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תודות

ובראשונה ובראש התוכנית, ביצוע את שאפשרו האנשים לכל להודות לנו היא נעימה חובה
הכנת מתאפשרת היתה לא ובלעדיהם ומזמנם ממרצם שתרמו המומחים ועדות חברי לכל

לגיבושו. ותרמו הפרויקט את שליוו ההיגוי ועדת לחברי גם תודה זו. תכנית

יוזמי בין שהיה מיכאל, ולעזרא העבודה דרך בהבניית רבות שעזרה כהן לאביבה מודים אנו
והיו הדרך כל לאורך אותנו שליוו שקד וללאה אלוןרשף לאסתר מיוחדת תודה הפרויקט.

עת. בכל לעזור פנויות

על לענות כדי מזמנם שהשקיעו המיוחד בחינוך והגנים הספר בתי למנהלי מודים אנו
אלינו. ולהחזירו המצאי סקר שאלון

ותקציבים כלכלה למינהל מנהל סגן שגיא למשה החינוך, במשרד החשב סגן מרוז, למוטי
בסוגיות שייעצו וכלכלה למשק מהחברה ברלב ולמוטי החינוך במשרד התקציבים באגף

התוכנית. הכנת בעת שעלו הכלכליות

ולחווה חרמצקי לזויה מן לסנדרה יבנין, לדורית נאמן, לנירה וייזל, לארזה ויין, לג'ודי
ויצירה. בהבעה לטיפולים והציוד הפרהרפואי הציוד רשימות בהכנת שייעצו סקלס

ובסיוע: בייעוץ הוועדות, בארגון קשות שעמלו המכון צוות לחברי מיוחדת תודה ולסיום,
ההיגוי, וועדת המומחים ועדות וארגון תאום על מייזליש ולמיכל שילה לזיוה בללי, לנטלי
הרבה העזרה על וויט ולשירה הנתונים בעיבוד הסיוע על יואל ולביאנקה לוי לג'וסלין

הדוח. בכתיבת
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עבודה ושיטות מבוא



3 מבוא

מבוא א.

רקע .1
ונוער ילדים כלפי המדינה של אחריותה את בחקיקה לראשונה מסדיר המיוחד החינוך חוק
המיוחד, לחינוך הזכאות לקביעת המידה אמות את מפרט החוק מיוחד. לחינוך הזכאים
החינוך במסגרות הילדים זכאים להם השירותים ואת הזכאות קביעת תהליכי את
כאשר מתבצעת המיוחד לחינוך הילד של שהשמתו העיקרון על מבוסס החוק המיוחד.
נעשית ההפנייה גילו. בני לילדים הניתן הרגיל מהחינוך תועלת להפיק יוכל לא כי ברור,
כיתה דרך רגילה, בכיתה משילוב החל מגבילה", הפחות "הסביבה של לעיקרון בהתאם

מיוחדת. למסגרת ועד רגיל ספר בבית מיוחדת

הם: בחוק המופיעים המרכזיים החידושים
.21 גיל ועד 3 מגיל המיוחד החינוך לשירותי הזכאים גיל של והארכה הקדמה ■

מיוחד. לחינוך במסגרות הלימודים שנת ושל הלימודים יום של הארכה ■

הרכבן. וקביעת ערר ועדות ושל השמה ועדות של סמכויותיהן הגדרת ■

תקשורת, וקלינאות בעיסוק ריפוי פיזיותרפיה, כגון: פרהרפואיים טיפולים מתן ■

החוק מתוקף מסייעים עזרים הכוללים נילוויס ושירותים באומנויות טיפולים
החינוך. במסגרות

המיוחד. החינוך במסגרות תלמיד לכל אישית לימודים תכנית קביעת ■

הרשויות החינוך, משרד באמצעות ישראל, ממשלת נערכת היום ועד החוק שנחקק מאז
החוק להפעלת זו, באוכלוסיה הטיפול על המופקדים נוספים ואירגונים המקומיות
החוק, ליישום אב תכנית החינוך משרד ידי על גובשה כך, לצורך המלא. וליישומו
והיקף ליקוי סוג לפי הטיפול שעות מספר הנדרשים, הטיפולים סוגי מפורטים שבמסגרתה

הדרוש. אדם כוח

מעבר הציוד. תחום הוא החוק יישום לצורך מיוחדת היערכות המחייבים התחומים אחד
נוספים בשירותים מזכה החוק הלימודים, תכנית את לקיים מנת על הדרוש לציוד
וריפוי תקשורת קלינאות פיזיותרפיה, כגון: מתאים, ציוד של בקיומו כרוכה שאספקתם
משפיעים בפרט, המסייעים והעזרים בכלל, הציוד מוגבלויות, עם ולנוער לילדים בעיסוק.
יכולתם ועל חייהם איכות על להם, הניתנים והטיפולים השירותים של ואופיים סוגם על

מגבילה. הפחות בסביבה החינוכית, במערכת להשתלב
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והערכת סטנדרטים העדר הוא המיוחד החינוך חוק ביישום המרכזיים המכשולים אחד
ברוקדייל לג'וינטמכון פנה החינוך משרד החוק. ליישום הדרוש הציוד בתחום עלויות
ניהל המכון כך לצורך החוק. ליישום הדרוש הציוד מהו קביעה של תהליך להוביל בבקשה
מומחים ועדות ידי על למערכת הנדרש הציוד של והיקפו סוגו קביעת של מובנה תהליך
לצורך הדרוש, הציוד לגבי וההמלצות העבודה תהליכי מפורטים זה בדוח רבמקצועיות.

החוק. יישום

את המסדיר מיוחד, חינוך חוק קייס ואנגליה הולנד ארה"ב, כגון בעולם, רבות במדינות
אלה תלמידים של לשילובם קדימות מתן תוך הנזקקות, לאוכלוסיות הניתנים השירותים
לעזרים התייחסות ישנה אלה מחוקים בחלק מגבילה. הפחות בסביבה או הרגיל בחינוך
לחינוך המיועדות מהקרנות, חלק להקצות השונות המדינות מחוייבות בארה"ב, מסייעים.
מיושמת זו טכנולוגיה הילד. זכאי להם מהשירותים כחלק מסייעת, לטכנולוגיית המיוחד,
למתגים, חיבור באמצעות בסביבה שליטה למחשב, גישה רושבה, הבאים: בתחומים
טיפול והשמיעה, הראייה בחושי שימוש הבינאישית, התקשורת יכולת הגברת ניידות,
הציוד של הכללתו את מחייב בארה"ב החוק והנאה. משחק יצירה, התעמלות, אישי,
בתלמיד לתמיכה חיונית היא בו מקרה בכל (IEP) האישית הלימודים בתכנית לילד הנדרש
המסייעים, העזרים מגבילה. הפחות בסביבה בלימודיו, סבירה התקדמות בהשגת
ומדידה. מפורטת למטרה קשורים להיות צריכים האישית, הלימודים בתכנית המופיעים
הנדרשת ההיערכות של שונים להיבטים גס מתיחסים האמריקאי לחוק הסבר דברי
הציוד עדכון את לאפשר הנדרש, הציוד את לתלמידים לספק מנת על החינוך ממערכות
מחייב החוק מסויימות במדינות תקינותו. את ולהבטיח הטכנולוגיה לחידושי בהתאם
והקצאת וחידושו הציוד לאחזקת כספים הקצאת הציוד, על פיקוח מערכת הקמת
resna 1992,) לציוד הקשורים שונים בנושאים ועדכונו הצוות להכשרת תקציבים

(NICHCY 1991,NICHCY 1989,NICHCY 1994, DFE 1994

של מפורט מיתווה כוללים אינם בעולם ממדינות לנו המוכרים החוקים זאת, עם יחד
בהתבסס בציוד, לצורך הסטנדרטים לתרגום דרכים או הנדרש הציוד להיקף סטנדרטים
הנדרש הציוד לגבי החלטות החינוך. מערכות של הארגוני והמבנה האוכלוסיה היקף על

ילד. לכל פרטני באופן הצרכים את שבודקות ועדות ידי על נקבעות

הציוד של והיקפו סוגו של הערכה מחייבת הצטיידות מבחינת החוק ליישום היערכות
ממאפייני הנגזרים המיוחדים, לצרכים מענה ולמתן הלימוד מסגרות להפעלת הנדרש
מושפע הנדרש הציוד של והיקפו סוגו החוק. פי על הניתנים ומהשירותים האוכלוסייה
והטיפול הלימוד שעות מספר האדם, כוח היקף האוכלוסייה, גודל גורמים: ממספר

אלה. שירותים ניתנים בהם וממבנים השונות לאוכלוסיות המסופקות
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היעד אוכלוסיית .2
לחינוך זכאותם את קבעה ההשמה שוועדת ילדים של לצרכים מתיחסות הציוד רשימות
ספר בבתי מיוחדות בכיתות המיוחד, החינוך של ספר בבתי לומדים אלה ילדים מיוחד.
של לצרכים מתייחסת התכנית אלה לילדים בנוסף מיוחד. לחינוך ילדים ובגני רגילים
רגילות ובכיתות רגילים בגנים הלומדים ראיה ולקויי ועוורים שמיעה וכבדי חרשים ילדים

מיוחד. חינוך חוק מתוקף אינה שזכאותם

ההמלצות: נקבעו לגביהם הציוד סוגי .3
מנת על מוגבלויות עם לילד הדרוש ציוד  (assistive devices) מסייעים עזרים ■

כאמצעי המשמש נייד מחשב קולי, פלט מכשיר לדוגמה: החינוכית, במסגרת להשתלב
לעיוורים. הקלטה ומכשיר בלעדי כתיבה

תכניות את לקיים מנת על לגן או הספר לבית , לכיתה הדרוש ציוד לימודי ציוד ■

לעיוורים. מובלטות מפות לדוגמה: הלימודים,
רפואיים פרה טיפולים לספק מנת על חינוכית למסגרת הדרוש ציוד רפואי פרה ציוד ■

באומנויות. וטיפולים
יום להפעלת ציוד סיעודי, אישי טיפול לצורך חינוכית למסגרת הדרוש ציוד אחר ציוד ■

בחופשות. ולהפעלה ארוך חינוך

במתן משמעותי שהוא למרות זו, תכנית במסגרת מענה קיבל לא עבודה לחיי ההכנה תחום
לתכניות האגף מטעם ועדה יושבת אלה בימים מוגבלויות. עם לאוכלוסייה חינוך שירותי
עם לנוער עבודה לחיי הכשרה תכנית לבנות במטרה מיוחד לחינוך האגף ומטעם לימודים

אחרות. לאוכלוסיות גם תורחב התכנית בינוני. פיגור

ליישום הדרוש לציוד ההמלצות לקביעת השיטה ב.
החוק

של השקעה דורשים החוק, פי על הנדרשת ההצטיידות וביצוע המיוחד החינוך חוק יישום
המשאבים שהשקעת לכך רבה חשיבות ישנה המיוחד. החינוך במערכות רבים משאבים
סוג החוק. ביישום המעורבים המדיניות קובעי של והסכמה הכרה מתוך תיעשה אלה
לספק המערכת של ביכולתה שיהיה השירות איכות על להשפיע יכולים והיקפו הציוד
שהן כך הרשימות בהכנת רבה לב תשומת הוקדשה לכן, המיוחד. בחינוך לתלמידים
לדרכי היומיומיים, לצרכים ותתאמנה המקובלות, המקצועיות המידה אמות את תשקפנה

האלפיים. שנות של המשתנה ולמציאות המיוחד החינוך במערכת הנהוגות ההתערבות
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הציוד: רשימות של להכנתן המנחים העקרונות .1
הבאים: העקרונות פי על נעשה ההמלצות גיבוש

אלה מומחים בתחומם: ובעולם בארץ שם בעלי מומחים ידי על נקבע הנדרש הציוד ■

ובחידושים בשטח במציאות ומעורבים יומיומי, באופן היעד אוכלוסיות עם עובדים
ליצור היא המומחים עם העבודה של מטרתה זה. בתחום לבקרים חדשות הנעשים
לחישוב הבסיס את מהוות אלו המלצות במערכת. קונצנזוס שתיצורנה מקצועיות המלצות
מבחינה השונות המסגרות את לשמש ויכולות החוק, יישום לצורך הדרושה העלות

ליקויים. סוגי פי על רבמקצועיות מומחים ועדות שבע כונסו הכנתם לשם מקצועית.

שיטה לבחירת הסיבה המומחים: בין הסכמה בסיס על נקבעו הדרוש לציוד ההמלצות ■

המומחים של מחויבות וליצור רחבה הסכמה בעלות להחלטות להגיע הרצון היא זו
אלה. להמלצות

הצטיידות: רמות לשלוש ביחס נקבעו הדרוש לציוד ההמלצות ■

לא בלעדיו אשר הציוד של היקפו ואת סוגו את כוללת זו רמה הכרחית. מינימלית רמה
את לספק המערכת תוכל לא ובלעדיו החינוכית, במסגרת להשתלב התלמיד יוכל
מהצורך נבעה מינימלית ברמה הבחירה מיוחד. חינוך חוק ליישום הנדרשים השירותים
המוגבלים ולמשאביה מדובר בו הציוד של הרבה לעלות מודעות תוך השירותים את לספק

המערכת. של
המוגבלויות, עם הילד של יכולתו בקידום וחשוב מרכזי תפקיד הממלא ציוד רצהיה. רמה

החוק. יישום לצורך הכרח מהווה אינו אך
של יכולתו לקידום משמעותי באופן לתרום היכולים ציוד פריטי כוללת ■. אופטימלית רמה

חלופיים. עזרים באמצעות היעדרם על לפצות ניתן אך מוגבלות עם התלמיד

לקרנות לפנייה בסיס להוות יכולים והאופטימלית הרצוייה ברמה להצטיידות ההמלצות
להמשך בסיס גם כמו אלה, לאוכלוסיות שירותים המספקים וולונטריים, ולארגונים

במערכת. הפיתוח

קבלת של מובנה תהליך פותח מובנה: תהליך באמצעות נקבעו הדרוש לציוד ההמלצות ■

בעבודתם. ואחידות שיטתיות להבטיח מנת על בוועדות החלטות

המומחים ועדות של ההחלטות מידע: בסיס על נקבעו הדרוש לציוד ההמלצות ■

את בחשבון יקחו שהמומחים להבטיח היא המידע מטרת להם. שסופק מידע על התבססו
והן הציוד היקף מבחינת הן בכללותה המיוחד החינוך מערכת על ההחלטות של ההשלכות
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ממשרד התקבל .■ המיוחד החינוך במערכת האוכלוסיה היקף על מידע עלותו. מבחינת
ידי על שבוצע מחירים מסקר התקבל הציוד: פריטי עלות על מידע לתשנ"ו. נכון החינוך

המכון. צוות
ידי על שגובשה מיוחד חינוך חוק ליישום אב מתוכנית לקוח . השירותים סוג על מידע

החינוך. משרד
ובתי גנים לתכנון המדריך מהצעת לקוח ■. ליקוי סוג לכל הטיפול חדרי וכמות גודל מידעעל

.(1996 ורווחה חינוך מבני לפיתוח (המכון מיוחד לחינוך ספר

המומחים בוועדות העגודה תהליך .2
הוועדות הרכב בחירת 2.1

פני על מקצועי רב הרכב להעדיף הוחלט ליקויים. סוגי לפי מקצועיות רב ועדות הורכבו
ועדה פיזיותרפיסטים, של ועדה בעיסוק, מרפאים של ועדה כגון: מקצועות פי על ועדות
מקצועיות רב ועדות ראשית, סיבות: ממספר נבעה זו החלטה וכדו'. חינוך אנשי של
של כוללנית ראייה לבין השונים מהמקצועות אחד בכל הגישות בין איזון ליצור מאפשרות
והדרכים העבודה דרכי עם אחד בקנה עולה מקצועי רב הרכב שנית, וצורכיהם. הילדים
. (Frazer, Pilpel <cf Kosecoff 1994, Coulter, המיוחד החינוך במסגרות החלטות לקבלת
בעבודה המורגלים מקצוע באנשי בחירה על דגש הושם בוועדות Adams, Shekell 1995)

ועדה. בכל מקצועי בין איזון ועל רבמקצועיים בצוותים

בהתאם נעשתה הליקויים הגדרת ליקויים. סוגי לפי רבמקצועיות ועדות שבע הורכבו
לזו זו הדומות אוכלוסיות מספר יחד קובצו לעתים החינוך. במשרד המקובל לסיווג

הן: הוועדות שלהן. ההצטיידות צורכי מבחינת
ראייה. ולקויי עיוורים ■

שמיעה. וכבדי חרשים ■

פיזיות. ונכויות מוחין שיתוק ■

נפש. וחולי אוטיסטים ■

סיעודי. מצב / קשה פיגור בינוני, פיגור ■

התפתחות. ומעוכבי שפה מעוכבי התנהגות, הפרעות למידה, ליקויי קל, פיגור ■

רגילים. חולים בבתי המאושפזים חולים ■

מומחיות בעל ספר) בית מנהל או ארצי (מפקח החינוך משרד נציג עמד ועדה כל בראש
רופאים, חינוך, אנשי השתתפו: ועדה בכל כן, כמו הוועדה. עסקה בו הליקוי בסוג
במידת באומנויות. מטפלים רפואיים, פרה מטפלים מהאקדמיה, נציגים פסיכולוגים,
הוועדות בכל מוגבלות. בעלי לילדים הורים או מוגבלויות עם אנשים גם שותפו האפשר
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שונה, מסגרת או ארגון ייצג מומחה שכל ניסיון נעשה ברוקדייל. ממכון נציגים השתתפו
ומייצגת רחבה תמונה לקבל מנת על וזאת שונים, גאוגרפיים מאזורים ייבחרו והנציגים
המייצגים מומחים לוועדות צורפו כן, כמו בארץ. אלה בתחומים הנעשה של האפשר ככל
החינוך, משרד אנשי ידי על נעשתה המומחים של בחירתם שונות. טיפוליות וגישות שיטות
במקרים ההיגוי. ועדת ידי על ואושרה מהאקדמיה ומומחים ברוקדייל מכון צוות
בתחומים מומחים של משלימות ועדות תת כונסו הוועדה, של המלצות בעקבות מיוחדים,

ספציפיים.
חמישה בין השתתפו ועדה בכל יעילה. עבודה לאפשר מנת על הוגבל המשתתפים מספר

מומחים. לעשרים עשר

הוועדות של העבודה תהליך הבניית 2.2
הוקדשה יעילה, עבודה ולאפשר הוועדות, בעבודת ואחידות שיטתיות להבטיח מנת על

החלטות. לקבלת הדרך של להבנייתה רבה מחשבה
נועדה: ההחלטות קבלת דרך הבניית

ביניהן. אחידות וליצור הוועדות לעבודת משותף בסיס ליצור .
המלצות לגבש פרטנית, מקצועית בחשיבה המורגלים למומחים שיאפשרו תנאים ליצור .

