى  التوّجه 
في  يكون  فوق،  وما   %75 نسبتها  دائمة  طبّية  إعاقة  وجود  الطبّية 

اإلمكان سحب األموال من الصندوق بإعفاء ضريبي.

https://taxes.gov.il/TaxesFormsList/itc116a.pdf
https://taxes.gov.il/TaxesFormsList/itc116a.pdf
https://taxes.gov.il/TaxesFormsList/itc116a.pdf
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لمزيد من المعلومات، راجعوا دليل الحقوق الضريبّية لألشخاص ذوي اإلعاقة 
 http://bit�ly/madrich_mas الذي أصدرته ُسلطة الضرائب في إسرائيل: 

5�13� إعفاء لمخصصات وحيد في التقاعد المبكر بسبب 
إعاقة ثابتة
ما هو الحّق؟

التقاعد،  )صندوق  التوفير  صندوق  من  ل،  الُمشغِّ من  مخصصات  عن  ضريبي  إعفاء 
التأمين  حسب  معقول  بمبلغ  مخصصات  من  أو  ذلك(  يتضّمنه  وما  المديرين  تأمين 

ضد فقدان القدرة على العمل.

ا؟ َمن ُيعتبر مستحّقً
بدرجة  ثابتة  إعاقة  ل( بسبب  العامل-الُمشغِّ )انقطعت عالقة  تقاعد مبّكر  إلى  َمن خرج 
75% أو أكثر. في حال لم تكن هناك عالقة بين التقاعد واإلعاقة، ال يكون اإلعفاء سارًيا.

كيف يمكن تحصيل الحّق؟
يجب تقديم استمارة 161 لدائرة ضريبة الدخل التي ُيشير فيها الُمشّغلون إلى . 1

التي تؤّهل الحصول على االستحقاق. التقاعد بإرفاق مصادقة على اإلعاقة  سبب 
من . 2 ضريبي  خصم  على  تصديًقا  المخصصات  لمتلقي  الدخل  ضريبة  دائرة  ُتصدر 

إلى  المصادقة  إرسال  ويجب  المخصصات،  على  ضريبي  إعفاء  يشمل  المصدر 
المخصصات. دافعي 

6�13� تخفيض في ضريبة الشراء
3�1�7، "تخفيض في ضريبة الشراء". للتوّسع في هذا الشأن، راجعوا البند 

7�13� تخفيض في ضريبة األرنونا
للتوّسع في هذا الشأن، راجعوا البند 1�12، "تخفيض في ضريبة األرنونا".



مجّلد حقوق األطفال والبالغين ذوي اإلعاقة الجسدّية
األشخاص  حقوق  مساواة  مفوضّية  مع  بالتعاون  )ج.م.(  الُمصابين  لألطفال  إسرائيلّية  رابطة   - إيالن 
العبرّية الجامعة  المحدودّية،  ذوي  األشخاص  لحقوق  القانونّية  العيادة  العدل،  وزارة  اإلعاقة،  ذوي 

تشغيل
عامل أجنبي

الفصل 14
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14� تشغيل عامل أجنبي
*كّل ما سُيذكر هو معلومات أولّية وعاّمة وال ُيعتبر بديًلا عن االستشارة المهنّية أو القانونّية

1�14� إذن لتشغيل عامل أجنبي في التمريض
ما هو الحّق؟

ولد  تتلقى مخصصات  لعائالت  التمريض  أجنبي في  عامر  لتشغيل  إذن  الحصول على 
معاق.

ا؟ َمن ُيعتبر مستحّقً
ولد لم يبلغ الثامنة عشر بعد

ُأثِبَت أمام لجنة مهنّية  عائالت مستحّقًة لتلقي مخصصات ولد معاق، وإلى جانب ذلك 
من قَبل قسم التمريض أنها تستوفي واحًدا من المعايير اآلتية:

وليس . 1 إعاقته،  بسبب  اليوم  ساعات  معظم  مراقبة  أو  مراَفقة  إلى  الطفل  يحتاج 
في إمكانه المشاركة في إطار تعليمي أو عالجي أو في في نويدّية.

أثناء . 2 لولٍد  ومتواصًلا  فورّيًا  عالًجا  تستوجب  أخرى  خاّصة  طبّية  بظروف  الطفل  مّر 
وجوده في المنزل.

مساعدة . 3 توفير  لهدف  ُمعاِلج  بُمراَفقة  مشروط  تعليمي  إطار  في  الطفل  تواجد 
له. جسدّية 

عائلة مع طفلْين يستحّقان مخّصصات ولد معاقب ويحتاجان إلى مراقبة أو مراَفقة.. 4

شخص عمره 18 وما فوق

 ،2�5 البند  راجعوا  الموضوع،  هذا  حول  )للمزيد  خاّصة  خدمات  مخصصات  متلقو 
"مخصصات خدمات خاّصة"( بال عالقة لسّنهم وبال حاجة إلى الخضوع لفحص من أجل 

االعتماد. تقييم حجم 

كيف يمكن تحصيل الحّق؟
الحصول على إذن من ُسلطة اإلسكان والهجرة. 1
z  الحصول يجب  وما فوق،   18 أو شخص عمره  ولد  لعالج  إذن تشغيل  لتقديم طلب 

على إذن من ُسلطة اإلسكان والهجرة.

اإلسكان  ُسلطة  موقع  في  إذن  طلب  لتقديم  لة  ُمفصَّ توصيات  على  العثور  يمكن 
 http://www�bit�ly/over_zar1 والهجرة: 

z :إرفاق المستندات اآلتية طلب إذن تشغيل لمعالجة طفل معاق، يجب 

التي يمكثها  النظامّية  الساعات  الولد بخصوص  أو روضة  أ. مصادقة مدير مدرسة 
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التربوّية؛ المؤسسة  الولد في 

ب. مستند من قَبل ُسلطات الرفاه يدعم الطلب؛

ج. مستند من قَبل الطبيب الذي ُيعالج الولد؛

التي ناقَشت طلب تلقي مخصصات ولد معاق؛ اللجنة الطبّية  د. بروتوكول 

ع بحضور محاٍم. ه. تصريح )استمار د في األنظمة(، ُموقَّ

صة. 2 المرخَّ المكاتبة  بواسطة  العامل  تجنيد 
المكاتب  أحد  إلى  التوّجه  يجب  أجنبي،  عامل  لتشغيل  إذن  على  الحصول  بعد 
تنسيب  لهدف  التمريض  قسم  في  أجانب  عاملين  الستقدام  الُمرخصة  الخاّصة 
العامل األجنبي. يتم تجنيد عامل أجنبي في التمريض بصورٍة مستقّلة أو بواسطة 
أحد  في  بالتسّجل  وُمشّغلوهم  األجانب  العالمون  ُيلَزم  حيث  ُمرّخصة،  مكاتب 
العامل  تنسيب  لهدف  ص  مرخَّ إلى مكتب  التوّجه  يتم  المرّخصة.  الخاّصة  المكاتب 
المكاتب  قائمة  على  العثور  يمكن  لتشغيله.  إذن  على  الحصول  بعد  األجنبي 

www.bit.ly/leshakot صة في موقع ُسلطة اإلسكان والهجرة:  الُمرخَّ الخاّصة 

e رصد عامل أجنبي بشكٍل تلقائّي

ص  وُمرخَّ ُمتفّرغ  البالد  في  أجنبي  عامل  بوجود  ِعلٍم  على  ل  الُمشغِّ كان  إذا 
ل معنّي في  للعمل، أو إذا كان هناك عامل أجنبي معرف خارج البالد والُمشغِّ
استقدامه إلى البالد، يجب وصل العامل مع مكتب خاّص، وفي كّل حال، يجب 

العامل أن يكون مسّجًلا في المكتب الشخصي. على 

حال  في  عمل  فرص  إيجاد  ممكن  العاملة  القوى  مقاولي  خالل  من  كذلك، 
ا بذلك، إضافة الى إذن إقامة في اسرائيل، حيث ال يكون هناك  ُمنحوا إذًنا خاّصً
قوى  مقاول  عبر  التشغيل  عموًما،  العمل.  بمكان  أو  ل  بالُمشغِّ يتعّلق  عائق 

15 شهًرا بإذٍن خاّص. عاملة محدوٌد لفترة تسعة أشهر أو 
تأشيرة عمل . 3 تلقي 

التوّجه  ل  الُمشغِّ على  يتعّين  مالئم،  العامل  أّن  الشخصي  المكتب  وجَد  أن  بعد 
إرفاق  يجب  للعامل.  عمل  تأشيرة  على  للحصول  والهجرة  اإلسكان  ُسلطة  إلى 

الطلب: اآلتية مع  المستندات 

أ. استمارة منح تأشيرة دخول إلى إسرائيل من نوع ب/1 تمريضي
 )www.bit.ly/AshratKnisa(؛  

ا )www.bit.ly/AshratKnisa(؛ ا أجنبّيً ب. رسالة التزام لمن ُيشّغل عامًلا تمريضّيً

 معلومات هاّمة 
مؤسسة التأمين الوطني ترسل لقسم األذونات معلوماٍت بخصوص استحقاق 

الطفل لمخصصات معاق، ولذا ال حاجة إلرفاق هذه المصادقة مع الطلب.
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ج. صورة حديثة للعامل األجنبي؛

د. صورة عن الصفحة الشخصّية للعامل من جواز سفره.

 معلومات هاّمة 
e  حتى المفعول  سارية  األجنبي  العامل  سفر  جواز  أّن  من  التأّكد  يجب 

سنة ونصف على األقل.

e  أجانب عاملين  الستقدام  صة  الُمرخَّ المكاتب  أحد  إلى  التوّجه  يمكن 
التي تلتزم، بين أشياء أخرى، بالمساعدة في إجراء تلقي أذونات تشغيل 

العامل، ترتيب التأشيرات، حاالت وفاة أو مرض العمل.

