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פ'/ניסן/תש"הכ

19/04/2020

:לכבוד
מנהלימחוזות

מפקחותמתאמותחינוךמיוחד



 קורונה - מיוחדים חינוך שירותיל םזכאיה תלמידיםל מענה הנדון:

אלה ,בימים נמשך  החרום מצבבהם בעקבות נגיףשהוכרז הקורונה, המענים להפעלת נערכים במוסדותאנו
.לתלמידיםעםצרכיםמיוחדיםהחינוך

גובש ל,הבריאותמשרדהנחיותתוךהקפדהעליישוםמתווהזה, חינוךאפשרלתלמידכדי יםהזכאיםלשירותי
יוםוקי,משמעותייםקשייםמגליםומיוחדים תוך,םסדר משפחותיהם, בני שיהווהשגרהחדשהעבורםועבור

.,תלמידיםוצוותיםכאחדשמירהעלבריאותםשלכללהמשתתפים

 המענים החינוך ידיוגובשיבמוסדות טיפוליעל החינוכי בה,הצוות בהתייחסםויושם מותאם מענה על דגש
לימודיים.ולהיבטיםרגשייםחברתיים

האפשרותולמניעתלהיגיינההגברתהמודעותהנדרשתלהתנהלותהתייחסותלגםכלולטיפוליי-המפגשהחינוכי
להידבקות.

.ורשמימוכרשאינבחינוךהורשמיהחינוךתלמידיםבתייחסלמהמתווה

 :המתווה כולל
o ספרלחינוךמיוחד(במוסדותחינוךמיוחדהלומדיםמענהלתלמידים ילדיםובתי )גני חינוכייםמרכזיםו,

 .ומרכזיםטיפולייםחינוכייםבבתיחולים
o ומקבלים,בגןאובכיתהלחינוךרגילבכיתותחינוךמיוחדבבתיספררגיליםאוהלומדיםתלמידיםלמענה

מהצוותהחינוכישלהמסגרתבהלומדים,מצוותהמתי"אאומצוותהמרכזיםהטיפולייםתמיכהמסלאישי
 .)כו"ח(חינוכייםלכבדישמיעהוחרשים

o המקבליםשירותיםרפואייםבמסגרותהחינוךהמיוחד.מענהלתלמידיםחוליםבביתםולתלמידים

 הפעלת המתווה תעשה באופן מדורג בשני שלבים.

.ועדשניאנשיצוותקבועיםבכלמפגשתלמידיםשלושהעדשלקבוצה-וטיפולפרטנילימודימענהאישי:שלבא'

.קבוצהשלארבעהתלמידיםועדשלושהאנשיצוותקבועיםבכלמפגש-מענהקבוצתי:'שלבב

  .19.04.2020 ' ניסן הכ 'איום חל מת, היערכות הצוותים

יגיעו בהתאם למערכת  במגזר היהודי והדרוזי ובבתי ספר מיוחדיםהלומדים בגני חינוך מיוחדים  תלמידים

 . 21.4.2020 ,פשלישי, כז' ניסן  תש"לא יאוחר מיום  , האישית

יגיעו  תלמידים הלומדים בכיתות חינוך מיוחד בבתי ספר רגילים ותלמידים הלומדים בשילוב עם סל אישי

 . 22.04.2020 ,תש"פ ניסן' חכ ירביערכת האישית, לא יאוחר מיום  בהתאם למע

  .עם החזרה מחופשת האביב 22.4.2020מיום ד'  תחל  רבי הע במגזרצוותי החינוך היערכות 

 . 25.04.2020, פ, א' אייר תש"שבת התלמידים יגיעו בהתאם למערכת האישית לא יאוחר מיום

 .אישורהמתווההמוגדריםבסוףהמסמךלתנאיבכפוף

 הנחיות מתאימות. נתנוייהמעבר לשלב ב'  לקראת ייושם בהתאם לשלב א' בלבד.עד להודעה חדשה המתווה 
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 נתונים .א

 

המתווהבמסגרתמענההדרגתייתאפשרלהםשירותיחינוךמיוחדיםכאיםלזהמספרהתלמידים-1טבלה מס' 

סוג

המסגרת

גניילדיםחינוךמיוחדלבתיספר
חינוךמיוחדל

כיתותחינוךמיוחד
רגיליםבבתיספר

כיתות
חנ"מ

בבתי"ס
רגילים

מס'

תל'

