
 טבלת השוואה בין מסלולי השירות האפשריים לצעירים על רצף האוטיזם

  המסוגל לשרת כחייל מן המניין צעיר על רצף האוטיזם יעודה לאפשר לכל י ,בצה"ל  צעירים על רצף האוטיזם התוכנית הלאומית לקידום , תתקדמו

 .  אחריםהגיוס ה  למסלולי התוכנית בהשוואה   תהאפשר. להלן סקירמסגרת תומכת ומקצועית שתכין אותו לחיים עצמאיים ככל  בלהתגייס 
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 גיוס הטרום הליך 

 97עד  45 (21) 25 (21) 25 (21) 25 (21) 25 (21) 25 64או  45 רפואי ה פרופיל ה

השירות  סוג 
 ומשכו 

חוק.  ה על פי חובה  
  חודשים. 30
לקיצור או   ותאפשר

  25מעבר לפרופיל 
החלטת  כפוף ל

 ועדה מיוחדת 

התנדבות שנתית  
  ותאפשרבלבד )

להארכה באישור  
 פסיכיאטר(

התנדבות  
  לשנתיים

  ותאפשר)
להארכה באישור  

 פסיכיאטר(

התנדבות  
שנתית בלבד  

  ותאפשר)
להארכה  
באישור  

 פסיכיאטר(

התנדבות  
שנתית בלבד  

  ותאפשר)
להארכה  
באישור  

 פסיכיאטר(

התנדבות  
שנתית בלבד  

  ותאפשר)
להארכה  
באישור  

 פסיכיאטר(

  על פי חובה  
  30חוק. ה

חודשים  
על פי  )שחרור 

 פקודות(ה

 חוק שירות הביטחון  יעד הקהל 
פטור משירות  

 הביטחון
פטור משירות  

 הביטחון
משירות  פטור 

 הביטחון
פטור משירות  

 הביטחון
פטור משירות  

 הביטחון
חוק שירות  

 הביטחון

סף  התנאי 
 לקבלה 

פרופיל גיוס ואישור  
לאבחון  חיל הרפואה 

ASD  לא נדרשת .
הכרה של ביטוח  

 לאומי

רצף  על אבחון  
 האוטיזם 

פוטנציאל  
לשילוב יחידני,  
יכולת דיבור 

גלויה לאבחנה,  
מוכנות לליווי  

ואישור גלוי 
 פסיכיאטר לגיוס

אישור 
פסיכיאטר 
 לגיוס לצה"ל

יכולת תפקוד  
עצמאית, אישור  

פסיכיאטר 
 לגיוס לצה"ל

אישור 
פסיכיאטר 
 לגיוס לצה"ל

צה"ל אינו יודע  
על האבחנה.  

גיוס ללא  
משכך  תנאים ו

אין כל  
התאמות או  
 מענה נדרש 
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 ככל חייל  םחינ כספית ה עלות ה

זכאות לנכות  
מביטוח לאומי.  