ולאומיים. מערכתיים שיקולים מתוך
המומחים. של זמנם את ביותר היעילה בצורה לנצל ■

הדינמיקה שעות. כשש נמשכה פגישה כל פעמים, שלש נפגשה המומחים מוועדות אחת כל
אחת בכל זהה בצורה ומנוהל מובנה היותו למרות והתהליך שונה, היתה ועדה בכל שנוצרה

השונות. באוכלוסיות שעלו לצרכים הותאם מהוועדות,

הקיימים הציוד סוגי את הכילה זו רשימה מקיפה. ציוד רשימת קיבלו ועדה בכל המומחים
במספר ביקורים נערכו זו רשימה של הכנתה לשם הרלוונטית. בספרות והמופיעים בשטח
של הצרכים את מקרוב לבחון מנת על הארץ, ברחבי המיוחד החינוך של ספר בתי של רב
עזרים זה: ציוד משמש להם הצרכים פי על מוינה זו רשימה הצטיידות. מבחינת המערכת
להוסיף הרשימה על לעבור התבקשו המומחים וטיפול. יומיום לחיי הכנה לימוד, מסייעים,
בהם. לדון צורך שאין המשתתפים, כל על שהוסכם פריטים ולגרוע בה, שחסרים פריטים
של בעלות ליצירת כהכרחי זה שלב נתפס הרשימות, עדכון של הקונקרטית לחשיבות מעבר

. (Doirus 1993, Godschalk 1992) התהליך על המומחים

באמצעות מהמכון כלכלן ידי על שחושב מהפריטים, אחד כל של המחיר את כללה הרשימה
הסובלים הילדים מספר על מידע למומחים ניתן כן, כמו מספקים. שנתקבלו מחיר הצעות
מתן כאמור, החינוך. ממשרד התקבל זה מידע גילאים. פי על הליקויים מסוגי אחד מכל
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את במציאות לעגן נועד הדרוש הציוד של הרשימות קביעת של בשלב למומחים המידע
מהימנותן. את ולהגביר המתקבלות ההחלטות

שלש פי על פריט מכל הדרושה הכמות את לקבוע התבקשו המומחים לעיל, שנאמר כפי
בכתב עבד מומחה .כל אופטימלית ורמה רצויה רמה הכרחית, מינימלית :רמה רמות
חשוב, הוא אינדיוידואלית החלטה לקבל נדרש מהחברים אחד כל פיו על העיקרון ובנפרד.
Schmid, Dodd 8l Tropman,) הדיון, על דומיננטי גורם של השתלטות למנוע מנת על
כדי הנדרש הרב הזמן הוא מומחים בין הסכמה של בשיטה שימוש של הבעיות אחת .(1987

הועלו האינדיוידואלי, הדירוג הראשון, השלב תוצאות סיכום לאחר לכן, להסכמה. להגיע"
להסכמה להגיע מנת על המומחים בין רבה שונות נמצאה בהם פריטים, אותם רק לדיון

ביניהם.

לקבוע: התבקשו המומחים
אחת בכל הציוד מפריטי אחד לכל יזדקקו מהילדים אחוז איזה מסייעים בעזרים .

הצורך. מרמות
הצורך. מרמות אחת בכל לכיתה שיידרשו הפריטים מספר לימודי בציוד ■

מלאה. בתפוסה לחדר הדרוש הפריטים מספר רפואי פרה בציוד ■

הצורך. מרמות אחת בכל למסגרת הדרוש הפריטים מספר אחר בציוד .

ולבדוק הכינו אותן הרשימות על שנית לעבור המומחים התבקשו זה שלב ביצוע לאחר
בנפרד כמויות נקבעו לכך בנוסף זמנית. בו ילדים מספר לשמש היכולים פריטים ישנם האם
פריטים ישנם האם לבחון מנת על למסגרת, אחד מחדר יותר יש בהם בטיפולים שני לחדר

לחדר. מחדר אותם לנייד שניתן

דוגמה המומחים. עצת פי על שונה שיטה וננקטה שתוכנן, התהליך שונה מהוועדות בחלק
להבחין הצורך עלה בה פיזיות, ונכויות מוחין לשיתוק המומחים בוועדת לראות ניתן לכך
המשתתפים, עם משותפת לחשיבה יוחדה הראשונה הפגישה מוגבלות. של שונות רמות בין
הסובלים הילדים לאוכלוסיית מוגבלות, של שונות קטגוריות לבנות כדאי לדעתם, כיצד,

מוחין. משיתוק

הוועדות בי/ אחידות יצירת 2.3
שנכתב כפי ביניהן. אחידות ליצור כיצד השאלה עלתה שונות ועדות שבע שכונסו מכיוון
מהידע רק מושפעות אינן המומחים ידי על המתקבלות ההחלטות הספרות בסקירת
Fraser et al,) עולמם ומתפיסת מניסיונם התרבותי, מרקעם גם אלא שברשותם המקצועי
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עלול והדבר הוועדות, בין שונה באופן יפורש בציוד הכרחי שצורך החשש עלה .(1994
היה ניתן לא מסוימים. ליקויים בעלות אוכלוסיות ולקפח התהליך מהימנות על להעיב
אותה לצמצם הצלחנו אך ועדה, בכל המתקבלות ההחלטות בין שונות לחלוטין למנוע

שננקטו: פעולות מספר באמצעות
המובנה. התהליך על שמירה ■

הוועדות. בכל המארגן הגוף מטעם נציג אותו של נוכחות ■

הועלו העבודה, שיטת הודגמה בה המומחים ועדות של הראש יושבי בין פגישה כינוס ■

פתרונות. להן והוצעו התהליך, בהמשך הצפויות הבעיות
עריכת שלהן, ההצטיידות צורכי בין דמיון שיהיה לצפות שניתן אוכלוסיות לגבי ■

אלה. לאוכלוסיות שהומלץ הפרהרפואי הציוד של הרשימות בין השוואה
ולאישור. להערות ההיגוי ועדת לחברי שהוכנו הרשימות העברת ■

הוועדות עב/דת. של התוצרים 2.4
עזרים מהתחומים: אחד בכל ציוד רשימת התקבלה המומחים, ועדות של עבודתן תום עם
שוועדות לציין יש ליקויים. סוגי פי על אחר וציוד רפואי פרה ציוד לימודי, ציוד מסייעים,
ומשאירה המלצה מהווה בדוח שמופיע הדרוש הציוד של שהרשימה הדגישו המומחים

הציוד. רכישת בהחלטות דעת לשיקול מקום המסגרות למנהלי

.. השונים הציוד סוגי ולפי ליקוי סוג לפי ערוכות הציוד רשימות

הוא מסייע עזר המבוא, בפרק שהוגדר כפי מסייעים. עזרים הוא הציוד של הראשון הסוג
כמה מצויין פריט כל לגבי במסגרת. בהכרח נשאר ואינו לתלמיד הצמוד ציוד פריט

לו. יזדקקו ליקוי אותו בעלי תלמידים 100 מתוך תלמידים

כלומר, מסייעים. עזרים שאינו הציוד כל את הכולל מוסדי, ציוד הוא הציוד של השני הסוג
המיוחד. החינוך לתלמידי מתאימים חינוך שירותי לספק מנת על לו, זקוקה שמסגרת ציוד

= סוגים לשלושה לחלק ניתן המוסדי הציוד את

במסגרת. הכיתות כל את המשרת ציוד שהוא גן), או ספר (בית למסגרת כללי ציוד
להכשרה וציוד למסגרת מחשבים ציוד למסגרת, לימודי (ציוד למסגרת לציוד ההמלצות
ולגן כיתות 10 הכולל ספר לבית הדרושים הפריטים מספר לפי נקבעו יומיומית) לפעילות

כיתות. 4 הכולל
ליקוי בעלי תלמידים לומדים בה כיתה בכל להימצא הצריך ציוד שהוא כיתתי, ציוד

מסוים.
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קביעת פיזיותרפיה). לחדר ציוד (כגון ובגנים הספר בבתי הנמצאים טיפול לחדרי ציוד
לחדר הדרושים הפריטים מספר על התבססה טיפולים לחדרי הדרוש לציוד ההמלצות
ספר ובתי גנים לתכנון בהצעה שפורטו כפי החדרים, לגודל בהתאם מצוייד, טיפולים
הציוד היקף על התבססו ההמלצות .(1996 ורווחה, חינוך למבני (המכון המיוחד בחינוך
החדר באותו זמני בו טיפול לקבל שיכולים ילדים של המקסימאלי במספר לטיפול הנדרש

טיפול). קבוצת (גודל

ייחודיים צרכים על העונים הציוד פריטי לאותם רק מתיחסות הדרוש הציוד של הרשימות
במערכת. רגילים ספר לבתי המסופק לציוד תוספת והמהווים המיוחד בחינוך ילדים של
ציוד פריטי נכללו לא כן כמו וכד'. לכיתה רגילים רהיטים לוח, בדוח נכללו לא לדוגמה,

גדולות. בכמויות דרושים או המיוחד לחינוך ייחודיים אלה פריטים אם גם מתכלה

כששיעור שונים פריטים במימון כיוס משתתפים הבריאות ומשרד והרווחה העבודה משרד
בהערת מצויין זה בדוח המופיעות הציוד ברשימות לפריט. מפריט שונה ההשתתפות

הפריט. את כיום המממן הגורם מיהו שוליים



שני פרק
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החינוך במשרד הבטיחות על mmnn J7/7J//7

על ממונה רבינוביך נח מר של לעיונם הועברו זה, בדוח המפורטים הציוד פריטי
החינוך במשרד בטיחות פרויקט מנהל רחמים הדר מר ושל החינוך במשרד הבטיחות

הערותיהם: להלן

לאוכלוסיות הקיימות הבטיחות הנחיות פי על יהיה זה בדוח המפורט בציוד השימוש 
מנכ"ל. חוזרי פי ועל מיוחדות

באומנות לטיפול וציוד מתקנים גן, ציוד כולל בלבד ישראלי תקן בעל יהיה הציוד כל 
מזכוכית ולא בלבד פרספקס מסוג יהיו המראות כל 

בלבד מדריך מבוגר בלווית יהיה טיפולים ובחדרי לדוגמה בדירה השימוש 
יפני חיתוך בסכין לשימוש איסור חל 

בטרמפולינה לשימוש איסור חל 
ההפעלה לפני מוסמך חשמלאי ידי על ייבדק החשמל וציוד החשמל מערכת 

המורשות. הגז חברות הנחיות פי על תותקן הגז מערכת 
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יסודי" ספר "בית 0פר", "בית למונחים: הגדרות
יסודי" על ספר ו"בית

במקומות יסודי. על ספר ולבית יסודי ספר לבית מתייחס ספר" "בית המונח זה, בדוח
ל: הכוונה יסודי על ספר בית לחוד או יסודי ספר בית לחוד מצויץ בהם

א'ו' כיתות ■. יסודי ספר בית
ז'יב' כיתות ■. יסודי על ביתספר

בבתי לתלמידים גם מתאימה מסייעים לעזרים המתייחסים בסעיפים הצרכים הגדרת 
רגילים. ספר בבתי מיוחדות בכיתות לתלמידים וגם מיוחדים ספר



17 התנהגותיות/ בעיות למידה, ליקו" גבולית, משכל מנת קל, פיגור
והתפתחות שפה מעוכבי רגשיות,

גבולית, משכל מנת קל, פיגור בעלי תלמידים א: חלק
ותלמידים התנהגותיות/רגשיות, בעיות למידה, ליקויי

התפתחות ומעוכבי שפה מעוכבי

מינימלית רמה  המומחים ועדת החלטות סיכום

לתלמיד אישי ציוד מסייעים עזרים

ילדים) 100 (לכל הצורן היקף 1 הפייט
יסודי. בגיל 50 כיס מחשבון

עליסודי. בגיל 100
ומעלה. ג' לכיתות 2  התנהגות הפרעות לעט) (תחליף נייד אישי מחשב
ומעלה. ג' לכיתות 54  למידה ליקויי

ומעלה. די לכיתות רגיל בבי"ס מיוחדות לכיתות 2  קל פיגור
אישי מחשב שקיבלו הילדים ממספר שליש ניידת אישית מדפסת

~ ומעלה גי לכיתות 20 טייפ
בכלמתי"א 43 ממוחשב קולי פלט

גן. בגיל 10 תקשורת לוחות
איב1. לכיתות 10

גן בגיל 10 תקשורת ללוחות מילונים
אישי מחשב שקיבלו מהילדים 50/0 אישיות מיוחדות מקלדות

כיתתי ציוד
מצויין כן אם אלא תלמידים, 10 עד 8 בת ספר, ובבית בגן אחת, לכיתה הן הכמויות כל

אחרת.

הצורן היקף 1 הפריט
אחד יסודי בעל תלמיד, לכל אחד ביסודי לחשבון1 אישית ערכה

תלמידים. שני לכל
8 אד: בכיתות ,8 = בגן חשבונית לדוגמה  כיתתיים המחשה משחקי
5 אד: בכיתות ,5 בגן:  מותאמים כתיבה מכשירי

8 ומעלה: ה' כיתות ,16 אד: בכיתות דידקטיים' משחקים
1 אד: בכיתות רכה' פינה

1 אב: בכיתות ,1 בגן: 1 קטן) (עולם בובות בית

על שונים מסוגים להיות צריכות הערכות נלווים. ספר או מחברת ולא עצמו, הציוד את רק כוללת הערכה 1

ילד. כל של השונים לצרכים מותאמות להיות מנת
במחירים. גדול הבדל יש חברתיים. משחקים ומחציתם מתודיים עזרים הם מהמשחקים מחצית 2

משחק. ובובות שטיח גדולות, כריות 4 כוללת: רכה פינה 3
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(המשך) כיתתי ציוד
1 קשב" מרכז

8 בגן: אישיים מזרונים
8 ספר: בבית מידע)' (מקורות ספרים

1 אג: בכיתות ,1 בגן: (גדול) מתכוונן נייד לוח
1 ביסודי ,1 בגן: (פרגוד) ניידות מחיצות

בודד לגן או כיתות ארבע לכל 1 סט מתאימה ועגלה וידיאו טלויזיה, של סט
1 = אג בכיתות ,1 בגן: גדולה מראה
בספריה קלטות 10 אודיו קלטות ספרית

1 אד: בכיתות תלמיד) לכל (מגירה מגירות ארון
2 יסודי: בעל | מפות) גלובוס, (כגון המחשה אמצעי

ספי לבית או לגן כללי ציוד
הצורן היקף 1 הפריט
ספר לבית 1 נלווה ציוד עם וידאו מצלמת
ספר לבית 1 הגדלה עם צילום מכונת
ספר לבית 1 הגברה מערכת

1 למינציה מכונת
ספר לבית 1 שקפים מטול
ספר לבית 1 מסך

1 רגילה סטילס מצלמת
ספר לבית 32 מתכווננים שולחנות
ספר לבית 32 מתכווננים כסאות

כיתות 4 לכל 10 של סט = ספר בבית 10 בגן תוכנות ספריית
10 וידאו קלטות ספריית
1\ פקס

לכיתה מחשבים ציוד
הצורך היקף 1 הפריט

2_ IBM תואם PC מחשב
1 אד: בכיתות לגן. 1 מגע מסך

בודד לגן או כיתות 4 לכל 1 לבן שחור מדפסת
ספר לבית 2 מקלדת מגן
ספר לבית 1 אייזיק מקלדת

ספר לבית 1 התנהגות: הפרעות עם ספר בבית הרך לגיל מקלדת
כיתות 4 לכל 1 הספר: בתי ביתר

.(5 (לפחות מאזינים, למספר חיבור המאפשר מתקן עם ,CD ו קלטות טייפ 4

ואינציקלופדיות. מילונים חי, מדריך טבע, מדריך 5
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והתפתחות שפה מעוכבי רגשיות,

A. D. L לדוגמה לדירה ציוד
הצורך היקף 1 הפריט
ספר לבית 1 קיר ארונות
ספר לבית 1 אפייה תנור
ספר לבית 2 להבות 2 כיריים
ספר לבית 1 מקרר
ספר לבית 1 כביסה מכונת
ספר לבית 1 כביסה מייבש
ספר לבית 1 ~ כביסה לתליית מתקן
ספר לבית 1 מיטה
ספר לבית 3 מצעים סט
ספר לבית 2 קו) (ללא טלפון מכשיר
ספר לבית 1 דלי"
ספר לבית 1  מגב
ספר לבית 1 מטאטא
ספר לבית 1 אבק שואב
ספר לבית 14 סכום סט
ספר לבית 14 צלחות
ספר לבית 14 כוסות
ספר לבית 3 חיתוך סכין
ספר לבית 3 חיתוך קרש

ספר לבית 43 שונים בגדלים קערות
ספר לבית 6 שונים בגדלים סינרים
ספר לבית 6 שונים בגדלים מחבתות
ספר לבית 3 שונים בגדלים תבניות
ספר לבית 1 ששת
ספר לבית 1 ~ חשמלי קומקום
ספר לבית 1 איש 14 ל וכסאות אוכל שולחן
ספר לבית 1 מגהץ
ספר לבית 1 גיהוץ קרש
ספר לבית 1 מדרגות סולם
ספר לבית 3 קרה לשתיה כדים
ספר לבית 2 מדידה וכפות כוסות סט
ספר לבית 1 ומערבל ממחה עם מזון מעבד
ספר לבית 4 | שולחן מפות

הספר. בית של שוטף לניקיון ולא ADL לחדר מיועד הניקיון ציוד 6
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תקשורת קלינאות לחדר ציוד
שני ולחדר זמנית, בו מטופלים לשני המיועד ספר, ובבית בגן מ"ר, 12 בגודל לחדר

מסגרת. באותה
שני חדר 1 ראשון חדר 1 הפריט

1 T סגור ציוד ארון
1 1 לצעצועים מגירות ארונית

ממוינים
וביסודי בגן 1 וביסודי בגן 1 תקשורת ללוחות מדבקות חוברות

~ l l Blis מדבקות
1 הסימנים שפת מילון

~ l Blis מילון
 1 ~ PCSy15>n~

רצויה ברמה 2 רצויה ברמה 2 אלקטרוניות שיניים מברשות
5 5 מגבות

~ 1 1 נפתחות כנפיים עם מראה
בגן 20 רצויה: ברמה בעליסודי 15 וביסודי, בגן 20 מסוג לדוגמה שפה, משחקי