 מחוז

מספר

מוסדות

מספר

כיתות

בפועל

מספר
תלמידים

מספר
מוסדות

מספר
תלמידים

מספר
מוסדות

מספר
כיתות
בפועל

מספר
תלמידים

'תל'מס
זכאים

לתמיכה
מסל
אישי

 5,271 8,506 774 395 2,290 275 4,742 621 69 צפון

 2,542 6,118 538 218 2,282 249 3,990 566 55 חיפה

 3,949 8,006 617 236 3,539 383 4,730 582 57 תלאביב

 5,943 9,863 811 333 4,124 447 3,930 509 59 מרכז

 1,805 6,122 504 153 1,320 140 930 132 13 ירושלים

 1,421 6,100 453 160 1,502 174 3,291 439 43 י"מנח

 4,206 6,976 530 267 2,089 235 2,896 385 41דרום

 2,339 8,728 527 163 5,583 595 5,169 714 79 חרדי

 825 4,167 206 62 - - 883 105 10יהתיישבות

 28,301 64,586 4,960 1,987 22,729 2,498 30,561 4,053 426 סה"כ



שלעילבטבלההמפורטיםהנתוניםסיכום-2טבלה מס' 

 מספר תלמידים מספר כיתות אפיון 

בתיספרחינוך426-כיתותב
מיוחד

4,053 30,561 

 22,729 2,498 ילדיםלחינוךמיוחדגני

בבתיחינוךמיוחדכיתות
 ספררגילים

4,960 64,586 

שייבשילובאתלמידים
 כיתותבבתיספררגיליםב

12,927 28,301 

 146,177 24,438 סה"כ 



מוסדיהסלהממענהבשגרהומקבליםרגילותבכיתותהלומדיםתלמידים131,000-כ גםתמיכהלקבלימשיכו,

.החינוךמערכתבכללזולמידהבהתאמהלאופן,השילובוממורה1מהמחנךמרחוקלמידהבאמצעות

                                                           
 .המגדריםכלאתמייצגתזכרלשון1
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  פעילות לקיום יסוד תנאי הוא מוקפדים שגרהו חיים אורחות ניהול .ב

הנחיותעלפיבתנאישאינםנדרשיםלבידודלמוסדהחינוכייגיעוהצוותיםהמקצועיים,התלמידיםוהוריהם, .1

ללאחוםמעל קורונה)שיעולבאותסמיניםהקשורים38ºמשרדהבריאות, נשימה, אותסמיןנשימתיקשיי

 (.אחר

 ,בהתאםלתכניתשנקבעה.ולתלמידיםאךורקלצוותיםתותרהכניסהלמוסדהחינוכי .2

תאושרל כניסה .3 החינוכי שלהצהרה: על חתימהו עצמימילויב או)אפליקציה)במובנה תשאול לאחרמוסד

 אישהצוותושלההורהבשםהתלמיד/ה.

1-'עלההורהלמלאטופסא .4 תסמיניםהקשוריםש)להלן( ולילדו לו אין כי יצהיר, קושי,קורונה)שיעולבבו

אחר נשימתי תסמין כל או בנשימה היה ולא ההגעה טרם חום מדידת נערכה , להם מעל בבוקר38ºחום

 .(הפעילותאוביומייםשקדמולו,והםאינםמחויביםבבידוד

,שאינונכללבקבוצתסיכוןבתנאישאינםנדרשיםלבידודעלפיהנחיותמשרדהבריאות,יוקפדעלהגעתצוות, .5

מעלות,ואינוחווהשיעול,קושיבנשימהאוכלתסמין38ºשאיןלוולאהיהלוביומייםהאחרוניםחוםמעל

 .6עלהצוותלחתוםעלמסמךהצהרתבריאותכפישמפורטסעיף.נשימתיאחר

 .6 הצוותעל אאיש טופס 2-'למלא ש)להלן( הקשורים תסמינים לו אין כי יצהיר, )שיעולבבו קושי,קורונה

בבוקרהפעילות38ºחוםמעלול,נערכהמדידתחוםטרםההגעהולאהיהבנשימהאוכלתסמיןנשימתיאחר

 .(מחויבבבידודואינואאוביומייםשקדמולו,וה

ידיהשומרבכניסהלביתהספראועלידיאדםשימונהלכךעלידיטופסההצהרההממולאוהחתוםייאסףעל .7

מנהלביה"סויימסרלמזכירותביתהספרלמטרתתיוקותיעוד.בגניהילדיםהטפסיםיאספוויתויקולצורך

 .מנהלתהגןתיעודע"י

והה .8 וישתמשיםתלמידצוות השונים במרחבים מיגון היוםבאמצעי כל לבמהלך משרדבהתאם הנחיות

ללאחבישתמסיכה,).הבריאות מקוםמגוריו הבריאותלאישההאדםבמקוםשאינו הנחיותמשרד פי על

 .(אלאאםהוחרגכמפורטבהנחיותמשרדהבריאות

הפעילות היגיינה על יתרה הקפדה ייםתתק .9 תחילת לפני במהלכהאישית והתלמידסיומהוב, הצוות איש .