  16־תשלום כ
  שמהםאלף ₪ 

מתקבל החזר של  
אלף ₪   12

מביטוח לאומי. מי  
משגת   אינושידו 
החברה   –

 )מלכ"ר( מממנת 

תנאי מכרז  על פי 
משרד הרווחה  
והכרה במנהל  

 מוגבלויותה

תנאי  על פי 
מכרז משרד  

הרווחה והכרה  
במנהל  

 מוגבלויותה

תנאי  על פי 
מכרז משרד  

הכרה  הרווחה ו
במנהל  

 מוגבלויותה

חינם. לעיתים  
ההורים  
משלמים  

על  מיוזמתם  
מלווה תעסוקתי  
 פרטי ופסיכולוג

 חינם ככל חייל 

צו ראשון  
 מותאם ה

יום מיונים מקוצר עם  
התאמות )דפ"ר,  

קב"א, פסיכיאטרי,  
 רפואי(

 אין אין אין אין
צו ראשון מלא  

 ריאיוןללא 
 אין

 בלבד  אין אין אין אין אין אין רגיל הצו ראשון 

מענה ייעודי  
 במיטב 

 אין מתנדבים התא  מתנדבים התא  מתנדבים התא  מתנדבים התא  מתנדבים התא  בהקמה 

יה יזומה  יפנ 
והליך אישור  

רפואי    מנהלי
 צבאי

 אין חובה  חובה  חובה  חובה  חובה  אין

מיון פנימי  
 לתוכנית 

כל חייבי הגיוס   ן,אי
נכנסים ומקבלים  

 מענה מקצועי 

ריאיון אישי,  
מבדק מקצועי  

 ויום הערכה 

ריאיון אישי,  
 סדנת הערכה 

 ריאיון אישי ריאיון אישי
ריאיון תחום  

 מתנדבים 

מיונים כמו כל  
על פי  חייל 

 מקצוע ה
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 שירות ההכנה לשירות ומגבלות ה

קורס הכנה  
מיוחד )שער  

כניסה לשירות  ה
 צבאי( ה

לאחר גיוס.   ,כן
חודש וחצי הכנה  

סיורים   עםמקיפה 
"ל,  בבסיסי צה

היכרות עם היחידות  
ועוד.   והתפקידים

תנאי בסיס פתוח  
לינה מדורגת  עם 

 למתאימים 

טרום גיוס על  
קורס   –אזרחי 

  3הכשרה מקצועי 
  4–3חודשים ועוד 

חודשי התנסות  
 ביחידה 

  3 –טרום גיוס 
חודשים הכנה  
באזור המרכז  

)פעמיים  
  4(, גדנ"ע בשבוע

ימים מלאים  
 כולל לינה 

 אין

הכנה אישית  
וקבוצתית 
במספר  

מפגשים טרום  
 גיוס

 אין אין

 טירונות ה

  02טירונות רובאי 
מלאה ומותאמת  

לפלוגת האוטיסטים  
  אפשרבליווי קליני. 

ביא ציוד אישי  לה
מהבית במידת  

 הצורך

מוטמע   –ללא 
בקורס )עיוני  

 בלבד ללא לינה( 

טירונות 
  5ם. מתנדבי

ימים. עיונית  
 בלבד ללא לינה 

טירונות 
  5ם. מתנדבי

ימים. עיונית  
בלבד ללא  

 לינה

טירונות 
  5ם. מתנדבי

ימים. עיונית  
בלבד ללא  

 לינה

טירונות 
  5מתנדבים. 
ית  ימים. עיונ

בלבד ללא  
 לינה

  02רובאי 
רגילה עם  

  שאר
 המתגייסים

אפשרות נשיאת  
 נשק 

אפשרי )אלא אם יש  
פטור(. בטירונות  

רק בעת   ניתןנשק 
 מטווחים

 ככל חייל  איסור איסור איסור איסור איסור

היתר ללינה  
 בבסיס 

כן )אלא אם יש  
 פטור(

  אפשר אסור. 
  3 כעבורלהחריג 

חודשים ביחידה  
באישור חריג של  

 חיל הרפואה 

  אפשר אסור. 
  3 כעבורלהחריג 

חודשים ביחידה  
באישור חריג של  

 חיל הרפואה 

  אפשר אסור. 
  כעבורלהחריג 

חודשים   3
ביחידה באישור  
חריג של חיל  

 )נדיר(  הרפואה

  אפשר אסור. 
  כעבורלהחריג 

חודשים   3
ביחידה באישור  

חיל  חריג של 
 הרפואה 

  אפשר אסור. 
  כעבורלהחריג 

חודשים   3
ביחידה באישור  

חיל  חריג של 
 הרפואה 

 ככל חייל 
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 מקצועית הכשרה המדיניות ה