בעליסודי 15 וביסודי, Nathan/DLM
15 וביסודי, בגן 20 בעליסודי 15 וביסודי, בגן 20 וכוי פזלים שולחן, משחקי

בעליסודי
בגן 20 רצויה: ברמה בעליסודי 15 וביסודי, בגן 20 הילד לגיל המתאימים ספרים
בעליסודי 15 וביסודי,

1 1 עליו לצייר שניתן מגנטי לוח
~ רצויה ברמה 1 1 ודיבור קול תוכנת

רצויה ברמה 1 1 אישי מחשב
רצויה ברמה 1 ויסודי בגן 1 מקלדת מגן

1 1 טייפ
10 10 וידיאו קלטות
10 10 אודיו קלטות
~ 2 פורמליים אבחונים
|~נ ךנ אישית מראה

בעיסוק לריפוי ציוד
הגילים. לכל מטופלים. ל42

הצורך היקף 1 הפריט
T גדולות הזזה דלתות ארון
1 כדורים לאחסון מדף
1 פרגוד
1 נדנדות לתלית מוט

וליסודי לגן 1 תלוי אבוב
V שונים בגדלים גלילים

לגן 1 מרופדת חבית
1 פיזיותרפיה כדורי
1 (נוספים) שונים מסוגים כדורים
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והתפתחות שפה מעוכבי רגשיות,

(המשד) p1rf>va לריפוי ציוד
1 אישיים מזרונים

לגן 1 גליל בצורת תלויה נדנדה
1_לגן לקיר מחוברת סולמת
1_לגן סקוטר

וליסודי לגן 1 בד ערסל
וליסודי לגן 1 רשת ערסל
וליסודי לגן 1 משקל שיווי לוח
וליסודי לגן 1 שונים מסוגים מברשות

1 הברגה משחקי
5 וכוי פזלים שולחן, משחקי
3 Nathan/DLM מסוג לדוגמה מתודיים, עזרים
1 שונים בגדלים לעטים תומכים 1

1 Beery לדוגמה פורמלי, אבחון
וליסודי לגן 1 caiamsso

יסודי ועל ליסודי 1 Gardner

במוסיקה טיפול לחדר ציוד
הצורן היקף 1 הפריט

יסודי לעל 2 ליסודי, 1 אוטוהרפ
ליסודי 2 לגן, 2 אורגנית

ספר לבית 1 לגן, 1 קלאסית גיטרה
ספר לבית 4 לגן, 1 טנור אלט, סופרן, ברוק: חליליות
ספר לבית 4 לגן, 4 קטנים נקישה כלי
ליסודי 1 לגן, 1 פטטונית לירה
ליסודי 1 לגן, 1 גשם מוריד

ספר לבית 4 לגן, 4 מרקס
ספר לבית 1 עומדים תופים מערכת
ספר לבית 1 צלצלים עם מסגרת תופי

ספר לבית 1 לגן, 1 צלצלים ללא מסגרת תופי
יסודי על לבי"ס 1 יסודי, לבי"ס 1 לגן, 1 כד תופי

ספר לבית 1 כד מצילת
ספר לבית 1 פסנתר
ספר לבית 1 פסנתר כסא

ליסודי 2 לגן, 2 קטנים נשיפה וכלי צפצפות
ספר לבית 1 עץ קסילופון

ליסודי 1 לגן, 1 בדידים עם בס או טנור קסילופון
ספר לבית 1 לגן, 1 אלט מטלופון

ספר לבית 10 לגן, 10 קלטות
ספר לבית 10 לגן, 10 דיסקים

לגן 2 צבעוניים חישוקים
ספר לבית 1 לגן, 1 וטייפ דיסק עם סטריאו מערכת

לגן 4 אישי מזרון
לגן 2 גומיות סרטים, דקיקות, מטפחות

ספר לבית 1 לגן, 1 | ביד להחזקה מקרופון
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(המשך) במוסיקה טיפול לחדר ציוד
ספר לבית 1 לגן, 1 1 אורגן
ספר לבית 1 לגן, 1  מתפרק מטלופון
ספר לבית 1 לגן, 1 בינוני גונג
ספר לבית 1 לגן, 1 / אחסון ארונית

בתנועה טיפול לחדר ציוד

הצורן היקף * הפריט
1 אחסון ארונית
1 דיסק עם משולב טייפ
5 רכות בובות
1 מרופדת חבית
3 חבלים
4 חישוקים
5 מטפחות
5 אישי מזרון
5 קשה רגיל מזרון
2 פיזיותרפיה כדורי
4 שונים ובגדלים בטקסטורות כדורים
4 מקש סלים
5 מקלות
4 שונים בגדלים גלילים
2 סקוטרים
2 ערסל
1 נדנדה
1 מעקה
2 גדול צדף
T\ כסא1

באומנות טיפול לחדר ציוד

הצורן היקף 1 הפריט
1 חומרים לאחסון סגורים ארונות
20 חומר לעיבוד כלים
1 חומר לשריפת תנור

ספר לבית 4 לגן, 2 צבת
ספר לבית 4 לגן, 2 ג"ר 200 פטיש

1 ציורים לייבוש מתקן
1 לחומרים פתוח ארון
1 עבודות לאחסון מדפים
8 קטנים מספריים
2 זיגזג מספרי

סוג מכל 8 ועגולים שטוחים מכחולים
2 לצביעה רחבה מברשת
5 יפנית סכין
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ופיגור רבבעייתי בינוני פיגור בעלי תלמידים ב: חלק
קשה/עמוק/סיעודיים

מינימלית רמה  המומחים ועדת החלטות סיכום
לתלמיד אישי ציוד מסייעים עזרים

פיזיות) נכויות (ללא בעייתי רב בינתי פיגור עם תלמידים .1

ילדים) 100 (לכל הצורך היקף 1 הפריט
30 ש"ח) 1000 (עד זול קולי פלט

~ ומעלה יסודי בגיל 30 יקר קולי פלט
30| תקשורת לוחות

זו. ברשימה מופיעים שאינם נוספים פריטים נקבעו המומחים בוועדת הערה
להגדרת מתאימים אינם אלו שפריטים הוחלט (12/6/96) הביצוע ועדת עם בהתייעצות

החינוך. משרד לפי האוכלוסייה

פיזיות) נכויות (עם מורכב בינוני פיגור עם תלמידים .2

ילדים) 100 (לפל הצורך היקף 1 הפריט
עצמית) מהשתתפות לפטורים רק מספק הבריאות (משרד 20 קדמי הליכון

29 אחורי הליכון *

17 אמות הליכון *

23 אגן הליכון
עצמית) מהשתתפות לפטורים רק מספק הבריאות (משרד 10 קוואדריפוד טריפוד, *

ומקלות
82 מותאמים אוכל כלי
50 מייג'ור  רגיל גלגלים כסא *

באגי
25 ממונע' גלגלים כסא *

50 משקל קל גלגלים כסא *

5 לרצפה ישיבה מתקני
80 מותאמת הושבה מערכת *

insert
30 כסא שאינו מותאם כסא

גלגלים
86 מותאמים מיוחדים מתגים

אישית
45 אקטיבי עמידון

הכנסה. למבחן בהתאם רכישתו במימון משתתף הבריאות שמשרד פריט *

שזקוקים ילדים 125 ל מגיעים הכל בסך לכן רגילים. לכסאות גם יזדקקו ממונע, גלגלים כסא בעלי 7

לכסא
כלשהוא. גלגלים
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(תמשך) מור3ב בינוני פיגור עם תלמידים
22 1 פאסיבי עמידון

(18 גיל (עד 10 שמיעה מכשירי .
7 ניידים סדים

60 סטנדרטיים סדים
50 ש"ח) 1000 (עד זול קולי פלט

ומעלה יסודי בגיל 30 יקר קולי פלט
30 תקשורת לוחות

קשה/עמוק/סיעודיים פיגור עם תלמידים .3

ילדים) 100 (לפל הצורך היקף 1 הפריט
8 קדמי הליכון
8 אחורי הליכון *

6 אמות הליכון *

10 אגן הליכון
7 קוואדריפוד טריפוד, *

עצמית) מהשתתפות לפטורים (רק 5 שונים מסוגים קביים *

85 מותאמים אוכל כלי
50  רגיל גלגלים כסא *

באגי מייגיור .
4 ממונע גלגלים כסא
45 משקל קל גלגלים כסא
99 insert מותאמת הושבה מערכת *

100" אישית מותאמים מיוחדים מתגים
45 אקטיבי עמידון
22 פאסיבי עמידון

(18 גיל (עד 10 שמיעה מכשירי
פונקציונאלית) ניידות לצורך רק הם הסדים (כאשר 7 ניידים סדים

60 סטנדרטיים סדים
90 ש"ח) 1000 (עד זול קולי פלט
90| תקשורת לוחות

הכנסה. למבחן בהתאם רכישתו במימון משתתף הבריאות שמשרד פריט "
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קשה פיגוי עם לילדים כיתתי ציוד
אחרת. מצוין כן אם אלא תלמידים, 8 בת ספר, ובבית בגן אחת לכיתה הן הכמויות כל

הצורך היקף 1 הפייט
1 חשבונית
8 לעט) (תומך מותאמים כתיבה מכשירי

25 דידקטיים משחקים
בעליסודי. 68 וביסודי. לגן 8 אלקטרוניים ספרים

16 רגילים ספרים
8 מתגים עלידי המופעלים צעצועים
8 d.l.m לדוגמה מתודיים עזרים
8 מותאמים מספריים

15 תחושתית לגרייה צעצועים
2_ אלומות קיבוץ של לדוגמה: רבות. פונקציות עם נייד לוח
2 ניידות מחיצות
4 קיר שטיחי

1 סט ווידאו טלויזיה
1 מיץ מסחטת
\_ חשמלי קומקום
1 קיר שעון

2 רצויה: ברמה 1 גדולה מראה
1 חיצוני מיקרופון
8 אוזניות

2 רצויה: ברמה 1 טייפ
1 ואודיו8 וידאו קלטות
1 מגירות ארון
2 קטנים מותאמים ציוד ארונות
20 מותאמים קטנים מוזיקה כלי
1 נדנדה כסא
2 bean bag chair פוך כסא

בינוני פיגוי עם לילדים כיתתי ציוד
אחרת. מצוין כן אם אלא תלמידים, 8 בת אחת לכיתה הן הכמויות כל ■

הצורך היקף 1 הפייט
10 לחשבון ובדידים חשבונית
10 לעט) (תומך מותאמים כתיבה מכשירי

5030 דידקטיים משחקים
12 אלקטרוניים ספרים

16 ספר בבית 30 לגן | רגילים ספרים

קלטות. 20 אחת: כיתה עם בגן לפחות. קלטות 10 מכילה ספריה י
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(המשן) בינוני פיגור עם לילדים כיתתי ציוד
6 ספר בבית 10 לגן מתגים עלידי המופעלים צעצועים

12 D.L.M לדוגמה מתודיים עזרים
בעליסודי רגילים. היתר מותאמים 3 ביסודי 10 לגן מותאמים מספריים

רגילים. 6 מותאמים, 2 ^
20 תחושתית לגרייה צעצועים
2 לדוגמה: רבות. פונקציות עם נייד לוח

אלומות קיבוץ של
2 ניידות מחיצות
4 קיר שטיחי

1סט ווידאו טלויזיה
1 מיץ מסחטת

בודד לגן או בעליסודי 1 חשמלי קונוקום
1 קיר שעון
1 גדולה מראה
1 חיצוני מיקרופון

10 אוזניות
2 רצויה: ברמה ,1 טייפ

1 ואודיו וידאו קלטות ספריית
1 מגירות ארון

2^1 קטנים מותאמים ציוד ארונות
20 מותאמים קטנים מוזיקה כלי

לגן 21 bean bag chair pD NOD

פיגור עם ולילדים בינוני פיגור עם לילדים טפו לבית או לגן כללי ציוד
קשה

גנים. מספר בו שיש למבנה או כיתות, 4 לפחות בה שיש למסגרת הן הכמויות כל

הצורן היקף 1 הפריט
7 מותאמים חצר מתקני
1 כביסה מכונת
1 כביסה מייבש
1 נלווה ציוד עם וידאו מצלמת
1 צילום מכונת
1 הגברה מערכת
1 למינציה מכונת
1 פדגוגית מרכזיה
1 שקפים מטול
1 מסך
1 סרטים לשיקופויות/ מקרנה
1 תמונות מקרן
1 פולארויד מצלמת
1 רגילה סטילס מצלמת

40| מקצועית ספרות
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(המשן) קשה פיגור עם ולילדים בינוני פיגור עם לילדים כללי ציוד
50 משחקים של תוספות
1 אוגרים) או תוכים דגים, (לדוגמה: חי פינת
1 תעשייתית תפירה מכונת
1 צעצועים של השאלה ספריית
1 ש"ח) 15,00012,000 (קטן סנוזלן
!] פקס מכשיר

בינוני פיגור עם לילדים כיתתי, מחשבים ציוד

הצורן היקף 1 הפריט
2 נייח אישי מחשב

ספר לבית 1 נייד מחשב
יסודי לעל 1 מקינטוש מחשב

ליסודי 1 לגן, 2 הפוך עכבר
יסודי לעל 5 ליסודי, 4 לגן, 2 CD ROM כונן
יסודי לעל 5 ליסודי, 4 לגן, 2 ורמקולים קול כרטיס

ליסודי 1 לגן 2 מגע מסך
1 צבעונית מדפסת

יסודי לעל 2 ליסודי, 4 לגן, 1 מקלדת מגן
2 אייזיק מקלדת
1 אחרות מיוחדות מקלדות

יסודי לעל 4 ליסודי 2 joy stick
יסודי לעל 40 וביסודי, לגן 30 תוכנות

קשה פיגור עם לילדים כיתתי, מחשבים ציוד

הצורך היקף 1 הפריט
ספר לבית 2 לגן, 1 נייח אישי מחשב
ספר לבית 2 לגן, 1 הפוך עכבר
ספר לבית 2 לגן, 1 CD ROM כונן
ספר לבית 2 לגן, 1 ורמקולים קול כרטיס
ספר לבית 2 לגן, 1 מגע מסך

1 צבעונית מדפסת
ספר לבית 2 לגן, 1 מקלדת מגן
ספר לבית 2 לגן, 1 אייזיק מקלדת
ספר לבית 2 לגן, 1 מוגדלת מקלדת

למסגרת 1 לגן לכיתה, 1 ספר לבית אחרות מיוחדות מקלדות
_J joy stick

ספר לבית 25 לגן, 20 | תוכנות
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מחשבים חדר  בינוני פיגור עם לילדים ספר לבית מחשבים ציוד
הצורן היקף 1 הפריט
ספר לבית 1 נייד מחשב

מקסימלית בתצורה 10 נייח מחשב
10 מתכוונן שולחן
5 שונים מתגים
I class net

מחשבים חדר  קשה פיגור עם לילדים ספר לבית מחשבים ציוד

הצורך היקף 1 הפריט
לגן 1 נייד מחשב

מקסימלית בתצורה 4 נייח מחשב
ספר לבית 2 לגן, 1 מתכוונן שולחן
ספר לבית 10 לגן, 5 שונים מתגים

בעיסוק ריפוי לחדר ציוד
בינוני, פיגור עם לילדים וגס קשה פיגור עם לילדים גם מיועד הציוד מ"ר. 36 בגודל לחדר

אחרת. מצוין כן אם אלא

הצורך היקף 1 הפריט
1 גדולות הזזה דלתות ארון
1 כדורים לאחסון מדף
1 פרגוד
1 נדנדות לתליית מוט
1 מתכוונן שרפרף
1 תלוי אבוב
1 גדולה תקום נחום בובת
1 בגודל: מספוג כדורים בריכת

1.2X1.2X0.5
3 שונים בגדלים גלילים

בלבד בינוני לפיגור 1 הליקופטר
1 מרופדת חבית
8~ חישוקים

~ 5~ מגומי טבעות
~ בלבד בינוני לפיגור 1 טרמפולינה

43 פיזיותרפיה כדורי
~ בלבד בינוני לפיגור 1 (חוזר) תלוי כדור

8 (נוספים) שונים מסוגים כדורים
5 בולקרו מחוברים מזרונים

~ בלבד בינוני לפיגור 1 מתקפלת מנהרה
1 מטר 2 קוטר מצנח
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(המשך) בעיסוק ייפוי לחדר ציוד
1 קבועה מראה
1 ניידת גוף מראת
1 wedge משולש

בלבד בינוני לפיגור 1 משתנה גובה נייד כדורסל מתקן
בלבד בינוני לפיגור 1 (בולסטרס) תלויה שטוחה נדנדה
בלבד בינוני לפיגור 1 גליל בצורת תלויה נדנדה
בלבד בינוני לפיגור 1 לקיר מחוברת סולמת

קטן 1 ו גדול 1 סקוטר
1 בד ערסל
1 רשת ערסל
1 וסטיבולרית משקל שיווי צלחת
1 משקל שיווי לוח

בלבד בינוני לפיגור 1 רמפה
1 סט בשלבים עץ שרפרפי

1 ולקרו לוח
1 עליו לצייר שאפשר מגנטי לוח

בלבד בינוני לפיגור 1 שעם לוח
בלבד בינוני לפיגור 1 בבצק לעבודה וכלים מערוך

15 רגילים צעצועים
5 מתגים עם מותאמים צעצועים

מורכבת 1 פשוטה 1 mounting
3 DLM לדוגמא מתודיים עזרים
|~נ פורמלי אבחון

תקשורת קלינאות לחדר ציוד
שני ולחדר זמנית, בו מטופלים לשני המיועד ספר, ובבית בגן ר, מ" 12 בגודל לחדר

מסגרת. באותה

שני חדר 1 ראשון חדר 1 הפריט
1 1 סגור אחסון ארון
1 1__ ממוינים לצעצועים מגירות ארונית
3 3 תקשורת ללוחות מדבקות חוברות
 1 boardmaker תוכנת
 3 פשוט קולי פלט מכשיר
_ 1 סטילס מצלמת
 3 הסימנים שפת מילון
 1 blis מילון
 3 pcs מלוני
_ 5 חשמלית שיניים מברשת

10 10 מגבות
1 1 אישי מזרון
1 1 ניידת מראה
1 1 נפתחות כנפיים עם מראה
15~] 15 | Nathan DLM מסוג לדוגמה שפה, משחקי
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(המשך) תקשורת קלינאות לחדר ציוד
10 1 10 1 וכוי פזלים שולחן, משחקי
20 20 הילד לגיל המתאימים ספרים
5 5 מתגים עם צעצועים
1 1 עליו לצייר שניתן מגנטי לוח
2 2 ויברטור
 T נייח אישי מחשב
 3 מקלדת מגן