2�14� شروط تشغيل عامل أجنبي
للعاملين  يحّق  التي  األساسّية  العمل  شروط  تلقي  األجانب  للعاملين  يحّق  عموًما، 
على  تسري  التي  الخاصة  الشروط  من  المزيد  هناك  ذلك،  مع  تلقيها.  اإلسرائيلّيين 

يلي. تفاصيلها فيما  ُنورُد  أجانب،  تشغيل عاملين 
واجب إرسال اتفاق عمل مكتوب إلى العامل األجنبي يكون مدّوًنا بُلغته:. 1

أ. ينشأ اّتصال بين المشّغل والعامل األجنبي بواسطة اّتفاق مكتوب. يجب تحرير 
على  التوقيع  يجب  العامل.  إلى  منه  نسخة  وإرسال  العامل،  يفهمها  بُلغة  االتفاق 

ا.  االتفاق وإرساله إلى العمل قبل بدء العمل فعلّيً

والتفاصيل  عليها  االتفاق  تم  التي  العمل  شروط  ُيفّصأل  أن  العمل  اتفاق  على  ب. 
القانون: رة في  الُمقرَّ

تحديث  شكل  ومرّكباته،  العامل  راتب  المنصب،  وصف  والعامل،  الُمشّغل  هوّية 
ل والعامل  الراتب، مواعيد الدفع، قائمة الخصومات من راتب العمل، دفعات الُمشغِّ
العادي  العمل  يوم  طول  العمل،  ومّدة  العمل  بدء  تاريخ  االجتماعّية،  للشروط 
مع  العمل  عن  التغّيب  شروط  األسبوعي،  الراحة  يوم  العادي،  العمل  أسبوع  أو 
سَكن  وتوفير  طبي  تأمين  عمل  في  ل  الُمشغِّ واجبات  مرض(،  أعياد،  )ُعَطل،  دفع 
ل في تقديم وديعة مالية في حال المرض )إذا كان العامل  مناسب، واجب الُمشغِّ
األجنبي متسّلًلا( وتفاصيل المسؤول عن حقوق العاملين األجانب، طرق التواصل 

معه والحّق في تقديم شكوى.

َمنوطًة بتعليمات  العامل تكون  العمل بشأن حقوق وواجبات  اّتفاق  ج. تعليمات 
اإللزامّية. الدنيا  العمل  ُتحّدد شروط  التي  "قوانين الحماية"، 

واجب تزويد العامل األجنبي بتأمين صحي وسكن مناسب:. 2
فترة  كّل  أثناء  شخصّي  طبّي  بتأمين  بتزويدهم  األجانب  العاملين  مشّغلو  ُيلَزم 
يفهُمها  بلغة  التأمين  بوليصة  عن  ملّخًصا  العامل  بمنح  الُمشّغل  ُيلَزم  عملهم. 
األجنبي  العامل  الستخدام  حسابه  على  مناسًبا  مسكًنا  ل  الُمشغِّ يوّفر  العامل. 

خالل فترة عمله لديه، وحتى موعد ال يقّل عن سبعة أّيام بعد انتهاء العمل.
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على . 3 المفروضة  والواجبات  األجنبي  العامل  يستحقها  التي  الحقوق  تفاصيل 
ل: الُمشغِّ

عيد،  أيام  سنوّية،  عطلة  األجور،  من  األدنى  الحّد  تلقي  األجنبي  العامل  يستحّق 
يوم راحة أسبوعي، دفع رسوم سفريات، مستحّقات نقاهة سنوّية، تأمين تقاعدي، 
تعويض عن إقالة ودفع عن ساعات إضافّية )العاملون األجانب في التمريض الذين 

الُمعالَج ال يستحّقون تلقي مخصصات عن ساعات إضافّية(.  يعملون في بيت 

راحة أسبوعّية أ. 

يستحق العامل التمريضي راحة أسبوعّية مّدتها 25 ساعة متواصلة، تشمل يوم 
راحة العامل. من حّق العامل غير اليهودّي اختيار يوم السبت أو يوم األحد أو يوم 
راحته األسبوعية. تسري  للراحة، وكّل ذلك حسب ما يقبله هو كيوم  يوًما  الجمعة 
الراحة األسبوعّي قواعد  المعالَج في يوم  التمريض في منزل  على تشغيل عاملي 

للعاملين. العاّم  العمل  خاّصة مرتبطة بظروف تشغيل معّينة وبنظام 

ب. أّيام العيد

يستحّق كّل عامل تسعة أّيام عيد في السنة حسب ديانته، شرط أال تقع في يوم 
الراحة  يوم  كطول  ساعة،   25 طوله  إجازة  يوم  هو  العيد  يوم  األسبوعي.  راحته 
األسبوعي. استحقاق أيام العيد مع دفع للعاملين في التمريض ضمن راتبهم 
ل  الُمشغِّ يدفعها  التي  العامل  ومخصصات  عملهم،  بداية  من  يكون  الشهرّي 

في هذا اليوم تتكّون من الراتب اليومي × %150.

ج. الراتب

ُيدَفع للعامل األجنبي راتٌب شهرّي حتى اليوم 9 من كّل شهر عن الشهر الماضي. 
اآلتية: المرّكبات  الراتب  يشمل هذا 

z  من األدنى  الحّد  يكسبوا  أن  األجانب  العاملون  يستحّق   – األجور  من  األدنى  الحّد 
ساعة   182( كامًلا  األجور  من  األدنى  الحّد   ،2020 لسنة  صحيح  األقّل.  األجور على 
ا )سّتة أّيام أسبوعّية( و29.12  في الشهر( هو 5,300 ش.ج.، أي 212 ش.ج. يومّيً

للساعة. ش.ج. 

z  مخصصات دفع  تلقي  األجانب  العاملون  يستحّق   – إضافّية  ساعات  مقابل  الدفع 
األجانب  العاملون  العادّية.  العمل  ساعات  تتجاوز  بساعات  عمل  عن  إضافّية  ساعات 
دفع  لتلقي  غير مستحّقين  الُمعالَج،  منزل  يعملون في  الذين  التمريض،  مجال  في 

مخصصات عن ساعات إضافّية.

z  دفع سنوّية،  عطلة  األجانب  العاملون  يستحّق   – مرضّية  وعطلة  سنوّية  عطلة 
رسوم عطلة ودفع رسوم مرض.

حسب قانون رسوم المرض، ُتجّمع العمل في كّل شهر عمل فيه يوَم مرٍض ونصف 
ا، حسب إبراز مستند  حتى أقصى تراكم يصل إلى 90 يوَم عمل. يتم الدفع، عملّيً

اآلتية: الِحسبة  الطبيب حسب  عطلة مرضّية من 
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الدفعيوم المرض
بال دفعاألحد

%50 من الراتب اليومي )اإلجمالي(االثنْين-الثالثاء

كامًلا %100 من الراتب اليومي )اإلجمالي(األربعاء 

 معلومات هاّمة 
العامل  مقابل  َيدفع  أن  أو  لنفسه  بديًلا  يجد  أن  العامل  من  ُيطَلب  أن  ُيمَنع 

أثناء خروجه في ُعطلٍة سنوّية. البديل 

خالل  عطلة  أيام  إلى  الخروج  في  الحقَّ  العامل  ُيمَنح  السنوّية،  الُعطلة  قانون  حسب 
لون ُهم َمن ُيرّتب وُيحّدد مواعيد ُعَطل العاملين لديهم مع مراعاة رغبة  عمله. الُمشغِّ

العاملين.

عمله  أقدمّية  على  تعتمد  القانون  حسب  العامل  يستحّقها  التي  الُعَطل  أّيام  حساب 
سنة  كّل  األسبوعّية  الراحة  ذلك  يشمل  عطلة  يوَم  الُعطلة: 16  طول  ل.  الُمشغِّ لدى 
في السنوات األربع األولى. عندما يخرج العامل في عطلة بشكٍل عملّي، ُيدَفع له راتُبه 
للعامل  يحّق  األجور.  من  األدنى  الحّد  من  أقّل  يكون  أال  على  الفترة،  هذه  عن  العادّي 
ل بتمكين العامل من  تجميع أيام ُعطلة حتى ثالث سنوات + سنة جارية، وُيلَزم الُمشغِّ

عة. الُمجمَّ ُعطلته  استغالل 

z  يستحّق  - عيد  يوم  أو  األسبوعي  الراحة  يوم  في  التشغيل  عن  مخصصات 
العاملون األجانب دفَع مخصصات عمل في أّيام الراحة األسبوعّية أو في يوم العيد.

z  ،له ُتدَفع  أن  يستحّق  واحدة  عمٍل  سنة  ُينهي  الذي  العامل   - النقاهة  مستحّقات 
ولمّرة واحدة، مستحّقات نقاهة ضرب عدد أيام حسب األقدمية التي جّمعها العامل 

العمل: في مكان 

عن السنة األولى في مكان العمل - خمسة أّيام. ☯

أّيام. ☯ عن السنة الثانية والسنة الثالثة في مكان العمل - سّتة 

عن السنة الرابعة وحتى السنة العاشرة في مكان العمل - سبعة أّيام. ☯

z  السفرّيات رسوم  دفع  يتم  العمل،  راتب  إلى  إضافة   - الّسفريات  نفقات  استرجاع 
إلى مكان العمل ذهاًبا وإياًبا.

z  عملهم عن  تغّيبوا  إذا  راتبهم  لهم  ُيدَفع  أن  العاملون  يستحّق   - الِحداد  أّيام 
بسبب أّيام ِحداد على قريب عائلة من الدرجة األولى.

العيد،  )مثل  يستحّقها  أخرى  ودفعات  العامل  راتب  نقدّيًا،  يدفَع،  أن  ل  الُمشغِّ حّق  من 
إيداع  العامل عن طريق  بموافقة  أو  إلى ذلك(،  اإلضافّية وما  الساعات  المرض،  العطلة، 
سَند  طريق  عن  يدفع  أن  ل  للُمشغِّ يحّق  ذلك،  مع  به.  الخاّص  البنك  حساب  في  دفع 
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 معلومات هاّمة 
مخالفًة  ُيعتبر  والهجرة  اإلسكان  ُسلطة  إجراءات  يخالف  نحٍو  على  الراتب  دفع 

لشروط إذن تشغيل العامل األجنبي ويمكن حتى أن يتسبب بإلغاء اإلذن.

العامل  وافق  إذا  أو  الجماعّية  االتفاق  في  ذلك  تحدد  إذا  بريدي،  أو سَند  )شيك(  بنكي 
د  الُمحدَّ الراتب  دفع  موعد  في  الّسَند  صرف  اإلمكان  في  يكون  أن  وبشرط  ذلك،  على 

القانون. في 

األجنبي طوال . 4 للعامل  تأمين طبي  ترتيب  ل  الُمشغِّ على  يجب   - الطبي  التأمين 
التأمين  يشمل  نفسه.  ل  الُمشغِّ حساب  وعلى  العمل،  مكان  في  عمله  فترة  كّل 

سّلة خدمات حّددها وزير الصّحة.

العمل  وزارة  موقع  إلى  التوّجه  يمكن  الموضوع،  حول  التفاصيل  من  لمزيد 
http://www�bit/ly/oved_zar1 الرفاه: 

الراتب. 5 خصومات من 
المبالغ في هذا البند صحيحة لتاريخ 1.1.2020.