,בסיומוישלהורידעטוכפפותבמהלךהמפגשאםגםחיטוי. חומרי או וסבון מים עם ידיים שטיפת יקפידועל

 .אתהכפפות,להשליכןולשטוףהיטבאתהידיים

 .מתקיימתהפעילותהםבחדריהכיתות אוורור עלבמהלךהיום ישלהקפיד .01

 להימנעמכיבודמשותף.ובשעתארוחהשלישיבהבמרחקשנימטרזהמזהישלהקפידעלהכללים .11

 עםציודלימודיאישי.למסגרתהחינוכיתהתלמידיםיגיעו .12

ניתןניתןלאפשרשימושמשותףבחפציםרקבמידהומהעברתחפציםמידליד.ישלהימנעבפעילותמשותפת .13

  לחטאאותם.

באופןבהירלסמןאתהמרחקאףבמידתהצורךו,עלמרחקלשמורהימנעממגעולישלהנחותאתהתלמידים .14

 .ביןהנוכחיםמטרשניישלהקפידעלמרחקשל.ובולטלצוותולתלמידים

 .להלן1-בטופסב'ויתויקבמוסדהחינוכיאחרנוכחותהתלמידיםינוהלרישוםומעקבמידייום .15

 .להלן2-בטופסב'ויתויקבמוסדהחינוכיאחרנוכחותהצוותינוהלרישוםומעקבמידייום .16

http://meyda.education.gov.il/files/PortalBaaluyot/POB/corona-home-treatment-instructions.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/PortalBaaluyot/POB/corona-home-treatment-instructions.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/PortalBaaluyot/POB/corona-home-treatment-instructions.pdf
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  דגשים .ג

יקבלואתהשירותבמוסדהחינוךבוהילד,)בתיספרוגניילדים(מוסדותחינוךמיוחדתלמידיםהלומדיםב .1

 לומדבשגרה.

הלומדיםבגןאובכיתהלחינוךתלמידיםותלמידיםהלומדיםבכיתותלחינוךמיוחדבמוסדותחינוךרגילים .2

רגיליקבלואתהשירותבמוסדחינוך-ומקבליםתמיכהמסלאישירגיל, רשותשיקבעעלידה)ביתספר/גן(

 ולאודווקאבמוסדהחינוךבוהילדלומדבשגרה./הבעלותהמקומית

 בידיהוריהתלמיד/ה.נתונהמוסדהחינוכימוקדבגעתהתלמידלעלהההחלטהיצויןכי, .3

אומימטעםהמרכזהטיפולילכו"חתהגןאומימטעםהמתי"א/מחנכ/תהכיתהאומורתהשילובאומנהל .4

 עם קשר ייצרו בשגרה התלמיד עם שעובד כלל במוסדההורים למוקד להגעה ורצונם ילדם צרכי לבחינת

 שלשנותאתהחלטתו.יבקאתהצוותככלשיעדכןויוודאואתהחלטתם.ההורההחינוכי

תלמידיםעםמערכתחיסוניתירודה,מחלותנלוות,תלמידיםמונשמים,כשלנשימתי,אוכלבמקריםחריגים, .5

קיום-הנוהלעלפיבמידתהאפשר,םמענהבביתימשיכולקבל,מחלהמגבירתסיכוןלהידבקותולהיפגעות

מענהללמידהמרחוק.עלהנוסף,טיפוליבביתהתלמידלימודיומפגשחינוכי

תלמידיםחוליםבביתם .6 באמצעות-אשרזכאיםלשירותחינוכי טרםשעתהחירום, בשגרה, תכניתטיפולי

תלמידיםעםזכאותלמעטעותלמידהמרחוקלכללהתלמידים,השירותיינתןבאמצ,קדימהמדע"שלבים"

 בביתםככלשניתן.יתקייםהמענהשלשירותיחינוךמיוחדים

ככלשניתן,מענהזהבביתםיקבלו,תלמידיםאשרמקבליםשירותבשגרתהלימודיםמ"מילגםביקוררופא" .7

 .הצוותהחינוכיוההוריםידיהצוותהרפואימטעם"מילגםביקוררופא",ובתיאוםעםייקבעעלכפישו

 .הבריאותמשרדהנחיותפיעלו,אםקיימות,היישוביהסגרלהתניותבכפוףתתקייםחינוכיבמוסדפעילותכל .8

 .9 השכרהחליםעל להסכמי ההוראהיהיהמותאםככלהניתן עובדי מודלההעסקהשל עובדיישלהקפידכי

יההוראה. הרשמי בחינוך הוראה עובדי לגבי לדיווח כיהנחיות ואגף המשרד חשבות ידי על אדםונתנו ח

 בהוראה.