קטן גליל לגן 1 יותר; קטן גליל לגן .1 גליל
ספר בבתי יותר; גדול גליל ספר בבתי
יותר גדול גליל עתר

1 1 רגיל טייפ
V 1 מתג עם פישרפרייס טייפ

10 10 ריקות אודיו קלטות
 2 פורמליים אבחונים
3 3 שונים מתגים
8 8 הילד לגיל המתאימים צעצועים
1 I בובות "בית 1 כפפה בובות עם בובות תיאטרון
7נ 1 ^^ הקיר על מראה
~ 10 שפה לפיתוח תוכנות
5 5" עבודה דפי של חוברות
10 10 מוקלטות אודיו קלטות
 יסודי לעל 1 פופקורן מכונת
~  יסודי לעל 1 ממחה
~ יסודי לעל 1 מיץ מסחטת

פיזיותרפיה לחדר ציוד
גן משולבת, במסגרת פיזיותרפיה לחדר מיועד הציוד מטופלים. 3 ל מ"ר, 49 בגודל לחדר
נפרד גן לגבי נפרדות. המסגרות כאשר גס תקפה הרשימה ועליסודי. יסודי בי"ס עם

ברשימה. שינויים מופיעים

הצורן היקף 1 הפריט
1 טיפוס אב קדמי הליכון
V טיפוס אב אחורי הליכון
V טיפוס אב אמות הליכון
V טיפוס אב אגן הליכון
V טיפוס אב פאסיבי עמידון
V טיפוס אב אקטיבי עמידון

~ 1 חום) אקדח (כולל סדים לעשיית חומרים סט
f ארוך גוניומטר

בלבד 3 נפרד לגן .4 שונים בגדלים גלילים
1 מרופדת חבית
5 מגומי טבעות
T טרמפולינה
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(המשך) פיזיותרפיה לחדר ציוד
3 1 פיזיותרפיה כדורי

~נ~ טבעות להשחלת מוטות
5 בולקרו מחוברים מזרונים
1 הידראולית מיטה

צורך אין נפרד לגן .1 מקבילים
1 משקל שיווי לוח

בלבד נפרד לגן 1 זווית כסאות
צורך אין נפרד לגן .1 מדרגות

1 קבועה מראה
1 כנפיים עם ניידת מראה
2 ~ מרופדים משולשים
1 שונים בגדלים שרפרפים 5 סט
3 גלגלים על למטפלים שרפרפים
1 רגיל סקוטר

בלבד נפרד לגן 1 הליכה לעידוד עץ עגלות
2 פרגוד
1 טייפ

בלבד נפרד לגן 1 להליכה קורה
15 הילד לגיל שמתאימים צעצועים
5 מתגים עם צעצועים
1 עליו לצייר שאפשר מגנטי לוח

בלבד נפרד לגן 1 רוטטת חשמלית כרית
בלבד נפרד לגן 1 בד ערסל
בלבד נפרד לגן 1 בולסטר נדנדת
בלבד נפרד לגן 1 מלבן נדנדת
בלבד נפרד לגן 1 שבדי סולם
בלבד נפרד לגן 7 חישוקים
בלבד נפרד לגן 8 צבעוניים מקלות
בלבד נפרד לגן 1 אויר לניפוח משאבה
בלבד נפרד לגן 5 כריות
בלבד נפרד לגן 1 ארון
בלבד נפרד לגן 1 לנדנדות תליה מוט

במוזיקה טיפול לחדר ציוד
הגילאים. לכל מ"ר, 36 בגודל לחדר

הצורן היקף 1 הפריט
1 אוטוהרפ
1__ ש"ח) 2000 (כ אורגנית
1 לאורגנית רגליות
1 קלאסית גיטרה

8^6 סופרן ברוק; חליליות
סטים 86 קטנים נקישה כלי סט

1 גשם מוריד
נ ש"ח) 1700 (כ עומדים תופים מערכת
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(המשך) במוזיקה טיפול לחדר ציוד
4 צלצלים עם מסגרת תופי

8^6 צלצלים ללא מסגרת תופי
1 רגל מצילת
1 חשמלי פסנתר
1 לפסנתר מתכוונן כסא

סטים 8 קטנים נשיפה וכלי צפצפות סט
4 קלידים 15 דיאטוני חינוכי מטלופון
2 בודדים צלילים עם מטלופון
10 חוזר לשימוש ריקות קלטות
10 מוקלטות מוזיקה קלטות
10 מוזיקה דיסקים
15 שונות בובות
5 ושירים מוזיקה ספרי

8^6 צבעוניים חישוקים
1 וטייפ דיסק עם סטריאו מערכת

8^6 גומיות סרטים, דקיקות מטפחות
1 ביד להחזקה מקרופון
1 רגיל שולחן
1 פיזיותרפיה כדורי

בתנועה טיפול לחדר משותף ,1 גליל
בתנועה טיפול לחדר משותף ,1 קטן מצנח

בתנועה טיפול לחדר משותף ,86 שעועית שקית
בתנועה טיפול לחדר משותף ,1 כסף שקית

1 גדולה מראה
1 קטנות צעצוע מכוניות 6 סט
1 למשחק רופא ציוד
1 סגור ארון
8 תואמים כסאות
1 לקיר מקיר שטיח

במבנה תלוי 1 כיוונית חד מראה
8| כריות

בתנועה טיפול לחדר ציוד
מ''ר 49 בגודל לחדר

הצורן היקף 1 הפריט
1 דיסק עם טייפ

סט 1 בובות 5 של סט רכות, בובות
1 מרופדת חבית

8^6 חבלים
8^6 חישוקים
8 מטפחות

8^6 אישי/רגיל מזרון
f| פיזיותרפיה כדורי
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(המשך) בתנועה טיפול לחדר ציוד
4 1 שונים כדורים

86 קלקר שקיות
1 בינוני או קטן מצנח
3 מקש סלים
2 ספוגים עם מקלות
1 מפלסטיק גדולים כביסה סלי
T נקישה כלי סט
j~ גדול תוף

" T שונים בגדלים גלילים
10 דיסקים
10 מוקלטות קלטות
86 שונים בגדלים כריות

" I מספוג גדולה קורה
1 לקורה רגליות
1 מתנדנדת גדולה קורה
T שרפרף
1 מדרגות סט
j~ רצפה נדנדת
Y מרופד גדול גלגל
V תלויות נדנדות
f לנדנדות תליה מתקן
f תלוי סולם
1 מספוג תקום נחום fבובת אחסון מדף
T מרופד) (משולש מגלשות

באומנות טיפול לחדר ציוד
מ"ר. 49 בגודל לחדר

הצורן היקף 1 הפריט
1 סגור אחסון ארון
~נ לניירות מגירות ארון
1 לאחסון מגירות ארון
T קבועה מראה
T ניידת מראה

ספר לבית 3 לגן, 2 חומר לעיבוד כלים סט
1 חומר לאחסון מיכל
f שופין
1 פלייר
f צבת

~ J~ קשת מסור
T עץ מסור
T פטיש
f~ מלחציים
F מברגים 4 של סט
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(המשך) באומנות טיפול לחדר ציוד
ספר לבית 3 לגן, 1 1 חיתוך סכין
ספר לבית 5 לגן, 2 רגילים מספריים

8^6 מותאמים מספריים
8 פעמי) חד (לא פלסטיק קערות
8 פעמי) חד (לא פלסטיק צלחות
8 מתכוונן שולחן
8 מתכוונן כסא

ספר לבית 1 לעץ עבודה שולחן
1 שטיח
3 כריות

8^6 מותאמים ציור כני
1 יבוש מדפי
3 עבודות לתליית קיר לוחות

30 ומתאמים רגילים מכחולים
10 לצבעים פלטות
10 למים מיכלים
8^6 לאחסון מיכלים

1 חול שולחן
1 מים שולחן

8^6 עבודה בגדי / סינרים
15 שונים מסוגים בובות
1 בובות תיאטרון ערכת
1 למטפלת מתכוונן כסא
1 טייפ
10| קלטות

a.d.l לדוגמה לדירה ציוד
בינוני. פיגור עם לתלמידים לבי"ס זמנית. בו מטופלים 108 ל מ"ר 36 בגודל לחדר

הצורן היקף 1 הפריט
1 אפיה תנור
1 להבות 4 כיריים
1 מקרר
1 כביסה מכונת
1 כביסה מייבש
1 כביסה לתליית מתקן
2 מיטה
3 מצעים סט
1 טלפון מכשיר
2 דלי
2 מגב
2 מטאטא
1 אבק שואב
12 סכו"מ סט
12| צלחות
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(המשך) a.d.l לדוגמה לדירה ציוד
12 כוסות
5 למטבח חיתוך סכין
5 חיתוך קרש

_7 שונים בגדלים קערות
7 שונים בגדלים סינרים
3 שונים בגדלים מחבתות
5 שונים בגדלים תבניות
1 ששת
1 חשמלי קומקום
1 איש 14 ל וכסאות אוכל שולחן
1 מגהץ
1 גיהוץ קרש
1 מדרגות סולם
3 קרה לשתיה כדים

12 מדידה וכפות כוסות סט
1 וממחה מערב עם מזון מעבד
3 שולחן מפות

סטים 8 רחצה כלי
8 מטבח מגבות
8 רחצה מגבות
1 כלים ליבוש מתקן
1 אובן טוסטר
1 כלים לשטיפת מכונה

בלבד נכויות עם לפיגור 1 לאמבטיה החלקה קרש
בלבד נכויות עם לפיגור 10 מסגרת עם חיתוך קרש
בלבד נכויות עם לפיגור 10 לפומפיה בסיס
בלבד נכויות עם לפיגור 12 עיבוי עם סכום
בלבד נכויות עם לפיגור 12 ידיות שתי עם ספלים
בלבד נכויות עם לפיגור 2 ידית עם רחצה מברשת
בלבד נכויות עם לפיגור 2 הארכה עם לנעל כף
בלבד נכויות עם לפיגור 2 תפיסה מתקן

החדר סביב ן אחיזה מעקות
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ותלמידים אוטיסטים תלמידים ג: חלק
נפש מחלות עם

מינימלית רמה  הוועדה החלטות סיכום

לתלמיד אישי ציוד מסייעים עזרים
PDD / קשים אוטיסטים תלמידים .1

ילדים) 100 (לכל הצורן היקף 1 חפר>ט
40 פשוט קולי פלט

~ 5 ווקמן
1 קסדה

נפש) (חולי קשות נפשיות הפרעות בעלי תלמידים .2

ילדים) 100 (לכל הצורן היקף [ הפריט
5 ווקמן
1 קסדה

כיתתי ציוד
בכיתה. תלמידים 6 ספר, ובבית בגן אחת, לכיתה הן הכמויות

הצורן היקף 1 הפריט
40 דידקטיים משחקים
10 עיון ספרי
20 קריאה/ילדים ספרי
5 Nathan/D.L.M מסוג לדוגמה מתודיים עזרים
2 מותאמים מספריים
1 מתכוונן פונקציות הרבה עם נייד לוח
1 ניידות מחיצות
1 ישיבה1 פינת
1 משולבת סטריאו מערכת
1 טלוויזיה
j~ וידיאו
12 אישיות קופסאות
V מי) 42) לכיתה מסביב קיר שטיחי
V פלסטי ציפוי + מזרן

קטן. שטיח ומורה, תלמידים 6 ל ישיבה מקום גן), (ריהוט ספסלים כולל: 1
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לכיתה מחשבים ציוד

הצורן היקף 1 הפריט
1 IBM תואם אישי מחשב
l track ball הפוך עכבר
1 CD ROM כונן
1 ורמקולים קול כרטיס

05 מגע מסך
1 צבעונית מדפסת
1 מקלדת מגן
1 למחשב אוזניות

תוכנות

ספר לבית או לגן כללי ציוד

הצורן היקף 1 הפריט
1 נלווה ציוד עם וידאו מצלמת
1 צילום מכונת
1 למינציה מכונת
1 שקפים מטול
1 מסך
1 רגילה מצלמה

לכיתה 10 וידאו קלטות
לבי"ס 30 אודיו קלטות
לבי"ס 40 דיסקים

בתנועה טיפול לחדר ציוד
ספר. ובבית בגן לחדר הן הכמויות ילדים. 6 ב לטיפול מ"ר, 49 בגודל לחדר

הצורן היקף 1 הפריט
1 דיסק עם מושלב טייפ

וליסודי לגן 1 מרופדת חבית
וליסודי לגן 1 מתקפלת מנהרה

6 דלגיות) (או חבלים
6 חישוקים
2 גומי טבעות
6 ומגבות) סדינים (כגון: שונים מסוגים בדים
6 אישי 6מזרון
2 בוולקרו מתחבר מזרון
1 פיזיותרפיה כדורי
6 שונים וגדלים בטקסטורות כדורים
1 מצנח
1 מפלסטיק גדולים כביסה סלי
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(המשד) בתנועה טיפול לחדר ציוד
1 | נקישה כלי סט
1 תוף
1 סינית תיבה
Y שונים בגדלים גלילים
2 דיסקים
2 מוקלטות קלטות
6 שונים בגדלים כריות
V מתפרקות מדרגות
T הרחקה עם בקיר קבוע סולם
1" (חבלים) תלוי fסולם מרופד משולש
\ קבועה מראה

" f משקל לשיווי אלכסונית קורה
I כיתה לוח

תקשורת קלינאות חדר
ספר. ובבית בגן לחדר הן הכמויות ילדים. 21 ל מ"ר, 12 בגודל אחד כל חדרים לשני

שני חדר 1 ראשון חדר 1 הפריט
I 1 סגור ציוד ארון
1 Y ממוינים לצעצועים מגירות ארונית
 1 boardmaker תוכנות

ספר לבתי 3 לגן, 2 קולי פלט מכשיר
~ 1 הסימנים שפת מילון
~~ 1 Blis מילון
 Y PCS מילון

10 10 מגבות
 1 מזרון
\ 1 ניידת מראה

10 10 מסוג לדוגמה שפה, משחקי
Nathan/DLM

 10" וכוי פזלים שולחן, משחקי
10 16 הילד לגיל המתאימים ספרים
3 f מתגים עם צעצועים

33 33" שונים מסוגים בובות
בובות 2 לגן, סטים 2 לבתי בובות 2 לגן, סטים 2 תאטרון בובות

ספר לבתי ספר
1 בובות בית

 T אישי מחשב
 לגן 1 מיוחדת מקלדת

ספר לבתי 1 ~ ספר לבתי 1 מתכוונן שולחן
1 מתכוונן מחשב שולחן

1 1 מתכוונן ףכסא ךרלגן "גליל
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(המשך) תקשורת קלינאות לחדר ציוד
1 \_ טייפ
10 10 מוקלטות אודיו קלטות
: וליסודי לגן 1 רנל מבחן
: וליסודי לגן 1 גורלניק מבחן
_ 1 צימרמן מבחן
 1 Peabody מבחן
 1 אודיטורית אבחנה
2 2 קטנים נשיפה כלי
2 2 קטנים הקשה כלי

1O~| 16] תוכנות

בעיסוק ריפוי לחדר ציוד
שני ולחדר ילדים, 6 בת לקבוצה או אישי לטיפול מיועד מ"ר, 36 בגודל ראשון לחדר

וביסודי. בגן מטופלים, לשני המיועד מ"ר, 12 בגודל

מ"ר 12 שני חדר 1 מ"ר 36 ראשון חדר 1 הפריט
1 1 גדולות הזזה דלתות ארון
1 1 כדורים לאחסון מדף
1 1 נדנדות לתליית מוט
 1_לגן 1.2X1.2X0.5 בגודל כדורים בריכת
1 ליסודי 1 לגן, 2 שונים בגדלים גלילים
: 1 מרופדת חבית
1 2 פיזיותרפיה כדורי
2 5 נוספים שונים מסוגים כדורים
1 2 בוולקרו מחוברים מזרונים
: 1 מצנח
1 1 ניידת גוף מראת
1  קבועה מראה
1  גליל בצורת תלויה נדנדה
 1 תלויה שטוחה נדנדה
 1 לקיר מחוברת סולמת
1 3 סקוטר
1 1 בד ערסל
1 1 רשת ערסל
1 1 שעועית שקיות
6 6 שונים מלסוגים מברשות
1 2 הברגה משחקי
5 10 וכוי פזלים שולחן, משחקי
2 5 מסוג לדוגמה מתודיים, עזרים

Nathan/D.L.M
5 ליסודי 5 עבודה חוברות
 ליסודי 5 שונים בגדלים לעטים תומכים

1 Beery פורמלי אבחון
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(המשך) בעיסוק ריפוי לחדר ציוד
7 1 I Conners Teacher/Parent פורמלי אבחון

Rating Scales
 לגן 1 PEER  Pediatirc Exam פורמלי אבחון

of Educational Readiness
1 ~QNST^OIID ■prON

 לגן 1 Map פורמלי אבחון
  1 מוטות מערכת

2 2 לגלגול שמיכה
לגן 1 | לגן 1 | ויברטור

בעיסוק ריפוי לחדר ציוד
12 בגודל שני ולחדר מטופלים, 6 עד קבוצתי או אישי טיפול מ''ר, 36 בגודל ראשון לחדר

עליסודי. ספר בבית מטופלים, 2 עד אישי טיפול מ"ר,

מ"ר 12 שני חדר 1 מ"ר 36 ראשון חדר 1 הפריט
4 12 דלתות 2 עם ארונות
2 10 אחסון מדפי
1 שולחן
 8 פאזלים שולחן, משחקי
 1 מקומות) 6) ארוכים שולחנות
 3 אישיים שולחנות
 1 נגרות לעבודת שולחן
4 10 כסאות
 1 כיור
1 1 מזגן
|נ |~נ מחשב

וחינוכי קליני פסיכולוג, חדר

הצורן היקף 1 הפריט
1 משרדי שולחן
1 לתיקים/נעליים ארונית
2 לילדים כסאות
2 למבוגרים כסאות

ומשחקים לספרים מדפים
1 גדולה תקום נחום בובת
1 פוף
1 שטיח
5 מיכלים קופסאות,
6 תיאטרון בובות
1 בובות בית

בלבד נפש לחולי במסגרות 1 חול שולחן
2 כדור
2 רגילות בובות
3 משחקים
4| ספרים
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במוזיקה טיפול לחדר ציוד
מטופלים. 41 ל חדר

הצורן היקף 1 הפייט
1 קלאסית גיטרה
2 חליליות
6 קטנים נקישה כלי
1 גשם מוריד
4 מרקס
1 עומדים תופים מערכת
1 צלצלים עם מסגרת תופי
1 רגל מצילת
1 פסנתר
4 קטנים נקישה וכלי צפצפות
1 חינוכי מטלופון
1 בדידים) (מטלופון אקוסטיקה תיבת