مثل  القانون،  حسب  ألزامّية  دفعات  العامل  راتب  من  يخصم  أن  ل  للُمشغِّ يحّق 
ضريب الدخل والتأمين الوطني، دفع عن سكن مناسب وشروط ُمرافقة، دفع عن 
أّن  تجاهه، وذلك بشرط  العامل  واجبات  ل عن  الُمشغِّ حّق  ومبالغ من  تأمين طبي 

ا على هذه الخصومات. العامل قد وافق خطّيً

المبالغ اآلتية من راتب عامل أجنبي: ل خصم  يحّق للُمشغِّ

الوطني(: الدخل والتأمين  القانون )ضريبة  المطلوبة حسب  الدفعات  أ. 
z  العامل راتب  من  الدخل  لضريبة  دفعات  ل  الُمشغِّ يخصم   - الدخل  ضريبة 

راتب  من  يخصم  أن  ل  الُمشغِّ حّق  من  ليس  الضرائب.  ُسلطة  إلى  ويحّولها 
العاملين  ُمشّغلي  عاتق  على  ُملقاة  تكون  رسوم  أو  غرامة  أّي  األجنبي  العامل 
لطات دون أّي عالقة براتب  ل بدفع هذه الخصومات إلى السُّ األجانب؛ ُيلَزم الُمشغِّ

العامل.

z  من  %0.04 خصم  ل  للُمشغِّ يحّق  التأمين،  هذا  أجل  من   - الوطني  التأمين 
من  إضافي  شيكل  كّل  من  و%0.87  العامل،  راتب  من  األولى  ش.ج.   6,331
ل ُملَزم بتحويل المبالغ المخصومة  راتبه الذي يتجاوز راتب 6,331 ش.ج. الُمشغِّ

الوطني. التأمين  إلى مؤسسة 

مخصصات  يتبقي  ال  أجنبي  عامل  ل  ُمشغِّ  ،2020 الثاني  كانون  شهر  من  ابتداًء 
من التأمن الوطني ولديه إذن من ُسلطة اإلسكان والهجرة لتشغيل عامل أجنبي 
لهدف عالج تمريضي، يكوُن ُمعًفى من تبليغ ودفع رسوم تأمين عن الراتب الذي 

يدفعه إلى العامل األجنبي حتى مبلغ 5,500 ش.ج. في الشهر.
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 معلومات هاّمة 
حتى كانون األول 2019، ُيمَنح اإلعفاء فقط لمن حصل من التأمين الوطني 
أو  الصعبة  اإلعاقة  لذوي  خاّصة  خدمات  مخصصات  تمريض،  مخصصات  على 
مخصصات ولد معاق. لمتلقي هذه المخصصات، يستمر اإلعفاء بشكل عادي.  

ر في  الُمقرَّ السقف  تتجاوز  أال  ُمراِفقة، على  ونفقات  سكن  ب. خصومات عن مكان 
يلي(: فيما  )التفصيل  األنظمة 

z خصومات عن مكان السكن

ل، فإّن من  ل للعامل ليَس ُملًكا للُمشغِّ إذا كان مكان السكن الذي يوّفره الُمشغِّ
ل أن يخصم من العامل مبالغ عن مكان السكن حسب المنطقة التي  حّق الُمشغِّ

اآلتية:   الِقسمة  بالدولة، وذلك حسب  العامل  يسكن فيها 
القدس	–	423.91 ش.ج. شهرّيًا. ☯
تل أبيب	–	482.02 ش.ج. شهرّيًا. ☯
حيفا	–	321.37 ش.ج. شهرّيًا. ☯
321.37 ش.ج. شهرّيًا. ☯ منطقة المركز	–	
285.69 ش.ج. شهرّيًا. ☯ منطقة الجنوب	–	
262.87 ش.ج. شهرّيًا. ☯ منطقة الشمال	–	

هو  بخصمه  ُيسَمح  مبلغ  أعلى  فإّن  ل،  الُمشغِّ بملكّية  الّسكن  مكان  كان  إذا 
الُمحددة أعاله. المبالغ  النصف فقط من 

z ُمرافقة للسكن خصومات عن نفقات 

األجنبي  العامل  راتب  من  شهري  مبلغ  خصم  التمريض  مجال  في  ل  الُمشغِّ يحق 
عن استخدام الماء والكهرباء وعن دفع ضرائب عن مكان السكن )أرنونا( على أال 

يزيد ذلك عن 80.47 ش.ج. شهرّيًا.

يرُد  قصوى  لمبالغ  حتى  الشخصي  الصحي  للتأمين  دفعات  لتغطية  خصومات  ج. 
يلي فيما  تفصيُلها 

z  التَزَم أو  ل  الُمشغِّ أخرَجه  الذي  المبلغ  من  النصف  حتى   - التمريض  عامل  في 
بإخراجه للتأمين، وال يزيد عن 143.97 ش.ج

z  مبلغ الخصم الشهري األقصى عن التأمين الصحي، السكن المناسب والنفقات
المرافقة ال يتعدى 25% من راتب العامل.

 معلومات هاّمة 
ُيمَنع خصم أّية مبالغ أخرى من راتب العامل.
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z  لة ُمفصَّ راتب  قسيمة  شهر،  كّل  العامل،  بمنح  األجنبي  العامل  ل  ُمشغِّ ُيلَزم 
ر في القانون.  ل الراتب، مرّكبات الّراتب والخصومات من الّراتب حسب الُمقرَّ ُتفصِّ

وظائف العامل الممرض في مكان العمل. 6
ل بشكل ُمسبق. تحديد الوظيفة  يجب تحديد وظائف العامل األجنبي لدى الُمشغِّ
اّتفاق  نة بصورٍة مرتَّبة في  تنفيذها، تكون مدوَّ العامل  يتعّين على  التي  والمهاّم 

التشغيل الخاّص به، وعليه أن يصادق عليها بتوقيعه أو في ُملَحق العقد.
شكاوى. 7 تقديم 

الذي  ل  الُمشغِّ أو  األجور  من  األدنى  الحّد  األجنبّي  للعامل  يدفع  ال  الذي  ل  الُمشغِّ
هو  أو  لخصمها  ٌل  مؤهَّ هو  التي  المبالغ  من  أكثر  مبالغ  العامل  راتب  من  خصَم 
يرتكُب  الّراتب،  قسيمة  أو  الصحّي  التأمين  السكن،  العمل،  عقد  بخصوص  مؤّهٌل 

مخالفًة إدارّية وقد ُيعاَقب بدفع 5,000 ش.ج. أو أكثر عن كّل مخالفة.

ُله واجباته تجاهه كما سبقت اإلشارة، أو الذي لديه  العامل الذي لم يستوِف ُمشغِّ
تقديم  يتسطيع  القانون،  رة  ُمقرَّ أخرى  تشغيل  شروط  مخالفة  بخصوص  شكوى 
إلى  بشكاوى  التوّجه  أو  العمل  بوزارة  العمل  ثوانين  في  اإلنفاذ  قسم  إلى  شكوى 

المسؤول عن حقوق العاملين األجانب في العمل بوزارة العمل.



مجّلد حقوق األطفال والبالغين ذوي اإلعاقة الجسدّية
األشخاص  حقوق  مساواة  مفوضّية  مع  بالتعاون  )ج.م.(  الُمصابين  لألطفال  إسرائيلّية  رابطة   - إيالن 
العبرّية الجامعة  المحدودّية،  ذوي  األشخاص  لحقوق  القانونّية  العيادة  العدل،  وزارة  اإلعاقة،  ذوي 

الِوصاَية وبدائل 
دعم البالغين 
والدفاع عنهم

الفصل 15
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15� الوصاية وبدائل دعم البالغين والدفاع عنهم
واالستقاللّية  لالستقال  األساسي  بالحّق  تعترُف  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  حقوق  اتفاقّية 
في  المجتمع،  في  المشاركة  في  إعاقة  مع  إنسان  كّل  حّق  في  نفسها  عن  ُتعّبر  التي 

تعريف الذات واّتخاذ قرارات تؤّثر في حياته.

تقليص  على  اإلمكان  قدر  العمل  هو  العالم  في  اليوَم  المتزايد  التوّجه  فإّن  وعليه، 
من  المحاكم  تحّد  التوّجه،  هذ  ونتيجة  قانونّية،  مهاّم  تنفيذ  في  شخص  أي  محدودّية 

الوصاية. تعيينات 

َوصي،  لتعيين  أكثر،  ُمعّقدة  بديلة،  قانونّية  وسائل  تطوير  تم  السنوات،  مدار  على 
التوكيل  مثل  بدائل  مكاَنه  جاَءت   ،2016 عام  تم  الذي  الوصي  قانون  تعديل  وفي 

مدعومة. قرارات  واّتخاذ  المستمّر 

1�15� التوكيل المستمّر
e المستمّر؟ التوكيل  ما هو 

بحضور  مستمّر  توكيل  عمل  نفسه  عن  قرارات  الّتخاذ  ل  مؤهَّ شخص  كّل  يستطيع 
ٍب لذلك. محاٍم ُمدرَّ

ما  شخٌص  إطارها  في  د  ُيحدِّ التي  المستقبلّي  للتخطيط  وسيلة  حول  الحديث  يدور 
ل"( َمن ُيدير شؤونه وكيف، تحضيًرا لوقت ال يستطيع فيه هو أن يّتخذ  )ُيسمى "الُموكِّ

قرارات عن نفسه.

e ما هي الشؤون التي من أجلها يتم توكيل شخص؟
وأيًضا . 1 األمالك وشؤون طبّية،  يمكن توكيل شخص إلدارة شؤون شخصّية، شؤون 

مًعا. جميعها 
ا. . 2 يدور الحديث عن وسيلة قانونّية تسمح لكّل شخص أن ُيعّد لنفسه بديًلا شخصّيً

بالسكن  المرء  يرغب  الذي  المكان  عن  تعليمات  منح  يمكن  المثل،  سبيل  على 
وغير  تبّرعات  لألطفال،  هدايا  َمْنح  ذلك  في  )بما  المالّية  الشؤون  إدارة  كيفّية  فيه، 
إذا كانت هناك رغبة لتلقي عالج طبي من نوع ما ولغرض  ذلك(، يمكن تحديد ما 
ُل وقت وطريقة دخول التوكيل  الُمَوكِّ ُل في تحديده. كذلك، ُيحّدد  ما يرغب المَوكِّ

السريان. حّيز  المستمّر 
ل أن ُيحّدد، في إطار التوكيل، تعليماٍت بشأن انتهاء صالحّية التوكيل. . 3 يحّق للُمَوكِّ

يشمل ذلك موعد انتهاء صالحّية التوكيل، وحتى وإْن لم يكن قد تم تفعيله بعد.

