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 0202 אפריל 20
 ד"תשע ניסן' ב 

 
         לכבוד

 מנהלי מחוזות
 מפקחי החינוך המיוחד

 מנהלי המתי"אות
 

 שלום רב,

 

 עדכון תעריף ההזנה לתלמידי החינוך המיוחד הזכאים לשירות: הנדון
 

מסגרות חינוך מיוחד אמורות לספק את מירב הצריכה היומית המומלצת לתלמידיהם ולפעול 

 רבית על בריאותם. יחיים של תלמידיהם בחינוך המיוחד מתוך דאגה לשמירה מלשיפור איכות ה

 

   .ינואר שנה זו חודש מתחילת עודכן תעריף ההזנה בחינוך המיוחדאנו שמחים להודיע כי 

 

, מתוך הכרה בחשיבות לחינוך מיוחדהאגף שהוזמן על ידי מצב" סקר "עדכון זה נעשה בעזרת 

 ות על הפעלתו.וליווי מקצועי בהחלט הנושא

הצרכים התזונתיים הנדרשים  בחן את ו גורם מקצועי מחוץ למשרד החינוך על ידיבוצע הסקר 

 נחיות משרד הבריאות.הל בהלימה מכך ו העלויות הנגזרות חישובלתלמידינו, תוך 

ליישום על ידי  אושר המעודכןתעריף וה תקצוב ההזנה בחינוך המיוחדשיטת והיקף בשינוי נעשה 

 .כבר בשנת הלימודים הנוכחית ,הרב שי פירון כינוך ח"שר הח

 

 זכאים להזנה על פי התעריף החדש:

 

רים וכבדי ראיה, חרשים וכבדי שמיעה, סי . פי ונכויות ותלמידים עם לקויות מורכבות )עיו

, פיגור בינוני מורכב, בי"ס – פיסיות קשות, אוטיסטים, פיגור קשה/עמוק/סיעודי, פיגור קל

וסיום  בו הוארכו שעות הלימוד שיות קשות( הלומדים  במסגרת יום לימודיםהפרעות נפ

 .00.23 -ו 00.22, 03.42, 02.42 -בשעותהלימודים חל 
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  מסגרות הצמודות ללא יממן ארוחות למסגרות חינוך המשולבות בבתי חולים, המשרד
 מסגרות פנימיתיות.ללמוסדות בריאות ו

 ולא בתקופות "הארכת שנת הלימודים", לפי  םצמההזנה תתוקצב רק עבור ימי הלימוד ע
 חוזר מנכ"ל .

 ים כפי שמופיע ,חישוב ההזנה על פי סוג לקות הכיתה  ודרגת הכיתה ומספר התלמידים בה
 המצבת.בנתוני 

  התשלומים עבור שירותי ההזנה יועברו באמצעות מערכת התשלומים המאוחדת של
 המשרד. 

 :ההזנהקצוב תמנחים ללהלן עקרונות 

  מענה לתלמידים עם צרכים תזונתיים  בכך מתאפשר -אחידמותאם ואינו התעריף
  לוקח בחשבון את טווח הגילאיםהתעריף , כגון צליאק, סוכרת וכו'ומשתנים מיוחדים 

לכך ובהתאם גיל , שדורש הרכב תזונתי מותאם (4-00) הרחב של תלמידי החינוך המיוחד
 עלויות אחרות.

  נדרשת יותר מארוחה אחתבו  אורך יום הלימודים לוקח בחשבון אתהתעריף . 

  (כל מגזר לומד בפועלבו הימים  פרמס מוסד ומגזר )על פי ביחס לכל הינו התקצוב. 
 

, לפי אורך להלן טבלת אוכלוסיות התלמידים הלומדים במסגרות החינוך המיוחד וזכאיות להזנה
 :בהקשר להזנה בלבד יום "קצר / ארוך"

 ום קצרי
 03.42, 02.42 -סיום יום

כיתות חנ"מ -שעת סיום גנים בחנ"מ -שעת סיום
 בתי"ס רגילים

 בתי"ס חינוך מיוחד
)לא הוארך יום  ------ פיגור קל -00**

 לימודים(
02.42 

 )נמצאים ביום ארוך( ---------- 03.02 ש.מוחין  -01
 )נמצאים ביום ארוך( ---------- 03.02 חושים-00,00

 02.42 03.02 מוגבלות שכלית -03,00,02
  

 יום ארוך: 
  03.42לאחר סיום יום 

 כיתות חנ"מ בתי"ס רגילים  בחנ"מ גנים -שעת סיום

)ביום לימודים  -------- ש.מוחין  -01
 קצר(

03.42 

 00.23 00.23 אוטיסטים-00
 00.22 00.22 נפשיים -02

     סה"כ
בבתי הספר. בכיתות קל  גורים לתלמידים עם  פבשנת הלימודים תשע"ד הוארך יום הלימודי**

 ה זו נכללת בתקציב לתשע"ד.יאוכלוסי
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 להלן טבלת תעריפי ההזנה: 

 יום לימודים קצר:
 I II III IV קבוצת גיל

 04-00 1-04    0-2 4-3 (שנים) גילאים
 ואילך -ח ז-ד ג-א גן כיתות

 ממוצעת הזנה עלות כ"סה
  קצר לימודים ביום לתלמיד

 כולל – בשבוע ימים 0 לפי
 מ"מע

04.42₪ 03.20 ₪ 09.12 ₪ 02.23 

 
 יום לימודים ארוך:

 I II III קבוצת גיל
 00 - 04    2 - 0 3 - 4 (שנים) גילאים
 ואילך -ד ג-א גן כיתות

ממוצעת  הזנה עלות כ"סה
 ארוך לימודים ביום לתלמיד

 כולל – בשבוע ימים 0 לפי
 מ"מע

00.01 ₪ 02.92 ₪ 00.34  ₪ 

 

 מהוה הזדמנות לשיפור והתאמת המרכיבים הבריאותיים של ההזנה לתלמידינו.תעריף ההרחבת 
על הרשויות המקומיות, מפקחי החינוך המיוחד, מנהלי המסגרות והצוותים החינוכיים לדאוג 

 ולבקר את נושא התזונה כך שתהיה בריאה ותאפשר אורח חיים בריא לתלמידינו.
 

 בברכה,        
 

 שדמיחנה         
 נהל הפדגוגימ מנהלת המי"מ        

 
 , שר החינוךהעתק: ח"כ הרב שי פירון

 המנהלת הכלליתגב' מיכל כהן,             
             מנהל מינהל כלכלה ותקציביםסמנכ"ל ו, משה שגיאמר             
 שרביט, מ"מ מנהלת האגף לחינוך מיוחדרונית  גב'             
 , מינהל כלכלה ותקציביםיםתקציב 'אגף אמנהל  מזרחי,דודי  מר             
 , מפקחת ארצית, האגף לחינוך מיוחדנירית גולובגב'             

            החינוך מחלקותמנהלי  איגוד אבי קמינסקי, יו"ר מר             
 וקו פתוח לתלמידים הציבור ותלונות פניותלאגף הגב' ריקי לוין, מנהלת             

 