20 קלטות
4 בובות
4_ צבעוניים חישוקים
1 וטייפ דיסק עם סטריאו מערכת
4 אישי מזרון
10 גומית סרטים, דקיקות, מטפחות
1 ביד להחזקה מקרופון
1 גונג
1 רוח פעמוני
1 פעמוניה

4+ שירים ספרי
8 קצב מקלות
4 כדורים
1 קיר ארון
1| מדף

A.D.L לדוגמה לדירה ציוד

הצורן היקף 1 תפריט
1 קיר ארונות
1 אובן טוסטר
1 חמליות כיריים
1 קטן מקרר

כביסה מייבש
1 כביסה לתליית מתקן
1 מצעים ארגז עם מיטה
1 מצעים סט
1 דלי
1 מגב
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(המשך) a.d.l לדוגמה לדירה ציוד
1 מטאטא
1 אבק שואב
8 סכו"מ סט
8 צלחות
8 כוסות
1 למטבח חיתוך סכין
1 חיתוך קרש
2 קערות
1 ומחבת סיר
2 תבניות
1 ששת
1 חשמלי קומקום
1 וכסאות אוכל שולחן

16 מגבות
1 לטלויזיה שידה
1 יד מערבל
1 ממחה
1 וחורף קיץ שמיכות
1 כריות
8| הגיינה כלי סט

באומנות טיפול לחדר ציוד

הצורך היקף 1 הפריט
2 לחומרים אחסון ארונות

20 חומר לעיבוד כלים
ליסודי 2 לגן, 2 פלייר
יסודי ל 4 לגן, 4 פטיש
יסודי ל 4 לגן, 4 מלחציים

1 ציורים לייבוש מתקן
1 עבודות לאחסון מדפים
8 מספריים
1| זיגזג מספרי
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פיזיות ונכויות מוחין שיתוק בעלי תלמידים ד: חלק

מינימלית רמה  צרכים לגבי המומחים ועדת החלטות סיכום

לתלמיד אישי מטייעימציוד עזרים

חולקה פיזיות ונכויות מוחין לשיתוק המומחים בוועדת העבודה לצורך הערה:
וקוואדריפלג. דיפלג המיפלג, קטיגוריות: לשלוש האוכלוסייה

המפורטים מהפריטים חלק להחליף ניתן פטו, שיטת עפ"י בטיפול שבוחרים במידה
וכד'. מחורצים ספסלים ,ladder back chair כמו: בפריטים בחוברת

תקינה אינטיליגנציה עם  מוחיןהמיפלגים שיתוק עם ילדים של הצרכים הגדרת .1

ילדים) 100 (לכל הצורן היקף 1 הפריט
ברגל ציר עם לסד זקוקים זה בגיל מהילדים 90 :103 בגיל ומדרס ציר עם סדים

השנייה. ברגל ולמדרס אחת, (SMO+AFO)
מדרסים לשני זקוקים זה בגיל מהילדים 90 :2110 בגיל

רגל). לכל (אחד
50] אחת ליד ציר בלי סד

תקינה אינטיליגנציה עם  מוחיןדיפלגים שיתוק ילדיםעם של הצרכים הגדרת .2

ילדים) 100 (לכל הצורן היקף 1 הפריט
25:10 גיל עד קדמי' הליכון

75 :2110 בגיל
75 :10 גיל עד אחורי" הליכון

20 :2110 גיל עד
100 :5 גיל עד (smo) ומדרס ציר ללא סדים
30:105 בגיל
90 :2110 בגיל
70 :105 בגיל ציר עם סדים
10 :2110 בגיל
10:2110 בגיל מיוחדות או קנדיות קביים

1 ממוחשב קולי פלט
50 :53 בגיל אקטיבי עמידון
25:105 בגיל

הכנסה. למבחן בהתאם רכישתו במימון משתתף הבריאות שמשרד פריט 2
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אינטיליגנציה עם  מוחיןקוואדריפלגים שיתוק עם ילדים של הצרכים הגדרת .3
תקינה

ילדים) 100 (לפל הצורך היקף 1 הפייט
20 אחורי1 הליכון

57 :215 בגיל על מופעל ממונע גלגלים כסא
גיויסטיק" ידי

38 :215 בגיל על מופעל ממונע גלגלים כסא
מתגים" ידי

5:215 בגיל משקל" קל גלגלים כסא
100 :215 בגיל לכסא insert התאמה מערכת

(insert ולא התאמה מערכות רק כיום מספק הבריאות (משרד ילדים2' לעגלת או גלגלים
100 ציר ללא מותאמים סדים

רגליים בשתי
20 :53 בגיל מותאמים אוכל כלי
80:216 בגיל
15 :53 בגיל פשוט קולי פלט
15 :53 בגיל ממוחשב קולי פלט
15:216 בגיל
15 :216 בגיל מתוחכם ממוחשב קולי פלט
20 :215 בגיל לכתיבה נייד אישי מחשב

לעט) (תחליף
12 :215 בגיל אייזיק מקלדת
8 :215 בגיל מותאמת מתוחכמת, מקלדת

אישית
~ 4 :215 בגיל אישי מקלדת מגן

בגן מהילדים 35 אקטיבי עמידון
בגן מהילדים 15 פאסיבי עמידון

ספר בבית מהילדים 50
100 | גלגלים לכסא (מגש) שולחן

פיגור עם  מוחיןהמיפלגים שיתוק ילדיםעם של הצרכים הגדרת .4

ילדים) 100 (לכל הצורך היקף 1 הפייט
ברגל ציר עם לסד זקוקים זה בגיל מהילדים 90 :103 בגיל. ומדרס ציר עם סדים

השנייה. ברגל ולמדרס אחת, (SMO+AFO)
מדרסים לשני זקוקים זה בגיל מהילדים 90 :2110 בגיל

רגל). לכל (אחד
50 אחת ליד ציר בלי סד

הכנסה. למבחן בהתאם רכישתו במימון משתתף הבריאות שמשרד פריט 1
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פיגור עם  מוחיןדיפלגים שיתוק עם ילדים של הצרכים הגדרת .5

ילדים) 100 (לבל הצורן היקף 1 הפריט
25:10 גיל עד קדמי11 הליכון

75 :2110 בגיל
75 :10 גיל עד אחורי15 הליכון

20 :2110 גיל עד
100 :5 גיל עד (smo) ומדרס ציר ללא סדים
30 :105 בגיל
90 :2110 בגיל
70 :105 בגיל ציר עם סדים
10:2110 בגיל
10 :2110 בגיל מיוחדות או קנדיות קביים

T פשוט קולי פלט
50:53 בגיל אקטיבי עמידון
25:105 בגיל

פיגור עם  מוחיןקוואדריפלגים שיתוק עם ילדים של הצרכים הגדרת .6
ה/עמוק/סיעודיים קש

ילדים) 100 (לכל הצורן היקף 1 הפריט
8 ~ " קדמי הליכון
8 אחורי" הליכון
6 ~ אמות" הליכון
10 אגן הליכון
7 " קוואדריפוד טריפוד,
5 ~ שונים" מסוגים קביים

85 מותאמים אוכל כלי
50  רגיל" גלגלים כסא

באגי" מייגיור
4 ממונע גלגלים כסא
45 משקל קל גלגלים כסא
99 1'insert מותאמת הושבה מערכת
100 אישית מותאמים מיוחדים מתגים
45 אקטיבי עמידון
22 פאסיבי עמידון
10 שמיעה מכשירי
7 ניידים סדים
60 סטנדרטיים סדים
90 ש"ח) 1000 (עד זול קולי פלט
90" תקשורת לוחות

הכנסה. למבחן בהתאם רכישתו במימון משתתף הבריאות שמשרד פריט 2
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כיתתי ציוד
אחרת. מצוין כן אם אלא תלמידים, 8 בת אחת, לכיתה הן הכמויות כל

הצייד היקף 1 הפריט
_נ שימושינ רב לוח

בעליסודי 1 ביסודי, 2 בגן, 2 דו אישיים מגנטיים לוחות
לבד/שעם) (או צדדיים

1 מתג עם רדיוטייפ
כיתה. לכל 1 רצויה: ברמה כיתות. 2 לכל 1 וידאו מתג, עם טלויזיה סט

ועגלה מתג עם
לכיתה. 2 רצויה: ברמה לכיתה. 1 קבועים אחסון מתקני

וביסודי. לגן לכיתה 1 ניידים אחסון מתקני
1 גלגלים על שירות עגלות
1 למתגים נגישות מערכת

לכיתה. 8 רצויה: ברמה לכיתה. 43 אוזניות
1 קבועה מראה

לכיתה 8 רצויה: ברמה .4 אישיות מראות
1 מתקפלת מיטה

16 מגבת בגדול (מגבת מגבת
מטבח)

2 סדינים
1 לרגליים הדום

ביסודי. 1 בגן. 1 קשב מרכז
1 פריטים למיון מתקן

קשה מוגבלות עם ילדים יש בהם הספר בבתי לכיתה 4 בגן. 4 מתגים עם צעצועים
במיוחד

1 פרגוד  ניידות מחיצות
מחשב לכל חשמלי מתכוונן שולחן

למחשב
.2 אב: בכיתות בגן, 2 אישי מזרון

יסודי בגיל תלמיד לכל להמיפלג: מתכוונן שולחן
ספר בבית תלמיד לכל לדיפלג:

ספר בבבית תלמיד לכל cutout שולחן לקואדריפלג:

נייד. או קבוע להיות יכול מקומית. רשות ידי על מסופק אינו סטנדרטי. לוח לא 3
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לכיתה מחשבים ציוד
אחרת. מצוין כן אם אלא תלמידים, 8 בת אחת לכיתה הן הכמויות כל

הצורך היקף 1 הפייט
1 IBM תואם PC מחשב
Y track ball הפוך עכבר
i~ CD ROM כונן
J~ רמקולים עם קול כרטיס
T חיצוני מגע מסך

~ 1 רצויה: ברמה צבעונית מדפסת
1 לבן שחור מדפסת
I מקלדת מגן

בעליסודי 1 joy stick
T isaac מקלדת

17 מוארת מורחבת מקלדת
>T התחברות עם מתגים

מיוחדת אחת רגילות 12 | תוכנות/לומדות

ספר לבית או לגן כללי ציוד
גנים. 3 עם אשכול  גן כיתות, 10 עם ספר בית למסגרת: הן הכמויות

הצורך היקף 1 הפריט
1 וידאו fמצלמת סטילס מצלמת

ספר נלבית 32" גדול מסך עם טלויזיה
ספר לבית 1 וידאו

לגן. גם 1 רצויה ברמה ספר, לבית 1 שקפים מטול
1 שקופיות מקרן

~ f הקרנה מסך
20 למחשב תקליטורים
30 מוקלטות קלטות
1 למינציה מכונת

למסגרת צבעונית מכונה אופטימלית: ברמה .1 הגדלה עם צילום מכונת
1 פקס

ספר לבית 1 כריזה מערכת
ספר לבית 1 הגברה מערכת

~ 1 אינהילציה מכשיר
1 החייאה ערכת

ספר לבית 1 אחות לחדר מתכווננת מיטה
~ ספר לבית 2 מנוף

ספר לבית 2 בידן
התקן) (לפי מסגרת בכל אסלות, 3 ל 1 לשירותים מותאם כסא

מסגרת בכל כיתות, 4 ל 1 מגבר עם מקרופון
~~ 30| מוקלטות וידאו קלטות
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מחשבים לחדר מחשבים ציוד
גן. בגיל צורך אין בלבד. ספר לבית ציוד

הצורן היקף 1 הפריט
5 IBM תואם PC מחשב
5 track ball הפוך עכבר
4 CD ROM כונן
4  רמקולים עם קול כרטיס

_2 built in מגע מסך
1 לבן שחור מדפסת
3  מקלדת מגן
__/ joy stick
/ isaac מקלדת
1 מורחבת מקלדת
4 התחברות עם מתגים

מיוחדת אחת רגילות 12 תוכנות/לומדות
5| מתכוונן שולחן

פסיכולוג לחדר ציוד
הצורן היקף 1 הפריט

ביסודי 1 ובובות מים עם חול שולחן
ביסודי 1 רצויה; ברמה 1 מחשב

ביסודי 1 קטן אגרוף שק
ביסודי 1 1 שטיח

אישי לטיפול ציוד

הצורן היקף 1 הפריט
שירותים חדר בכל לנוער, שמתאים וארוך רחב מקלחות, עם החלפה משטח

. רחיץ מזרון עם
שירותים חדר בכל | אנטיספטי לסבון מתאימה סבוניה
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בחופשות להפעלה ציוד

הצורך היקף 1 הפייט
פיגור עם לילדים במסגרת 20 מתגים משחקי

פיגור. עם במסגרות צורך אין וביסודי. בגן 20 ושולחן חברה משחקי
פדגוגית ובמרכזיה ספר, בבית 1 רצויה: ברמה הפעלופדיה

לגנים. יישוב בכל
ספר בבית למסגרת 1 פונג פינג שולחן

טבע כגון: הפנאי, לשעות למגזינים מינוי
פשוש. הדברים,

וביסודי בגן 1 מתנפחת* מים בריכת

החינוך משרד של מנכ"ל חוזר הוראות נוגד זה פריט *

ארוך לימודים ליום כיתתי ציוד

הצורך היקף 1 הפריט
וביסודי בגן 8 42 מזרנים

אב ובכיתות בגן 16 80 סדינים
אב ובכיתות בגן 8 כריות
אב ובכיתות בגן 16 14 מגבות
אב ובכיתות בגן 16 לכריות ציפות

מותאמים חצי מתקני
כיתות 10 שבו יסודי ולבי"ס לגן

הצורך היקף 1 הפייט
2 תלויה/קשורה אחד לילד נדנדה
1 תלויה/קשורה השני מול אחד ילדים לשני נדנדה

בלבד יסודי 1 גלגלים) מותאם, (לכסא פלטפורמה נדנדת
1 מוגבה חול ארגז
1 מותאמת מגלשה
1 למתקנים לנגישות אחיזה מעקה bar
i~| חבית + מכשולים מסלול מתקן
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בעיסוק ריפוי לחדר ציוד
לגן. מ"ר, 12 בגודל חדרים ולשני מ"ר 36 בגודל לחדר

מ"ר 12 שני חדר 12 ראשון חדר מ"ר 36 חדר הפריט
מ^ר

1 1 1 גדולות הזזה דלתות ארון
1 1 1 פרגוד
 : 1 נדנדות לתלית מוט
1 1 1 מתכוונן שרפרף
  1 מספוג כדורים בריכת

0.5*1.6*1.6 בגודל:
2 2 2 שונים בגדלים גלילים
  1 מרופדת חבית
4 4 4 חישוקים
10 10 10 מגומי טבעות
1 1 2 פיזיותרפיה כדורי
* 1 3 שונים מסוגים כדורים

(נוספים)
T 2 4 בולקרו מחוברים מזרונים
~  1 מטר 2 קוטר מצנח
V ~ 1 2 קבועה מראה
2 2 2 wedge משולש
י ~ 1 תלויה שטוחה נדנדה

(בולסטרס)
 1 בד ערסל

  1 רמפה
2 ~ 2 4 בשלבים עץ שרפרפי
1 ~ 1 1 ולקרו לוח
1 T 1 לצייר שאפשר מגנטי לוח

עליו
10 10 10 מותאמים, הברגה משחקי

וכוי פזלים שולחן, משחקי
10 10 10 לדוגמה מתודיים, עזרים

Nathan/DLM מסוג
1 f~ 1 מתגים התאמת מערכת
י 10 10 עם מותאמים צעצועים

מתגים
f 1 1 מתכוונן שולחן
I j~ 1 מתכוונן כסא
: 1 f עם למחשב טיפוס אב

אביזרים
 1 1~ איזייק מקלדת

1 1 לנגישות התאמה מערכי
מתגים) להפעלת (זרוע

י T 1 מקלדת מגן
 5 5 רגילות תוכנות
 5 5~| מותאמות תוכנות
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(המשך) בעיסוק ריפוי לחדר ציוד
1 | 11 11 ויברטור

1 velfoam
 ~ 1 ספסלים
1 י 1 ממונע ניידות קדם מכשיר

ועליסודי. יסודי ספר בבית מ''ר, 12 בגודל חדרים ולשני מ"ר 36 בגודל לחדר

מ"ר 12 שני חדר 12 ראשון חדר מ"ר 36 חדר הפריט
מ"ר

V 1  גדולות הזזה דלתות ארון
j~ 1~ 1  פרגוד
י ~ 1 נדנדות לתלית מוט
1 I 1" מתכוונן שרפרף
 ~ 1 מספוג כדורים בריכת

0.5X1.6X1.6 בגודל:
2 2 2 שונים בגדלים גלילים
 ~~ 1 מרופדת חבית
4 4 4 חישוקים
10 10" 10 מגומי טבעות
1 1 2 פיזיותרפיה כדורי
1 I 3 שונים מסוגים כדורים

(נוספים)
2 2 4 בולקרו מחוברים מזרונים
 ~ 1 מטר 2 קוטר מצנח
1 F" 2 קבועה מראה
2 T 2 wedge משולש
 ~ 1,בעליסודי תלויה שטוחה נדנדה

צורך אין (בולסטרס)
~  1 בד ערסל
 י ~נ רמפה
2 2~ בעליסודי ,4 בשלבים עץ שרפרפי

צורך אין
1 I 1 ולקרו לוח
I 1 1 לצייר שאפשר מגנטי לוח

עליו
10 10" 10 מותאמים, הברגה משחקי

וכוי פזלים שולחן, משחקי
10 10 10" לדוגמה מתודיים, עזרים

Nathan/DLM מסוג
1 V 1 מתגים התאמת מערכת
1 T 1 מתכוונן שולחן
1 V 1 מתכוונן כסא
 1 1~ עם למחשב טיפוס אב

אביזרים
 ^~| f~| סנוזלן
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(המשן) בעיסוק ריפוי לחדר ציוד
1 מותאמת מקלדת

לסוגיה מתוחכמת
ן 1/ |~נ איזייק מקלדת

1 בכיתות 1 לנגישות התאמה מערכת
בלבד. הנמוכות מתגים) להפעלת (זרוע
אין בעליסודי

צורך.
_ 1 1 מקלדת מגן
 5 5 רגילות תוכנות
1 5 5 מותאמות תוכנות
 1 1 ויברטור
  1 velfoam
/ ך 1~| ספסלים