 معلومات هاّمة 
تقديم  مع  فقط  المستمّر  الوكيل  إطار  في  ترتيبها  يمكن  مواضيع  هناك 
ِركة،  بالتَّ متعّلقة  مواضيع  عقارات،  صفقة  مثل  المحكمة،  إلى  ل  ُمفصَّ طلب 

تبّرع، هدايا، قروض أو رهونات أعلى من 100,000 ش.ج. والمزيد.
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e ًلا؟ َمن ُيمكن أن يكون ُمَوكِّ
ل".. 1 ُل َمن ُيدير شؤونه، وُيدعى هذا الّشخص، "الُموكَّ الُمَوكِّ يختار 
ل عالقة ُقربى . 2 يرتكز التوكيل المستمّر على الرغبة في تعيين شخص له مع الُموكِّ

ب أو شخص مهني مثل ُمحاٍم أو مراقب حسابات  وِثقة )فرد من العائلة، صديق ُمقرَّ
َل جّيًدا، أسلوب حياته وتفكيره. الُمَوكِّ ُل به(، ويعرف  الُموكِّ يثُق 

أو أكثر وتحديد صالحّيتها مسبًقا.. 3 ل واحد  يمكن تعيين شخص ُموكَّ
دخول . 4 بشأن  تحديثاٍت  تلقى  ِلع"  "ُمطَّ ُيدعى  شخص  لتعيين  أيًضا  إمكانّية  هناك 

إلى جانب مواضيع إضافّية. التوكيل حّيز السريان 
الشخص الذي يسري عليه شرط واحد أو أكثر من الشروط اآلتية، ال ُيمكن تعيينه . 5

ًلا في توكيل مستمّر: ُموكِّ ليكون 
z .ن له وصٌي أو َمن لديه توكيٌل مستمّر ساري المفعول َمن َتعيَّ

z  مهنة صاحب  أو  مستمّر،  توكيل  على  التوقيع  شخٍص  من  طلب  َشِهَد  محاٍم 
نفسي،  طبيب  )طبيب،  طبي  مستمّر  توكيل  على  التوقيع  شخٍص  من  طلب 

أو عامل اجتماعي(. ممّرضة 

z  َمن أعَلَن إفالَسه في المحكمة )ولم ُيمَنح إعفاًء من الديون( أو ُأعلَن عنه كزبوٍن
ًلا  يتعّيَن موكَّ أن  ال يستطيع  إسرائيل،  بنك  دة في  ُمقيِّ مع حساٍب عليه شروط 

الممتلكات. لشؤون 

z .)ُل له )ال يشمل قريب عائلة ُمعاِلج طبي يدفع الُموكِّ

z .)ل مكاَن سكٍن مقابل دفع )ال يشمل قريب عائلة شخص يوّفر للموكِّ

e المستمّر؟ التوكيل  تحقيق  يمكن  كيف 
تلّقى . 1 ل  مؤهَّ محاٍم  لدى  اإلنترنت  عبر  استمارة  مْلء  يجب  مستمّر:  توكيل  إجراء 

العاّم. تدريًبا مالئًما من الوصّي 
نقابة  موقع  راجعوا  مستمّر،  توكيل  على  للتوقيع  لين  المؤهَّ المحامين  لقائمة 

 www.bit.ky/lawyer_list المحامين: 
الوصّي . 2 يدْي  في  إيداعه  الالزِم  من  التوكيل،  إجراء  بعد  مستمّر:  توكيل  إيداع 

التوكيل،  أجرى  الذي  المحامي  يستطيع  الحًقا.  السريان  حّيز  دخوله  بشرط  العاّم 
باللواء  العاّم  الوصّي  مكاتب  في  التوكيل  إيداع  أيًضا  منفسه  ل  الُموكِّ ويستطيع 
لة، ويجب إيداع التوكيل أيًضا بعبر اإلنترنت عن طريق الُمحامي. يجب ِحفظ  ذي الصِّ

ل. الُموكِّ الُمحامي ولدى  ُنسخة أصلّية لدى 
العاّمة، . 3 الوصاية  في  األصلّية  النسخة  على  الحصول  بعد  العاّم:  الوصّي  مصاَدقة 

ل يتضّمن ُنسخًة  الُموكِّ الشخص  إلى  بالٌغ  ُيرَسل  الطلب،  االنتهاء من معالجة  ومع 
إلى المحامي بخصوص المصادقة على طلب اإليداع أو رفضه.

التوكيل المستمّر، راجعوا موقع الخدمة  المعلومات حول موضوع  لمزيد من 
www�bit�ly/yuoui_koah الحكومّي:  والمعلومات 
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2�15� داعم الّتخاذ القرارات
e ما هو الداعم الّتخاذ القرارات؟

القرارات هو ترتيب قانوني يمكن استخدامه بديًلا عن تعيين وصّي. الداعم الّتخاذ 

صعوبًة  يواجه  الذي  فوق(  وما  عاًما   18( بالغ  لشخص  يسمح  القرارات  الّتخاذ  الداعم 
بعد  قراًرا  يّتخذ  أن  الشخصّية  شؤونه  في  القرارات  اّتخاذ  وفي  المعلومات  فهم  في 

ودعم. مساعدة  على  الحصول 

e َمن يستطيع أن يكون داعًما الّتخاذ القرارات؟

يمكن تعيين شخص ليكون داعًما الّتخاذ القرارات إذا كان يستوفي كّل الشروط اآلتية:
بالغ )18 عاًما وما فوق(، يسكن في إسرائيل بصورٍة قانونّية وثابتة؛. 1
الشخص الذي يطلب أن ُيعيَّن له داعم الّتخاذ القرارات معنيٌّ بتعيينه؛. 2
وافَق على أن يكون داعًما الّتخاذ القرارات؛. 3
لم ُيعيَّن له وصّي؛. 4
بشأنه؛. 5 مستمرٌّ  توكيٌل  السرياٍن  حّيَز  يدخل  لم 
الذي . 6 )الشخص  القرارات  ُمّتخذ  مع  اعتماد  عالقة  أو  مصالح  تضارب  لديه  ليس 

سُيعيَّن له( حيث إنه من شأن ذلك، حسب المحكمة، أن يضّر جدّيًا بمنح الدعم؛
ا وال يعمل في شركة وصاية؛. 7 ا مهنّيً ال يعمل وصّيً
داعًما . 8 ليكون  ب  ُمقرَّ صديق  أو  عائلة  قريب  تعيين  حول  يدور  الحديث  كان  إذا 

الّتخاذ القرارات، يمكن فعل ذلك فقط إذا لم يكن داعًما الّتخاذ القرارات ألكثر من 
ثالثة أشخص وبشرط أن يكون قد شارك في لقاء تنسيق ُيجريه الوصّي العاّم أو 
من  لذلك  تأهيليه  تّم  َمن  أو  اإلعاقة  ذوي  ألشخاص  حقوق  في  المساواة  مفّوضّية 

جانبهم؛ 
يمكن . 9 متطّوع،  القرارات  الّتخاذ  داعم  لتعيين  طلب  حول  يدور  الحديث  كان  إذا 

وبشرط  أشخاص،  ثالثة  من  ألكثر  القرارات  الّتخاذ  داعًما  يكن  لم  إذا  فقط  تعيينه 
العاّم  الوصّي  جانب  من  ساعة   15 نحو  حجمه  تدريبي  برنامج  في  يشارك  أن 

متطّوعين؛ قراراٍت  لمّتخذي  ص  والُمخصَّ
 في حال لم يكن في محيط مّتخذ القرارات شخٌص مالئٌم لهذا المنصب، يمكن، . 10

ومن خالل الوصّي العاّم، تحديد	"داعم اّتخاذ قرارات مهنّي"	خضع لتدريٍب مالئٍم 
حجمه 60 ساعًة على األقّل. 

 معلومات هاّمة 
إذا كان الشخص يعمل داعًما الّتخاذ القرارات لشخص آخر في الشؤون نفسها 
الممتلكات(،  شؤون  أمثال،  سبيل  )على  بسببها  الحالّي  تعيينه  ُيطَلب  التي 

التعيين. المحكمة بطال  إبالغ  يجب 

https://www.kolzchut.org.il/he/%25D7%2590%25D7%25A4%25D7%2595%25D7%2598%25D7%25A8%25D7%2595%25D7%25A4%25D7%2595%25D7%25A1
https://www.kolzchut.org.il/he/%25D7%2599%25D7%2599%25D7%25A4%25D7%2595%25D7%2599_%25D7%259B%25D7%2595%25D7%2597_%25D7%259E%25D7%25AA%25D7%259E%25D7%25A9%25D7%259A_%25D7%259C%25D7%259E%25D7%25A6%25D7%2591%25D7%2599%25D7%259D_%25D7%25A9%25D7%259C_%25D7%2590%25D7%2599-%25D7%2599%25D7%259B%25D7%2595%25D7%259C%25D7%25AA_%25D7%259C%25D7%25A7%25D7%2591%25D7%259C_%25D7%2594%25D7%2597%25D7%259C%25D7%2598%25D7%2595%25D7%25AA_%25D7%2591%25D7%25A2%25D7%25AA%25D7%2599%25D7%2593
https://www.kolzchut.org.il/he/%25D7%2590%25D7%25A4%25D7%2595%25D7%2598%25D7%25A8%25D7%2595%25D7%25A4%25D7%2595%25D7%25A1
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e ما هي صالحّيات الداعم الّتخاذ القرارات؟
)مثل . 1 رسمّية  جهات  من  معلومات  على  للحصول  القرار  مّتخذ  بموافقة  التوّجه 

التأمين وغير ذلك(؛ البنك، شركات 
ذلك . 2 بما في  القرارات،  الّتخاذ  المطلوبة  المعلومات  القرار في فهم  مّتخذ  مساعدة 

وتداعياتها؛ الُمحتَملة  البدائل 
القرار؛. 3 لُمّتخذ  بُلغة مفهومة  شرح األمور 
القرار في تحقيق قراراته وتحصيل حقوقه؛. 4 ُمّتخذ  مساعدة 
مساعدة مّتخذ القرارا في التعبير عن قراراته تجاه أطراف ثالثة والمزيد.. 5

e كيف يتم تعيين داعم الّتخاذ القرارات؟
الشخص المعنّي بالدعم، يتوّجه إلى محكمة شؤون العائلة بطلب تعيين شخص . 1

