לכבוד
ראשי הרשויות המקומיות
מנכ"לים ברשויות המקומיות
מנהלי אגפי חינוך ברשויות המקומיות
שלום רב,

כ"ט תמוז תשע"ט
 10אוגוסט 9102
סימוכין015500 :

הנדון :מועדי ההפעלה של תכניות החופשה
במסגרות החינוך המיוחד שנת-הלימודים תש"פ

מצורף בזאת מכתבה של מנהלת האגף לחינוך מיוחד במשרד החינוך ,בו מועדי
חופשות ופעילויות של מסגרות החינוך המיוחד לשנת-הלימודים הקרובה – תש"פ.
המידע המובא מראש ,יסייע לתכנון מותאם לאורך השנה כולה בכל התחומים להם
יש להיערך להפעלת המסגרות.
מוצע להביאו גם לידיעת ההורים ,על-מנת שיוכלו להיערך בהתאם.
בעת הזו ,אתם עוסקים בהיערכות לפתיחת שנת-הלימודים ,בה לוקחים חלק בעלי
תפקידים רבים בעירייה .נבקש לעדכנכם כי צוות מרכז השלטון המקומי מקיים
ישיבות עבודה וסיורים ברשויות יחד עם המשך הייצוג בוועדת החינוך בכנסת,
ובמטה משרד החינוך.
אנו עומדים לרשותכם בכל עת ,וכעת ביתר שאת בכדי לסייע בידיכם לפתוח את
שנת-הלימודים בהצלחה.
בברכה,
שלמה דולברג
מנהל כללי
העתק:
מר חיים ביבס – ראש עיריית מודיעין מכבים רעות ,יו"ר מרכז השלטון המקומי
מר שי חג'ג' – ראש המועצה האיזורית מרחבים ,יו"ר מרכז המועצות האזוריות
מר שלום בן משה – ראש עיריית ראש העין – יו"ר ועדת חינוך מש"מ
מר שמואל אבואב – מנכ"ל משרד החינוך
ד"ר שוש נחום  -מנהלת המינהל הפדגוגי משרד החינוך
גב' רחלי אברמזון  -מנהלת אגף א' חינוך מיוחד משרד החינוך
גב' מיכל מנקס  -סמנכ"ל חינוך רווחה וחברה ,מרכז השלטון המקומי
גב' חגית מגן – ראש מינהל כ"א והסכמי שכר ,מרכז השלטון המקומי
עו"ד אייל יהודה באום – יו"ר פורום ועדי ההורים היישוביים
מר אבי קמינסקי -יו"ר איגוד מנהלי אגפי חינוך

משרד החינוך
המינהל הפדגוגי
אגף א' חינוך מיוחד
כ"טתמוזתשע"ט
01אוגוסט 2019
לכבוד
מפקחי החינוך המיוחד
מנהלי מוסדות חינוך

הנדון :לוח מועדי ההפעלה של תכניות החופשה במסגרות החינוך המיוחד
בשנה"ל תש"פ

לוח מועדי ההפעלה של תכניות החופשה במסגרות החינוך המיוחד הזכאיות בשנת הלימודים
תש"פ,מבוססעללוחהחגיםוהמועדיםלמגזריםהשוניםהמפורטבחוזריהמנכ"ל.סעיףזהעומד
בזיקהלסעיף1.2-34בחוזרהוראותהקבעסד(5/א),"הארכתשנתהלימודים–תכניותהפעלהשל
מסגרותהחינוךהמיוחדבחופשות–חוקהחינוךהמיוחדהתשמ"ח" .


להלן הנחיות לבניית לוח תכניות ההפעלה השנתי לכלל מסגרות החינוך המיוחד:
.1

לוח מועדי ההפעלה של תכניות החופשה מחייב את כלל מסגרות החינוך כמפורט
בטבלהובחוזרהוראותהקבע.

