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 לכבוד

 גב' אורנה שמחון

 מחוז צפוןת מנהל

 משרד החינוך

 בדואר אלקטרוני

 

 שלום רב,

 לאזורית כאבוהבהסעות לחינוך המיוחד במועצה מלווה תקצוב הנדון: 

 

מקומית במועצה ה אלאיאדי אלסגירהגן הטיפולי חינוך המיוחד בבשמם של הורים לתלמידי ה

 את עבודת המלווה להסעות, אשר אחראי לאלתראלייך בבקשה לתקצב ו פונים אלייך כאבול, אנ

וכן על בטיחותם במהלך וממנו, רכב ההסעה על העלאתם והורדתם הבטוחה של התלמידים אל 

ההסעות לגן וילדים רבים, הלוקים בקשת הופסקו במהלך נובמבר  ההסעות. בשל העדרה של מלווה

, ובשלומם ולבריאות וךנותרים בביתם תוך פגיעה אנושה בזכותם לחינולקויות, של בעיות נרחבת 

 רווחתם של התלמידים והוריהם, והכל כמפורט להלן:בהנפשי ו

גילאי ארבע עד שש, ב ילדים 13בכאבול לומדים אלאיאדי אלסגירה בגן החינוך המיוחד  .1

לרבות פיגור מלקויות שונות, מתוכם מתגוררים ביישוב. ילדי הגן סובלים  11אשר 

ות מידי הגן זכאים להסעלולקויות שפה. כל תני, בעיות התנהגות התפתחותי קל ובינו

בטחת נוכחות מלווה בהסעות, אשר תפקידו בהלזרה ממנו, ומביתם למוסד החינוכי ובח

 בטיחותם של הילדים הוא קריטי.

 

כבר בשנת הלימודים תש"פ, ואי חידושו בשנת  בשל הפסקת המימון עבור מלווה להסעות .2

ילדים רבים כחית, תשפ"א, פסקו לפני כשבועיים ההסעות לגן. כתוצאה מכך, הלימודים הנו

פניית ההורים . או שהם נאלצים להגיע אליו לסירוגין, באופן בלתי סדיר נותרו בבית

בדרישה לחדש את המימון למלווה ההסעות אחראית ההסעות במחוז צפון והמועצה ל

משרד טרם תיקצב את ליווי הילדים ה הדעת, לפיה  למתקבלת עהבלתי נענתה בתשובה 

 ., אף ששנת הלימודים החלה זה מכברבהסעות

 

תקצוב הסעות לתלמידי החינוך המיוחד, לרבות הליווי ההכרחי בהן, אינו נתון לבחירת  .3

 -הסעה בטיחותית לילדים ולפעוטות עם מוגבלות, תשנ"דחוק המשרד. זוהי חובתו מכוח 

לילדים נכים )כללים ומבחנים לזכאות להסעה ולליווי(, ולתקנות הסעה בטיחותית , 1994

. אף תלמידי גני החינוך המיוחד שזכאותם לליווי בהסעות אינה מעוגנת בחוק 1995-תשנ"ה

, אשר קובע 6.6.2019מיום הצטיידות( )אגף א' הסעות וזכאים לו מכוח חוזר משרד החינוך 
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בלו כי החל משנת הלימודים תש"פ כלל ילדי הגנים הזכאים להסעה, ומוסעים בפועל, יק

מימון מהמשרד למלווה, בהתחשב בטיב מוגבלותם. זו, על פי החוזר, כוללת עיכוב 

הילדים אלאיאדי  ומשכל גבולי, תנאים בהם עומדים תלמידי גן התפתחותי, עיכוב שפתי

. למרות זאת, ואף שלמשרד הועברה מבעוד מועד, עוד בטרם פתיחת שנת אלסגירה

התלמידים הזכאים לליווי בהסעות,  11ת של הלימודים כמו גם לאחריה, רשימה מפורט

ת תש"פ, במהלכה לשנכך גם הדרישה להחזר הוצאות הליווי בהסעות  התקצוב לא הגיע.

 ילדים תושבי כאבול.בגן שמונה למדו 

 

ים רכים בשנים להישאר בבית ולא הסירוב להעביר את המימון הנדרש, בעטיו נאלצים ילד .4

לפקוד את מוסד החינוך לוקה בחוסר סבירות קיצוני, ופוגע בזכותם לחינוך ולבריאות. כך 

בגן הטיפולי זוכים הילדים . החינוך המיוחדבכלל, וכך בפרט כאשר מדובר בתלמידי 

להתפתחותם.  טיפולים רגשיים ושפתיים, החיונייםללטיפולי פיזיותרפיה, ריפוי בעיסוק ו

ונזכיר, כי בשל ההכרה בחשיבותה של המסגרת החינוכית הטיפולית להתפתחותם 

ולרווחתם של תלמידי החינוך המיוחד לא הפסיק מערך זה לפעול במהלך ימי משבר 

 הקורונה והסגרים המאפיינים אותו.

 

ילדים מעידים על המצוקה הגדולה של הבימים האחרונים עמם שוחחנו  ילדי הגן הורים ל  .5

עצמם ושלהם הם בגין הפסקת הלימודים. התפתחותם של הילדים נעצרה ונסוגה, הם 

ומסביבה לימודית תומכת, חלקם מרבים לבכות ומפגינים ת ילדים אחרים מנותקים מחבר

בבית, תוך  עדר מהעבודה כדי להישאר עמםיסימני מצוקה. הורים סיפרו כי הם נאלצים לה

 יעה בפרנסת המשפחה כולה. גפ

 

במדד  2בשנה הלימודים שעברה מימנה המועצה המקומית כאבול, המדורגת באשכול  .6

כלכלי, את הוצאות המלווה בהסעות לגן, וכך עשתה אף בחודשים ספטמבר -החברתי

אוקטובר השנה. אלא שאין ביכולתה של המועצה, לה מונה חשב מלווה, להמשיך ולעשות 

חלק הארי של הליווי. סירובו לעשות כן,  כן, וממילא חובת משרד החינוך היא לממן את

 המתעלמות כליל ממצבם של ילדים אלה ומטובתם, אינה חוקית.בתואנות 

 

אשר על כן נצפה כי תתוקצב לאלתר משרת המלווה להסעות, על מנת שאלה יחזרו לפעול 

 והתלמידים ישובו לגן.

 דחופה.נודה להתייחסותך ה

 בכבוד רב ובברכה,                                                                                                                          

          

 טל חסין, עו"ד         

 

 מנכ"ל משרד החינוך, בדוא"ל עמית אדרי,העתקים: מר 

 , מנהלת תחום הסעות מחוז צפון, בדוא"ל גב' אטה טומסיס   
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