في  قرارات  اّتخاذ  في  لمساعدته  القرارات"  الّتخاذ  "داعم  لمنصب  عليه  يعتمد  آخر 
القرار مساعدًة فيها. مجاالت يحتاج ُمتخذ 

لتقديم طلب لتعيين داعم، يمكن إرفاق رأي جهات مهنّية وعائلّية هاّمة من أجل . 2
الداعم. اّتخاذ قرار بشأن تعيين 

يحّق للمحكمة تعيين داعم الّتخاذ القرارات لشخص بالغ يستطيع، مع تلقي دعم، . 3
اّتخاذ قرارات بنفسه بشأن أموره. في التعيين، ُتفّصل محكمة الشؤون التي يعمل 

التعيين، وظيفته وصالحّياتها. القرارات، مّدة صالحّية  الّداعُم داعًما الّتخاذ  فيها 
)مثل . 4 المحكمة  إلى  شخصّي  بشكٍل  التوّجه  تستوجب  معّينة  نشاطات  هناك 

َتِركة ، منح كفالة والمزيد(. تقديم كفالة بنكّية، عملّيات في العقارات، تنازل عن 
)مثل . 5 أبًدأ  القرارات  الّتخاذ  الداعم  ليست من ضمن صالحّية  معّينة  نشاطات  هناك 

تحرير وصّية، الموافقة عن وعٍي وإدراك لتلقي عالج طبي والمزيد(.

e كيف يمكن تحقيق إجراء قبول تعيين داعم الّتخاذ القرارات؟
معلومات . 1 لتلقي  مقابلة  تنسيق  يجب  العاّم:  الوصّي  مكتب  في  تحضيرّية  مقابلة 

مع ممثلين عن وزارة العدل والوصّي العاّم. ُتجرى المقابلة خالل 45 يوًما من توّجه 
داعًما  بتعيينه  معنيٌّ  هو  َمن  مع  الطلب  ُمقّدم  المقابلة  يحضر  الطلب.  م  مقدِّ

القرار. الّتخاذ 
التفكير ما هي . 2 العائلة: في تحضير الطلب، يجب  تقديم طلب إلى محكمة شؤون 

طبّية  شخصّية،  )مالّية،  القرارات  اّتخاذ  في  دعًما  تستوجب  التي  الحيايّتة  المجاالت 
يريدون  كانوا  وإذا  القرارات  مّتخذ  مع  المرغوبة  اللقاءات  وتيرة  هي  ما  ذلك(،  وغير 
شيك  على  )التوقيع  قانونّية  نشاطات  مثل  األمر،  في  ل  ُتفصَّ معّينة  شروط  وضع 

وغير ذلك( يقوم بها الّداعم الّتخاذ القرار.
ُل فيه ما إذا كانت . 3 قرار المحكمة: حسب الطلب والنقاش ُتصدر المحكمة أمًرا ُتفصِّ

شروط  هناك  كانت  إذا  وما  المجاالت  القرارات،  الّتخاذ  داعم  تعيين  على  تصادق 
إضافّية، مثل قيود على الداعم الّتخاذ القرار أو تخويالت إضافّية.
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التي  الوتيرة  حسب  منتظم،  نحٍو  على  القرارا  مّتخذ  مقابلة  القرارا  الّتخاذ  الداعم  على 
القرار  الّتخاذ  الداعم  وأيًضا  القرار  مّتخذ  يستطيع  كما  الحاجة،  وعند  المحكمة  حّددتها 

تلقي استشارة من جهات من جانب الوصّي العاّم.

لمزيد من المعلومات، راجعوا موقع الوصّي العاّم حول موضوع اّتخاذ القرارات 
 www�bit�ly/supported_decision المدعوم: 

3�15� الوصاية
e ما هي الوصاية؟

لحظة  من  القضائّية  والنشاطات  الواجبات  الحقوق،  لممارسة  مؤّهًلا  شخٍص  كّل 
عمل  في  اإلنسان  قدرة  على  قيود  فرض  يتم  أحياًنا  ذلك،  مع  وفاته.  وحتى  والدته 
تحديُدها  يمكن  أو  القانون  في  رًة  ُمقرَّ القيود  أن تكون هذه  يمكن  نشاطات قضائّية. 

في ُحكٍم صادٍر عن المحكمة.

األهلية  قانون  في  ُمنّظًما  قضائّية  نشاطات  لتنفيذ  الشخص  أهلّية  موضوع  ُيعتبر 
القضائية والوصاية، 1962 )في كّل موضٍع ُيشار فيه بكلمة "القانون" في هذا القسم، 

والوصاية(. القضائية  األهلية  قانون  فالمقصد هو 

e ما هي الحاالت التي يمكن فيها تعيين وصّي؟

شؤونه . 1 إدارة  عن  عاجٍز  لشخٍص  وصيٍّ  تعيين  العائلة  شؤون  محكمة  تستطيع 
وجاهز  مؤّهل  شخص  هناك  وليس  منها،  جزٍء  أو  كّلها  عَرضّي،  أو  ثابٍت  بشكٍل 
إلدارته مكاَنه. َتحُد المحكمة من تعيير الوصّي في هذه الحاالت، ويتم تعيينه فقط 

التعيين ستتضّرر حقوق، مصالح واحتياجات الشخص. أّنه بدون  َيثُبت  بعد أن 
المحاكم ُملَزمة بفحص ودراسة الجوانب اآلتية قبل إصدار قرار بشأن تعيين شخص . 2

ا: وصّيً ليكون 
أ. تدرس المحكمة ما إذا كان عدم تعيين وصّي قد يضّر بحقوق، احتياجات ومصالح  

الشخص الذي تتم دراسة اعتبارات تعيين وصيٍّ له.

بالحفاظ  نفسه  الهدف  إلى  الوصول  الممكن  من  كان  إذا  ما  المحكمة  تدرس  ب. 
حرّيته  حقوقه،  أقل،  نحٍو  على  ُتقّيد،  بطريقة  حتى  نفسه  الشخص  مصلحة  على 
تعيين  إمكانّية  ضمنها  من  إليها،  اللجوء  يمكنه  بدائل  فحص  ويتم  واستقالله، 

داعم الّتخاذ القرارات.

ا. ج. تفحص المحكمة ما إذا كان الشخص نفسه قد أجرى في الماضي توكيًلا مستمّرً

على  قادٌر  ولكنه  شؤونه  إدارة  على  قادر  غير  لشخٍص  ا  وصّيً المحكمة  تعّين  ال  د. 
اّتخاذ قرارات بشأنها إال إذا كان ذلك في ظروٍف خاّصة وبعد أن ثَبَت أْن ليس هناك 
يتّم  لم  حال  في  شؤونه  إدارة  في  مساعدته  على  والقدرة  الجاهزّية  مع  شخص 

وصّي. تعيين 
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e ما هي الشؤون التي يتم تعيين وصيٍّ بحسبها؟
المحكمة تعيين وصّي لشؤون طبّية، لشؤون شخصّية، لشؤون ملكّية . 1 تستطيع 

أو لشأن معّين.
بالتقرير . 2 المحكمة  قرار  إصدار  مع  أّنه  َد  َتحدَّ عام 2016،  من  القانون  تعديل  حسب 

الشؤون  اإلمكان، من  الحّد، قدر  الوصّي، عليها  إلى  ُترَسل  التي  الشؤون  بخصوص 
التي يتم إرساُلها إلى الوصّي في حال كانت هناك إمكانّية للوصول إلى الهدف الذي 
بسببه تم تعيين وصّي والحفاظ على مصلحة الشخص دون تحديد شؤون إضافّية.

كذلك، تأمر المحكمة بدراسة مدة التعيين، وعليها دراسة الحّد من المدة إذا كان . 3
من الممكن الوصول إلى الهدف الذي بسببه تّم تعيين وصّي بمّدة أقصر.

e ا؟ ُيمكن تعيينه وصّيً َمن 
أو أكثر.. 1 المحكمة تعيين وصّي واحد  تستطيع 
ُيفّضل تعيين وصّي قريب للعائلة، لكن في حاالت عدم وجود قريب عائلة مالئم ألن . 2

ا، فمن المحتمل أن ُتعّين المحكمة شركًة مهنّيًة تكون هي الوصّي. يكون وصّيً
ا لكّل من تراُه بُحكم الظروٍف األكثر مالَءمًة لمصلحة الشخص . 3 تعّين المحكمة وصّيً

ويراعي رغبته، في حال كان قادًرا على فهم األمر ويمكن استيضاح رأيه.

للمزيد حول موضوع الوصاية، راجعوا موقع الوصّي العاّم:
www�bit�ly/apotropus 

e الوصّي والوكيل واجبات 
اإلمكان . 1 قدر  الحفاظ  الشخص،  احترام  على  الحفاظ  والوكيل  الوصّي  من  ُيطَلب 

على خصوصّيته، العمل على نحٍو ُيتيح للشخص تحقيق قدراته والحفاظ على حّيٍز 
من االستقاللّية تالءم قدراته.

يتعّين على الوصّي والوكيل تمرير معلومات للشخص تتعّلق بشؤونه الشخصّية . 2
واالمتالكّية ومعلومات بشأن إدارة الوصّي والوكيل شؤون الشخص بلغة يفهمها 
وحسب قدرة فهمه ومساعدته في الوصول إلى معلومات أخرى تتعّلق بشؤونه أو 

اّتخاذ قرارات بشؤونه. معلومات مطلوبة من أجل 
قرارات . 3 اّتخاذ  على  وتشجيعه  الشخص  مساعدة  والوكيل  الوصّي  على  يتعّين 

بنفسه وبشؤونه إذا كان قادًرا على ذلك.
قَيمه . 4 بالحفاظ على  للشخص  العمل بطريقٍة تسمح  والوكيل  الوصّي  يتعّين على 

الثقافّية والدينّية ومساعدته على المشاركة في الحياة االجتماعّية، في النشاطات 
االجتماعّية، الثقافّية، التأهيلّية والتشغيلّية، كما أّن عليهما العمل بطريقٍة تسمح 

للشخص بالحفاظ على عالقاٍت مع أفراد أسرته وأصدقائه.
يتعّين على الوصّي والوكيل العمل مع مراعاة التغّيرات في وضع أو فهم الشخص، . 5

وعليهما االستماع إلى رأي الشخص، استشارته بطريقٍة وفي وقٍت يكون قادًرا على 
فعل ذلك، ومراعاة رغبته وتشجيعه على اّتخاذ قرارات وإدارة شؤوٍن متعّلقة به.
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يتعّين على الوصّي والوكيل االستماع إلى رأي الشخص، مشاركته بكّل شأن وقرار . 6
يعّلقان به واستشارته إذا أمكن الستيضاح رأيه؛ لذا، يقوم الوصّي والوكيل بتمرير 
أو  القرار  موضوع  جوهر  ذلك  في  بما  يحتاجها،  أنه  غالًبا  الشخص  إلى  معلومات 
كلٍّ  اختيار  عليها  ينطوي  التي  والسلبّيات  اإليجابّيات  المحتملة،  البدائل  النشاط، 

منها وتوصيات الوصّي والوكيل، إذا كانت موجودة، ومدى جدواها. 
من واجب الوصّي إجراء َجْرد وفي إطار ذلك تفصيل كّل ممتلكات، حقوق وواجبات . 7

بسنتها  سنة  كّل  ذلك  ُيجري  أن  عليه  يجب  عليه.  ا  وصّيً تعّينه  الذي  الشخص 
الفواتير  ِحفظ  الوصّي  على  يتعّين  كذلك،  العاّم.  الوصّي  إلى  القائمة  وتقديم 
وتوثيق مستندات كّل عملّية ونَفقة يقوم بها عن الشخص الذي هو وصيٌّ عليه. 