התבססות על  
מבחני מיון  
 תעסוקתיים 

הבנה כי דפ"ר  
וקב"א אין די בהם  

כדי להעיד על  
כישורים ייעודיים  
בקרב אנשים על  

הרצף, פותחו מבחני  
מיון תעסוקתיים בידי  

מערך מדעי  
ושילוב   ההתנהגות

  עובד סוציאליאיון יר
פסיכולוג   או

תעסוקתי, מאפשרים  
 התאמה מיטבית 

מבדק מקצועי  
פנימי לאבחון  

 התאמה מקצועית 
 אין אין אין

מבחני קב"א  
 ריאיוןודפ"ר ו

מפקד ישיר  
 ביחידה 

דפ"ר  וקב"א 
בלבד. מבחני  
מיון לסמכויות  

  אגף המודיעין )
אגף   או

התקשוב  
וההגנה  

(.  בסב"ר
הניסיון מראה  

צעירים על  כי 
  רצף האוטיזם 

פחות  מצליחים 
במיונים ללא  

 התאמות 

הכשרה   קורס
  אולמקצוע 

   תפקידל

קורס צבאי רשמי  
עם התאמות ובליווי 
החונכים. מתבצע  
עם כלל החיילים  
במתקני ההדרכה  

הצבאיים אחרי קורס  
הכנה וטירונות  
  או)דורש לינת בסיס  

 פנימייה( 

קורס מקצועי  
במתקן אזרחי של  

החברה, ללא  
רישום מקצוע  

והסמכה צבאית.  
  3בכל מחזור יש 

קורסים בלבד  
על פי  הנפתחים  

  שישובצויחידה ה
. כל קורס  בה

תפור לצרכי 
היחידה ולכן רק  

בה יכולים  
 להשתבץ 

 אין אין אין

קורסים 
ומקצועות רבים  

יהיו חסומים  
פרופיל   בשל

רי פסיכיאט
לתנאים   וכפוף

שהפסיכיאטר  
 קובע 

שיבוץ  על פי ה
קצין  ששיבץ 

במיטב,   מיוןה
קורס צבאי  

רגיל 
 למתאימים 
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  בעתהכשרה 
 עבודה ביחידה 

אפשרות לאלו שלא  
נמצאו כשירים  
 להכשרה בקורס 

 תחלקי
קורס   או בלבד 

 ביומיות
קורס   או בלבד 

 ביומיות
קורס   או בלבד 

 ביומיות
קורס   או בלבד 

 ביומיות
 תלוי שיבוץ 

מקצועות  ה
תפקידים  הו

שאפשר  
 להשתבץ אליהם 

עשרות מקצועות  
צבאיים בעלי אופק  

אזרחי בכל  
  על פי  המחזורים

לרמות תפקוד ומיון  
מענה   תעסוקתי.

פרטני וגמיש לאלו  
בעלי ידע או תחום  
עניין מצומצם שאינו  

בסל המקצועות  
קה, שפות,  )מוזי

היסטוריה, צילום  
 ועוד(

הגבלה רק  
צועות פענוח  למק

,  תצלומי אוויר
מערכות מידע  

או, תיוג, תכנות,  ג
מידענות,  

אלקטרוניקה,  
מערכות מידע  

 ורשת

המקצועות  כלל 
המותאמים  

למתנדבים. ללא  
 הסמכה רשמית 

כלל המקצועות  
המותאמים  
למתנדבים.  

ללא הסמכה  
 רשמית

כלל המקצועות  
המותאמים  
למתנדבים.  

ללא הסמכה  
 רשמית

כלל המקצועות  
המותאמים  
למתנדבים.  

ללא הסמכה  
 רשמית

 ככל חייל 

מסלול  
 למצטיינים 

אפשרות למסלול  
ייעודי למחוננים  

  ובוגרי מגמות
מיוחדות )שיבוץ  

ביחידות עילית של  
ואגף   אגף המודיעין

התקשוב וההגנה  
 ( בסב"ר

 לא רלוונטי אין אין אין אין

כלל מסלולי  
צה"ל קבלה  
והתמיינות  
 עצמאיים 

טחוני  יסיווג ב 
 רגיל 

כן )בנוהל מקוצר 
 טרום גיוס(

 אין
דורש בדיקה   ,כן

  אופסיכיאטרית 
 פסיכודיאגנוסטי

דורש   ,כן
בדיקה  

  אופסיכיאטרית 
 פסיכודיאגנוסטי

דורש   ,כן
בדיקה  

  אופסיכיאטרית 
 פסיכודיאגנוסטי

דורש   ,כן
בדיקה  

  אופסיכיאטרית 
 פסיכודיאגנוסטי

 כן
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טחוני  יסיווג ב 
מיוחד )ללא  
תחקיר. תקף  
לשירות חובה  

