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 ן/דעו את זכויות ילדיכם זכויות בחופשה:

 הלימודים בחופשה.למרכזים למשפחה הרינו לפרסם את עיקר זכויות תלמידי החינוך המיוחד במהלך בהמשך לפניות 

 :אליה באופן ספציפי ומתייחס עם אוטיזםלאוכלוסיית התלמידים  מידע זה רלוונטי

 ויום לימודים ארוך שנת לימודים ארוכה

גנים תסתיים בתש"פ  הלימודיםשנת  בחופשה.בחינוך המיוחד ולימודים  שנת הלימודיםהארכת קובע  34-1.2חוזר מנכ"ל 

 ביוני 21-תכנית החופשה ב תחילת – 1מודל  :קיימים שני מודלים יסודי-עללגבי ; 14/8-ה יום עד ובבתי הספר היסודיים

 באוגוסט. 14-בלימודים שנת ה וסיוםביולי  1-החופשה ב תחילת – 2מודל או ; באוגוסט 4-ב יום שנת הלימודיםסו

נהג יום לימודים מועל פי הסכמים היסטוריים בין המרכז לשלטון מקומי ומשרד החינוך, ושקיבלו את אישורו של בג"צ, 

ה כדוגמת תשע בודדים )ימי בחירה םימי; 12:45 השעה ימי שישי עד; 16:45 השעה עד 'ה-'אימים ארוך גם בחופשות. 

 .13:35 השעה ( עדבאב

 .קישור זהפרטים נוספים ניתן למצוא באתר של אלו"ט ב

 כוח האדם

חוזר מפרט ה) המחנכת/הגננת של הכיתה, ובעדיפות עליונה 34-1.2חוזר מנכ"ל כוח האדם שיועסק בחופשות יהיה לפי 

 .(המחנכת/הגננת הקבועה בחופשהמה האפשרויות החלופיות במקרה שלא ניתן להעסיק את 

)משמע סייעת לכל שפועלות בחופשה בחופשות יהיה כמספר הכיתות  ןמספרו 8-1.2חוזר מנכ"ל לפי מוסדר סייעת נושא ה

, כשהחוזר מפרט את האפשרויות הלימודים הרגילה ת העובדת באותה מסגרת במהלך שנתסייעובעדיפות עליונה כיתה( 

 .יכולה להחליף מחנכת/גננת אינהסייעת יודגש,  .החלופיות

 הסעות

הרשות המקומית שבתחום שיפוטה גר הילד עם , 1994-הסעה בטיחותית לילדים ולפעוטות עם מוגבלות, תשנ"דלפי חוק 

משמע,  .להסעתו למוסד החינוך וממנו במשך שנת הלימודים ובהתאם לשעות הלימודים במוסד החינוךהמוגבלות, תדאג 

 בקיץ. גם – לבצע את ההסעות לפי שנת הלימודים במוסד החינוך של התלמיד ושעות הלימודים שבו על הרשות

 הזנה

בלו יקשארגונים ) בעלויותל אוביר את התקציב לרשויות בשנת הלימודים הרגילה משרד החינוך מממן את הארוחות ומע

 אך ההורים לממן את הארוחות )או לשלוח את הילד עם ארוחה מהבית עלבקיץ  .(רישיון לניהול והפעלת המוסד החינוכי

 ועד ההורים המוסדי להסדרת הנושא.יש להיות בקשר עם  לעתים רשויות מקומיות לוקחות על עצמן את המימון מרצונן.

 רפואיים-טיפולים פרא

התוספת עם זאת,  רפואיים )שעתיים ליום, לא כולל ימי בחירה(.-שעות בודדות בשבוע לטיפולים פרא 10-ההקצאה היא ל

ובאישור המפקח שהובטחה עבודתם של  ,מותנית בכך שטיפולים אלה יינתנו לתלמידים במהלך שנת הלימודים הרגילה

 רפואיים בחופשה.-מטפלים הפראה

 סייעת משלבת בחופשה )תלמידים בשילוב יחידני(

ילדים לכן,  .חודשים 12-הסייעות מתוקצבות על ידי משרד החינוך להתח"י לא ממשיכה בקיץ לתלמידי השילוב, אך 

חות על ידי משרד במסגרות של בית הספר של החופש הגדול ובקייטנות שמפוקמשולבים זכאים לסייעת שתתלווה אליהם 

היקף  .הרשות המקומית תאשר את העסקת הסייעת בקייטנה, ושמשרד החינוך ברישיון. נדרש שהקייטנה תהיה החינוך

 ההעסקה של הסייעת יהיה באותו היקף כמו במהלך שנת הלימודים הרגילה.
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 b_lauren@alut.org.il 6706077-03 מרכז

 j@alut.org.il-family 5665294-02 ירושלים
 n@alut.org.il-family 9885590-04 צפון

 s@alut.org.il-family 6431528-08 דרום
 a@alut.org-family 4237535-052 הערבית החברה


