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 :2020אוקטובר -ספטמברסגר  לקראת

 מיוחד חינוך שירותיל הזכאים םתלמידיה זכויותדעו את 

 (09/2020/16)מעודכן ליום 

 

תלמידים הזכאים  גת, ולאור החרבתחלואת מגפת הקורונה ההעליי בעקבותסגר  עלישראל  ממשלתלהחלטת  בהמשך

 תלמידיםשל  הזכויותעל  ווהשלכותי המתווה שפורסם ע"י משרד החינוך בנושא יעיקר להלןחינוך מיוחד מהסגר, לשירותי 

אינן חורגת שהרשות יש לוודא אך  מקומיות שונות, להשתנות בין רשויותיכול של המתווה יישומו שיש לשים לב  .אלו

  המתווה הרשמי. נעשה לאור, ושהיישום בשטח מסמכותה

 .מידע זה רלוונטי לאוכלוסיית התלמידים עם אוטיזם ומתייחס באופן ספציפי אליה

 ת תקשורתוכית או תקשורת גני ,לחינוך מיוחד ותבמוסדתלמידים שלומדים  .א

 תקופתאשר לומדים בגני וכיתות התקשורת ובתי הספר לחינוך מיוחד זכאים למעטפת זכויות ייחודית במהלך  למידיםת

 :אלו לתלמידים שעומדות המרכזיות הזכויותעל  המתווה השפעות. להלן בתמצית הסגר

 ומקום הלימודים לימודים יום אורך

כיתות ו תקשורת פי החלטת משרד החינוך יום הלימודים עבור תלמידים שלומדים במוסדות לחינוך מיוחד, גני על .1

 לקצר את יום הלימודים מעבר לכך. לאף גורם סמכות מתווהב. אין 14:30יקוצר לשעה  ,תקשורת

תלמידים הלומדים בגן תקשורת או בבית ספר לחינוך מיוחד ילמדו במוסד החינוכי בו הם לומדים בשגרה. תלמידי  .2

 ייקבע על ידי הרשות המקומית.כפי שכיתות תקשורת ילמדו בבית הספר בו הם לומדים בשגרה או במוקד החינוכי 

לצורך קבלת  של תלמידים אשר לומדים בערים אדומות או מתגוררים בערים אדומות יציאה או כניסה מניעתתהיה  לא .3

 .מיוחדים שירותי חינוך

 בחופשותמסגרות החינוך המיוחד  הפעלת

 על. 14:30 שעה עד, בשבוע ימים 3במתכונת של  לפחות סוכות"מ החוב ללמוד זכאים יהיוהחינוך המיוחד  מידיתל .1

 23/9/2020המוסד החינוכי ליידע את מפקח/ת החינוך המיוחד, ההורים והרשות המקומית לכל המאוחר עד ליום ד', 

 בדבר המתכונת שנבחרה.

 .מתגורר בה ברשות החינוכי במוקד מענה לקבל יוכל בחופשה הלימוד לימי להגיע יוכל שלא תלמיד .2

 וליווי הסעות

 תכניתלשעות הלימודים על פי  בהתאם זכותםפי דין, ימשיכו לקבל את  על וליוויאשר זכאים להסעה  תלמידים .1

 .ברשות החינוכי למוקד הסעה לו אםתתו, החינוכי למוסד להגיע יוכל לא והתלמיד במידה. סגרה ימיב הלימודים

 .כאן ראוודגשי משרד החינוך לעניין הסעות תלמידים ספציפית לשנת תשפ"א  להנחיות

, הנוסעים ישבו בצמדים קבועים ובמקומות 31/8/2020פי תקנות הגבלת פעילות של מוסדות ללימוד חובה מיום  על .2

 לרכב כניסתם עם ידיים לחטא הנוסעים עללעטות מסיכה,  ממסכהעל נוסעים שאין להם פטור  .קבועים, ככל האפשר

 .כאן לחצולקריאת התקנות המלאות  .פתוחים בחלונות האפשר ככל תהיה הנסיעה, חלונות לפתוח ניתן בו וברכב

 הזנה

 אין .(בחופשות)לא שנת הלימודים הרגילה  מהלךבהחינוך המיוחד זכאים למימון משרד החינוך בארוחות  תלמידי

 .כרגיל להינתן תמשיך והיא, זו בזכות שינוי
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 וטיפול הוראה צוותי

על פי היקף משרתם של  והטיפול ההוראה צוותי ידי על מענה לקבל ימשיכוהחינוך המיוחד  תלמידי, המתווהפי  על .1

 .אנשי ההוראה והטיפול

 אישי בתיאום עם ההורים,מענה  עבורויגובש , לומד בשגרההוא  בו יכול להגיע למוסד החינוכי לא ותלמיד במידה .2

של  בביתו, המקומית הרשות ידי על ייקבעכפי ש רשותיה מוקדהמוסד החינוכי או ב: אחר מותאםמענה ליתן  במטרה

 .טכנולוגיים בכלים שימוש באמצעות מרחוקמפגש למידה וטיפול קיום או , התלמיד

 