 בלבד( 

 אין אין אין אין אין כן בהליך בחינה 
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 שיבוץ ביחידות ה

אופן ביצוע  
 שיבוץ ביחידות ה

שיבוץ בבסיסים  
קיבלו תו  ויחידות ש

תקן כמתאימים  
ה במקצוע  לאוכלוסיי

  או בתפקיד המסוים
התחשבות  מתוך ו

 במרחק מהבית 

מוגבל לאותן  
יחידות שסוכמו  

לב טרום  בש
ההכשרה באותו  

 מחזור גיוס 

אישי בין   ריאיון
המתנדב למפקד  
ביחידה ספציפית  

התאמה  לאיתור 
פרטנית וביצוע  

 מיון מקצועי

ריאיון אישי בין  
המתנדב  
ידה  למפקד ביח

ספציפית 
לאיתור התאמה  

 פרטנית

ריאיון אישי בין  
המתנדב  
ידה  למפקד ביח

ספציפית 
לאיתור התאמה  

 פרטנית

ריאיון תחום  
מתנדבים +  
ריאיון מפקד  

 עתידי

  על פי
ת  להחלט

גורמי מיון 
  או במיטב 

סמכות חילית  
  או פיקודית
 ככל חייל 

שיבוץ  ה מגבלות 
 ביחידה 

משתדלים שיהיו  
בבסיס   5לפחות 

)ללא קשר למחזור(,  
כדי לעודד גיוון  

 וחברתיות

שיבוץ עם  
הקבוצה מאותה  
 הכשרה מקצועית 

חיל  מגבלות 
 הרפואה 

חיל  מגבלות 
 הרפואה 

חיל  מגבלות 
 הרפואה 

חיל  מגבלות 
 הרפואה 

 אין

תורניות בסיס  
ויחידה )שמירות,  

סבב מקצועי  
  יליל או   טכני יומי

 וכיו"ב( 

פתוח בפני מי  
שירצה )תלוי 

  עםגלות ותיאום מסו
 חונכים ומפקדים( 

 אין אין אין אין אין
חובה אלא אם  
 מוציאים פטור

אפשרות מעבר  
 בין יחידות 

בהיעדר התאמה  
  למקצוע או ליחידה

לשנות גם   אפשר
וגם   שיבוץ מקצועי 

יחידתי, באישור  
 ועדה מיוחדת 

  כנגדאפשרי 
 מקצוע

 אפשרי  אפשרי  אפשרי 
בתיאום תחום  

מתנדבים  
 במיטב 

  ,55 טופס
בקשה לשינוי  

ככל   שיבוץ
 חייל
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אפשרות המשך  
 קבע השירות ל