 .2תוספת ימי הבחירה להפעלת תכניות החופשה  -על-פי ההנחיות המופיעות בס"ק 3
בסעיף  1.2-34בחוזר הוראות הקבע סד(5/א) ,"הארכת שנה"ל  -תכניות הפעלה של
מסגרותהחינוךהמיוחדבחופשות–חוקהחינוךהמיוחדהתשמ"ח".
.3

יש לבחור דגם של עבודה בחופשה למהלך השנה כולה על פי סעיף  1.2-34בחוזר
הוראות הקבע סד(5/א) ,באישור המפקח על החינוך המיוחד ובתיאום עם הרשות
המקומית ועם ההורים .בדגם הנבחר יש להקפיד על אורך יום הלימודים בהתאם
לתכניתהחופשהואיןלהפחיתמשעותהלימודים.

.4

יש לתכנן את מערך כוח האדם לעבודה במסגרת הפעלת תכניות החופשה לשנת
הלימודים כולה ,בתיאום עם אנשי הצוות ,באישור הפיקוח ובתיאום עם הרשות
המקומיתבעתהצורך.

.5

עםתחילתשנה"ל,ישלמסורלהוריםולרשותהמקומית,דףמודפסשלהלוחהמוסדי
שלמועדיהפעלתתכניותהחופשהובכללזהימיהבחירהוהימיםשבהםיקוצריום
הלימודים(ראההנחיותבהמשך).
מומלץגםלפרסמובאתרהמוסדהחינוכי .

הנחיות לגבי קיצור יום הלימודים באירועים ,חגים ,ימי זיכרון ,צומות וחגיגות מוסדיות:
פתיחת שנת הלימודים
עלכלמסגרתחינוכיתלקבלאתאישורהפיקוחעלתכניתהעבודהבחופשותועלהתאריכים
שבהםיתקצריוםהלימודים.לאחרמכן,כלמסגרתחינוכיתמתבקשתלהודיעמראשלהורים,
כבר בראשית שנת הלימודים,מהיתכניתהעבודהבחופשותובאילותאריכיםיתקצריום
הלימודים.
אםהוחלטעלידיהפיקוחוהרשותובתנאישהסכימוההוריםבכתבעליוםחופשהנוסף,יש
להחזיריוםזהביוםחופשהאחר .
קליטה מדורגת בתחילת שנת לימודים :
 ככלל,לתלמידיםבמסגרותהחינוךהמיוחדאין הליך של קליטה מדורגת בתחילתשנת
הלימודים ,וימי הלימודים הראשונים הם במתכונת מלאה ,להוציא את גילאי שלוש
הנקלטיםלראשונהבמערכתהחינוך. 
 תלמידים עם צרכים מיוחדים המשולבים בכיתות רגילות מתנהלים בהתאם להנחיות
מערכתהחינוךהרגיל .
ימי צום





מערכתהחינוךהמיוחדפועלתבכלימיהצוםהחליםבימיעבודהבמהלךהשנהכולה .
אין לקצר את יום הלימודים במסגרותהחינוךהמיוחדלתלמידיםעםלקויותבשכיחות
נמוכה :מוגבלות שכלית התפתחותית על כלל התפקודים ,אוטיזם ,הפרעות נפשיות,
מוגבלויותפיזיותקשותושיתוקמוחין,חרשותולקויותשמיעה,עיוורוןולקויותראייה .
בכדילהקלעלאנשיצוותשצמיםאפשר לחלקביניהםאתיוםהעבודהבהתאםלצורך
ובאישורהפיקוח .
במסגרות שבהן רוב אנשי הצוות צמים ,אפשר לסיים את יום הלימודים בשעה 13:00
באישורהפיקוחובהודעהמוקדמתלהורים .

פורים
 בגנ"יובתי"סלילדיםעםמוגבלויותבשכיחותנמוכהיתקייםיוםלימודיםמלא.
ההוריםישלחועםהילדיםבגדיםנוספיםלהחלפתהתחפושות .
 בשארהמסגרותיסתייםיוםהלימודיםבשעה12:00כפישנקבעבחינוךהרגיל .
יום הזיכרון לחללי צה"ל
 ניתןלסייםאתהלימודיםבשעה12:00בכלהמסגרותכפישנקבעבחינוךהרגיל.