 רגיללחינוך  ותתלמידים שלומדים במוסד .ב

 .במהלך שנת הלימודים אחרת ייחודיתבחינוך הרגיל יש מעטפת זכויות  משולביםהו מיוחד לחינוך הזכאים תלמידיםל

 במסגרת המתווה: אלו לתלמידים שעומדות המרכזיות הזכויותלהלן בתמצית 

 הרגיל החינוך מוסדות סגירת

הם משולבים ימשיכו ללמוד מרחוק לפי המערכת הכיתתית, ובנוסף יוכלו לקבל מענה במוסד החינוכי בו  תלמידים .1

 ייקבע על ידי הרשות המקומית.  כפי שלומדים בשגרה או במוקד רשותי 

תלמיד או תלמידה יגובש מענה אישי  לכל .המשולבים התלמידים בבתי וטיפולי חינוכי מפגש יאפשר החינוך משרד .2

 :מרחוק הלמידה במהלך שמוצעים השונים המענים סוגי את לצורך בהתאם כלוליבתיאום עם ההורים, אשר 

 .בבית התלמיד או התלמידה טיפולי או חינוכי מפגש -

 להגיע יכולים שלא המיוחד החינוך מוסדות לתלמידי וכן משולבים לתלמידים מענה ייתן המוקד. רשותי למוקד פנייה -

המענה שיינתן במוקד יהיה אישי או קבוצתי בהרכב שלא יעלה על עשרה משתתפים  .בשגרה לומדים הם בו למוסד

 )לרבות אנשי הצוות(.

 חינוכי או טיפולי מענה גם לקבל יוכלו מרחוק לומדים אשר התלמידים, הצורך ובמידת, שניתן ככל. מרחוק למידה -

 .קבוצתי או אישי באופן נוסף

 בבית התלמיד או התלמידה על ידי סייעותמתן מענה 

בשיתוף עם המרכז לשלטון מקומי, מאפשר כניסת צוות חינוכי, עובדי  גובשש 31/8/2020משרד החינוך מיום  שלנוהל  .1

 במסגרת גם בתוקפו עומד הנוהל .לבית התלמיד משלבתסייעת  וגםהוראה ממקצועות הבריאות או הטיפול באומנות, 

 .ראו כאן 31/8/2020לקריאת הנוהל המלא למפגש חינוכי וטיפולי מיום  הסגר. לתקופת המתווה

בהתאם לשעות הלימודים  רךייע המפגש .םהוריהעם  ובתיאום כניסה לבתי התלמידים כפופה להסכמת הסייעת .2

 , וחלה נוכחות חובת מבוגר נוסף בשעות המפגש בבית.דכנית האישית של התלמיוהתו

בשאר  ועומדיםאשר מבקשים את כניסת הסייעת לביתם  הורים בתיאום עם ההורים. אישי יגובש מענה לכל תלמיד .3

אשר לא יכולות או אינן  סייעות .הרלוונטית המקומית רשותב החינוך מנהלת או מנהלל לפנות צריכיםתנאי הנוהל 

 בתיאוםעל פי היקף משרתן בהתאם למענה האישי שיגובש עבור התלמיד  לעבוד תמשכנהמעוניינות בכניסה לבתים 

 (.מרחוק למידה או הרשותי)הגעה למוקד עם ההורים 

 בבית התלמיד או התלמידהחינוכי או טיפולי אחר מתן מענה 

בנוסף, ישנו  חל גם על כניסה לבתים על ידי אנשי צוות חינוכי או טיפולי. 31/8/2020הנוהל למפגש חינוכי וטיפולי מיום  .1

הנוהל המלא למפגש עם מטפלים  לקריאת נוהל ייעודי שמתייחס לתנאים בהם תאושר כניסת מטפלים לבתים.

 .כאן ראוממקצועות הבריאות והטיפול באומנות, 

"א או בית הספר לחינוך מיוחד, המתיעל מתן טיפול בבית תתקבל על פי שיקול דעת משותף של מנהלת  ההחלטה .2

"א או רכזת המקצוע בבית הספר במתיהמטפל או המטפלת של התלמיד, ובהתייעצות מקצועית עם מומחית תחום 

 לחינוך מיוחד. 
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 טכנולוגיים אמצעים אין כאשר או מרחוק טיפול לתת ניסיון שייעשה לאחר תישקללמתן טיפול בבית  האפשרות .3

 .או איש הצוות החינוכי התלמידה או התלמיד של המטפל בהסכמת ומותנה, זמינים

 וליווי הסעות

למסגרת  להסעות וליווי לקבל זכאיםגם תלמידים משולבים  נ' עיריית בני ברק פלונית 191/15בג"צ בעקבות 

אל  להסעהזכאים להסעה וליווי על פי דין, ימשיכו לקבל את זכותם  אשר משולבים תלמידים גם, לפיכך .הלימודים

ודגשי משרד החינוך לעניין הסעות תלמידים  הנחיות .הרשותי מוקדהאל  ובתקופת סגר גםהחינוכי שבשגרה  המוסד

 גם חלותלעיל,  שהובאו 31/8/2020ספציפית לשנת תשפ"א וכן תקנות הגבלת פעילות של מוסדות ללימוד חובה מיום 

 .משולבים תלמידים של הסעותיהם על
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