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 שלום רב,

 הזכאיות לשירותי הזנההחינוך המיוחד במסגרות הזנה יישום מערך ההנדון: 
 שנת הלימודים תשע"הב

 
 בקרב הבריאות קידום מגמת את מובילים הבריאות ומשרד החינוך משרד

 לב תשומת נדרשת, זו מגמה במסגרת. במערכת החינוךאוכלוסיית התלמידים 
 ,לתכנון מקצועי של התפריט היומיעבור התלמידים , מזונותה של לבחירה מיוחדת

תוך שיפור איכות המזון בהתאם לצרכי התלמידים ועמידתו בכללי הגיוון, מינון 
 .והאיזון הנדרשים

, בתוקף חוק החינוך המיוחד, המפעילות יום לימודים ארוך מסגרות חינוך מיוחד 
ההזנה לשיפור  ופועלות את מירב הצריכה היומית המומלצת לתלמידיהם מספקות

 מתוך דאגה לשמירה מרבית על בריאותם. חייהם, איכות ו
 

 ודיעמזון ייתכשירי והוספת מאפשרת שיפור התפריט ואיכותו הגדלת התעריף 
הזדמנות לשיפור ההזנה מהוה והוא , להזנה אינטראלית (פורמולות) (תמ"י)

 לתלמידינו וקידום בריאותם.
 

תקציב הפעלת מערך התזונה בחינוך המיוחד עודכן והותאם ולצרכיהם התזונתיים 
 .2014ינואר החל מהתלמידים הייחודיים של 

 

 :להלן עקרונות מנחים לתקצוב ההזנה .א
 

בכך מתאפשר מענה לתלמידים עם צרכים  -התעריף מותאם ואינו אחיד •
טווח מתחשב בתזונתיים מיוחדים ומשתנים כגון צליאק, סוכרת וכו', התעריף 

), שדורש הרכב תזונתי 3-21הרחב של תלמידי החינוך המיוחד (  הגילאים
 מותאם גיל.



במסגרות  הארוחות המוגשות במהלך יום הלימודים מירבמיועד להתעריף  •
  .ת פעילות המסגרתו, בהתאם לשעהזנה הזכאיות לשירותי

בפועל מלמד ומגזר (על פי מספר הימים בו זכאי ביחס לכל מוסד  התקצוב הינו •
 כל מגזר).

מסגרות לארוחות למסגרות חינוך המשולבות בבתי חולים,  התקצוב אינו כולל •
 .בפנימיותמסגרות לו הצמודות למוסדות בריאות

ולא בתקופות "הארכת שנת  םעצמההזנה תתוקצב רק עבור ימי הלימוד  •
 .2009 בספטמבר 01, ט"התשס באלול ב"י, 1/תשע ל''מנכ חוזר הלימודים", לפי

דרגת הכיתה ומספר התלמידים שוב ההזנה הינו על פי סוג לקות הכיתה, חי •
 .בנתוני המצבת כפי שמופיעיםבה, 

התשלומים עבור שירותי ההזנה יועברו באמצעות מערכת התשלומים  •
 . לרשות/בעלות המאוחדת של המשרד

 להזנה בהתאם לאורך יום הלימודים: הזכאיות הכיתות להלן סוגי  .1
 

 15:30,  14:30בשעה לימודים יום סיום 
  -שעת סיום סוג הכיתה

 גנים בחנ"מ
 -סיום שעת

 מ"חנ בכיתות
 ס"בתי

 רגילים

 –שעת סיום 
 מיוחד חינוך ס"בבתי

מוגבלות שכלית  -16**
 הקל התפתחותית

------  14.30 14.30 

ונכויות פיזיות  מוחיןיתוק ש -19
 קשות

15.30 15.30 15.30 

11,12- 
 בעייתיים-עיוורים/לקויי ראייה רב

 בעייתיים-חירשים/כבדי שמיעה רב

14.30 ------  14.30 

 מוגבלות שכלית -15,26,24
 התפתחותית בינונית ועמוקה

14.30 14.30 14.30 

  
 16.45,  16.00סיום יום לימודים לאחר השעה   .2

 -שעת סיום סוג הכיתה 
 בחנ"מ גנים

 בתי"ס רגיליםוכיתות חנ"מ  

 16.45 16.45 אוטיסטים-21
 16.00 16.00 נפשיים -28
 

מוגבלות שנת הלימודים תשע"ד הוארך יום הלימודים לתלמידים עם  החל מ**
. אוכלוסייה זו בלבדלחינוך מיוחד  בכיתות בבתי הספר הקל שכלית התפתחותית