هذا الواجب ال ينطبق على الوكيل.
النشاطات . 8 إجراء  يستطيع  ال  له،  مستمرٍّ  توكيٍل  تفعيل  تم  أو  وصّي  له  ن  تعيَّ َمن 

القانونّية التي هي من ضمن صالحّيات الوصّي أو الوكيل.
مصادقة . 9 على  يحصال  لم  ما  إجراَءها  والوكيل  الوصّي  يستطيع  ال  نشاطات  هناك 

أجله  من  َن  ُعيِّ الذي  الشخص  شّقة  بْيع  أراَد  إذا  المثال،  سبيل  على  أوًلا.  المحكمة 
حّيز  البيع  ويدخل  السبب،  وتوضيح  المحكمة  إلى  التوّجه  عليه  وكيًلا،  أو  ا  وصّيً

السريان فقط بعد أن تكون المحكمة قد صادَقت عليه. 

الخدمات  مركز  إلى  التوّجه  يمكن  الموضوع،  حول  سؤال  أّي  هناك  كان  إذا 
 �*6107 التابع لمجموعة مراقبة األوصياء عبر هاتف  والمعلومات 
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"تمكين األشخاص ذوي اإلعاقة الجسدّية من 
عيش حياٍة ذات معًنى وجودة على طولها"

رؤية إيالن

16� الخدمات التي تقّدمها جمعّية إيالن

1�16� إيالن – سلسلة خدمة على طول الحياة
من  عقود  سّتة  من  أكثر  منذ  تعمل  ربحّية  لغايات  ليست  مسّجلة  جمعّية  هي  إيالن 
أجل رفاهية آالف األطفال والبالغين ذوي اإلعاقة الجسدّية، مصابي العضالت واألعصاب 

وأفراد عائالتهم في أنحاء دولة إسرائيل.

في  الجسدّية  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  حياة  جودة  تحسين  إلى  إيالن  جمعّية  تهدف 
ُتعتبر  إيالن  في  التأهيلّية-العالجّية  الرؤية  المجتمع.  في  احتوائهم  ودعم  إسرائيل 
في  واالحتواء  التأهيل  إلعادة  وُفَرًصا  أدواٍت  لتمنحه  المركز  في  اإلنسان  وتضع  شاملًة 

المجتمع.

عاّمة  لسياسٍة  داعمًة  نفسها  وترى  وعالجات  لخدماٍت  مزّودة  نفسها  الجمعّية  تعتبُر 
من أجل األطفال والبالغين ذوي األعاقة الجسدّية وأفراد عائالتهم في سبيل استيفاء 

االستقاللّية. أعلى قدٍر من  الشخصّية وتحصيل  اإلمكانّيات 

من خالل كْونها جمعّية رائدة في إسرائيل في مجال إعادة تأهيل األشخاص ذوي اإلعاق 
إيالن  ُترافق  األوساط.  جميع  من  وعائالتهم  الُمعالَجين  آالف  إيالن  تساعدة  الجسدّية، 
مجاالت  في  لهم سلسلة خدمات  وتوّفر  حياتهم  من  مرحلة  كّل  في  متلّقي خدماتها 
الحقوق  ودعم  التوجيه  االستشارة،  المعلومات،  المالي،  الدعم  الطبية،  التأهيل  إعادة 

ابتداًء من لحظة تحدديد اإلعاقة وعلى طول الحياة.

التأهيل  إعادة  ومعاهد  الفروع  عشرات  تشمل  مجموعة  بواسطة  خدماتها  إيالن  توّفر 
في أنحاء البالد، من كريات شمونه وحتى إيالت.

تأهيل وتشغيل، مهاجع  إعادة  العثور على مراكز  إيالن، يمكن  ُلها  التي تفعِّ األطر  في 
للبالغين، مراكز رعاية نهارّية، مراكز رياضّية تأهيلّية وتنافسّية مفتوحة لجميع األعمار، 
ل  ُتفعِّ ذلك،  جانب  إلى  صيفّية.  ومعسكرات  مخّيمات  اجتماعّية،  برامج  شبابّية،  نواٍد 

الخاّص. التعليم  إيالن مجموعات دعم ألطفال الحضانات والمدارس في 

لة المعدودة في البالد التي ُتخصص  ُتعتبر جمعّية إيالن من ضمن المنّظمات ذات الصِّ
اإلعاقة  ذوي  لألشخاص  شخصّية  مساعدة  توفير  ألهداِف  التمويل  من  محترًما  جزًءا 
إيالن  تعمل  كذلك،  تأهيل.  إعادة  وألدوات  مكّملة  كمبّية  عالجات  إلى  يحتاجون  الذين 
في تحديد احتياجات جديدة وتطوير حلوٍل شاملة من خالل المبادرة إلى نشاطات رفاه 

وتعزيز وتفعيل برامج إعادة تأهيل حديثة لرفاهية األشخاص ذوي اإلعاقة.
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واحتفاءاٍت  باعترافاٍت  الجمعّية  حظَيت  طويلة،  سنوات  مدار  على  إيالن  لعمل  نظًرا 
إنجاز  عن  إسرائيل  جائزة  الجمعّية  حازت  أخرى،  أعوام  بين   ،2010 عام  ففي  كثيرة. 
كأفضل  إيالن  اختيَرت  عام 2019،  وفي  والدولة،  للمجتمع  ممّيزة  مساهمٍة  عن  الُعمر 

المّتحدة في مجال األشخاص ذوي اإلعاقة الجسدّية. استشارّية لألمم  منظمة 

2�16� فروع إيالن
لدى إيالن عشرات الفروع من كريات شمونه وحتى إيالت.

ودعًما  جسدّية  إعاقة  ذوي  ألشخاص  ورفاه  تأهيل  إعادة  خدمات  إيالن  فروع  توّفر 
ُمساعدة(؛  )ِلجان  شخصّية  مساعدة  الخدمات  تشمل  عائالتهم.  ألفراد  واستشارًة 
رياضة وتمكين؛  ثقافّية،  إتاحة معلومات وحقوق؛ نشاطات  تأهيلّية؛  استشارة ومراَفقة 

المجتمع. نشاطات دمج واحتواء في 

لة تنبع من رؤية الجمعّية وأهدافها. تعمل فروع إيالن حسب برامج عمل ُمنّظمة وُمموَّ

3�16� مؤسسات ُتشّغلها إيالن
التي  التبّرعات  وبأموال  الدولة  بتمويل  تأهيل  إعادة  مؤسسات  إيالن  جمعّية  ُتشّغل 

الجمعّية. تجّندها 

مراكز الرعاية النهارّية  .16.3.1
ُتعتبر مراكز الرعاية النهارّية التأهيلّية إليالن نموذًجا ممّيًزا وناجًحا إلطار إعادة التأهيل 
تطلُب  الشديدة.  الجسدّية  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  رفاهية  تحسين  على  ُيشّدد  الذي 
للذين  النهاري  الرعاية  مركز  ألعضاء  والثقافّية  االجتماعّية  االحتياجات  توفير  المراكز 
يحتاجون مرافقًة وعالًجا فورّيًا وإخراجهم من دائرة الوحدة والروتين. توّفر المراكز كّل 
العالجات  مثل  اإلعاقة،  ذوي  من  الشخص  إليها  يحتاج  التي  المكّملة  الطبّية  العالجات 
الطبيعّية، الرياضة المالَءمة وما شابه ذلك. إلى جانب ذلك، تضّم المراكز نشاطات إثراء 
واألعمال المنّوعه مثل اإلبداع، االنشغال بالفّن - الموسيقى، الرسم، النحت - الدراسة 
األكاديمية  في  دراسات  الدراسة،  استكمال  اللغات،  الحاسوب،  دراسات  مثل  واإلثراء، 
في  المركز  أعضاء  ويخرج  االجتماعّية،  للقاءات  كمكاٍن  أيًضا  المراكز  ُتستخدم  والمزيد. 

نزهات ويحتفلون ضمن حفالت، أعياد وأعياد ميالد. 

ولتطوير  لالستقاللّية  مهارات  إكساب  على  المراكز  في  خاّص،  بشكل  التشديد،  يتم 
واحتواٍء  استقاللّيٍة  إلى  الوصول  في  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  لمساعدة  حياتّية  مهارات 
االجتماعّيون  العاِملون  ُيرافُق  لذلك،  الذاتّية.  القيمة  بإحساس  وتزويدهم  المجتمع  في 
العمل  ساعات  طيلة  أيًضا  الخارج  في  وعائالتهم  األعضاَء  النهاري  الرعاية  مركز  في 

بالتعاون مع هيئات مجتمعّية ذات ِصلة. وتمنحهم مساعدًة ودعًما 

بئر  النهاري  الرعاية  مركز  إيالن:  ُلها  ُتشغِّ التي  النهارّية  الرعاية  مراكز  هي  هذه 
السبع؛ مركز الرعاية النهاري "بيت مريم" حيفا؛ مركز الرعاية النهاري "بيت حنه" 
.2020 تل أبيب. مركز رعاية نهاري جديد من المتوّقع افتتاحه بالقدس في صيف 
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التشغيل  .16.3.2
َست إيالن مركَز تدريٍب  لمساعدة أعضاء إيالن في تحقيق اإلمكانات الكامنة فيهم، أسَّ

وإعادة تأهيل باسم "بيت مليخسون" في تل أبيب والقسم التشغيلي في القدس.