 

 ילדים וגני ספר בתי - מיוחדה חינוךה וסדותבמ ההפעל מוקדי .ד

(בהתאםלמספרחדריהכיתותבמוסדבשלבא'לעילבכליוםלימודיםיופעלמענהאישי)כמפורט-בביתספר .1

 והמעטפת העובדים ישובצו בנוסף  ;כגוןהחינוכי. המנהל מזכירה,המוסד וחינוכי, צוותלתחזוקהסייעות

 .,שומרןוניקוי

 .לעילבשלבא'הגןיופעלבהתאםלמפורט-בגןילדים .2



http://meyda.education.gov.il/files/mosdot/home_edu_visit.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/mosdot/home_edu_visit.pdf
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  ילדים וגני ספר בתי - רגילים חינוך במוסדות ההפעל ימוקד .ה

עבורתלמידים/הבעלות,הרשותעלידיאשריקבע)שאינוביתספר/גןלחינוךמיוחד(המוקדיופעלבמוסדחינוכי

בכית מיוחדוהלומדים חינוך ות רגילים ספר בבתי תלמידים רגיל,דהלומעבור לחינוך בגן/בכיתה הזכאיםים

במוסדותרשמייםובמוסדותמוכריםשאינםרשמיים.,תמיכהמסלאישיל

ספרם בבית שלא מיוחד חינוך כתות בשיבוץ כי אחד,יצוין ספר בבית הכתות את לשבץ שניתןיש ככל קרוב

.בשגרהכלשמורעלההרכבהכיתתיו

 ,תלמידיםבשיבוץ לשירותי מיוחדיםהזכאים ה,חינוך הרגילים בכתות/בגנים הניתןלומדים ככל לשבצם יש

.מוסדותהחינוךהפועליםהקרובלמקוםמגוריהםובחלוקהמאוזנתביןוסדהחינוכיבמ



 הנחיות הבאות:  היפעל על פי במוסדות החינוך הרגילים המוקד 

o טיפולי,יינתןבמידתהאפשרעלידיצוותהחינוךהמיוחדהעובדעםהתלמידבשגרה.לימודיו–מענהחינוכי 

o ספררגיליםתלמידיםהלומדיםבכיתתחינוךמיוחדבבתי

יגבשותכניתשבועית/צוותהמרכזהטיפולילכו"חמחנכתהכיתהוצוותהמתי"אמנהלהמוסדהחינוכיבשיתוף

מטעמואישית החינוכי/מי המוסד מנהל באחריות ומקוםלעדכן,. התכנית אודות והוריהם התלמידים את

הפעילות.

o מסלאישיתמיכהםלזכאיהיםהלומדיםבגן/כיתהלחינוךרגילתלמיד 

מנהלהמוסד,תמיכהמסלאישיהזכֵאיםלהלומדיםבגן/כיתהלחינוךרגילבמוסדותהרשמיים,לתלמידים -

 בשיתוף המתי"אהחינוכי לכו"חצוות הטיפולי המרכז תכנית/צוות הכיתהיגבש מחנכת עם .שבועית

ל מטעמו החינוכי/מי המוסד מנהל אודותבאחריות הוריהם ואת התלמידים את ומקוםעדכן התכנית

 הפעילות.

 - המוכש"רלתלמידים במוסדות המוסד וצוות הבעלות התלמידיםיגבשו את ויעדכנו שבועית תכנית

 והוריהםאודותמקוםהפעילות.

 ישלתתמענהלתלמידיםהניגשיםלבחינותבגרות.תגובשתכניתמותאמתלתלמידיםאלה. -

 בשגרהותתמוךבלמידה.במידתהאפשרתתווךהסייעתהעובדתעםהתלמיד -
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 א' שלב - החינוך במוסדות  המוקדים להפעלת ועקרונות הנחיות .ו

 ים שיופעלומוקדבהן וגני ילדים ובתי ספר  ;במוסדות חינוך מיוחדשמו במוקדים שיופעלו וההנחיות שלהלן יי

 בתי ספר וגני ילדים. ;במוסדות חינוך רגילים

 ותהסגרהיישובי,אםקיימות,ועלפיהנחיותמשרדהבריאות.במוסדחינוכיתתקייםבכפוףלהתניכלפעילות 

 ,התכניתבכלמוסדותהחינוךבתחוםהפיקוחשלואחראיעלהובלתיישוםמיוחדהחינוךהמפקחעלה

,ובשיתוףמנהלוצוותמית/הבעלותורשותהמקמנהלאגףהחינוך/מנהלאגףפרטבםמלאעםוובתיאבשיתוף

 לצורךהפעלתמוסדותהחינוךהרגילים.המפקחהכוללהמתי"אועם

 חינוךההפעלתמוסדלהיערכות 

o מגניהילדיםומבתיהספרבהםלאיופעל,ושיבוץהכיתותוהתלמידים/הבעלותו"ה,עובדיהרשותשיבוץע

/מימטעםהבעלותאגףהחינוךברשותבתיאוםמלאעםמנהלעלידיהמפקחלחינוךמיוחדיעשההמוקד,

 .ועםמנהלהמוסדהחינוכיבויפעלהמוקדובשיתוףמפקחכוללמנהלוצוותהמתי"א

o מנהלהמוסדהחינוכיבומתקיימתהפעילות.ידיעלההיערכותתתבצע 

o בתקנותהחירום הוחרגו בהחלטתהממשלהוהםעובדיםוהשירותיםהפסיכולוגייםהחינוכיים)שפ"ח(,

בתהליךבמ רגשית, האישית ברמה הצוות והכנת לליווי השפ"ח, בצוות להיוועץ מומלץ מלאה. תכונת

 החזרהוההסתגלותהמחודשתלשגרהאחרת.



