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ירושלים ,ו' בתשרי תשפ"א
 24בספטמבר 2020
סימוכין2000-1028-2020-0135732 :
לכבוד
מנהלי המתי"א
שלום רב,
הנדון :מספר מרבי של תלמידים מטופלים ופיצול בין מוסדות חינוך ,לעבודת גננות שילוב,
מטפלים ממקצועות הבריאות ומטפלים באמצעות אומנויות לשנה"ל תשפ"א
הכללים שלהלן ישמשו לשם קביעת המספר המרבי של תלמידים ושל מוסדות בהם ת/ישובץ גננת שילוב,
מטפל ממקצועות הבריאות או מטפל באמצעות אומנויות.
לקראת שנה"ל תשפ"ב ,יופקו הלקחים והתובנות מהשיבוץ עפ"י כללים או בשנה"ל תשפ"א.
נבקשכם להקפיד על השיבוץ בהתאם לכללים אלו.

ב ב ר כ ה,

רחל אברמזון
מנהלת אגף א' חינוך מיוחד

סוניה פרץ
סמנכ"לית ומנהלת
אגף בכיר כח-אדם בהוראה

העתק:
מר עמית אדרי ,המנהל הכללי
ד"ר שוש נחום ,סמנכ"לית בכירה ומנהלת המינהל הפדגוגי
עו"ד אילת מלקמן ,יועצת משפטית
גב' יפה בן דויד ,מזכ"לית הסתדרות המורים
מנהלי המחוזות
גב' שמחה הלוי ,ממונה חינוך מיוחד שילוב תלמידים חולים
גב' פנינה אלתר ,ממונה פיתוח פדגוגי חינוך מיוחד
מפקחים על החינוך המיוחד במחוזות
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גננות שילוב

עקרונות בשיבוץ גננת שילוב
פיצול עבודת הגננת בין מוסדות חינוך
א .מספר הגנים בהם תעבוד גננת שילוב ביום עבודה לא יעלה על  3-4גנים .קיימת עדיפות לשיבוץ הגננת ב3-
גנים ביום ,בגנים קרובים ,ככל שניתן) ,מרחק הליכה של מספר דקות( .במקרים בהם המרחק בין הגנים
אינו מחייב נסיעה ,ניתן להוסיף גן באותו יום עבודה.
שיבוץ של גננת ב 5 -גנים יהיה במקרים חריגים בלבד ,עפ"י נימוקים ,באישור מפקחת וביידוע האגף
לחינוך מיוחד על גבי הטופס המצ"ב *.
ב .אשכול גנים יחשב כגן אחד לעניין זה.
ג .שיבוץ גננת שילוב בגנים הנמצאים בישובים מרוחקים ישפיע על מספר הגנים בהם תעבוד ביום אחד.
ד .מספר גנים שבועי לגננת במשרה מלאה ,לא יעלה על  10גנים ,וירד ככל שהיקף המשרה קטן באופן יחסי.
ה .זמן המעברים בין הגנים יבוא על חשבון שעות שהייה של הגננת.
מספר מרבי של תלמידים ביחס למשרת גננת שילוב
א .חישוב מספר התלמידים המרבי לגננת שילוב יתייחס רק לשעות הפרונטליות הכלולות במשרתה .שעות
פרטניות ושעות שהיה מחושבות בהתאם לכללי אופק חדש ואין תוספת תלמידים בגינן.
ב .גננת שילוב תיפגש עם התלמידים בהתאם לתוכניות האישיות ולצרכי התלמידים פעם עד פעמיים בשבוע.
בגנים הנמצאים בישובים מרוחקים ,תלמיד יקבל טיפול אחד בשבוע.

מספר גנים ותלמידים מרבי לגננת שילוב
היקף משרה-
ש"ש

מספר גנים
מרבי בשבוע

מספר
תלמידים
מרבי

מספר גנים
מרבי ביום
עבודה

26 – 24

10

3-4

20

23 – 20

9

3-4

18

19 – 16

8

3-4

16

15 – 12

7

3-4

12

11 – 8

6

3-4

8

רח' כנפי נשרים  ,15גבעת שאול ,ירושלים;  9546427טל'  073-3935108פקס mail: ptzibur_ka@education.gov.il | 073-3935180
ﺷﺎﺭﻉ ﻛﻨﻔﻲ ﻧﺸﺮﻳﻢ  ,15ﺟڨﻌﺎﺕ ﺷﺎﺅﻭﻝ ,ﺍﻭﺭﺷﻠﻴﻢ-ﺍﻟﻘﺪﺱ 9546427 ,ﻫﺎﺗﻒ  073-3935108ﻓﺎﻛﺲ www.edu.gov.il | 073-3935180
מסמך זה עלול להכיל מידע המוגן לפי חוק הגנת הפרטיות – מוסרו שלא כדין עובר עבירה

מדינת ישראל
משרד החינוך
אגף בכיר כוח-אדם בהוראה

המינהל הפדגוגי
אגף א' חינוך מיוחד

מטפלים ממקצועות הבריאות – )מרפא בעיסוק ,פיזיותרפיסט ,קלינאי תקשורת( ומטפלים באמצעות
אומנויות

עקרונות לשיבוץ מטפלים
פיצול עבודת המטפל בין מוסדות חינוך

א .פיצול עבודת מטפל בין מוסדות מוגדרת כשהמעבר בין המוסדות מחייב הליכה של כמה דקות או נסיעה.
ב .עבודה עם מספר תלמידים באותו גן  /אשכול גנים  /בית ספר  /מרכז טיפולי – תחשב כמוסד חינוכי אחד
לעניין זה.
ג .משרה של מטפל תפוצל לכל היותר בין חמישה מוסדות חינוך בשבוע ,בהעדפה ,וככל שניתן ,שבכל יום יעבוד
המטפל במסגרת חינוכית אחת בלבד.
ד .במקרים בהם המטפל נדרש לתת מענה לתלמידים בשילוב אישי ,משרת המטפל תוכל להתפצל עד שבעה
מוסדות חינוך בשבוע.