 .בתקציב הנכלל
 



 

מזון  תכשיריכולל הזנה אנטרלית ( להלן טבלת תעריפי ההזנה .ב
 ):תמ"י -ייעודי

 
 יום לימודים קצר:

 I II III IV קבוצת גיל
 13-21 9-13    6-8 3-5 )שנים( גילאים
 ואילך -ח ז-ד ג-א גן כיתות

 לתלמיד ממוצעת הזנה עלות כ"סה
 מ"מע כולל –  קצר לימודים ביום

13.38₪ 15.02 ₪ 17.90 ₪ 18.85 

 
 יום לימודים ארוך:

 I II III קבוצת גיל
 21 - 13    8 - 6 5 - 3 )שנים( גילאים
 ואילך -ד ג-א גן כיתות

 ממוצעת לתלמיד הזנה עלות כ"סה
 ארוך לימודים ביום

 מ"מע כולל –

16.69 ₪ 18.74 ₪ 22.53 ₪  

    
עלות הזנה ליום לתלמיד הנזקק 

כולל  –(תמ"י) ייעודי מזון תכשירל
 מע"מ

 
33.57 ₪ 

 

 :צינור הזנה)בעזרת אנטרלית (ה תקצוב ההזנה .ג

ייעודי מזון  תכשיריבמסגרות החינוך המיוחד לומדים תלמידים הזקוקים להזנה של 
יאטנית ד/רופא(פורמולות) המותאמות לכל תלמיד באופן אישי ובאישור תמ"י  –

 . קלינית
 

 . החינוך במערכת חדשה זו הזנה אספקת
 

 החינוך מסגרות מנהלי, המיוחד החינוך מפקחי על מיטבי באופן הפעלתה לשם
 ההזנה יישום את שיבטיחו ובקרה מעקב,  התנהלות דרכי לגבש הבעלות ואנשי

 ובסטנדרטיםקלינית  /דיאטניתהאנטרלית, באישור הורים, בהלימה להוראות הרופא
 .המתבקשים והתברואתיים הבריאותיים

מפורט במסמך ההנחיות תמ"י, להזנה מלאה (באמצעות צינור הזנה), מתן נוהל 
 ליישום ההזנה בשנת הלימודים תשע"ה.

 ליום. ₪ 33.57לשנת הלימודים תשע"ה יעמוד תעריף ההזנה  האנטרלית על סך של 
בעלות על המסגרת לתעריף ההזנה עבור כל תלמיד יועבר על ידי משרד החינוך 

 התלמיד. בה לומד החינוכית 



 
מפקחי החינוך המיוחד, מנהלי המסגרות הבעלויות, על הרשויות המקומיות, 

אורח  לתלמידינווהצוותים החינוכיים לדאוג ולבקר את נושא התזונה כך שיתאפשר 
 חיים בריא.

 
, הערכה , תכנון ליישום מערך ההזנה הכולל מידע והצעות לארגון מצ"ב הנחיות

 במסגרות החינוך המיוחד. התזונהובקרת 
 

זכיין פרימיום (-בחברת פמי יצחקי דורית, דיאטנית ראשית ברצוננו להודות לגב'
על הייעוץ המקצועי  )תשע"ה-תי רפואה למסגרות החינוך המיוחדמתן שירו

 .ההזנה בחינוך המיוחדוהשותפות בשיפור נושא 
 

  
 
 
  

 בברכה
 

 נירית גולוב                      רחלי אברמזון
 לחינוך מיוחדא' מפקחת ארצית                 מנהלת אגף                        
 האגף לחינוך מיוחד                      

 
 
 
 
 
 
 

 העתק: 
 גב' מיכל כהן, המנהלת הכללית         
 מר משה שגיא, סמנכ"ל ומנהל מינהל כלכלה ותקציבים         
 מר דודי מזרחי, מנהל אגף תקציבים, מינהל כלכלה ותקציבים         
 עו"ד אילן שי, לישכה המשפטית משרד החינוך         
 , מרכז השלטון המקומימר אבי קמינסקי , יו"ר איגוד מנהלי מחלקות החינוך         
 ' מיכל מנקס, ראש מינהל חינוך וחברה, מרכז השלטון המקומיגב         
 גב' ריקי לוין, מנהלת האגף לפניות ותלונות הציבור וקו פתוח לתלמידים         
 "פרימיום פמיחב' "גב' דורית יצחקי, דיאטנית ראשית מסגרות החנ"מ,          
 גב' חיה הראל, ממונה על יישום חוק החינוך המיוחד         


	המינהל הפדגוגי