 מיפוי עובדי ההוראה .1

o  המוסד לחינוךמנהל יפהיממיוחד אשר החינוכי העובדיםבמוסד כלל ואת ההוראה עובדי שובצואת

 לעבודהבתיאוםעםהפיקוחוהרשות/הבעלות.

o  מנהלמוסדחינוךרגיל פועלותבשגרהכיתותחינוךמיוחד, ההוראהאתמפהיאשרבביתספרו עובדי

הפעילות.כמוקד,יקבעועלידיהרשות/הבעלותאשרלעבודהבמוסדותהחינוךאשרישובצולחינוךמיוחד

 המיפוייעשהבתיאוםעםהמפקחהכולל,מפקחהחינוךהמיוחדוצוותהמתי"א.

o את:הימפ/המרכזהטיפולילתלמידיםכו"חמנהל המתי"א 

 .עובדיההוראההמשובציםבמתי"אבשגרה -

 .גננותהחינוךהמיוחדובכללםהגננותהמשלימות -

 - מיוחד, לחינוך המפקח עם בתיאום ההוראהירכז עובדי רשימת מוסדותאת ממנהלי שהתקבלו

 .יםמוקדכלאחדמהאשרישובצולעבודבהחינוךהרגיל,

 הסייעותוהמתורגמנים.בתיאוםעםהרשות/הבעלותירכזאתרשימת -

o  יעובדשיבוץ ההוראה יהיה החינוכי במוסד לעבודה משרתו בהתאםלהיקף ההוראה עובד ,בשגרהשל

המפורטים לכללים שלהלןבהתאם בטבלה החינוכי המוסד לצרכי בהתאם ו, בכפוף משרדלהנחיות

יש.הבריאות לנסות ושעותהעבודהבמידתהאפשרלהקפיד, העבודה ימי על היום,, שובץבמהלך בהן

 עובדההוראהבשגרה.

o בהתאם מרחוק, בהוראה ימשיך הבריאות, משרד הנחיות עקב לעבודה, לחזור ממנו נבצר אשר עובד

.והנחיותהמנהללצרכיביתהספר
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  (לזמן מזמן שתהיינה כפי, הבריאות משרד להנחיותבכפוף )אופן ביצוע שעות ההוראה 

 אופן ביצוע* רכיב

במוסדהחינוכי.-ככללופרטניותשעותפרונטליות

גםבלמידהמרחוקבמרחב,בנוסףבמקריםמסוימים

הווירטואלי.

שעותשהייה
עבודות,ישיבות)הכנתחומרילמידה,בדיקת
צוות,מפגשיםעםהוריםוכו'(

במרחבהווירטואליו/אובמוסדהחינוכי



מאדחריגיםבמקרים* באישור/עדכון, הכולל, ובכפוףהמפקח מביתם לצאת באפשרותם שאין לתלמידים

 בהתאם התלמיד בבית להתבצע תוכלנה אלו שעות הבריאות, משרד חינוכי-נוהלללהנחיות מפגש קיום

טיפוליבביתהתלמיד




 שבועית שעותש מערכת וביג .2

 :לימודיוטיפולימענהאישי 

 .בהתאםלאישורמשרדהבריאותאנשיצוותשניותלמידיםשלושהעדבחדרהכיתהישהו

 עלהחלטה שלאתעלה ובלבד המסגרתהחינוכיתוצוותו, מנהל נתונהבידי ואיושהמענההאישי, הרכב על

ההרכבהמפורטבסעיףזה.


 מפורטתתכלולמערכתהשעותהשבועיתה: 

o .איתורומיפויצרכיםשלהתלמידיםותכנוןהמעניםבאופןמותאםככלשניתן 

o בפירוטלכלמענהאישימתוכנןלתלמיד,לכלשיעורושיעור-חאדםשלהמוסדהחינוכיוכושיבוץתכנון

 .בשלבא'לעילובכפוףלהנחיותהמפורטותשבועי,יומיו

o האפשר יבמידת י, השבועיתכללו השעות יועצ,מחנכיםבמערכת מקצועיים, הוראהיםמורים עובדי ,

 בנותשירותלאומי.ות,סייעותיוממקצועותהבריאות,מטפליםבאמנו

o יגיעלמוקד,תתוכנןמערכתאישיתעדשלושפעמיםבשבועבתיאוםעםההורים.כלמפגששלכלתלמיד

 ימשךביןשעתייםעדשלוששעות,וכןתתוכנןבעבורולמידהמרחוק.