הנחיות לגבי תכנית ההפעלה בחופשת הקיץ:

.1

.2

.3

.4

מסגרות כוללניות הכוללות את חטיבות הגיל  יסודי ,חט"ב וחט"ע  (רב-שלביות) – יפעלו
במתכונתשלבתיספריסודיים.
בשכבות ז' ומעלה במסגרות אלה,תחלתכנית החופשה מיום   21ביוני,ותמשךבחודשים יולי
ואוגוסט בהתאם למפורט בחוזר מנכ"ל הוראות הקבע סד(5/א) ,"הארכת שנת הלימודים –
תכניות הפעלה של מסגרות החינוך המיוחד בחופשות – חוק  החינוך המיוחד התשמ"ח",
בהתייחסלסוגהכיתהותוכניתהחופשההמיועדתלה .
מורים בכיתות ז' ומעלה ,יעבדו בעשרת הימים האחרונים של חודש יוני ,בהתאם למערכת
השעות הבית ספרית ,בהתייחס לאורך יום הלימודים בלבד ,ויקבלו שכר חופשה עבור ימים
אלה .הדיווח יבוצע על שעות בודדות (ללא שהייה ופרטני) ,מאושר וחתום ע"י המפקחות.
התשלוםיהיהתואםביצועבפועל .
יודגשכיאיןלהעסיקמוריםאלהבשעותפרטניותושעותשהייה .


הגדרת שלב החינוך של המוסד החינוכי הינה בהלימה לרישיון המוסד החינוכי ולדיווח
במערכותהמשרד.

כיתות במסגרות על-יסודיות כוללניות למוגבלויות בשכיחות נמוכה (סוגי כיתות:,11,12,13
,15,16,19,21,24,2628)-ניתןלהפעילתכניתחופשהברצףמה21-ביוניעדה15-באוגוסט .
בהתאםלהנחיותבחוזרמנכ"להוראותקבעס"ד(5/א') .


מועדהסיוםשלהפעלתהתכניתבחופשותהינובהלימה לסוג הכיתה,כמפורטבחוזרהוראות
הקבע  סד(5/א) ,"הארכת שנת הלימודים – תכניות הפעלה של מסגרות החינוך המיוחד
בחופשות–חוקהחינוךהמיוחדהתשמ"ח".

 .5הנחיות להפעלת תכנית להארכת שנה"ל וימי החופשה – מחוז חרדי:
מוסדותלחינוךמיוחדהזכאיםלהפעילאתתכניתהארכתשנה"לבחינוךהמיוחדבחודשי
הקיץיוכלולהפעילאתימיהחופשהוהתכניתלהארכתשנתהלימודיםבאחדמשני
המסלולים :
א .במתכונת הרגילה-בהתאםלתכניתולמועדיםהמפורסמיםמידישנה .
ב .במתכונת החדשה-עפ"ימועדיחופשת"ביןהזמנים",בתיאוםעםהפיקוח. 

יודגשכימספרימי ההפעלה במתכונת החדשה יהיה בכפוף למספר הימים במתכונת הרגילה ,
בהתאםלימיההפעלההמאושריםעלפיסוגהכיתהובהתאםלהנחיותהמופיעותבחוזרמנכ"ל
תשס"ד(5א') .
חובה לציין בדוח הביצועאתמועדיהחופשהוימיפעילותהתכניתלהארכתשנתהלימודים
כפישבוצעובפועל.מנהל שלא ידווח כנדרש לא יוכל לקבל אישור ותשלום על הפעלת
התכנית.