המספר המרבי של תלמידים מטופלים ביחס למשרת מטפל
א .חישוב מספר מטופלים מרבי למטפל יתייחס רק לשעות הפרונטליות במשרת המטפל .שעות פרטניות ושעות
שהיה מחושבות בהתאם לכללי אופק חדש ואין תוספת תלמידים מטופלים בגינן.
ב .מספר מטופלים מרבי למטפל העובד במוסד אחד או שניים ,יחושב לפי מפתח של  1.4מטופלים לשעת טיפול.
מספר מטופלים זה ירד ככל שמשרת המטפל תפוצל בין מספר גדול יותר של מוסדות חינוך ויגיע עד מטופל
אחד לשעת עבודה ,כאשר משרת המטפל מפוצלת בין 6- 7 -מוסדות ,כפי שמצוין בטבלה מס' .1
ג .בטבלה מס'  2מובאות דוגמאות של מספר מטופלים מרבי למטפל ,בהתאם להיקף שעות עבודתו ומס'
המוסדות בהם משרתו מפוצלת.
ד .יישום מודל ההתערבות "כיתה/גן כקבוצה" לא ייעלה על שלוש כיתות/גנים למשרה מלאה ,ויחושב לפי שעה
עד שעתיים לעבודה בכתה/גן )בתיאום של מומחה התחום והמטפל( .מספר התלמידים המשתתפים במודל
ההתערבות "כיתה/גן כקבוצה" לא יספרו במניין המטופלים המירבי למטפל ,בהתאם לטבלה להלן .מס'
שעות העבודה הפרונטאליות של המטפל לשם קביעת מספר המטופלים המרבי ,לא יביא בחשבון את שעות
עבודתו במסגרת מודל ההתערבות "כיתה/גן כקבוצה".
ה .יש להשתמש בטבלה מס'  2לאחר הפחתת שעות כיתה/גן כקבוצה מהיקף שעות העבודה של המטפל .דוגמה
לאופן החישוב מופיעה מתחת לטבלה מס' .2
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טבלה מס'  :1מפתח מספר מטופלים מרבי למטפל לשעה ,ביחס לפיצול משרתו
מספר המסגרות בהן
עובד המטפל

מפתח לחישוב מספר
תלמידים מרבי לשעה

1-2

1.4

3-4

1.2

5

1.1

) 6-7תוספת
פיצול עבור
תלמידים בסל
אישי(
1

תוצאת החישוב תעוגל -עד  0.5כלפי מטה ומ 0.5-כלפי מעלה.
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טבלה מס'  :2דוגמאות לחישוב מספר מטופלים מרבי למשרת מטפל
היקף משרה ש"ש
26
20
16
13
8
26
20
16
13
8
26
20
16
13
8

מספר מוסדות
חינוך
עד 2
עד 2
עד 2
עד 2
עד 2
 3עד 4
 3עד 4
 3עד 4
 3עד 4
 3עד 4
5
5
5
5
5

מס' תלמידים מרבי
36
28
22
18
11
31
24
19
16
10
26
20
16
13
8

לצורך חישוב מספר התלמידים המטופלים למטפל העובד במודל כיתה /גן כקבוצה ,יש להפחית מהיקף שעות
העבודה של המטפל את מספר השעות שהמטפל עובד עם התלמידים במודל זה ,ואז לכפול את המקדם )בטבלה
מס (1 .במספר השעות שנותר במשרתו.
לדוגמה :מטפל העובד במשרה מלאה 26 -ש"ש -מתוכן ,הוא עובד במודל כתה/גן כקבוצה -עם קבוצה אחת
למשך שעתים; בנוסף הוא מועסק ב  2-מוסדות .לצורך חישוב מספר התלמידים המרבי ,יש לקחת בחשבון רק
 24שעות ) 24 =26-2שעות(
אופן החישוב הוא 34=1.4 X24 :תלמידים
)מפתח החישוב לפי מס' מוסדות מופיע בטבלה מס(1 .
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נספח -טופס דיווח על העסקת גננת שילוב ב 5 -מוסדות ביום

אל :גב' ,שמחה הלוי ,מיילsimhaha@education.gov.i :
שלום רב,
הנדון :דיווח על העסקת גננת שילוב ב 5 -מוסדות ביום
שם המתי"א ________________________ סמל המתי"א___________________:
שם הגננת_____________________ :

ת.ז של הגננת ________________

הגנים בהם משובצת הגננת:
שם הגן

סמל מוסד של הגן

ישוב

1
2
3
4
5
הנימוקים להעסקה ב 5 -גנים ביום:
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
שם מנהל/ת מתי"א _________________

חתימת מנהל/ת מתי"א ____________

שם המפקח/ת ____________________

חתימת המפקח/ת ________________
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