בסיום שירות החובה  
לחתום קבע   אפשר
רצון היחידה.  כפוף ל

מקצועות מסוימים  
)סייבר, תכנות(  
דורשים חתימה  

לתקופת  אוטומטית 
קבע קצובה, ככל  

 חייל

בסיום שירות  
בן  חובה  ה

לפחות   שנתיים
לרצון וכפוף 
אישור  להיחידה ו

פסיכיאטר או  
המשך שירות  

עובד  מסלול  ב
שירות  . צה"ל

הקבע כרוך  
במעבר לאחריות  

רפואית של  
הצבא ללא  

  לשנות אפשרות 
מקצוע או יחידה  
שאושרו בתקן  

 קבע 

בסיום שירות  
בן  חובה  ה

לפחות   שנתיים
לרצון וכפוף 
אישור  להיחידה ו

פסיכיאטר או  
המשך שירות  

עובד  מסלול  ב
שירות  . צה"ל

הקבע כרוך  
במעבר לאחריות  

רפואית של  
הצבא ללא  

אפשרות לשנות  
מקצוע או יחידה  
שאושרו בתקן  

 קבע 

בסיום שירות  
בן  חובה  ה
לפחות   ייםשנת

לרצון וכפוף 
היחידה  

אישור לו
פסיכיאטר או  
המשך שירות  

עובד  מסלול  ב
שירות  . צה"ל

הקבע כרוך  
במעבר  

לאחריות  
רפואית של  
הצבא ללא  

אפשרות לשנות  
מקצוע או  

יחידה שאושרו  
 בתקן קבע 

 אין

בסיום שירות  
בן  חובה  ה

לפחות   שנתיים
לרצון וכפוף 

היחידה  
אישור לו

פסיכיאטר או  
ות  המשך שיר

עובד  מסלול  ב
שירות  . צה"ל

הקבע כרוך  
במעבר  

לאחריות  
רפואית של  
הצבא ללא  

אפשרות לשנות  
מקצוע או  

יחידה שאושרו  
 בתקן קבע 

תפקיד  כפוף ל
 ולרצון היחידה

 הצבא או 

אפשרות יציאה  
 קצינים הלקורס 

כפוף  ככל חייל, 
  לעמידה

בקריטריונים 
מקובלים )מבדקי  
קצונה, חוות דעת  
מפקדים, ועדה  

קורס  רפואית(. 
נבו  הקצינים 

 )מקוצר( 

אין )מוגבל ודורש  
שינוי סטטוס  

 רפואי(

אין )מוגבל  
ודורש שינוי  

 סטטוס רפואי(

אין )מוגבל  
ודורש שינוי  

 סטטוס רפואי(

אין )מוגבל  
ודורש שינוי  

 סטטוס רפואי(

אין )מוגבל  
שינוי  ודורש 

 סטטוס רפואי(

לעמידה   כפוף
בקריטריונים 

מקובלים  
)מבדקי  

קצונה, חוות  
 דעת מפקדים( 
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 סוציאלית התנהגותית התמיכה ה מעטפת 

 אופי התמיכה 

עשרות חונכי שילוב  
מיוחד בעלי מעמד  
מיוחד בצבא. עברו  
הכשרה מקצועית  

תחומית ובעלי  ־רב
רקע באוטיזם טרום  

גיוס המשמשים  
כמנטורים "בגובה  
 העיניים" לחיילים. 

עוברים הכשרה  
שוטפת בידי מומחים  
לאוטיזם מהאקדמיה  

  כמו כן ובתי החולים. 
אנשי   200יותר מ־

צוות של מערך  
יאות הנפש  בר

בצה"ל זמינים בכל  
  בתיאום עם  מקום

החונכים והחיילים  
 בתוכנית

קלינאי תקשורת  
מרפאים   או

  או בעיסוק 
פסיכותרפיסטים,  
מבקרים ביחידות  
פעמיים בשבוע  

חים עם  ומשוח
החיילים  
 והמפקדים 

פרטני וקבוצתי  
  על ידיביחידות 

  –צוות התוכנית 
אנשי מקצוע  

תואר שני,   בעלי
מומחים בתחום  

 האוטיזם 

קלינאית  
תקשורת, 
מטפלת  

מנות,  ובא
עובדת  

אחת   סוציאלית
 וחונכים

עובדים   12
,  סוציאליים
 מדריכים

 אין אין
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היקף התמיכה  
 האפשרי 

דיפרנציאלי פרו  
אקטיבי. החונכים  

מייעצים למפקדים,  
הורים  לחיילים ול

ומאפשרים זיהוי  
גורמי סיכון 

אפשריים. בתחילת  
השירות הליווי צמוד  

פעם  ובהמשך  
על  בשבוע    פעמיים

אפשר   .פי הצורך
לוותר על התמיכה  

רק  ולקבל שירותים 
  חיילרצון ה על פי 

כדי לעודד  
 התמודדות עצמאית 

מקסימלי. אין  
אפשרות אחרת.  

