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 -דחוף-
 שלום רב, 

 סיוע למשפחות החינוך המיוחד   הנדון:

בגן  המבקר, 5בן מעט כ ,מ/הילד  אביו של - , תושב העיר-------בשמו של מר אנו פונים אליכם 

 ילדי החינוך המיוחדללמשפחה ו ומקצועילמתן סיוע סוציאלי בקשה ב ,"-----תקשורת טיפולי "

 כפי שיפורט להלן: בכלל,

בשל בבית, מזה שבועיים הוא נשאר  , כיתר הילדים,מאובחן על הרצף האוטיסטי 'מ .1

גורמים . בעקבות הפסקת מתן הטיפולים וקטיעת השגרה והקשר עם ההפסקת הלימודים

הפסיק לתקשר עם הוריו כפי שלמד לעשות,  'מ .המטפלים חלה נסיגה מהירה במצבו

 . נעלמה – ובמאמץ רב בעבודה קשההתקדמותו שהושגה והפסיק לשחק. 

 'אחותו הקטנה של מ. גם בשגרהמצויה במחסור כלכלי ומתקיימת בדוחק  'שפחתו של ממ .2

הטיפול  ההורים כורעים תחת נטלו ,ה ומעיכוב התפתחותייסובלת גם היא מלקות ראי

 ניתוק .אינם אינה יכולים להרשות לעצמם לקבל עזרה מקצועית בתשלום בילדיהם, אך

 .הלחלוטין את תפקוד המשפח משתק הטיפולית של החינוך המיוחד מעטפתהמ יםהילד

 מדובר במצב ומצויים בחוסר אונים. 'ך שאינם יודעים איך לסייע למההורים מדווחים על כ

 חירום של ממש.

לאפשר היו אמורים  גני החינוך המיוחד – אשר למתן טיפולים פארא רפואיים ורגשיים .3

ראו הנחיית מש' ) ית משרד הבריאותעל פי הנח 3-6לילדים בגילאי טיפולים מרחוק 

בעניין יישום הסל הטיפולי לילדי הגנים  16.3.2020ם אגף לבריאות הנפש מיו – הבריאות

עולה, כי גם  '(. מפניית משפחתו של מבשעת חירום בה המסגרות החינוכיות סגורות

ניתנים עדיין באופן מסודר לא  זו , שאמורים היו להינתן על פי הנחיהם החיונייםהטיפולי

 עבור כלל הילדים. 

פנו במצוקתם למחלקת החינוך בעירייה, לשירות הפסיכולוגי החינוכי  'וריו של מה .4

אך בתקווה לקבל הדרכה עבורם  וטיפולים עבור הילד,  –ולמחלקה לשירותים חברתיים 

ממילא בעומסים גדולים  מצויות, ותמחלקות הרווחה המקומי לא זכו למענה עד כה.

כן, נדרשת על  .טנסיבי למשפחות החינוך המיוחדואינן ערוכות למתן סיוע אינ מהרגיל
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חינוך  יהם של ילדיעם משפחות קבוע ורציף משאבים מיוחדים לשמירה על קשר הקצאת

 .------במצבה של משפחת  מיוחד

נדרשת  בראש ובראשונה  ולמשפחות אחרות במצבו נדרש מענה חירום. 'למשפחתו של מ .5

. בנוסף םהגורמים החינוכיים והטיפולייעל ידי  המעוניינים בכך של ההורים וליווי הדרכה

לצלוח תקופה קשה ולהורים  החינוך המיוחדשיסייע לילדי כך  פק מענה טיפוליסנדרש ל

  ככל האפשר. והסבל הנגרם להם נזקיםה, תוך מזעור זו

 מענה בהקדם האפשרי.לנוכח חשיבות העניין ודחיפותו, נבקש לקבל 

 בכבוד רב,

 רעות שאער

 רובציהפניות נהלת מ

 עתקים:ה

  lishkat_sar@education.gov.il :, הרב רפי פרץשר החינוך

 child@moh.gov.il  :המחלקה להתפתחות הילד במשרד הבריאות

 racheliab@education.gov.il :במשרד החינוך מנהלת אגף א' לחינוך מיוחד ,רחלי אברמזון

 mankal@molsa.gov.il :ד''ר אביגדור קפלן, מנכ''ל משרד הרווחה
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