פיזיותרפיה לחדר ציוד
לגן שני ולחדר ראשון לחדר

שני חדר 1 ראשון חדר 1 הפריט
 1 ~ טיפוס אב פאסיבי עמידון
 1 חום)~ אקדח (כולל סדים לעשיית חומרים סט
_ 1 גוניומטר
1 3 ~ שונים בגדלים גלילים
5 10 מגומי טבעות
1 2 ~ שונים בגדלים פיזיותרפיה כדורי
 1 ~ טבעות להשחלת מוטות
2 6 בולקרו מחוברים מזרונים
1 3_ קבועה מראה

2 כולל שונים בגדלים מרופדים משולשים
לפטו ספסלים או מרופדים ספסלים

1 2 ~ שונים בגדלים ספסלים
: 1 בזוית מתכוון שרפרף
2 4 ~ שונים בגדלים שרפרפים
1 2 ~ למטפל שרפרף
; 1 ~ רגיל סקוטר
 2 ~ הליכה לעידוד עץ עגלות
 2 מתכוונן טריפוד
 2 מתכוונן קוואדריפוד
 1 מתכוונן קנדיים קביים
3 5 ~ הילד לגיל שמתאימים צעצועים
3 5 מתגים עם צעצועים
1 1 ~ עליו לצייר שאפשר מגנטי לוח
 1 ~ מתכוונן נייד סל כדור
1 1 ~ שלבים גב משענת עם כסא
1 1 ~ כדורים לאחסון מדף
H / ולקרו לוח
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(המשך) פיזיותרפיה לחדר ציוד
גם מתאים שהוא במפורש מצויץ כן אם אלא יסודי ספר לבית מ"ר 49 בגודל לחדר ציוד

יסודי לעל

הצורן היקף 1 הפריט
לעליסודי 3 ליסודי, 5 פאסיבי עמידון

1 אקטיבי עמידון
1 גוניומטר

לעליסודי 2 ליסודי, 6 שונים בגדלים גלילים
1 מרופדת חבית

10 מגומי טבעות
1 טרמפולינה
3 פיזיותרפיה כדורי
2 טבעות להשחלת מוטות
2 בוולקרו מחוברים מזרונים
1 מקבילים
1 משקל שיווי לוח
1 מדרגות
1 קבועה מראה
4 מרופדים משולשים
1 ספסלים
1 בזוית מתכוונים ספסלים

לעליסודי 2 יסודי, 4 שונים בגדלים שרפרפים
1 למטפלים שרפרפים
1 וקלטות טייפ
2 טריפוד
2 קנדיים קביים
5 הילד לגיל שמתאימים צעצועים
3 מתגים עם צעצועים
1 עליו לצייר שאפשר מגנטי לוח
1 ולקרו לוח
1 קיר על תלוי סולם

_1 לכדורים אחסון מדף
1 רמפה
1 מתכוונן שולחן
4 חישוקים
4~| מוטות
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תקשורת קלינאות לחדר ציוד
לגן. אחד. למטופל חדר כל מ"ר, 12 בגודל חדרים, לשני

מ"ר 12 שני חדר 1 מ"ר 12 ראשון חדר 1 הפריט
1 1 סגור ציוד ארון
1 1 ממוינים לצעצועים מגירות ארונית
1 1 תקשורת ללוחות מדבקות חוברות
1 1 Blis מדבקות

1 boardmaker תוכנות
 1 סטילס מצלמת
 1 וידיאו מצלמת
 1 הסימנים שפת מילון
 1 Blis מילון
 pcs מילון
 10 מגבות
1 1 אישי מזרון
 1 ניידת מראה

1510 1510 Nathan/DLM מסוג לדוגמה שפה, משחקי
1510 ~ 1510 וכוי פזלים שולחן, משחקי

15 ~ 15 הילד לגיל המתאימים ספרים
~ 5 5 מתגים עם צעצועים

1 1 עליו לצייר שניתן מגנטי לוח
 ~ 1 ודיבור קול תוכנת
1 1 אישי מחשב
1 1 מקלדת מגן
1 1 גליל
1 1 טייפ

~ 1 1 מתכוונן שולחן
j~ 1 מתכוונן כסא
1 1 מתכוונן מחשב שולחן

~ 1 וזז מתקפל בובות תיאטרון
1 1 Nathan של מצולמות תמונות סט
~ מותאמות מחשב תוכנות
 1 Blis ל מחשב תכנת
 V SCP ל מחשב תכנת

אחד סט ~ אחד סט ומגבר רמקולים עם מיקרופון
 speech viewer
~ גורלניק רנל, צמרמן, פורמליים אבחונים

נוספים ואבחונים
3 ~ 3 נשכן
~ 1 מתגים והתאמת נגישות מערכת
 1 סורקת תקשורת מערכת

~ 1 ויברטור
1 ~ 3 פשוט מותאם אישי קולי פלט מכשיר
1 3~ ממוחשב קולי פלט מכשיר
 מתוחכם ממוחשב קולי פלט מכשיר
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(המשך) תקשורת קלינאות לחדר ציוד
11 11 פריטים למיון ערכות
1 1 ולקרו לוח
2 2 קול משחקי
1 1 פריטים לתליית מתקן
1 1 תמונות למיון תלויים כיסים
/ | עבודה חוברות

ותיכון יסודי לבי"ס אחד. מטופל עבור מ"ר, 12 בגודל לחדר

הצורן היקף 1 הפריט
1 סגור ציוד ארון
1 ממוינים לצעצועים מגירות ארונית
1 תקשורת ללוחות מדבקות חוברות
1 Blis מדבקות
1 boardmaker תוכנות
1 סטילס מצלמת
1 וידיאו מצלמת
1 הסימנים שפת מילון
1 Blis מילון

pcs מילון
10 מגבות
1 אישי מזרון
1 ניידת מראה

1510 Nathan/DLM מסוג לדוגמה שפה, משחקי
1510 וכוי פזלים שולחן, משחקי

15 הילד לגיל המתאימים ספרים
5 מתגים עם צעצועים
~נ עליו לצייר שניתן מגנטי לוח
1 ודיבור קול תוכנת
I אישי מחשב
1 מקלדת מגן
1 גליל
1 טייפ
1 מתכוונן שולחן
2 מתכוונן כסא
1 מתכוונן מחשב שולחן

 T וזז מתקפל בובות תיאטרון
1 Nathan של מצולמות תמונות סט

מותאמות מחשב תוכנות
1 Blis ל מחשב תכנת
~נ SCP ל מחשב תכנת

 אחד סט ומגבר רמקולים עם מיקרופון
speech viewer

נוספים ואבחונים גורלניק רנל, צמרמן, פורמליים אבחונים
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(המשן) תקשורת קלינאית לחדר צייד
3 נשכן
1 מתגים והתאמת נגישות מערי
1 ויברטור
3 פשוט מותאם אישי קולי פלט מכשיר
3 ממוחשב קולי פלט מכשיר

מתוחכם ממוחשב קולי פלט מכשיר
1 פריטים למיון ערכות
1 ולקרו לוח
2 קול משחקי
1 פריטים לתלית מתקן
1 תמונות למיון תלויים כיסים

עבודה חוברות
1 ראש מיקרופון
1 להודעות (גדול) שעם לוח
3 לחשמל מעבירים
ךנ אותיות + מגנטי לוח

A.D.L לדוגמה לדירה צייד
תלמידים. 86 ל מיועד מ"ר 42 החדר גודל ועליסודי. יסודי בבי"ס לדוגמה דירה

הצורך היקף 1 הפריט
1 לנכים התאמות עם קיר ארון
1 וידיאו
1 (25" (גודל טלוויזיה
1 אלקטרונית הצתה להבות 4 כיריים
1 נפרד) ומקפיא קטן מקרר (או לנכים נגיש בגובה מקפיא עם מקרר

~ 1 משולבים ומייבש כביסה מכונת
1 כביסה לתליית מתקן
1 פשוטה חשמלית מיטה
2 מצעים סט
1 טהור ממשי סדין
1 רגיל טלפון מכשיר
1 אלחוטי טלפון מכשיר
3 וכדי) קלידים הגדלת שפורפרת, (החזקת לטלפון אביזרים
1 ארוכה ידית עם ויעה דלי
1 מגב
1 מטאטא
8 סכו"מ סט

18 (קלות) צלחות
18 כוסות
8^6 מותאמים כלים
4 במטבח לעבודה מותאמים חיתוך סכין
4 חיתוך קרש
T\ פומפיה
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(המשך) a.d.l לדוגמה לדירה ציוד
2 1 קולפן
4 שונים בגדלים קערות
4 ~~~ שונים בגדלים תבניות
3 לנכים מותאמים סירים
T ששת
j~ (מותאם) שופכן עם חשמלי קומקום
f גדול אוכל שולחן
4~ אוכל כסאות
Y פיטרו של מיוחדים כסאות
j~ מגהץ
1 הקיר על מתקפל גיהוץ קרש
F הצידה נפתחת דלת עם built in אפיה תנור
j~ מזון מעבד
f גל מיקרו
T קלה שמיכה
~\ fכרית בבינוי) נכלל ולא (במידה התאמות עם מטבח ארון
I אילמת אחות שולחן
j~ ש"ח) 1300 (בשווי כורסה
j~ פשוטה שולחן מנורת
4~ סדינים לתפיסת fגומיות מפלסטיק למיטה קרש
f~ להמיפלגים קרש
5" אחסון לצורך לנכים מותאמים ומיכלים קופסאות
j~ גדול חשמלי פותחן
j~ גדול ידני פותחן
T חליקחלק) זוויתי, (ישר, מעברים קרשי
T סינרים
V מיוחדים לאביזרים תצוגה ארונית
T להלבשה" עזר אביזרי
F חשמלית שיניים מברשת
\ סיבון מברשת
Y לאמבטיה לכניסה מושבים
Y החלקה נגד שטיחים
V וידיות חור עם מקלחת, כסא

במוסיקה טיפול לחדר ציוד

הצורן היקף 1 הפריט
1 אוטוהרפ
V קלאסית גיטרה
3 טנור אלט, סופרן, ברוק: חליליות
10 קטנים נקישה כלי

חזיות. פותחי גלגלים, לכסאות מיוחדים וחצאיות מכנסיים נעליים, כף גרביים, גורבי ,Helping hand 4
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(המשך) במוסיקה טיפול לחדר ציוד
1 פטטונית לירה
1 עומדים תופים מערכת
3 צלצלים עם מסגרת תופי
3 צלצלים ללא מסגרת תופי
2 כד תופי
1 רגל מצילת
1 פסנתר
6 קטנים נשיפה וכלי צפצפות
1 עץ קסילופון
1 בדידים עם בס או טנור קסילופון
2 אלט מטלופון
2~| חינוכי מטלופון

בתנועה טיפול לחדר ציוד

הצורן היקף 1 הפריט
1 דיסק עם משולב טייפ
8 חישוקים
10 מטפחות
10 אישי מזרון
3 פיזיותרפיה כדורי

10 שונים וגדלים בטקסטורות כדורים
10 שטוחים עץ שלבי
10 דיסקים
10 מוקלטות קלטות
10 מעץ דיבלים
|~נ לטייפ מנעול עם סגור ארון

באומנות טיפול לחדר ציוד
מ"ר. 49 בגודל לחדר

הצורן היקף 1 הפריט
1 סגור אחסון ארון
1 לניירות מגירות ארון
1 לאחסון מגירות ארון
1 קבועה מראה
1 ניידת מראה

לבי"ס 3 לגן, 2 חומר לעיבוד כלים סט
1 חומר לאחסון מיכל
1 שופץ
1 פלייר
1 צבת
ךנ קשת מסור
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(המשך) באומנות טיפול לחדר ציוד
1 1 עץ מסור
T פטיש
1 מלחציים
1 מברגים 4 של סט

לבי"ס 3 לגן, 1 חיתוך סכין
לבי"ס 5 לגן, 2 רגילים מספריים

68 מותאמים מספריים
8 פעמי) חד (לא פלסטיק קערות
8 פעמי) חד (לא פלסטיק צלחות
8 מתכוונן שולחן
8 מתכוונן כסא