عاملين  يشمل  عالجي  وطاقم  مرشدين  أقسام،  مديري  من  المركز  طاقم  يتألّف 
على  تقوم  تأهيلّية-مهنّية  سياسة  المركز  يعتمد  بالتشغيل.  ومعالجين  اجتماعّيين 

أساس الحاجة إلى منح أفراده األدوات المطلوبة لالندماج في سوق العمل.

إيالن  أعضاء  ز  الُمَركِّ ُيساعُد  تشغيل.   ُمرّكز  إيالن  في  يعمل  ابتداًء من العام  2020، 
وتوجيه،  استشارة  ُمحتَملين،  لين  ُمشغِّ مع  االتصال  العمل،  سوق  في  االندماج  على 

التشغيل. عالم  من  مبادرات  وتطوير 

مهاجع، "منازل للحياة" ومجتمع داعم  .16.3.3
الجسدّية  اإلعاقة  ذوي  لألشخاص  المنزل  خارج  السكن  لمشكلة  ا  حّلً إيالن  مهاجع  توّفر 
في  مستقّل  سكن  إدارة  أو  المنزل  في  بالبقاء  معنّيين  غير  أو  عن  يعجزون  الذين 

المجتمع.

ُلها إيالن: مهجع "بيت كيسلر" في كريات حايم ُمخصص  هذه هي المهاجع التي ُتفعِّ
للبالغين؛ مهجع "بيت تمار" في القدس ُمخصص لألطفال الذين أعمارهم 21-8.

ويوّفر  المدينة  وغرب  القدس  جنوب  في  الداعم  إيالن  مجتمع  يعمل   - داعم  مجتمع 
أفراَد  ُيرافُق  المنطقة.  في  يعيشون  الذين  الجسدّية  اإلعاقة  ذوي  لألشخاص  خدمًة 
خفيفة  تصليحات  خالل  من  دعٍم  على  يحصلون  حيث  اجتماعّي،  وعامٌل  والٌد  المجتمع 
في  بالمشاركة  يحظون  فإنهم  كّله  ذلك  وفوق  ضائقة  عن  للتبليغ  بزّر  ووصلهم 

منّوعة. اجتماعّية  نشاطاٍت 

الرفاه. الداعم يتم عن طريق مكاتب  التوّجه إلى المهاجع والمجتمع 

الرياضّية المراكز   .16.3.4
المراكز  هذه  َست  تأسَّ والبالغين.  لألطفال  كبيرة  رياضّية  مراكز  وُتفّعُل  إيالن،  أّسَست 
لعالج األشخاص ذوي اإلعاقة وإلعادة تأهيلهم من خالل مواضيع رياضّية، وتدريب ورعاية 
رياضّيين مع إعاقة في مجال الرياضة التنافسّي. إلى جانب ذلك، تضّم المراكز الرياضّية 
عدًدا كبيًرا من الدورات والفعالّيات الثقافّية واالجتماعّية. النشاط في المراكز الرياضّية 
الشعور  لتعزيز  وداعم  اجتماعّي  اعتراٍف  وبتلقي  اجتماعّية  عالقات  إنشاء  على  ُيساعد 

الذاتي. واألمان  الشخصّية  بالمقدرة 

في  االندماح  إيالن  ألعضاء  وُيتيح  الجمعّية  مراكز  تاهيلّية في  أداٌة  الرياضّي هو  المجال 
فيهم  الكامنة  اإلمكانّيات  تحقيق  تمكينهم،  النفس،  عن  الترويح  ووقت  العمل  حياة 

الرياضة. المساوّية لكّل شخٍص منهم بواسطة  الفرصة  وتوفير 

واالستجمام،  الترفيهّية  الرياضة  التأهيلّية،  الرياضة  من  إيالن  لدى  الّصحة  هرم  يتألّف 
الدولّية  التنافسّية  والرياضة  قطرّي  مستًوى  على  الرياضة  التنافسّية،  الرياضة 

والبارالمبّية.
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إيالن  والرياضة  التأهيل  إعادة  مركز  إيالن:  ُتفّعُلها  التي  الرياضّية  المراكز  هي  هذه 
حيفا م.ض.؛ المركز الرياضي إيالت رمات جان على اسم سبيفاك.

تأهيلّية نويدّيات   .16.3.5
والبالغين  لألطفال  ُمخّصصة  المجتمع  في  نهارّية  ُأُطر  هي  التأهيلّية  النويدّيات 
ويحتاجون  اليومّي  األداء  في  صعوبًة  ويواجهون  حركّية  جسدّية  إعاقة  لديهم  الذين 
الدوام  انتهاء  بعد  الظهر،  بعد  ما  ساعات  في  النويدّيات  تعمل  ودعم.  مساعدة  إلى 
إثراًء  اليومّية،  األدائّية  للمعارات  تحسيًنا  شخصّي،  عالٍج  برامج  وتوّفر  المدرسّي، 

واالجتماعّية. العاطفّية  اإلدراكّية،  والقدرات  للمهارات  وتطويًرال 

ل فيها إيالن نويدّيات: فيما يلي قائمة األُطر التي ُتفعِّ

S مدرسة أون تل أبيب؛

S روضة أون تل أبيب؛

S السبع؛ ببئر  الطفل في مستشفى سوروكا  معهد تطّور 

S نويدّيات بيت شان؛

S .العفولة يوفاليم  مدرسة 

4�16� المخّيمات الصيفّية والعطل االستجمامّية
ولديهم   21-7 أعمارهم  الذين  والمراهقين  لألطفال  مخّيمات  صيف  كّل  إيالن  ُتقيُم 
إعاقة جسدّية-حركّية ويتعّلمون في جهاز التربية والتعليم العادي في مدرسة للتعليم 

الخاّص. إلى جانب ذلك، ُتقام مخيمات صيفّية للبالغين الذين أعمارهم 30-21.

في  إيالن،  متبّرعي  ومن  الرفاه  وزارة  من  تمويلّية  بمساعدٍة  الصيفّية،  المخّيمات  ُتقام 
خمسة  من  تتألّف  دوراٍت  على  البالد  أنحاء  كّل  في  مجتمعّية  وموشافيم  كيبوتسات 

أّيام على األقل وتشمل إقامًة ومصروًفا كامًلا.

الفعالّيات  شّتى  من  المشاركون  يستمتع  الصيفّية،  والمعسكرات  المخّيمات  خالل 
وذلك  الخاّصة،  احتياجاتهم  تالئم  التي  واإلبداعّية  التنافسّية  الرياضّية،  االجتماعّية، 
ويرافقونهم  األطفال  يدّرسون  الذين  الُمضيفة  البلدة  من  للمراهقين  دائمة  بمرافقة 
دائٍم  توجيه  بمساعدة  واجتماعّية  جسدّية  مساعدًة  ويمنحونهم  المخّيم  أّيام  كّل 

ومتطّوعين. مهنّيين  ألشخاٍص 

أيًضا، مخّيمات صيفّية خاّصة مثل مخّيمات رياضّية وغيرها. ُل إيالن، كّل عام،  ُتفعِّ

5�16� المخّيمات الصيفّية والعطل االستجمامّية
ُيعتبر العاملون االجتماعّيون في إيالن محوًرا مركزّيًا في نشاطات دعم أعضاء الجمعّية. 
في  ومساعدة  لألهل  دعم  الحقوق،  مواضيع  في  معلومات  إتاحة  في  عملهم  يتمركز 
إيالن  أعضاء  مع  تواصلهم  على  االجتماعّيون  العاملون  يحافظ  التأهيل.  إعادة  برامج 
معاهد  مثل  المجتمع،  في  مهنّية  هيئات  مع  بالتنسيق  والعاملين  عائالتهم  وأفراد 
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المحلّية  والمجالس  المدن  في  الرفاه  أقسام  في  االجتماعّيين  العاملين  الطفل،  تطّور 
المرضى وما شابه. الرفاه، صندوق  المستشفيات، وزارة  اإلقليمّية، 

وطوال  الوالد  من  إيالن  أعضاء  ويدعمون  مهنّية  خدماٍت  االجتماعّيون  العاملون  يوّفر 
وإعادة  العالج  الدعم،  المراَفقة،  التوجيه،  االستشارة،  في  يساعدونهم  إنهم  حياتهم. 
تحقيق  في  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  لمساعدة  الموارد  هذه  ُمجَمل  توفير  يتم  التأهيل. 
اإلمكانّيات الشخصّية من أجل رفاهّيتهم، جودة حياتهم واحتوائهم في مجتمعاتهم 

المجتمع بشكل عاّم. وفي 

المراكز  إيالن،  فروع  المهاجع،  في  إيالن:  في  يعملون  االجتماعّيين  العاملين  عشرات 
جانب  من  يعمل  ذلك،  إلى  إضافة  النهارّية.  الرعاية  ومراكز  المحمي  المعمل  الرياضّية، 
العاملين  وظيفة  والجنوب.  المركز  الشمال،  مناطق  في  اجتماعّيون  عاملون  الجمعّية 
ومساعدة  المناطق  في  للفروع  دعم  توفير  هي  المختلفة  المناطق  في  االجتماعّيين 
بتوفير  العائالت  ومساعدة  فروع،  فيها  إليالن  ليس  التي  األماكن  في  المعالَجين 

إيالن وتعزيزهم. الحقوق، وبذلك دعم إعضاء  معلومات وتحصيل 

6�16� لجنة مساَعدة
معّدات  تمويل شراء  في  ُتساعد  الرئيسّية  إيالن  مكاتب  المركزّية في  الُمساَعدة  لجنة 
حسَب  المتنّوعة  االحتياجات  واستيفاء  مكّملة  طبّية  عالجات  حواسيب،  تأهيل،  إعادة 

التنظيمي. التأهيل  إعادة  توجيهات 

طلبات المساعدة الشخصّية تأتي من أشخاص ذوي إعاقة جسدّية ومن أفراد عائالتهم، 
من مؤسسات مساعدة في المجتمع، من خدمة الرفاه، التعليم والصّحة ومن فروع إيالن.

7�16� ِمَنح مساعدة للدراسة في مؤسسات التعليم العالي
بفضل المساعدة المالّية من الصناديق، الشركات ومتبّرعي إيالن، ُتساعُد إيالن، كّل عام، 
عشرات الطالب الذين لديهم إعاقة جسدّية في تحصيل الِعلم. مئات الطالب هم جزٌء ال 

يتجّزأ من مؤسسات التعليم العالي ومن سوق العمل.

