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 כ"ט אדר תש"פ

 לכבוד

 חה"כ ניצן הורוביץ

 יו"ר וועדת החינוך של הכנסת

 שלום רב,

 

 .בתקופת ההתמודדות עם נגיף הקורונההחינוך המיוחד  הנדון:

 

אקים ישראל, הינו ארגון ארצי של הורים ושל אנשים עם מוגבלות שכלית בישראל, הפועל כארגון ממוקד 

(, המייצג את האנשים עם מוגבלות שכלית ואת משפחותיהם, תוך Person Centered Organizationאדם )

 שמירה על כבוד האדם וחירותו. 

אנשים עם מוגבלות שכלית  35,000-ל כלמיצוי זכויותיהם, לשיפור איכות חייהם ורווחתם שפועל הארגון 

מוקדי פעילות בפריסה ארצית, סניפים ו 65לארגון ומשפחותיהם, באמצעות סנגור משפטי וסנגור קהילתי. 

 .על כל גווניהן בחברה היהודית והערבית

אקים מעניק למשפחות תמיכה רגשית, באמצעות קו הסיוע "הורים למען הורים" המפעיל שני קווי סיוע 

 טלפוניים, האחד של הורים מתנדבים דוברי עברית והשני של הורים מתנדבים דוברי ערבית

 

מינוייך כיו"ר הוועדה, ומקווים, כי הוועדה בראשותך, תקדם את עניינם של  אנו מבקשים לברך אותך על

 ילדי החינוך המיוחד בישראל, אנו מצדנו נשמח לשתף פעולה עם עבודת הוועדה.

 

. יש לעניין גופו, אנו מבקשים להעלות את צרכיהם של ילדי החינוך המיוחד ומשפחותיהם בימים אלה .1

הפעם הראשונה בכל שנות קיומה של מדינת ישראל, שהחינוך  זולהדגיש, כי למיטב ידיעתנו, 

 :המיוחד מושבת מפעילות

 

, מותאם לחינוך המיוחד, אשר  חלקו יועבר על ידי הצוות החינוכי תוכן לימודי וחינוכי מקוון .א

. יש אליה משתייכים הילדים, כדי שיועברו על ידי אנשים מוכרים להםוהטיפולי במסגרת 

חינוך המיוחד שבירת השגרה היא הרסנית במיוחד, וקיים קושי משמעותי ילדי הללזכור, כי 

יחד עם יצירת המאגר של השיעורים והפעילויות לתווך להם את המציאות החדשה. 

המקוונים, יש צורך להבטיח כי בכל בית יהיו האמצעים הטכנולוגיים המתאימים )מחשב, 

לשם כך אנו כחברה ו, מתכנים אלהבלט, אינטרנט(, כדי להבטיח את האפשרות ליהנות אט

 .אזרחית מתגייסים להעביר תרומות מסוג זה לבתים



 

 

 

 

שוהים בבית  ילדי החינוך המיוחדבימים אלה הדרכה וייעוץ להורים )מרחוק ובאופן מקוון(  .ב

ימים אלה של יציאה משגרה, היעדר תעסוקה וחברה והצורך לשהות בבתים  .24/7משפחתם 

 נותנים את אותותיהם בבתים רבים בדמות התפרצויות אלימות, פגיעה עצמית 24/7

דווקא בזמנים אלה יש ובאחרים, התקפי חרדה, קושי בוויסות עצמי ושליטה בדחפים ועוד. 

ים עצמם ולבני משפחותיהם, גם אם לאנשמקצועיים חשיבות רבה במתן ליווי ותמיכה 

 כמו הדרכה מקוונת, כאמור. –במגבלות התקופה 

 

)ריפוי בעיסוק, קלינאות תקשורת, פיזיותרפיה(, סיעוד,  המשך מתן טיפולים בריאותיים .ג

מטפלים בטב"ם, צוות פסיכוסוציאלי תוך שמירה על בריאות המטפל והמטופל, וזאת 

 .באמצעות טיפול מרחוק וטיפול מקוון

לים אלה במתכונת זו ניתנים לילדי בעניין זה נציין, כי על פי עמדת משרד הבריאות, טיפו

באופן דומה הוסדרה גם פעילות המכונים (, 0-3מעונות היום השיקומיים )פעוטות בגילאי 

. כל זאת, מתוך הבנה 17.3.2020של משרד הבריאות מיום  1פתחות הילד, בהתאם הנחיה להת

אין כל לים והתמיכה להתפתחותם ולשלומם הפיסי והנפשי של הילדים. של חשיבות הטיפו

 סיבה עניינית שלא יינתנו באופן זה גם לילדי החינוך המיוחד. 

במסגרת זו נבקש גם, כי תקנות שעת החירום וההנחיות תכלולנה התייחסות לצרכים  .ד

ור ליציאה מן המיוחדים של אנשים עם מוגבלות בכלל, וילדים עם מוגבלות בפרט בכל הקש

הבית לצרכי התאווררות )הן ברגל והן ברכב(. מבוקש, כי לילדים עם מוגבלות, המחזיקים 

בתעודת נכה, תינתן אפשרות ליציאות תכופות יותר וארוכות יותר, הן ברכב והן ברגל, כדי 

 לסייע להם ולבני המשפחה להתמודד עם המציאות החדשה, אשר נכפתה עליהם. 

 

 תכם,נשמח לעמוד לרשו

 

 עירית גזית, עו"ד

 נהלת המחלקה המשפטית, סנגור וקידום זכויותמ

 

 העתק: 

 האלוף )במיל( עמי איילון, יו"ר אקים ישראל

 גב' סיגל פרץ יהלומי, מנכ"לית אקים ישראל

 מר גרי דוד, מנהל אגף סנגור קהילתי אקים ישראל

 יו"ר סניפים.