מועדי ההפעלה של תכניות החופשה במסגרות החינוך המיוחד במגזר היהודי:
סוג החופשה

מועדי הפעלת תכניות החופשה במסגרות החינוך
המיוחד הזכאיות

חול המועד סוכות

החלמיוםשלישי,ט"זבתשריהתש"פ ,
ועדיוםשישיי"טבתשריהתש"פ
15.10.19-18.10.19

חנוכה

החלמיוםשלישי,כ"ובכסלוהתש"פ ,
ועדיוםשני,ב'בטבתהתש"פ 
24.12.19-30.12.19


טרום פסח

החלמיוםשלישי,ו'בניסןהתש"פ 
ועדיוםשלישי,י"גבניסןהתש"פ 
 31.03.20-07.04.20


חופשת יולי בגני הילדים
ובבתי הספר היסודיים

במסגרות החינוך המיוחד הכוללני
מיוםרביעי,ט'בתמוזהתש"פ ,
עדיוםשישי,י'באבהתש"פ 
01.07.20-31.07.20
בכיתות החינוך המיוחד ללקויות בשכיחות נמוכה
המשולבות בחינוך הרגיל
מיוםרביעי,ט'בתמוזהתש"פ ,
עדיוםשישי,י'באבהתש"פ 
01.07.20-31.07.20

חופשת אוגוסט בגני הילדים
ובבתי הספר היסודיים

במסגרות החינוך המיוחד הכוללני ללקויות בשכיחות
נמוכה
מיוםראשון,י"בבאבהתש"פ ,
עדיוםשישיכ"דבאבהתש"פ 
02.08.2020-14.08.2020
בכיתות החינוך המיוחד ללקויות בשכיחות נמוכה,
המשולבות בחינוך הרגיל
מיוםראשון,י"בבאבהתש"פ ,
עדיוםשישיכ"דבאבהתש"פ 
02.08.2020-14.08.2020

חופשת יוני-יולי
בחטיבות הביניים
ובחטיבות העליונות

במסגרות עי"ס כוללניות (חט"ב ,חט"ע  -שכבות גיל
ז'-יב') ובכיתות החינוך המיוחד ללקויות בשכיחות
נמוכה המשולבות בחינוך הרגיל:
אפשרות א' 
הפעלת תכנית החופשה ברצף
מיוםראשון,כ"טבסיוןהתש"פ, 
עדיוםשלישי,כ"טבתמוזהתש"פ 
21.06.2020-21.07.2020

חופשת אוגוסט
בחטיבות הביניים
ובחטיבות העליונות

אפשרות ב' 
חופשהבמוסדותהחינוךלצוותולתלמידים :
מיוםראשון,כ"טבסיוןהתש"פ, 
עדיוםשלישי,ח'בתמוזהתש"פ 
21.06.20-30.06.20
תחילת הפעלתתוכניתהחופשה :
מיוםרביעי,ט'בתמוזהתש"פ, 
עדיוםשישי,י'באבהתש"פ 
01.07.20-31.07.20

בכיתות ללקויות בשכיחות נמוכה במסגרות עי"ס
כוללניות (חט"ב ,חט"ע  -שכבות הגיל ז'-יב')
ובכיתות החינוך המיוחד ללקויות בשכיחות נמוכה,
המשולבות בחינוך הרגיל:
המשך אפשרות א' :
מיוםרביעי,א'באבהתש"פ ,
עדיוםשלישיי"דבאבהתש"פ 
22.07.20-04.08.20
המשך אפשרות ב' :
מיוםראשון,י"בבאבהתש"פ ,
עדיוםשישיכ"דבאבהתש"פ 
02.08.2020-14.08.2020

מועדי ההפעלה של תכניות החופשה במסגרות החינוך המיוחד במגזר הערבי
ובמגזר הדרוזי:
סוג החופשה

מועדי הפעלת תכניות החופשה במסגרות החינוך
המיוחד הזכאיות

חופשת החורף

מגזר ערבי:
החלמיוםשלישי,כ"ובכסלוהתש"פ ,
ועדיוםחמישי,י"בבטבתהתש"פ
24.12.19-09.01.20
מגזר דרוזי:
החלמיוםשבת,כ"גבכסלוהתש"פ ,
ועדיוםשישי,י"גבטבתהתש"פ 
21.12.19-10.01.20

חופשת האביב

מגזר ערבי:
החלמיוםשני,י"בבניסןהתש"פ ,
ועדיוםשלישי,כ"זבניסןהתש"פ
06.04.20-21.04.20
מגזר דרוזי:
החלמיוםשישי,ב'בניסןהתש"פ ,
ועדיוםשלישי,כ'בניסןהתש"פ
27.03.20-14.04.20