 :גיבושמערכתהשעותיעשהבכפוףלכלליםהבאים

o וקבוצתהתלמידיםעימההואנפגשלהימנעמשינוייםבהרכבהצוות.ישעלצוותקבועההקפד. 

o ה.יפעלכמספרימיהלימודבשגרבמוסדהחינוכיהמוקד 

o בווצוותוהחלטתמנהלהמוסדהחינוכיעלפי-אובמשמרותלסירוגיןתתקייםהלמידהשלהתלמידים

 בתיאוםעםהמפקחוהרשותהמקומית/הבעלות.מופעלהמוקד

o יום מאורך יוםהעבודהלמידהבמשמרותלאתחרוג ומאורך הלימודיםהקבועבשגרהבמוסדהחינוכי

 הקבועלעובדיההוראהבהסכמיהשכר.

 :מרחוקלמידה

o בדגשעלהתייחסות גםאתהלמידהמרחוק, יתכנן החינוכי היבטיםוללימודייםלתכניםמנהלהמוסד

 .חברתייםורגשיים
 

http://meyda.education.gov.il/files/mosdot/home_edu_visit.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/mosdot/home_edu_visit.pdf
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 התלמידים הורי עם תיאוםקשר ו .3

o אותםהואיצורקשרעםכללהתלמידיםהוראהאחרלמחנכיהכיתותאועובדמנהלביתהספרינחהאת

 לבחינתצרכיהםורצוןהוריהםלהגעהלמוסדהחינוכי.מלמדבשגרה,

o יםיצורקשרעםהוריהתלמידלמנהלתהגןאומימטעמוינחהאת/המפקחהכוללמפקחהחינוךהמיוחד

 .להגעהלמוסדהחינוכילבחינתצרכיהםורצונם

o למוסד מגיעים שאינם התלמידים עם גם רציף קשר מקיים הכיתה שמחנך לוודא המנהל באחריות

 החינוכיועםהוריהם,לרבותקיומהשללמידהמרחוקעבורם.

o מקייםשמנהלתהגןאועו"האחרלוודאהמפקחלחינוךמיוחד/המפקחהכוללאומימטעמובאחריות

 שאינם התלמידים עם גם רציף למידהקשר של קיומה לרבות הוריהם, ועם החינוכי למוסד מגיעים

 מרחוקעבורם.

o במידהותלמידלאמגיעלמוסדהחינוכי,ניתןלבחוןעםהוריוולתאםמפגשבביתם-מפגשבביתהתלמיד

 .מענהללמידהמרחוקעלהנוסףבפגשחינוכיטיפוליבביתהתלמידלנוהלקיוםמבכפוף
 

 המוסד החינוכי על/הבעלות הרשות עם תיאום .4

מפקח הבעלות, מיוחד/נציג חינוך ברשות/אגף החינוך אגף מנהל הכולל: להקיםצוותרשותי חינוךמומלץ

ח,וכלגורםמקצועינוסף.מנהלהמתי"א,נציגשפ"מיוחדומפקחכולל,

הצוותהרשותייגבשאתהפעילותבאופןשיאפשרמתןמענהרציףומיטבי,והתאמתהמודלבהתחשבבצרכים

הייחודייםשלכלרשות,בכפוףלהנחיותהעדכניותשלמשרדהבריאות.


 והרשות/הבעלות הפיקוח עם כיבתיאום לוודא החינוכי המוסד מנהל הרשות/הבעלותעל )לרבותעובדי

.שובצוכנדרשלשםהפעלתהמוסדהחינוכימזכירה,אבבית,עובדיניקיוןותחזוקהאחר(סייעות,
 

  החינוכי במוסד הלימודים יום במהלך התנהלות על הקפדה .ז

 כניסה ויציאה ממנו ,בעת הגעה למוסד החינוכי .1

o הלימודים.יוםבסוףוולאסוףאותבאחריותההוריםלהביאאתילדםלמוסדהחינוכי 

o יינתןמענהלהסעת,איןלהוריםיכולתלהביאאתילדםזכאיהתלמידלהסעהבשגרהובהםשבמקרים

 בכפוףלהנחיותהעדכניות.,בההואמתגוררהרשותהמקומיתלידיעהתלמיד

o מבוקר באופן ייעשו החינוכי התלמידיםמהמוסד של והיציאה תוךהכניסה צוות, השומר/איש ידי על

 .הנמצאיםבמרחבהציבוריוהקפדהעלמניעתהתקהלותמסכהלכלהקפדהעלחבישת

o  ההגעה ההורהבעת ברכב ימתינו והתלמיד ההורה /ההסעה התלמיד יוזמן אשר למוסדלהעד יכנס

 החינוכי.

o לשהותבמוסדהחינוכילהיכנס/ורשההוריםלאיו. 

o ביןהנוכחיםמטרשנישלמרחקיישמר. 