לבי"ס 1 לעץ עבודה שולחן
j~ שטיח

~~~~ 3 כריות
68 מותאמים ציור fכני יבוש מדפי
3 עבודות לתליית קיר לוחות
30 ומתאמים רגילים מכחולים
10" לצבעים פלטות
10 למים מיכלים
68 לאחסון מיכלים
נ חול שולחן
I מים שולחן

68 עבודה בגדי / סינרים
15" שונים מסוגים בובות
1" בובות תיאטרון ערכת
j~ למטפלת מתכוונן כסא
r טייפ
10 קלטות
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שמיעה וכבדי חרשים תלמידים הי: חלק

מינימלית רמה  המומחים ועדת החלטות סיכום
לתלמיד אישי ציוד מסייעים עזרים

ילדים) 100 (לכל הצורן היקף 1 הפריט
99_ אוזניים5 בשתי שמיעה מכשיר

1 אחת" באוזן שמיעה מכשיר
88_ FM מכשיר

מיוחדים. ספר ובתי מיוחדות כיתות מתלמידי 50 מקלט AVR מכשיר
AVR מקלט עם תלמיד נמצא בה לכיתה משדר AVR מכשיר

לחודש אחת המכשירים, לכל שמיעה למכשירי סוללות

וכיתתי ספרי בית לימודי ציוד
אחרת. מצוין כן אם אלא אחת, לכיתה הן הכמויות כל

הצורך היקף 1 הפריט
אב. ולכיתות לגן 1 גדולה חשבונית

1 ולקרו לוח
לכיתה. 1 לגן. 1 שקפים מטול
מינימום: ברמת דידקטיים משחקים

לכיתות 20 גו. לכיתות 40 אב. לכיתות 50 לגן. 60
ומעלה. ז

לחטיבה. 30 ליסודי. 60 לגן. 100 רצויה: ברמה
לגן. 120 = אופטימלית ברמה

.5 ספר לבית .1 לגן בכיתה לתלייה מפות
1 הסימנים לשפת מתורגמות קלטות

.6 לעליסודי גרפי לשרטוט מחשב תוכנת
1 טלויזיה ומכשיר וידאו מכשיר

1 יסודי בעל פרופ1 תוכנת כגון יקרות למידה תוכנות
צבי בן

ספר לבית 1 אנציקלופדיה
ספר לבית 1 מילון
ספר לבית 1 אטלס

ספר לבית 10 לגן. 30 ספרים
למסגרת 1 צבעונית צילום מכונת

יסודי על ספר לבית שרטוט ציוד
1| טייפ

עד הבריאות משרד ע"י (מסופק הכנסה למבחן בהתאם רכישתו במימון משתתף הבריאות שמשרד פריט 5

.(18 גיל
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(המשך) ופיתתי ספרי בית לימודי ציוד
לגן. 1 1 דציבלסקופ

1 סטטוקליפ
1 שמיעה למכשירי בטריות בוחן

1 רצויה; ברמה פולארויד מצלמת
1 גדולה מראה
* מחיק מגנטי לוח

בגן גם 1 רצויה ברמה ספר, בבית 1 הכרחית הרמה תמונות מטול
ספר בבית 1 תבליט מפות

1 מימדיים תלת דגמים
10 שמע חוברות
1 מהבהב פנס עם פעמון

רצויה ברמה יסודי, על ספר בבית 1 הכרחית ברמה המדבר פה את המאיר פנס עם מגבר
יסודי. ספר בבית גם 1

על ספר בבית למסגרת 1 בלבד: אופטימלית ברמה העשרה תכניות  לימודים תכניות
יסודי לשפת התאמה שעברו ''רגילים" לילדים

סימנים

לכיתה מחשבים ציוד

הצורן היקף 1 הפריט
1 נייח אישי מחשב

יסודי על ספר בבית 6 מקינטוש מחשב
1 cd rom כונן
1  רמקולים עם קול כרטיס

מיח"א 1 מגע מסך
מיח"א 1 בגן .1 ספר בבתי צבעונית מדפסת

1 לבן שחור מדפסת
" 10 תוכנות

במוזיקה טיפול להדר ציוד
תלמידים 6 ל מ"ר, 36 בן לחדר

הצורן היקף 1 הפריט
1 אורגנית
1 לאורגנית רגליות

ליסודי 1 עומדים תופים מערכת
ליסודי 10 לגן, 8 צלצלים עם מסגרת תופי
ליסודי 5 לגן, 1 כד תופי

1 רגל מצילת
~ T לאורגן כסא

וליסודי לגן 1 עץ קסילופון
וליסודי לגן 1 אלט מטלופון
וליסודי לגן 1 | בדידים מטלופון
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(המשך) במוזיקה טיפול לחדר ציוד
20 1 קלטות
20 דיסקים

וליסודי לגן 10 צבעוניים חישוקים
1 איכותית סטריאו מערכת

ליסודי 6 אישי מזרון
ליסודי 1  מקצועיים מצילתיים
ליסודי 10 פעמונים
ליסודי 1 טימפאני תוף
למסגרת 1 | מוזיקה לחדר עץ במת

תקשורת קלינאות לחדר ציוד
אחרת. מצוין כן אם אלא אחד, בתלמיד לטיפול מ"ר 12 בגודל לחדר

הצורך היקף 1 הפריט
1_ סגור ציוד ארון
1 ממוינים לצעצועים מגירות ארונית

למסגרת 1 פולארויד "מצלמת
למסגרת 1 וידאו מצלמת

1 מגבות
1 אישי מזרון
1 גדולה מראה

ספר לבית 10 לגן, 20 nathan D.L.M של לדוגמה שפה, משחקי
ספר לבית 10 לגן, 20 וכוי פזלים שולחן משחקי

וליסודי לגן 15 הילד לגיל המתאימים ספרים
וליסודי לגן 15 שפה לגירוי שונים צעצועים סט

1 עליו לצייר שניתן מגנטי לוח
1 ודיבור קול תוכנת
1 נייח אישי מחשב
1 גבוהה באיכות טייפ

לגן סט 1 הרך לגיל מותאמים אוכל כלי
לגן 1 מחשב שולחן 

למסגרת 1 טקטילי מכשיר
למסגרת i~ דיסטורציה לבדיקת מכשיר

. 1 דציבלוסקופ
2 שפה תוכנות
1 סטטוקליפ
1 שמיעה למכשירי בטריות בוחן

הארץ בכל 10 רנל לדוג' ותקשורת שפה להערכת מבחן 
הארץ בכל 10 גורלניק לדוג' ותקשורת שפה להערכת מבחן

בלבד למיוחדים ספר, לבתי 1 לגן. 1 וקשר שפה אבחוני
1 קטנה מראה

בלבד למיוחדים ספר, לבתי 1 לגן. 1~~ מלא בובות ~בית
בלבד למיוחדים ספר, לבתי 1 לגן. 1 קשר מידע דפי ערכת

ספר לבתי 1 האוזן למבנה מפה
בלבד למיוחדים ספר, לבתי 1 לגן. 1 קשר של צעצועים ערכת 
בלבד למיוחדים ספר, לבתי 1 לגן. 1 קשר של תמונות ערכת
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בעיסוק ריפוי לחדר ציוד
בלבד. גן לגיל הן הכמויות שניים. או אחד למטופל חדר, כל מ''ר 36 בגודל חדרים לשני

שני חדר 1 ראשון חדר 1 הפריט
1 1 כדורים לאחסון מדף
1 1 פרגוד
1 1 נדנדות לתליית מוט
1 1 מתכוונן) (שרפרף מטפל ~מושב 1 1.2*1.2*0.5 בגודל כדורים בריכת
2 2 שונים בגדלים גלילים
* T מרופדת חבית
8 8 חישוקים
10 10 מגומי טבעות
 1 טרמפולינה
~ 2 פיזיותרפיה כדורי
5 ~ 5 נוספים שונים מסוגים כדורים
6 6 בולקרו מחוברים מזרונים

1 שקופה מתקפלת מנהרה
T 1 קבועה מראה
~ 1 גליל בצורת תלויה נדנדה
י T תלויה שטוחה נדנדה

1 תלויים סולמות
 1 לקיר מחוברת סולמת
2 2 סקוטר
1 1 רשת ערסל
 1 וסטיבולרית משקל שיווי צלחת
 1 אלכסונית קורה
 1 משקל שיווי לוח
 1 רמפה
 סט 1 בשלבים עץ שרפרפי
6~ 6 שונים מסוגים מברשות
4 4 הברגה משחקי
10 10 וכוי פזלים שולחן, משחקי
3 3 Nathan/D.L.M מסוג לדוגמה מתודיים, עזרים
 1 Beery פורמלי אבחון
 1 Map פורמלי אבחון
I 1 מוטות מערכת
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A.D.L לדוגמה לדירה ציוד
לבי"ס. מטופלים. 86 ל מ"ר 36 בגודל לדוגמה דירה

הצורך היקף 1 הפריט
1 קיר ארונות
1 אפיה תנור
1  להבות 2 כיריים
1  מקרר
1 כביסה מכונת
1 כביסה מייבש
1 כביסה לתליית מתקן
1 מיטה
1 מצעים סט
1 טלפון מכשיר
2 דלי
2 מגב
2 מטאטא
1 אבק שואב
1 סכו"מ סט

12 צלחות
12 כוסות
T למטבח חיתוך סכין
8 חיתוך קרש
8 שונים בגדלים קערות
8 שונים בגדלים סינרים
4 שונים בגדלים מחבתות
4 שונים בגדלים תבניות
1 ששת
1 חשמלי קומקום
1 איש 14 ל וכסאות אוכל שולחן
2 מגהץ
2 גיהוץ קרש
1 מדרגות סולם
6 קרה לשתיה כדים
1 מדידה וכפות כוסות סט
1 וממחה מערבל עם מזון מעבד
8 שולחן מפות
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בתנועה לטיפול ציוך
עליסודי. ובבי"ס יסודי בבי"ס בגן, ילדים, 6 ב לטיפול מ"ר, 49 בגודל לחדר

הצורן היקף 1 הפליט
1 דיסק עם מושלב טייפ

וליסודי לגן 1 מרופדת חבית
וליסודי לגן T מתקפלת מנהרה

6 דלגיות) (או חבלים
6 חישוקים
2 גומי טבעות
6 ומגבות) סדינים (כגון: שונים מסוגים בדים
6 אישי מזרון
2 בולקרו מתחבר מזרון

לגן 1 פיזיותרפיה כדורי
6 שונים וגדלים בטקסטורות כדורים
I מצנח
1 מפלסטיק גדולים כביסה סלי
1 נקישה כלי סט
1 תוף
1 סינית תיבה
1 שונים בגדלים גלילים
2 דיסקים
2 מוקלטות קלטות
6 שונים בגדלים כריות
T מתפרקות מדרגות
1 הרחקה עם בקיר קבוע סולם
1 (חבלים) תלוי סולם
1 מרופד משולש
1~ קבועה מראה
I משקל לשיווי אלכסונית קורה
f כיתה לוח

בעיסוק ריפוי לחדר ציוד

הצורן היקף 1 הפריט
1 גדולות הזזה דלתות ארון
T כדורים לאחסון מדף

~ 1 פרגוד
~ 1 נדנדות לתליית מוט

1 מתכוונן) (שרפרף מטפל מושב
וליסודי לגן 1 1.00X1.00 בגודל: כדורים בריכת
וליסודי לגן 1 0.50X1.20X1.20 בגודל: כדורים בריכת

2~ שונים בגדלים גלילים
~ וליסודי לגן 1 מרופדת חבית

ן8 שונים בגדלים חישוקים
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___ (המשד) בעיסוק ייפוי לחדר ציוד
וליסודי לגן 1 | מגומי טבעות

2 שונים בגדלים פיזיותרפיה כדורי
5 (נוספים) שונים מסוגים כדורים

יסודי על ספר לבית 2 אישיים מזרונים
וליסודי לגן 6 בולקרו מחוברים מזרונים
וליסודי לגן T (שקופה) מתקפלת מנהרה

1 קבועה מראה
יסודי על ספר לבית 1 משתנה גובה נייד, כדורסל מתקן

וליסודי לגן 1 תלויה שטוחה נדנדה
וליסודי לגן 1  (בולסטרס) גליל בצורת תלויה נדנדה
וליסודי לגן 1 תלויים סולמות

1 לקיר מחוברת סולמת
ליסודי 1 לגן 2 סקוטר
וליסודי לגן 1 רשת ערסל
וליסודי לגן 1 וסטיבולרית משקל שיווי צלחת
וליסודי לגן 1 אלכסונית קורה
וליסודי לגן 1 משקל שיווי לוח

לגן 1 רמפה
וליסודי לגן 1 (סט) בשלבים עץ שרפרפי

יסודי על ספר לבית 3 טרהפלסט
יסודי על ספר לבית 1 ולקרו לוח

ספר לבית 1 עליו לצייר שאפשר מגנטי לוח
~ וליסודי לגן 1 הברגה משחקי

10 וכוי פזלים שולחן, משחקי
~ 3 NATHAN/DLM מסוג לדוגמה מתודיים, עזרים

יסודי על ספר לבית 1 תוכנות 10 + מחשב
וליסודי לגן 1 BEERY לדוגמה: פורמלי. אבחון

~ ליסודי 1 GARDNER לדוגמה: פורמלי. אבחון
לגן 1 | MAP לדוגמה: פורמלי. אבחון

באומנות טיפול לחדר ציוד

הצורן היקף 1 הפריט
1 חומרים לאחסון סגורים ~ארונות 100 חומר
20 חומר לעיבוד כלים

יסודי על ספר בבית 1 חומר לשריפת תנור
" ספר בבית 4 לגן, 2 צבת

ספר בבית 4 לגן, 2 ג"ר 200 פטיש
1 ציורים לייבוש מתקן
1 לחומרים פתוח ארון

~ T עבודות לאחסון מדפים
8 קטנים מספריים
T זיגזג מספרי

סוג מכל 8 ועגולים שטוחים מכחולים
~ ~2לחדר לצביעה רחבה מברשת

חדר לכל 5 יפנית סכין
3 מסורים
ך1 חומר לשריפת תנור
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ראייה וכבדי עיוורים תלמידים ו: חלק

מינימלית רמה  המומחים ועדת החלטות סיכום

לתלמיד אישי ציוד מסייעים עזרים

בלבד. ראייה וכבדי לעיוורים המיוחד החינוך במסגרות ראייה,הלומדים 1.לקויי

ילדים) 100 (לכל הצורן היקף 1

פיגור או תקינה אינטילגנציה 1 מורכב בינוני פיגור הפריט
למידה קל/לקות

80 30 נייח מחשב
80 30 לדוגמה: להגדלה תוכנות

magic, vista
70 70 שונים בגדלים טמס מערכת
20 10 מדבר מחשבון
40 30 נייד ערוצים 4 רשמקול

גדול) (מנהלים
40 30 רמשקול להפעלת פדל
40 30 לרמשקול אוזניות
30 30 לנחייה לבן מקל
30 30 לניידות אלקטרוניים עזרים
70 70 טמס למערכת נעילה ארונות
70 70 מדבר יד שעון
100 50 גדולות ספרות עם מחשבון
50 50 מדבר תרגומון
50 50 בכתיבה להנחייה שורון
10  לעיוורים'1 הנדסה כלי ערכת
10 10 וצלופן גומי לציורים ~לוח
50 50 לספר מעמד
50 50 ראיה ללקויי שולחנית מנורה
80 80 מתכוונן מותאם שולחן
80~| 80] ראייה ללקויי מתכוונן כסא

המורה. המלצת לפי בי''ס לתלמידי הערכה ממחיר 7QV0 מממן הרווחה משרד 17
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בלבד. ראייה ולקויי לעיוורים המיוחד החינוך במסגרות הלומדים עיוורים .2

ילדים) 10 (לפלס תצויד היקף 1

או תקינה אינטילגנציה ו בינוני פיגור הפריט
למידה קל/לקות פיגור מורכב

80 10 בעברית נייד למחשב קולית מערכת
100 50 לבן לשחור מברייל הדפסה המאפשר חיבור
60 30 רגילה18 פרקינס ברייל כתיבה מכונת
30 10 חשמלית פרקינס ברייל כתיבה מכונת
100 10 ארוכות זרועות ברייל מכונת
100 50 ברייל מכונת להשתקת בסיס
50 r ברייל" יד שעון

100 50 ~ מדבר מחשבון
50 5 לכתיבה'" ברייל סרגל

100  80 נייד ערוצים 4 רשמקול
100 80 רשמקול להפעלת פדל
100 80 לרשמקול אוזניות
100 100 לנחייה לבן מקל
10 10 לניידות אלקטרוניים עזרים
40 ~ נייד מחשב
40 10 נייח מחשב
20 V מתאימה תוכנה עם נים, שו בגדלים ברייל צגי
 10 שולחני" מדבר שעון

50 50" מדבר" יד שעון
50 50 מדבר" תרגומון
50 20 בכתיבה להנחייה שורון
100 50 מחק עם עפרון חרט
50 5 ארוכים" חשבון לתרגילי וקוביות תאי לוח
70 Y לעיוורים" הנדסה כלי ערכת
100 80 וצלופן גומי לציורים לוח
30 50 voxcom לכרטיסיות הקלטה מכשיר
100 100 כסא עם לעיוורים, מותאם שולחן

החינוך שמשרד בהוראה נאמר .(6.9) התע"ס הוראות לפי ביתי לשימוש מכונה מממן הרווחה משרד 18

הספר. בבית לשימוש מכונה יממן
מהמחיר. 500/0 מממן הרווחה משרד 19

לצורכי יום יום בחיי בו ומשתמש ברייל כתב היודע לעיוור מהמחיר 90><'0 מממן הרווחה משרד 20

תקשורת..
מהמחיר. 500/0 מממן הרווחה משרד 21

מהמחיר. ס/500 מממן הרווחה משרד 22

ומעלה. ט מכיתה לימודים לצורכי מדבר אנגלי אנגלי מילון ממחיר 700/0 מממן הרווחה משרד 23

המורה. המלצת לפי בי"ס לתלמידי הערכה ממחיר 70^0 מממן הרווחה משרד 24

המורה. המלצת לפי בי"ס לתלמידי הערכה ממחיר 700/0 מממן הרווחה משרד 25
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הרגיל החינוך במסגרת המשולבים עיוורים .3

ילדים) 100 (לבל הצורן היקף 1 הפריט
ספר בבית 100  ארוכים" חשבון לתרגילי וקוביות תאי לוח

100 מקללבןלנחייה"
בגן. 50 מחק28 עם עפרון וחרט לכתיבה ברייל סרגל

ספר. בבית 100
לגן 1 לעיוורים" הנדסה כלי ערכת

בבי"ס. 100
50 ברייל" יד שעון
50 מדברי" יד שעון

100 ואופטימלית: רצויה ברמה שולחני" מדבר שעון
יסודי בעל 10 ו מג'ו' ביסודי 10 מדבר" תרגומון

~ 100~ לרשמקול אוזניות
100 ברייל מכונת להשתקת בסיס
100 לבן לשחור מברייל הדפסה המאפשר חיבור

בגן 100 וזול קטן רגיל טייפ
100  וצלופן גומי לציורים לוח

יסודי בעל 100 נייד מחשב
יסודי בעל ו1 ומעלה גי מכיתה ביסודי 1 נייח מחשב

ספר בבית 100 מדבר מחשבון
10 ארוכות זרועות ברייל מכונת
10 חשמלית פרקינס ברייל כתיבה מכונת

50 ואופטימלית: רצויה ברמה
80 רגילה14 פרקינס ברייל כתיבה מכונת

40 ואופטימלית: רצויה ברמה
50 ואופטימלית: רצויה ברמה voxcom לכרטיסיות הקלטה מכשיר

ספר בבית מחשב לכל אחת מערכת בעברית נייד למחשב קולית מערכת
לניידות אלקטרוניים ~עזרים 5 ואופטימלית רצויה ברמה לניידות אלקטרוניים עזרים

ספר בבית 100 רשמקול להפעלת פדל
יסודי בעל 20 מתאימה תוכנה עם שונים, בגדלים ברייל צגי
ספר בבית 100 נייד ערוצים 4 רשמקול

בגן. 100 כסא עם לעיוורים, מותאם שולחן
בגן. 10 בכתיבה להנחייה שורון

ספר בבית 100

המורה. המלצת לפי בי"ס לתלמידי הערכה ממחיר 700/0 מממן הרווחה משרד 26

מהמחיר. 90"/0 מממן הרווחה משרד 27

יום יום בחיי בו ומשתמש ברייל כתב היודע לעיוור בלבד, ברייל סרגל ממחיר 900/0 מממן הרווחה משרד 28

תקשורת. לצורכי
המורה. המלצת לפי בי"ס לתלמידי הערכה ממחיר 70"/0 מממן הרווחה משרד 29

מהמחיר. 500/0 מממן הרווחה משרד 30

מהמחיר. 500/0 מממן הרווחה משרד 31

מהמחיר. 500/0 מממן הרווחה משרד 32

ומעלה. ט' מכיתה לימודים לצורכי מדבר אנגלי אנגלי מילון ממחיר 70"/0 מממן הרווחה משרד 33

החינוך שמשרד בהוראה נאמר .(6.9) התע"ס הוראות לפי ביתי לשימוש מכונה מממן הרווחה משרד 34

הספר. בבית לשימוש מכונה ימממן
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הרגיל החינוך במסגרת המשולבים ראייה לקויי .4

ילדים) 100 (לבל הצורן היקף 1 הפריט
80 ~ ומשקפיים" מגדלות
30 לרשמקול אוזניות
70 לטמ"ס נעילה ארונות
10 ברייל מכונת להשתקת בסיס

בגן. 30 וזול קטן רגיל טייפ
" 70 ראיה ללקויי מתכוונן כסא

ספר בבית 30 נייח מחשב
יסודי בעל 90 גדולות ספרות בעל מחשבון
10 בעליסודי: מדבר מחשבון

3~ ארוכות זרועות ברייל מכונת
3 חשמלית פרקינס ברייל כתיבה ~מכונת רגילה פרקינס ברייל כתיבה מכונת

