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ֱקוֹל הזכויות חפשו אותנו בפייסבוֱק:

ֹלֱקבֹלת סיוע פנו אֹלינו:

מיוחִדים צרכים עם ֹליֹלִדים



אנחנו מי

מנהֹלים רבים הורים מיוחִדים, צרכים עם יֹלִד שבגיִדוֹל ֹלֱקשיים נוסף

זכויותיו. וֹלמיצוי היֹלִד שֹל חייו ֹלהצֹלת הממסִד מוֹל נוספת מֹלחמה

במטרה 2010 - ב שהוֱקמה רווח כוונת ֹלֹלא עמותה היא הזכויות" "ֱקוֹל
המגיעות הזכויות במימוש מיוחִדים צרכים עם ֹליֹלִדים ֹלהורים ֹלסייע

ִדין. ע"פ ֹלהם

מנכ"ֹל - משה בן יוֹליה

ויעוץ ציבורי במנהֹל שני תואר בעֹלת אני

ני ארגו ביעוץ עסֱקתי 2008 עִד . י נ ארגו

והתפתחות ֹלהעצמה סִדנאות ובהנחיית

אישית.

כתוצאה השֹלישי, בני ֹלביא, נוֹלִד ,2008 ב

גנטית מחֹלה עם , הגנטי בבירור מכשֹל

עם יחִד ניהֹלתי שנים 4 ובמשך חיים מסכנת

חייו ֹלהצֹלת תמה, ֹלא שעוִד מֹלחמה בעֹלי

ישראֹל. מִדינת מוֹל זכויותיו ומיצוי

מאהֹל ממֱקימת הייתי האֹלה השנים במהֹלך

ֹלִד ברוטשי וחִדים המי ֹלִדים הי מחאת

ֹליֹלִדים ההורים ֱקואֹליציית וממוביֹלות

מיוחִדים.

היא עבורי הזכויות" "ֱקוֹל כמו עמותה ֹלהוביֹל

מאיִדך. מוסרית וחובה מחִד זכות

יִדע צברתי אישיים מאבֱק שנות 4 במהֹלך

הכרח רואה שאני ערך, יֱקר אנושי וכוח

בעֹלי יֹלִדים או יֹלִד עם משפחה ֹלכֹל ֹלהעבירו

בארץ. מיוחִדים צרכים

עושים אנחנו מה

עם יֹלִדים 300,000 - כ היום חיים בישראֹל

מיוחִדים. צרכים

ֹלמשפחות מסייעת הזכויות" "ֱקוֹל עמותת

אנשים ע"י ומֱקצועית אישית תמיכה ונותנת

ות ומומחי אישי חיים ן ו ניסי שמשֹלבים

צרכים עם ֹליֹלִדים יות זכו שֹל בנושאים

מיוחִדים.

העמותה פעיֹלות

שיטתית בצורה ֹלמשפחות והפצתם הנִדרשים היִדע תחומי כֹל ריכוז �

ומאורגנת.

בתחומים ֱקבֹלתן ובמיצוי היֹלִד ֹלזכויות בנוגע אישי ייעוץ הענֱקת �

נייִדות תעסוֱקה, ִדיור, חינוך, בריאות, רווחה, ֹלמוגבֹלותו: הרֹלוונטיים
וכו'.

ומסייעת פניות (!) 1000 - מ בֹלמעֹלה שנה כֹל מטפֹלת העמותה �

עֹל ובשמירה ֹלרווחתם בִדאגה יֹלִדיהן, זכויות במימוש ֹלמשפחות
חייהם. איכות

והֹליווי הסיוע תחומי

ונייִדות. נכה יֹלִד גמֹלאות �

מסֹל הן פארה-רפואיים, וטיפוֹלים ֹלאבחונים זכויות מיצוי - בריאות �

השתתפות שיניים, טיפוֹלי המשֹלימים, הביטוחים ִדרך והן הבריאות
ועוִד. שיֱקומי בציוִד המחוזיות הבריאות ֹלשכות

מתאימות, חינוך במסגרות השמה שיֱקומיים, יום מעונות - חינוך �

מסגרות שֹל הנגשה משֹלבות, / רפואיות / אישיות - ֹלסייעות זכאות
ֹלמסגרות. וֹליווי הסעות חינוך,

ביֹלִד. טיפוֹל ֹלטובת מחֹלה ימי הכנסה, במס זיכוי נֱקוִדות - תעסוֱקה �

ִדיור בשכ"ִד, ֹלתמיכה זכאות במיצוי השיכון משרִד מוֹל סיוע - ִדיור �

רכישה. מס בית, הנגשת ציבורי,

רכב. גוִדֹל וועִדות נכה ֹליֹלִד חניה תווי - נייִדות �

מהרשויות חשמֹל מים, בארנונה, הֱקֹלות בֱקשת - תשֹלומים �

השונות.

גיֹל זר, עובִד ֹלהעסֱקת היתר רפואית, רשֹלנות סיעוִדי, ביטוח - שונות �

ועוִד. 18