חובה פגישה  
־ עית ודושבו

מפגש    שבועית
קבוצתי ופרטני  

 לעיבוד רגשי 

בשנה הראשונה  
  פעם בשבוע

שבועיים, לאחר  
מכן ולאורך כל  

על פי  התוכנית 
 הצורך

מפגש פרטני  
שבועיים    שבוע

 ועל פי הצורך
 לצורך

צורך.  ה  על פי
מפגש אישי  
  אחת לשבוע

שבועיים, מפגש  
קבוצתי אחת  

 לחודש

 אין אין

ליווי  הסיוע וה
 הגיוס  בהליך

כבר בשלב הטרום  
גיוס חונך השילוב  

המיוחד מבקר בבית  
ההורים ומכין  

תסקיר. מכיר את  
המועמד ומלווה את  
המשפחה עד לגיוס,  

 ביום הגיוס ואחריו 

ליווי מלא  
  ההליך מתחילת 

 עד שחרור החייל 

ליווי מלא  
  ההליך מתחילת 

 עד שחרור החייל 

ליווי מלא  
  ההליך מתחילת 

עד שחרור  
 החייל

ליווי מלא  
  ההליך מתחילת 

עד שחרור  
 החייל

 אין אין

ת פיקודית  אחריו 
מצד היחידה  

  חסי מפקד)י
 פקוד( 

ראיית חשיבות   ,כן
הכפיפות למפקדים  

כחלק מההכנה  
לתעסוקה עצמאית  

אזרחית. נדרש  
 נכים חוה עם תיאום 

 כן כן כן כן כן כן
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ות של ספק  אחרי
השירות החיצוני  

 ביחידה 

פנים  התוכנית היא  
צבאית. אחריות 
 מלאה של הצבא 

הגיוס הוא   ,מלא
דרך צד שלישי  

יקוח  המחייב פ
ומעורבות לרבות  

 הפסקת שירות 

הגיוס הוא   ,חלקי
דרך צד שלישי  
המחייב פיקוח  

ומעורבות לרבות  
 רות הפסקת שי

הגיוס   ,חלקי
הוא דרך צד  

שלישי המחייב  
יקוח ומעורבות  פ

לרבות הפסקת  
 שירות

הגיוס   ,חלקי
הוא דרך צד  

שלישי המחייב  
יקוח ומעורבות  פ

ות הפסקת  לרב
 שירות

 לא קיים  לא קיים 

  עםקשר ה
 המשפחה 

שוטף. החונך הוא  
ן  נקודת הקשר בי

המשפחה לצבא ובין  
 הצבא למשפחה 

 אין אין על פי הצורך על פי הצורך צורךה  על פי שוטף

שילוב פעילויות  
 חברתיות 

חונכי השילוב,  
כחלק מחיל החינוך,  
מבצעים פעילויות  
מגוונות: טיולים,  

ת  סרטים, ארוחו
וכיו"ב, עם החיילים,  

 אחת לחודש 

 אין אין
תכניות חינוכיות  

מגוונות 
 בעמותה 

חלק מהמפגש  
הקבוצתי אחת  

 לחודש וחצי 
 אין אין

התאמות  
 לוגיסטיות 

חונכי השילוב  
מוודאים התאמת  
סביבת העבודה  

ומסבירים כיצד הכי  
טוב לחייל לעבוד.  
אפשרות לנעליים  
צבאיות עם רוכסן  
והתאמות ברמת  

גורמי  ל המזון. תיווך
ת"ש, רפואה ועוד  

 בצבא 

המנהלת מתווכת  
בין המתנדב  

לגורמי השירות  
בצבא בכל עניין.  
יכולת מוגבלת  
לבצע התאמות  

ת משימות  ברמ
 וסביבה למתנדב 

 אין )מוגבל(  אין )מוגבל(  אין )מוגבל( 
התנהלות  

  עםעצמאית  
 הצבא 

התנהלות  
  עםעצמאית  
 הצבא 
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הכשרות  
מפקדים  ה
 יחידות הו