70 ראיה ללקוי שולחנית מנורה
70 לספר מעמד
70 שונים בגדלים טמ"ס מערכת

ספר בבית 10 בעברית נייד למחשב קולית מערכת
20 לנחייה לבן מקל
30 רשמקול להפעלת פדל

10 ואופטימלית: רצויה ברטה Elvis קסדת
ספר בבית 30 גדול) (מנהלים נייד ערוצים 4 רשמקול

70" ראיה ללקויי מתכוונן שולחן
ספר בבית 20 בכתיבה להנחייה שורון
ספר בבית 50 מדבר יד שעון

מהמחשבים. 700/0 ספר בבית vista, magic לדוגמה להגדלה תוכנות
10 ג'ו': בכיתות מדבר תרגומון
10 .. בעליסודי

להמחשה כיתתי לימודי ציוד
אחרת. מצוין כן אם אלא תלמידים, 86 בת אחת, לכיתה הן הכמויות כל

הצורן היקף 1 הפריט
נשלף. גלובוס דיו רצויה ברמה .1 דר: כיתה טקטילי גלובוס

יסודי ל 1 להנדסה ממדיים תלת מודלים סט
ספר לבית 86 בברייל הכפל לוח
ספר לבית 1 סרגלי ברייל/צבעוני, מידה סרט
ספר לבית 1 ברייל מונופול לדוגמה; בברייל שילוב משחקי
ספר לבית 1 כפולות אוזניים עם מספריים
ספר לבית 1 קפיץ מספרי
ספר לבית 1 זיזים גלגלת

" ספר לבית 1 (קלטות) לאחסון מיכלים

ירודה. לראייה המכון אישור לאחר מהמחיר, 30V0 מממן הרווחה משרד 35
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(המשך) להמחשה כיתתי לימודי ציוד
ספר לבית 1 | רחובות לבנית מובלטים לדגמים ערכה
ספר לבית 1 וגסה עדינה מוטוריקה לפיתוח ערכה
ספר לבית 1 ובראייל מובלט גדול שעון

* ראייה לפיתוח צבעוניות ערכות
1בגן (ערכה) אור קופסאות

ספר לבית 1 (לחשבון) וחלקיו השלם של דגמים
בלבד רצויה ברמה 1 | אופטי סורק

ספר לבית או לגן כללי ציוד
אחת. למסגרת הן הכמויות כל

הצורן היקף 1 הפריט
וליסודי לגן 1 מותאמים חצר מתקני סט
ספר לבית 1 נלווה ציוד עם וידאו מצלמת

j~ צילום מכונת
ספר לבית 1 הגברה מערכת

V למינציה מכונת
ספר לבית 1 שקפים מטול
ספר לבית 1 מסך
ספר לבית 1 שקופיות מקרן
ספר לבית 1 רגילה סטילס מצלמת
ספר לבית 1 בהבלטה צילום מכונת

" ספר לבית 1 מובלטות מפות סט
ספר לבית 1 לביולוגיה מימדיים תלת מודלים סט
ספר לבית 1 וידאו מקרן

Y וטלויזיה וידאו מכשיר
ספר לבית 100 לגן, 30 ברייל ספריית

1 נייד מגנטי לוח
ספר לבית 1 לעיוורים מיני לחינוך המחשה בובות סט
ספר לבית 1 / נשלף גלובוס

בית לבלכלת ספרי בית ציוד
למסגרת. הן הכמויות

הצורך היקף 1 הפריט
ספר לבית 1 בברייל טיימר

~~ ספר לבית 1 גדולות ספרות עם טיימר
ספר לבית 2 כפפה
ספר לבית 1 קופסאות פותחן
ספר לבית 1 ביצים מפריד
ספר לבית 1 חביתיות
ספר לבית 1 לסיר מסננת
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(המשך) בית לפלפלת ספרי בית ציוד
ספר לבית 1 1 עשן מגלה
ספר לבית 2 מדידה כוסות
ספר לבית 2 עוגות לחיתוך ~מ5שיר

ספר לבית 86 בכפית סוכר למזוג כוס
ספר לבית 86 מדידה כפות
ספר לבית 86 מצפצף נוזלים מד
ספר לבית 2 פרוסה) עובי (מודד למטבח סכין
ספר לבית 2 מלקחיים

ספר לבית 86 לתרופות קופסה
ספר לבית 2 כדורים קוצץ
ספר לבית 1 בברייל למטבח משקל
ספר לבית 1 מדבר  לאדם ביתי משקל

ספר לבית 86 מתפצלים מחטים
ספר לבית 86 למחטים משחיל
ספר לבית ^" גרביים זוג להצמיד מתקן
ספר לבית 2 ~ קול עם טסטר
ספר לבית 1 בברייל טמפרטורה מד
ספר לבית 3 מפלסטיק ברייל מטר

ספר לבית 86 לבגדים זיהוי תוויות
ספר ~נ5בית לסימון דיימו מכשיר
ספר לבית 1 הגדלה עם מראה
ספר ~51בית למגהץ בטיחות מתקן
ספר לבית 2 | הלבשה ללימוד סטים

לנגרות ספרי בית ציוד
למסגרת הן הכמויות

הצורן קף וזי 1 תפריט
ספר לבית 68 מפח מידה סרט
ספר לבית 68 נגרים פלס
ספר לבית 34 בברייל מיקרומטר
ספר לבית 1 | chisel guide

לספורט ספרי בית ציוד
למסגרת הן הכמויות

הצורן היקף 1 הפריט
יסודי ספר ולבית לגן 5 פעמון עם קטן כדור

יסודי ספר לבית 3 לגן, 1 גדול פעמון עם כדור
יסודי ספר לבית 10 לגן, 1 פעמון עם כדורסל
יסודי ספר לבית 5 לגן, 1 חוט על כדורגל
יסודי ספר לבית 5 לגן, 1 | ראיה) (לכבדי רך כדורגל

הבריכה. לסימון מיוחד ציוד צריך הספר, בבית שחיה בריכת יש אם הערה:
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במוזיקה טיפול לחדר ציוד
בתכנית בינוני לפיגור הספר לבתי בהתאם הוא הטיפול חדרי גודל מ"ר. 36 בגודל לחדר

לבינוי. האב

הצורך היקף 1 הפריט
* אוטוהרפ
* אורגנית
* לאורגנית רגליות

86 ברוק חליליות
sT6~ קטנים נקישה כלי סט
V גשם מוריד
10 מרקס

ספר בבית 1 עומדים תופים מערכת
5 צלצלים עם מסגרת תופי

~ T צלצלים ללא מסגרת fתופי כד תופי
ספר בבית 1 פסנתר
ספר בבית 1 לפסנתר כסא

2 קטנים נקישה וכלי צפצפות
ספר בבית 1 קסילופון

1 מטלופון
20" מוזיקה קלטות
20 דיסקים
3 צבעוניים fחישוקים סטריאו מערכת
4~ אישי מזרון
10 וגומיות סרטים דקיקות, מטפחות
T מעמד עם ביד להחזקה מקרופון

יסודי על ספר לבית 1  חשמלית גיטרה
יסודי על ספר לבית 1 רגילה גיטרה
יסודי על ספר לבית 1 חצוצרה
יסודי על ספר לבית 1 | יער קרן

יסודי ועל יסודי ספר בבית לכיתה, מחשבים ציוד
הצורד היקף ן fהפריט נייח אישי מחשב

f CD ROM כונן
~ I רמקולים עם קול כרטיס

1 לבן שחור מדפסת
למסגרת 1 בעונית מדפסתצ
"54מסגרת מקלדת מגן
למסגרת 1 joy stick

20" תוכנות
" מחשב לכל vista מערכת

מחשב לכל | ברייל מקלדת
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בעיסוק ייפוי לחדר ציוד
מ"ר 36 בגודל לחדר

תצוין היקף 1 הפריט
1 גדולות הזזה דלתות ארון
1 כדורים לאחסון מדף
1 נדנדות לתליית מוט

1לגן תלוי אבוב
וליסודי לגן 1 גדולה תקום נחום בובות

1לגן 1*1 בגודל כדורים בריכת
ספר לבית 1 1.2*1.2*0.5 בגודל כדורים בריכת

1 גדול גליל
1 מרופדת חבית

12 שונים בגדלים חישוקים
6 מגומי טבעות
1 טרמפולינה
3 פיזיותרפיה כדורי
4 פעמונים עם כדורים
1 אגס פוף
1 מלבני פוף
2 אישיים מזרונים
6 בולקרו מחוברים מזרונים
1 מתקפלת מנהרה
1 מצנח
1 קבועה מראה
1 ניידת גוף מראת
1 ומצלצל משתנה גובה נייד כדורסל מתקן
1 בולסטרס ובלויה שטוחה נדנדה
1 גליל בצורת תלויה נדנדה

לגן 1 תלויים סולמות
1 לקיר מחוברת סולמת
2 ליד סקוטר שונים, בגדלים סקוטר
1 וסטיבולרית משקל שיווי צלחת
1_ אלכסונית קורה
1 משקל שיווי לוח
1 רמפה

ספר לבית 1 איגרוף שק
3 שעועית שקיות

לגן 4 שונים מסוגים מברשות
1 ולקרו לוח
2 עליו לצייר שאפשר מגנטי לוח
2 שעם לוח

יסודי ולבי"ס לגן 1 בצק עם לעבודה וכלים מערוך
1 הברגה משחקי
20 וכוי פזלים שולחן, משחקי
10 Nathan D.L.M לדוג' מתודיים, עזרים
10 כפתורים, כיפתור לדוג' תחושה, <prwn

צבעים להתאמת כפתורים טקטילי, דומינו
f~| מנעולים דוגמות עם ארון
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(המשך) בעיסוק ריפוי לחדר ציוך
1 1 ומתגים שקעים דוגמות עם ארון
1 מרחקים למדידת הליכה סולם
1 מונטסורי בובת
1 ברייל שעון
f| T מושב זוית, רגלי, חד כסא

תקשורת קלינאות לחדר ציוד

שני חדר 1 ראשון חדר 1 הפריט
1 1 סגור ציוד ארון
2 2 ממוינים לצעצעוים מגירות ארונית
 2 ש"ח 400 במחיר קולי פלט מכשיר
 ~ 1 מתוחכם קולי פלט מכשיר
 1 סטילס מצלמת

1 הסימנים שפת מילון
10 10 מגבות
1 1 אישי מזרון
1 1 ניידת מראה
10 10 שונים וצעצועים משחקים
 10 הילד לגיל המתאימים ספרים
2 2 מתגים עם צעצועים
 1 ודיבור קול תוכנת
 ספר לבתי ,1 אישי מחשב
1 1 טייפ
1 1 אוזניות
1 1 מקרופון
: 15 אודיו קלטות

10 10 נשכן
10 10 ש"ח) 50 (בשווי תוצאה סיבה משחקי
2 2 נגינה כלי
1 1 טלפונים
1 1 פלאפון
2 2 מטבח כלי
1 1 סגור מעגל טלויזיה

A.D.L לדוגמה, לדירה ציוד

הצורן היקף 1 הפריט
1 (גדולים) קיר ארונות
1 טייפ וידאו
1 25" טלויזיה
1 אובן טוסטר
1 כיריים
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(המשן) a.d.l לדוגמה, לדירה ציוד
1 1 מקרר
1 כביסה מכונת
1 כביסה מייבש
1 כביסה לתליית מתקן
1 מיטה
2 מצעים סט
2 טלפון מכשיר
1 ~ דלי
1 מגב
2 מטאטא
1 שטיח + אבק שואב

מותאמים סטים של מצומצם מסי + בכיתה הילדים מסי לפי סכנ"מ סט
מותאמים סטים של מצומצם מסי + בכיתה הילדים מסי לפי צלחות
מותאמים סטים של מצומצם מסי + בכיתה הילדים מסי לפי כוסות

8^6 למטבח חיתוך סכיני
86 לבן) (שחור צבעוני חיתוך קרש
8^6 קערות
86 ומחבת סיר
4 תבניות

4 של סט וכוי מרית הגשה, כף מצקת,
1 נשלף חשמלי קומקום
1 וכסאות אוכל שולחן
1 לגז מצית
V מיקרוגל
1 שיער מייבש
1 גילוח מכונת
f ציפורניים קוצץ
V קומפקט כולל טייפ רדיו
1 אפייה תנור
1 גיהוץ קרש + מגהץ

באומנות טיפול לחדר ציוד

הצורך היקף 1 הפריט
V חומרים לאחסון ארונות

סט 1 חומר לעיבוד כלים
1 פלייר
1 פטיש

ספר לבית 1 שופין
ספר לבית 1 צבת

יסודי על ספר לבית 1 עץ מסור
ספר לבית 1 חיתוך סכין

2 מספריים
6 ~ פעמי) חד (לא פלסטיק קערות

~ 6 פעמי) חד (לא פלסטיק צלחות
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(המשך) באומנות טיפול לחדר ציוד
6 1 מכחולים
6 לצבעים פלטות
1 ציורים לייבוש מתקן
6 סינרים
2 אומנות ספרי

~1~ טייפ
10 קלטות
|~נ לגרוטאות סלסלות שידת

בתנועה טיפול לחדר ציוד

הצורן היקף 1 הפריט
_נ דיסק עם משולב טייפ
6 רכות בובות
6 שונים בצבעים חישוקים
10 מטפחות
6 ולקרו עם מזרונים
3 שונים בגדלים קופצים פיזיותרפיה כדורי
8 שונים וגדלים בטקסטורות כדורים

12 אחרים וחומרים חול שקיות
1 מצנח

יסודי לבי"ס 6 ס"מ) 5040) שונים בגדלים מקלות
2 שונים בגדלים גלילים

נשפכים שונים מסוגים בדים
~ כותנה בדי

20 דיסקים
20 קלטות
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מאושפזים תלמידים ז: חלק
מינימלית רמה  צרכים לגבי המומחים ועדת החלטות סיכום

הערות:

אלא לתלמיד, אישי ציוד מסייעים עזרים של נפרדת רשימה אין זו בקבוצה .
למסגרת. הציוד ברשימת משולבים הפריטים

חולים בית שלישוני. או שניוני ראשוני, החולים: בית סוג לפי מסווג מהציוד חלק .
בהתחלה. מגיעים ואליו עירונית, במסגרת קהילה שמשרת חולים בית הוא ראשוני
יותר. מסובכים הצרכים כאשר ושלישוני שניוני חולים לבתי צורך לפי מפנה הוא
רשימת שונים. צרכים ולכן מיוחדות, התמחויות ושלישוניים שניוניים חולים לבתי

בסוף. מופיעה זו קטגוריה לפי החולים בתי
את מתאימים אלא הספר, לבתי מקבילה לימודים תכנית אין  חולים בבתי ■

לשמור עליו אם } האדם גוף על לימוד הן: לכך דוגמאות הילד. של למצבו הלימודים
מיוחדים כיסים שתופרים או ביחד; המיוחד המזון את מבשלים מסוימת, דיאטה על

לימודי. ציוד לגבי המיוחדים הצרכים מכאן אליו. הצמודים למכשירים
ילדים. 50 בת למחלקה היא מאושפזים חולים של הציוד הגדרת .

למסגרת ציוד
הצורן היקף 1 הפריט

למחלקה 1 מיוחדת מקלדת
~למחלקה ברייל מקלדת
~5למחלקה אילמת) (אחות מיטה שולחן

חולים בבית למחלקה 3 ראשוני. חולים בבית למחלקה 2 הרך לגיל ^מקלדת ושלישוני36 שניוני
חולים בבית למחלקה 3 ראשוני. חולים בבית למחלקה 2 סטירילית ^מקלדת ושלישוני שניוני
חולים בבית למחלקה 2 ראשוני. חולים בבית למחלקה 1 בידוד לחדר מודם

ושלישוני שניוני
למחלקה 5 נייד מחשב
~2למחלקה סטילס מצלמת
למחלקה 1 וידאו מצלמת
למחלקה 5 ווקמן
למחלקה 6 רגילים מגנטיים לוחות

נוירוכירורגיה למחלקת 1 שולחן עם פאסיבי עמידון
3למחלקה גלגלים לכסא מותאם מגש
למחלקה 2 תקשורת לוחות
למחלקה 1 פשוט קולי פלט
למחלקה 1 ן ספרים לדפדוף מכשיר

צרכים להם יש ולכן מיוחדות, ילדים מחלקות פועלות שבהם חולים בתי הם ושלישוני שניוני חולים בתי 36

שונים.
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למסגרת לימודי ציוד
הצורך היקף 1 הפייט

למחלקה 1 מגהץ
למחלקה 1 תפירה מכונת
למחלקה 1 מתכווננים שולחנות
למחלקה 1 מתכווננים כסאות
למחלקה 2 אנטומיות בובות
למחלקה 2 מיוחדות אנטומיות בובות

חולים לבית 1 מוארת אנטומית בובה
למחלקה 1 ובישול אפיה תנור
למחלקה 1 יד מערבל
למחלקה 1 תכליתי רב מערבל
למחלקה 2 איש) 6 ל (סט לאכילה מטבח כלי
2למחלקה 2 קערות, 2 כולל: אחד (סט לבישול מטבח כלי

חיתוך, סכיני חיתוך, קרש ששת, מחבת, סירים,
אחסון) כלי עץ, כפות

למחלקה 1 מיקרוגל
למחלקה 1 מקרר
למחלקה 1 גדול מגנטי לוח
למחלקה 7 אישי קטן מגנטי לוח
למחלקה 10 תחפושות
למחלקה 1 קבועה מראה
למחלקה 2 וידאו מכשיר
למחלקה 30 האדם גוף על וידאו קלטות
למחלקה 2 טלויזיה
למחלקה 1 מורחבת רופא פינת
למחלקה 1 בובות תיאטרון ערכת

חולים לבית 1 צילום מכונת
חולים לבית 1 למינציה מכונת
חולים לבית 1 פקסימיליה מכשיר
חולים לבית 1 מדבקות לעשיית מכשיר
חולים לבית 1 שקופיות מקרן
חולים לבית 1 הקרנה מסך
למחלקה 5 טייפ

ילד לכל משחק  למחלקה 50 לימודיים משחקים
למחלקה 1 לבית חצר משחקי
למחלקה 4 לילדים) רכב (כלי ניידים חצר משחקי

ילד לכל אחד  למחלקה 50 מוקלטות אודיו קלטות
חולים לבית 1 דידקטיים לצרכים מיקרוסקופ
חולים לבית 1 כללית אנציקלופדיה
חולים לבית 1 רפואית אנציקלופדיה

ספרים 2 הספריה: גודל חולים. לבית 1 ספריה
שונות בשפות צורך בגלל לילד,



85 . ._ מאושפזים

באומנות לטיפול ציוד

הצורך היקף 1 הפריט
שאנו מהציוד חלק זה האם לבדוק למחלקה. 10 לחומרים אחסון ארונות

בו מטפלים
למחלקה 3 חומר לעיבוד כלים

חולים לבית 1 חומר לשריפה תנור
למחלקה 2 פלייר

במחלקה גודל מכל 2 שונים גדלים 2 פטיש
למחלקה 2 מלחציים
למחלקה 1 משור
למחלקה 2 שופין
למחלקה 5 קשתית משוריות
למחלקה 1 מברגים 4 סט

: חולים לבית 1 חשמלית מקדחה
למחלקה 2 ~ צריבה עפרון

חולים לבית 1 בלבד: רצויה ברמה אובניים
חולים לבית 2 ונייד קטן אריגה נול
למחלקה 1 חול וארגז טיפול בובות
למחלקה 2 (כוללת: בעור עבודה מכשירי ערכת

מנקב) מיוחדים, מספריים מרצע,
למחלקה 10 לתבנית) ש"ח 20) לגבס תבניות
למחלקה 3 (זיגזג) מיוחדים מספריים
למחלקה 2 תכשיטנות אביזרי
למחלקה 1 ציורים לייבוש עגלה
למחלקה 1 חומרים לנשיאת עגלה

מטר 2 באורך למחלקה 2 קיר שטיח עבודות/ לתליית קיר לוחות
מטר 1.20 באורך למחלקה 2 מימדיות תלת לעבודות מדפים

סטים 2 בעץ גילוף כלי
חולים לבית 12 יד לעבודת הוראות ספרי

ובמוסיקה בתנועה לטיפול ציוד
הצורן היקף 1 הפריט

למחלקה 5 שונים וגדלים בטקסטורות כדורים
למחלקה 10 מקלות
למחלקה 1 גדולה תקום נחום בובת

חולים לבית 1 אוטוהרפ
חולים לבית 1 אורגנית
חולים לבית 1 לאורגנית רגליות
חולים לבית 2 קלאסית גיטרה
למחלקה 20 קטנים נקישה כלי
למחלקה 1 גשם מוריד
למחלקה 10 מרקס
חולים לבית 1 אחד עומד תוף
למחלקה 3 | צלצלים עם מסגרת תופי
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(המשך) ובמוסיקה בתנועה לטיפול ציוד
למחלקה 3 צלצלים ללא מסגרת תופי

חולים לבית 2 שונים גדלים כד תופי
חולים לבית 1 מטלופון
חולים לבית 1 קסילופון
למחלקה 20 דיסקים
למחלקה 7 משחק בובות
למחלקה 2 ים תו חוברות
למחלקה 6 צבעוניים חישוקים

חולים לבית 1 דיסק וקומפקט דבלקסט טייפ עם סטריאו מערכת
חולים לבית 10 אישי מזרון
חולים לבית 1 ביד להחזקה מקרופון
חולים לבית 2 (קטנים/בינוניים) פיזיותרפיה כדורי
חולים לבית 1 | אקורדיון
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נספח

סיווג לפי חולים בתי רשימת

ראשוני
פוריה ברזילי וולפסון
לניאדו יפה הלל נהריה

חולים ביקור מאיר זיו
כרמל הצופים הר יוספטל

שגיוני
רמבם הרופא אסף העמק
ציון בני דנה בית קפלן

שלישוני
שניידר השומר תל סורוקה

כרם עין צדק שערי