8�16� الدورات االجتماعّية
فيها  ثابتة  أسبوعّية  لقاءات  في  والبالغين  للشبيبة  دورات  وبنجاح،  إيالن،  ل  ُتفعِّ

إثراء وترويح عن النفس. ُمرشدون متطّوعون يمّررون فعالّيات 

S  مدورات اجتماعّية - مثل دورة اجتماعّية للشبيبة في مدرسة أون ودورة البالغين
"شأن واحد".

S .دورات إثراء - دورات حاسوب، معالجة حيوانات والمزيد

S .دورات رياضّية محلّية - بوتشي، سباحة، كرة سّلة لألطفال والبالغين والمزيد

S  بكراٍس متحّركة - فعالّيات دورات وفرق موسيقّية دورات وفِرق موسيقّية ورقص 
للرقص بكراٍس متحّركة لألطفال، للمراهقين والبالغين. ُتجرى هذه الفعالّيات في 
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لتسيون  ريشون  مثل  إيالن،  فروع  من  وبجزٍء  وبحيفا  جان  برمات  الرياضّية  المراكز 
)رقص  المجتمع  مع  ُمدَمجة  ورياضّية  النفس  عن  للترويح  فعالية  هذه  ورحوفوت. 
راقٌص،  الموسيقّية،  الفرقة  في  صديٌق  متحّرك  كرسّي  في  راقص  لكّل  زوجي: 
فَرق موسيقّية  المحلّي نشأت  والجّو  الموسيقّية  الفَرق  بدون كرسّي متحّرك(. من 
وفي  ثقافّية  عروض  في  المناسبات،  في  عريٍض  جمهوٍر  أمام  تعرُض  تمثيلّية 

العالم. البالد وحول  مهرجانات داخل 

الفرع  عبر  منطقة  كّل  في  ُتجرى  التي  الدورات  عن  معلومات  على  الحصول  يمكن 
الرئيسّية. التوّجه إلى مكاتب إيالن  المحلي أو عبر 

9�16� دعم سياسة جماهيرّية، تمثيل وإتاحة معلومات وحقوق
من  جماهيرّية  سياسٍة  دعم  في  متواصلة،  وبصورٍة  البالد،  مستوى  على  إيالن  تشارك 
أجل مجموعة األطفال والبالغين ذوي اإلعاقة الجسدّية. يتم ذلك بالشراكة مع منّظمات 

الكنيست. ِلجان  وبتمثيل في  إضافّية 

عبر  عائالتهم  الجسدّية وألفراد  اإلعاقة  األشخاص ذوي  إيالن معلومات حول حقوق  توّفر 
نائب مديرة عاّمة إعادة التأهيل والعاملين االجتماعّيين المحلّيين وفي مختلف المناطق.

اإلعاقة  األشخاص ذوي  لدعم حقوق  أوراق موقف  إيالن نضاالت جماهيرّية وتجّهز  تدعم 
الجسدّية.

إيالن هي شركة ضمن عّدة منتديات تدعم التعاون مع عشرات المنّظمات التي تدعم 
إعاقة. حقوق األطفال والبالغين مع 

المحلّية،  لطات  السُّ الرفاه،  وزارة  والتعليم،  التربية  وزارة  ُتدير مبادرة مشتركة مع  إيالن 
اإلعاقة وتنظيمات إضافّية. الجوينت، مفوضّية مساواة حقوق األشخاص ذوي  تنظم 

ل إيالن ورشات نقاش وحوار مشترك مع جمعّيات أخرى ُتساعد مجموعات سكانّية  ُتفعِّ
خاّصة. احتياجات  لديها 

 معلومات هاّمة 
حلوًلا  يقترح  واسع  إستراتيجي  ببرنامج  إيالن  خرجت  العام 2020،  بداية  في 

والبالغين. لألطفال  وترويحّية  ثقافّية  لمسائل 

بالتطبيق  إيالن  أطلقتها  التي  الجديدة  البرامج  عن  عّينة  يلي  فيما 
اإلتسراتيجي: ناٍد اجتماعّي لَمن هم في سّن 21 وما فوق؛ برلمان أو مقهى 
إيالن؛ رحلة إيالن إسرائيلّية - رحلة خاّصة لثالثة أيام للتعرف على البالد وحوار 
بمسائل لها عالقة بالهوّية؛ المحّبة بالد حدود - لقاء تعارف مع أشخاص ذوي 
لمشاركة  دعم  مجموعة  اإلنترنت؛  عبر  للعائالت  دعم  مجموعة  جسدّية؛  إعاقة 
دعم؛  مجموعة  الموسيقّية؛  إيالن  فرقة  رياضّية؛  فعالّيات  األخوة؛  مع  التجارب 

والمزيد. مراِفقة  عائلة  مشروع 

المنّوعة. فعالّيانتنا  في  للمشاركة  إلينا  انضموا 
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لمزيد من المعلومات حول الخدمات التي ُتقّدمها إيالن:

ilan@ilan-israel.co.il اإللكتروني:  البريد 

هاتف: 03-5248141

فاكس: 03-5249828

عنوان: موطه جور 5، بيتاح تيكفا، ص.ب. 3092

www1ilan-israel1co1il موقع اإلنترنت: 

فيسبوك: איל"ן	–	איגוד	ישראלי	לילדים	נפגעים

ilan%40ilan-israel.co.il
www.ilan-israel.co.il
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ُشكر
عاملو مفوضّية مساواة حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، وزارة العدل، الشركاء والكّتاب:

التوجيه والتذويت سيجال جرستل، مديرة مجال 

التوجيه والشرح طال شاحر لوتساطو، مسؤولة 

القانوني  المكتب  هبار،  يسرائيل  المحامي 

الجمهور توّجهات  المسؤولة عن  ركانطي،  المحامية طوفا 

الخدمة إلتاحة  مراقبة قطرّية  فيزنفيلد،  تمار 

المجتمع إفراتي، مديرة مجال كبير للدمج في  يونيت 

ض د. غابي إدمون ريك، ُمساِعدة الُمفوَّ

روعي شافليف، مدير مجال الدمج في العمل

المجتمع الحياة في  أهوفا ليطفيك، مديرة مجال 

التربية والتعليم الدمج في  أميتاي شوحط، مدير مجال 

العيادة القانونّية لحقوق األشخاص ذوي المحدودّية، الجامعة العبرّية في القدس، الشركاء والكّتاب:

المحامي رون ديرخ، ُمرشد العيادة

في  شاركوا  الذين  الحقوق  طالب  جولدشميت،  وروني  إلدار  شيرئيل  مزراحي،  زعميت  كال-نير،  دافنا 
العيادة في السنة الدراسّية 2018

جيش الدفاع اإلسرائيلي:

الدفاع اإلسرائيلي م طال فديدا، رئيس مجال المتطّوعين في جيش  المقدَّ

معهد لويس:

بروفيسور دان عطر، مدير طبي

إدارّية ريفكا موريئيل، مديرة 

الوزارات الحكومّية

مؤسسة التأمين الوطني:

الوطني التأمين  التقاعد، مؤسسة  التأهيل، مديرية  إعادة  كرمل ستينغر، مديرية قسم 

الوطني، فرع بيتاح تيكفا التأمين  التأهيل، مؤسسة  عنات هربز، مديرية مجال إعادة 

االجتماعّية: الرفاه والخدمات  العمل،  وزارة 

جدعون شالوم، نائب مدير عاّم كبير، رئيس مديرّية المحدودّيات

المجتمع أزران، مديرة قسم كبير  االجتماعّية فيفيان  العاملة 

االجتماعّي ناحوم عيدو، مدير خدمات األطفال والمراهقين العامل 

البالغين وكبار السّن العامل االجتماعي داني كاتس، مدير خدمة 

ومراكز  المجتمع  في  ُمدَمج  محمي  )تشغيل  مجال  مديرة  دورون،  شلهاف  عنات  االجتماعّية  العاملة 
بالغين وكبار سّن التأهيل( خدمات 

والمجتمع العائلة  االجتماعّية جاليت جيفاع، مديرة خدمات حاِضنة،  العالمة 
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وزارة الصّحة:

د. هدار يارديني، مديرة قسم تطّور الطفل وتأهيله

التأهيل والتنّقل القطرّية ألجهزة  الوحدة  داليت روميم، مديرة 

الحقوق، قسم خدمات كّل الصّحة نيطاع هفلين، مديرة مجال تحصيل 

د. النا نطبوف، مديرة قسم الخدمات الرقمّية، قسم صّحة األسنان

بوعز أريكا، مدير مجال اإلشراف والمراقبة التكنولوجيات الطبّية، قسم اإلشراف على الصناديق وخدمات 
إضافّية، صّحة 

الرقمّية والصحة  الحْوَسبة  التنظيم،  مجموعة 

وزارة البناء واإلسكاء:

روت مينع، نائبة مدير إدار المساعدة في اإلسكان

وزارة العدل، الوصّي العاّم:

العاّمة الوصاية  رايخ، مجموعة اإلشراف على األوصياء في  إفرات  العاملة االجتماعّية والمحامّية 

متطّوعون ومنّظمات ساهمت من وقتها، تجربتها ومعلوماتها لهذا المجّلد:

طال بن دافيد، رئيس فرع إيالن أشدود وعضو اللجنة اإلدارّية في إيالن

المحامّية أفيفيت بركاي-أهرونوف، منّظمة "بحّق - المركز لحقوق االنسان لألشخاص ذوي المحدوديات"

المحامّية غاليا هولند، مكتب هولند َوهولند محامين وكّتاب عدل

القدس الخفيف في  القطار  عوزيئيل فاتيك، ناطق ومدير تسويق 

المحامية فاليري زيلكا، مرّكزة منتدى منّظمات وأهل من أجل أطفال مع إعاقة، بيت إيزاي شابيرا

أطياس، غراور، فشنيتسيك، عنبار، حكيم المحامين  المحامية شارون حكيم، مكتب 

إفرات دويتش وشراكؤه المحامية هليت كوهن-رزنيتسكي، مكتب محامين دين 

بنسيا  مفطاحيم  ِمنوراه  والجنوب،  السبع  بئر  تجارّية  مجموعة  تقاعدي،  صندوق  مخطط  كوهن،  كوبي 
م.ض. فيجيمل 

الحسابات آشر كاتس، هرشكوفيتس، أشكنازي، كاتس وشركاؤه مراقب 

نعمه لرنر، منّظمة "بحّق - المركز لحقوق االنسان لألشخاص ذوي المحدوديات" 

المحامية أدفا سودري، مديرة مجموعة نحقق حلًما - نتجّند في جيش الدفاع اإلسرائيلي

يارون رابيد، مدير عاّم القطار الخفيف في القدس وعضو اللجنة اإلدارّية في إيالن
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