טרום הגעת החיילים  
ליחידה ולאורך כל  

השנה, כנסים  
וקבוצות עבודה.  
החונכים מבצעים  
הדרכות ביחידות  

ובקרב סגלי פיקוד  
והכשרה. פורטל  
ברשת הצבאית  

עדכן בתכנים  מת
 לימודיים וחווייתיים

־ מפגשים דו
שבועיים עם  

מפקדים.  
מפגשים עם חיילי  

היחידה שלא  
חות  בנכו

המתנדבים לצרכי 
 בקרה והכוונה 

סדנת הכשרה  
טרום גיוס ושיח  
מתמשך לאורך  

 כל השירות 

הדרכות 
 פרטניות

 אין אין שיח שוטף 
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 משפטית ה רפואית וה אחריות ה

שירותים  ה ספק 
רפואיים וקבלת  ה

 תרופות ה

מפקדת קצין 
ראשי,  הרפואה ה

מרפאות בכל  
הבסיסים. זמינות  

גבוהה של  
פסיכיאטר יותר 
מאשר בקופות  

החולים. אספקת כל  
התרופות שניתנו  
במסגרת קופת  

החולים, על חשבון  
הצבא, כולל קשב  

ה  וריכוז, גם כאל 
 בסל התרופות  שאינן

  או קופת חולים 
 ביטוח פרטי

  או קופת חולים 
 ביטוח פרטי

  או קופת חולים 
 ביטוח פרטי

  או קופת חולים 
 ביטוח פרטי

  או קופת חולים 
 ביטוח פרטי

 צה"ל

אישור  
  פסיכיאטרי שנתי

שנתי  ־ דו או
שירות  ה להמשך 

שאם לא כן  )
 ופסק( י

שירות מלא ככל   ,לא
 חייל

 אינו נדרש  נדרש נדרש נדרש נדרש נדרש
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תמיכה  
פסיכיאטרית  

 שוטפת 

מלאה מטעם  
מחלקת בריאות  

לחונכים  הנפש. יעוץ 
ומפגשים עם  
החיילים בידי  
פסיכיאטרים  

חים  במילואים מומ
לאוטיזם. מפגשי  

 קב"ן אפשריים 

 ככל חייל  קופת החולים  קופת החולים  קופת החולים  קופת החולים  קופת החולים 

  פארהשירותים 
 רפואיים 

חיל  פרטני מטעם 
  על פי   הרפואה

רופא כחלק  המלצות 
 ממעטפת התוכנית 

החולים. יש  קופת 
קלינאית תקשורת  
ומרפאה בעיסוק  

כה,  ברמת תמי
בשלב   בייחוד

ההכשרה טרום  
 גיוס

 ככל חייל  קופת החולים  קופת החולים  קופת החולים  קופת החולים 

יחס לעבירות  
משמעת ודין  

 צבאי

אין העמדה לדין  
זה  צבאי. עם  

התוכנית רשאית  
להפסיק שירות אם  

מצא שיש אי  יי
תאמה מתמשכת  ה

בהבנה ותפקוד  
 במסגרת

  כפוף –ככל חייל 
 למגבלות הלינה 

  כפוף –ככל חייל 
 למגבלות הלינה 

  –ככל חייל 
למגבלות   כפוף

 הלינה 

  –ככל חייל 
למגבלות   כפוף

 הלינה 

  –ככל חייל 
למגבלות   כפוף

 הלינה 
 ככל חייל 
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תכולת  
אפוטרופסות  
ומעמד תומכי  

 החלטה

אפוטרופסות ללא  
אפשרות בשלב זה,  

החלטה ללא  תומך 
 מניעה. 