o לאיסוףעלידיההורהאוהתלמידיםלהגעהלשערבאופןמדורגבסיוםהפעילותבמוסדהחינוכי,ייקראו

.אחראיההסעהעלידי
 

 

http://meyda.education.gov.il/files/mosdot/home_edu_visit.pdf
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 פעילות בהפסקות  .2

o כגון;חצר,מספרהנוכחיםבמרחביםהמשותפים,אתהיציאהלהפסקותכךשיתכנןמנהלהמוסדהחינוכי

 .התלמידיםלאתתקייםהפסקהמשותפתלכלל.זמניתבועשרהלאיעלהעלאולםוכדומה,


 ושמירה על היגיינה  במוסד החינוכי 2משותפיםתנועה במרחבים ה .3

o בוזמניתבמוסדהחינוכייםהשוהלאיהיהמעברביןהצוותיםוהתלמידיםותישמרהפרדה. 

o ביןהתלמידיםתוךמניעהשלכלממשק,תקייםבמרחביםנפרדיםימענהאישי. 

o ובמרחקשלזמניתבועשרהלאיעלהעלכגון;חצר,אולםוכדומה,משותפים,מספרהנוכחיםבמרחביםה

מהשני אחד מטרים כן,.שני לתלמידיםכמו גם מסכות חבישת המרחק, כללי שניתןישמרו וגםככל

.לצוותיםשמחוץלכיתה

o יציאהלשירותים.גםהזעשהבאופןמבוקר,ובכלליתמשותפיםכלתנועהבמרחביםה 

o פנויים.משותפיםכיהמרחביםה,טרםיציאתהתלמיד,יוודאאישצוות,אקציהלצמצםאינטרכדי 

o שלהצוותהחינוכיושלהתלמידים.ישלהקפידהקפדהיתרהעלשטיפתידיים 

o ניקיונםשלתאיהשירותיםיבוצעבאופןשוטףבמשךכליוםהפעילות. 

o המקומית/הבעלותלדאוגבהקפדהיתרהבאחריותהרשות-תחזוקהושמירהעלניקיוןבמוסדהחינוכי

ניקוילניקיון ובסיומו,משטחיםחיטויוובכללו יוםהפעילות כל במהלך תחזוקהטרםההפעלה, ולכל,

 התנאיםהנדרשיםבכפוףלהנחיותמשרדהבריאות.

 

  התלמידים הסעות  .ח

החינוכי .1 למוסד ילדם את להביא ההורים אותבאחריות היוםוולאסוף במערכתבסוף לילדו שנקבע כפי

 .האישית

 :באמצעותההסעהוגעתיהיהצורךבהאם,לתלמידהזכאילהסעהבשגרה .2

o  החינוכי המוסד מנהל המקומית ברשות ההסעות לאחראי שיפנה התלמיד, מתגורר טרם48בה שעות

ההסעה, בהפעלת הצורך אותו מהתלמידיםאודותויעדכן אחד כל של הלימודים ושעות הפעילות ימי

 .להםנדרשתהסעהש

o תחום למנהל התלמיד, ההסעותברשותהמקומיתבהמתגורר יפנהאחראי ונדרשפיצולהסעה במידה

 .זעלמנתלבחוןאתהאפשרותלביצועפיצולהסעותבמחו

,ויבהירלגביהכלליםהנדרשיםבעתהזוינחהאתהרשויותהמקומיותרדהחינוךהממונהעלההסעותבמש .3

 אתחשיבותההקפדהעלעמידהבלוחהזמנים,באיסוףבמהלךהבוקרובעתפיזורהתלמידיםלבתיהם.

 ההסעהתתבצעעםקבלתהאישורממשרדהחינוך. .4



 

                                                           
 .כיתתיים־חצר,אולמות,שירותים,פרוזדורים,ושארהמרחביםהחוץמרחביםמשותפים,כגון2
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 הערות .ט

אינובההיומשובצותבשגרה.אםהדברשבהתאםלמסגרתככלשניתןככוחאדםנוסףישובצובנותשירותלאומי

 בוהןמתגוררות.שוביימסגרותהחינוכיותבישובצובנותהשירותבאפשרי,



  מותנה תוכניתה מתווה אישור .י

והגורמיםהאחריםהמאשרים.רדהחינוךאישורמנכ"למשהתוכניתתופעלרקלאחר .1

באופןהמאפשראתהפעלתבתיהספרועובדיהפעלתהתוכניתמותניתבעדכוןהתקנותלשעתחירוםוהצווים .2

 ההוראהבמתכונתשהוגדרהלעיל.

כללהרלוונטיהצוותהעסקתשלח"התקשלהוראותבהתאםבהסדרהמותניתהתוכניתהפעלת .3 זה ובכלל

 .ועודהסעהמלווי,אבטחה,וניקיוןתחזוקה,סייעות,מזכירה,הוראהעובדי-הצוותהמינהלי











בברכה,


אברמזון,רחלי

מנהלתאגףא'חינוךמיוחד

וצוותהאגף

 
  



 מנצחים את הקורונה    

 "הכי רחוק הכי קרוב"
  

 

 

 מדינת ישראל 
 משרד החינוך  
 נהל הפדגוגיהמ   
 חינוך מיוחד 'אגף א 

 

11 
 

 העתקים:

