
:זכויות בחופשה
דעו את זכויותיכם

תכני ההרצאה מותאמים לאוכלוסיית התלמידים עם אוטיזם*

2020יולי האגף לקידום זכויות, ד דיאנה בארון"עו



?על מי נדבר

מעטפת זכויות בקיץ–תלמידי החינוך המיוחד 1.

תלמידים שזכאים לשירותי חינוך מיוחד  2.

אפשרות  –ומשולבים במוסדות החינוך הרגיל 

לסיוע גם בקיץ



הזכויותמעטפת -תלמידי החינוך המיוחד 

בחופשותלימודים•

14/8-העדוביסודיבגנים

מיסודיפחותימים10יסודיבעל

ארוךלימודיםיום•

8:00-12:45:שישייום,8:00-16:45:ה-א

כמו בשגרה–הסעות •

זכות מעט שונה–הזנה •



אורך שנת הלימודים–תלמידי החינוך המיוחד 

14/8-עד ה:גנים ויסודי•

:יסודי-על•

ביוני ולסיים  21-החופשה בתחילת תכנית : 1מודל –

.באוגוסט4-באותה 

14ביולי ועד 1-החופשה בתוכניתתחילת :2מודל –

.באוגוסט

(ימים פחות מהיסודי10–בעל יסודי )



שעות לימוד–תלמידי החינוך המיוחד 

16:45עד השעה ה -א•

12:45עד השעה ימי שישי •

13:35עד –( ימי בחירה)ימי לימוד בודדים •

.בית הספר? על מי האחריות•



כוח האדם–תלמידי החינוך המיוחד 

:עובדי הוראה•

הכיתההגננת של /המחנכת: עדיפות ראשונה–

הספר  -ביתמורה לחינוך מיוחד מצוות : עדיפות שנייה–

הגננת או הגננת הקבועה של ממלאת המקום או 

המשלימה

או גננת )גננת לחינוך מיוחד /מורה: עדיפות שלישית–

בחופשותלהוראה שתגויס במיוחד , (ח"שי

סטודנטים לחינוך מיוחד  : עדיפות רביעית–

שיועסקו על תקן של  )או במכללות באוניברסיטאות 

(.ממלאי מקום



הסעות–תלמידי החינוך המיוחד 

הרשות המקומית שבתחום שיפוטה גר הילד  •

אחראית לארגון ההסעות ומשרד החינוך משתתף 
.כמו בשגרה–במימונן 

?במה נתקלנו עד כה•



הזנה–תלמידי החינוך המיוחד 

החינוך הוא  בשנת הלימודים הרגילה משרד •

שמממן את הארוחות ומעביר את התקציב  

ס בבעלות "או לבעלות אם ביה)לרשויות המקומיות 

(.פרטית

על ההורים  אז , החובה לא חלה על חופשות הקיץ•

או לשלוח את הילד עם )לממן את הארוחות 

או שלעתים רשויות מקומיות ( ארוחה מהבית

.מרצונןלוקחות על עצמן את המימון 



רפואי-פרא–תלמידי החינוך המיוחד 

שעות בודדות בשבוע 10-ההקצאה היא ל•

לימים בודדים המשמעות  )רפואיים -לטיפולים פרא

(.לא כולל ימי בחירה, היא שעתיים ליום

התוספת מותנית בכך שטיפולים אלה יינתנו  •

הלימודים הרגילה ובאישור  במהלך שנת לתלמידים 

-הפראהמטפלים עבודתם של המפקח שהובטחה 

.בחופשהרפואיים 



י"התח–תלמידים משולבים 

משרד החינוך קובעים כי תכנית החינוך  נהלי •

היחידנית תחול בתקופת שנת הלימודים בלבד  

(.ועד תחילת חופשת הקיץ)



סייעות משלבות–תלמידים משולבים 

על פי הנחיות משרד החינוך הסייעות מתלוות •

לתלמידים בחופש רק במסגרות של בית הספר של  

החופש הגדול ובקייטנות שמפוקחות על ידי משרד  

אבל זה לא נותן  ( רוב הקייטנות בארץ)החינוך 

' מענה כלל התקופה ולא לילדים מעל כיתה ד
.שלרוב לא הולכים לקייטנות



ן/אנחנו כאן בשבילכם

:למשפחהט"אלומרכזי 

03-6703077: טל-( בית לורן)גן -סניף רמת•

04-8101569: טל-סניף חיפה •

4שלוחה  04-9885590:טל-סניף כרמיאל והעמקים •

רפאת052-4237535: נייד-מגזר ערבי •

08-6431528: טל-סניף באר שבע •

02-5665294: טל-סניף ירושלים •