חופשת יולי בגני הילדים
ובבתי הספר היסודיים

במסגרות החינוך המיוחד הכוללני
מיוםרביעי,ט'בתמוזהתש"פ, 
עדיוםשישי,י'באבהתש"פ 
01.07.20-31.07.20
בכיתות החינוך המיוחד ללקויות בשכיחות נמוכה,
המשולבות בחינוך הרגיל
מיוםרביעי,ט'בתמוזהתש"פ, 
עדיוםשישי,י'באבהתש"פ 
01.07.20-31.07.20

חופשת אוגוסט בגני הילדים
ובבתי הספר היסודיים

במסגרות החינוך המיוחד הכוללני ללקויות
בשכיחות נמוכה
מיוםשבת,י"אבאבהתש"פ ,
עדיוםשבת,כ"הבאבהתש"פ 
01.08.2020-15.08.2020
בכיתות החינוך המיוחד ללקויות בשכיחות נמוכה,
המשולבות בחינוך הרגיל
מיוםשבת,י"אבאבהתש"פ ,
עדיוםשבת,כ"הבאבהתש"פ 
01.08.2020-15.08.2020

חופשת יוני-יולי
בחטיבות הביניים
ובחטיבות העליונות

במסגרות עי"ס כוללניות (חט"ב ,חט"ע  -שכבות גיל ז'-
יב') ובכיתות החינוך המיוחד ללקויות בשכיחות נמוכה
המשולבות בחינוך הרגיל:
אפשרות א' 
מיוםראשון,כ"טבסיוןהתש"פ, 
עדיוםשניכ"חבתמוזהתש"פ 
21.06.2020-20.07.2020

חופשת אוגוסט
בחטיבות הביניים
ובחטיבות העליונות

אפשרות ב' 
חופשהבמוסדותהחינוךלצוותולתלמידים :
מיוםראשון,כ"טבסיוןהתש"פ, 
עדיוםשלישי,ח'בתמוזהתש"פ 
21.06.2020-30.06.20
תחילת הפעלתתכניתהחופשה :
מיוםרביעי,ט'בתמוזהתש"פ, 
עדיוםשישי,י'באבהתש"פ 
 01.07.20-31.07.20
בכיתות ללקויות בשכיחות נמוכה במסגרות עי"ס
כוללניות (חט"ב ,חט"ע  -שכבות הגיל ז'-יב'
ובכיתות החינוך המיוחד ללקויות בשכיחות נמוכה,
המשולבות בחינוך הרגיל:
המשך אפשרות א' :
מיוםשלישי,כ"טבתמוזהתש"פ ,
עדיוםשני,י"גבאבהתש"פ 
21.07.20-03.08.20



המשך אפשרות ב' :
מיוםשבת,י"אבאבהתש"פ ,
עדיוםשבת,כ"הבאבהתש"פ
1.8.2019-15.8.2019
בברכה,
רחלי אברמזון
מנהלת אגף א' חינוך מיוחד

העתקים:מרשמואלאבואב,מנכ"להמשרד 
דר'שושנחום,מנהלתהמינהלהפדגוגי 
מרמשהשגיא,סמנכ"לומנהלמינהלכלכלהותקציבים 
מרדודימזרחי,מנהלאגףבכירתקציבים 
מנהלימחוזות 

גב'מיכלמנקס,סמנכ"לתחוםחינוךוחברה,השלטוןהמקומי 
מראביקמינסקי,יו"ראיגודמנהליאגפיחינוך 
מרמנחםמזרחי,מנהלאמח"י 
מרנביהאבו-יוסף,מינהלכלכלהותקציבים 
גב'סיגלאלה,מינהלכלכלהותקציבים 
מנהלותאגפיהגילהמינהלהפדגוגי 
גב'עינבלוק,מנהלתאגףשפ"י 
מרשמעוןאבני,מנהלאגףהסעות 
גב'שמחההלוי,מפקחתארצית,אגףא'חינוךמיוחד 
גב'שריתשריקי,סגניתמנהלתאגףא'חינוךמיוחד 
מפקחותארציותאגףא'חינוךמיוחד 
פיקוחכוללעלבתיה"סבמחוזות 
מנהלימתי"אות 