במקרים נדירים  
מקבלים עם  

אפוטרופסות או  
 תומך החלטה 

  י עםאפשר
  , תומכי החלטה
אפוטרופסות  

במקרים חריגים  
 ופרטניים

אפשרי עם  
אפוטרופסות  
)נדרש לחתום  

על כל  
המסמכים  

קשר  לאשר ו
  עם שוטף 

 המלווה(

אפשרי עם  
אפוטרופסות  
 ותומכי החלטה 

 אין אפשרות  אין אפשרות 

אפשרות יציאה  
 מהשירות 

אפשר לקצר שירות  
חוסר התאמה   בשל

רצון אישי, בהליך  ו
 מקוצר של ועדה 

כפוף לפקודות  
הנוגעות  
 למתנדבים 

כפוף לפקודות  
הנוגעות  
 למתנדבים 

כפוף לפקודות  
הנוגעות  
 למתנדבים 

כפוף לפקודות  
הנוגעות  
 למתנדבים 

כפוף לפקודות  
הנוגעות  
 למתנדבים 

 אין
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 צבאיהשירות הלאזרחות והמשך  "יציאההשער "

הכנה למקצוע  
 אזרחי 

התוכנית דוגלת  
בהכנה לחיים  
אזרחיים, כבר  

במהלך השירות  
הצבאי. כלל  
המקצועות  

וההכשרות המוצעים  
  מכווני שוק תעסוקה

 אזרחי 

סדנאות הכנה  
לשחרור והכוונה  
 למקומות עבודה 

 אין אין אין אין אין

סיוע בשילוב  
 בתעסוקה 

"שער יציאה" הכולל  
שותפות עם רשויות  
מקומיות וארגונים  
מסחריים ועמותות  
במטרה לשילוב  

במגוון  מקצועי 
חברות מסחריות  

 וממשלתיות

ת  החברה מאתר
מקום תעסוקה  

אזרחי אחרי  
ומקבלת   השחרור

ור  תשלום עב
שירותיה לחברות  

 טק ואחרות־היי

כן, במסגרת  
  – עמותת הגג 

אפי אספרגר  
 ישראל

תוכנית לשילוב  
תעסוקה בשוק  

 החופשי 

תעסוקה  
נתמכת בתוך  
גוונים בשיתוף  

פעולה עם  
 גורמים נוספים 

 אין אין

סיוע בלימודי  
 המשך 

לאלו המעוניינים  
והמתאימים,  

התוכנית תסייע  
להשתלב במכללות  

וניברסיטאות,  ובא
כהמשך להכשרתם  

 בצבא 

 אין אין

תוכנית המשך  
לשילוב  

בהשכלה  
 גבוהה 

שילוב  
בהשכלה בתוך  
עמותת גוונים  
ותיווך לגופי 

השכלה  
 חיצוניים

 אין אין

ממליצים על   איננו בלא כל תמיכה ובוחרים להגיש בקשה שלא להשתלב בתוכנית. עצמאית בצבא המבקשים להשתלב   צעירים על רצף האוטיזם *
  לאחר אנו מאפשרים הגשת בקשה לשילוב בתוכנית גם  יצוין כי. אפסי יון מותאמיםדרך זו שכן הסיכוי לקבל שיבוץ מתאים ומקצוע מתאים בהליכי מ

 גיוס עצמאי. 



.  יסים לצה"ל ככל חיילמתגי והם  ,בצורה מסודרתכלל לא אובחנו שאו  על אבחונם   בוחרים שלא לדווח לצה"ל מקצת הצעירים על רצף האוטיזם **
עצמו בצורה  את להסתיר  צעיר על רצף האוטיזםשל  יכולתו. כיום אנו ממליצים להימנע מהסתרה שכן גורף 21פרופיל מתן  –הייתה הצדקה בעבר  

 הגיוס.  לאחרמתגלים קשיים רבים וגבוהה   יכולת זו אינה ומאפשרים הצלחה,  לוגם לקבל מיונים המותאמים  וכךמלאה במערכת צבאית מקיפה, 


