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                                                                                                                                  כבודל

 ב                                         מר משה בר סימן טוב                               מר אביגדור קפלןמר שמואל אבוא

             משרד החינוך                                    מנכ"ל משרד הבריאות                            מנכ"ל משרד הרווחהמנכ"ל 

 שלום רב,

  לפעילות ת היום השיקומייםרה מיידית של החינוך המיוחד ומעונוהערכות לחזהנדון: 

תוך התייחסות לתרחישים שונים.  לפעילות מסגרות החינוך והמעונותהחזרת לקראת  נערכת הממשלהבימים האחרונים 

החינוך המיוחד בכלל ולתלמידים עם אוטיזם  לתלמידי מענה ייחודי הערכות זו תכלולאני מתכבד לפנות אליכם בבקשה כי 

התלמידים  במציאות הנוכחית .ראשונים במעלהקיום שגרה, סדר יום ורצף טיפולי הינם צרכים  עבורם , אשרבפרט

 את מביא האמור .וטיפולית תמיכה רגשיתפעמים רבות מידי ללא ם בבית במשך שעות ארוכות, מוצאים עצמם מסוגפי

, ייאוש מאוד התנהגות מאתגרתו ילדיהם היקרים התמודדויות עם נסיגה משמעותית בתפקודהמשפחות לא פעם לכדי 

 :לפיכך, יש צורך אקוטי ד.ועו קשיים נפשיים,ואובדן תקווה, 

כפי שנעשה במקומות  ומעונות היום השיקומיים מהשבתת מערכת החינוךם עם אוטיזם תלמידי של לאלתרהחרגה  .א

במיידי . במקביל, יש לספק מסגרות החינוך המיוחד שהינן מצומצמות בהיקפן פתיחת – כדוגמת אנגליה אחרים בעולם

התלמידים בביתם.  לליווי משלב/תמערכת החינוך הכוללנית בדמות חלופה לתלמידים עם אוטיזם המשולבים בתוך 

 צוותים הרפואייםביחס לילדי הכפי שנעשה ילדים עם אוטיזם ל מקומיותברשויות  מצומצמות מסגרותפתיחת , לחלופין

 . לבישרא

 אינםמרחוק /טיפולים למידה שעבורןמשפחות רבות לתלמידים עם אוטיזם  ישנן - ללמידה מרחוקמיידית מציאת חלופה  .ב

פתרונות חלופיים, קל וחומר כאשר אחת האופציות המונחות על השולחן  להעמיד בפניהן ויש מגוון סיבותאפקטיבי מ כלי

 היא המשך למידה מרחוק עד סוף שנת הלימודים. 

ללא הסתכלות בלבד ישירה מהמגפה  אך מדידת מקרי המוות כתוצאהבנפש  יקרים תנה גובה קורבנומגפת קורויודגש, 

על כן, אני מבקש  ת אשר נמצאות במצבי סיכון אדירים.למשפחות רבו חוטאתף ובנפש קורבנות נוספים בגו רחבה על

של  ןעלול להתרחש אסורצף להתריע בפניכם כי ללא חזרה מיידית של מערכת החינוך המיוחד והמעונות לילדים על ה

הדיווח מעידה כאלף עדים על  תממש! הפניות הרבות למרכזי המשפחה של אלו"ט והעלייה בכמות הדיווחים מכוח חוב

 אליה. ההקטסטרופה שחניקת המשפחות מוביל

 המיוחד בישראל לפעילות. מסגרות החינוךר ולכל המאוחר לאחר חופשת הפסח את להחזיר לאלתיש  אשר על כן,

 אודה למענה דחוף לפנייתי

בברכה,

עמוס שפירא
 יו"ר אלו"ט

 העתקים
 מר יעקב ליצמן, שר הבריאות

 מר רפי פרץ, שר החינוך
 מר אופיר אקוניס, שר העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים

 מר משה כחלון, שר האוצר
 מנכ"ל משרד האוצרמר שי באב"ד, 

 ח"כ יאיר לפיד, יו"ר יש עתיד
 , משרד המשפטיםמר אברמי טורם, נציב שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות

 גב' יעל יוספסברג, יו"ר הועד המנהל, אלו"ט
 ט"מר יואב חפר, מנכ"ל אלו