מרשמואלאבואב,מנכ"למשרדהחינוך

גב'גילהנגר,משנהלמנכ"למשרדהחינוך

אריהמור,סמנכ"לומנהלאגףבכירביטחון,בטיחותושע"חמר

מנכ"לבכירומנהלמינהלכלכלהותקציביםמרמשהשגיא,ס

חאדםבהוראהוסמנכ"ליתומנהלתאגףבכירכ גב'סוניהפרץ,

משרדהחינוךמנכ"לראשמטהאיתןפלזנשטיין,מר

חשבהמשרד מרעמוסשקדי,

סמנכ"לבכירניהולההוןהאנושימרנירשקד,

סמנכ"ליתבכירהומנהלתהמינהלהפדגוגיד"רשושנחום,

אילתמלקמן,יועצתמשפטית,משרדהחינוךעו"ד

סגניתבכירהלמנהלתהמינהלהפדגוגיזלצמןגב'אינה

מראילןשי,ממונהיעוץמשפטימכרזיםורכישות,לשכתיעוץמשפטי,משרדהחינוך

מנהלאגףבכיר)תקציבים(,מינהלכלכלהותקציביםדודימזרחי,מר

יטחון,שעתחירוםובטיחותבמנהלאגףבכיר מרשאלתיאלרם,

וםקידוםבריאותבמוסדותחינוך,המינהלהפדגוגימנהלתתח גב'אפרתלאופר,

הצטיידותוהסעותמנהלאגףא' מרשמעוןאבני,

ארגוןמוסדותחינוך,המינהלהפדגוגימנהלאגףבכיר מרמנחםמזרחי,

מנהלתאגףבכירליישוםתיקוןחוקהחינוך,ההכלהוההשתלבותמירינבון,גב'

ומנהלאגףא',שירותלאומי,תיאוםובקרהמנהלמינהל.ס פלבר,דודמר

מנהלותאגפיהגילבמנהלהפדגוגי

גב'יפהבןדוד,מזכ"ליתהסתדרותהמורים

מיכלמנקס,סמנכ"לחינוך,רווחהוחברה,שלטוןמקומיגב'

גב'רינתחכים,ראשתחוםחינוךורווחהבמרכזהמועצותהאזוריות

נועהבןאריה,יועצתמשפטית,מרכזהשלטוןהמקומיגב'

אביקמינסקי,יו"ראיגודמנהליםואגפיחינוךברשויותהמקומיותמר

מפקח/תפיתוחמקצועילעובדיהוראה,לשכתהמשנהלמנכ"ליפיתבוכריס,גב'

מנהלתאגףבכירשפ"י,ינבלוקגב'ע

ד"רחוהפרידמן,מנהלתאגףפסיכולוגיה

מפקחיםארציים,אגףא'חינוךמיוחד

נהלהפדגוגיאגףא'חינוךמיוחדהמיתס/מנהלגב'שריתשריקי,

מנהלימוסדותחינוך/מנהלותגניילדים

מפקחיחינוךמיוחדבמחוזות

מנהלימתי"א

מנהליהמרכזיםהטיפולייםלכבדישמיעהוחרשים

יו"רהנהגתההוריםהארצית-עו"דאילבןיהודהבאום
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 הצהרת הורה   -1'אטופס 





גיל:___________ז:_______________"ת:_____________/השםהתלמיד



________________:שםהמסגרתהחינוכיתבהלומדהתלמידבשגרה



הגן:______________/מנהלךשםהמחנ



טלפון:_______________:_____________השםההור





  לילדימצהיר כי י אנ

.הקודמיםקראוביומייםובב38ºוליולילדילאהיהחוםמעל,נערכהמדידתחוםבבוקרהפעילות___ .1

 .מחויבבבידודלפיהנחיותמשרדהבריאותאינואישמבניהמשפחה___ .2

___ .3 אין מבני למי או לי עמנולילדי, המתגוררים המשפחה ), קורונה כלתסמיני או בנשימה קושי שיעול,

.(תסמיןנשימתיאחר



 בהסכמתי. במוסד החינוכיבפעילות  ףמשתת ילדי





 







________________  ________________ _______________ ________________   

   חתימה ז"ת שם ההורה תאריך
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 העובדהצהרת   - 2'טופס א

 



ז:________________"ת:_____________עובד/השםה



_______________:בשגרהעובד/תשםהמסגרתהחינוכיתבה



טלפון:_______________





  :י מצהיר כיאנ

הפעילות___ .1 בבוקר חום מדידת ,נערכה עמילי ולמתגוררים מעל חום היה ביומייםובב38ºלא או קר

.הקודמים

 .מחויבבבידודלפיהנחיותמשרדהבריאותאינומהמתגורריםעמיאיש___ .2

שיעול,קושיבנשימהאוכלתסמיןנשימתיאחר(.תסמיניקורונה),המתגורריםעמנומליאולמיאין___ .3
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 יומית תלמידים רשימת נוכחות   1-'בטופס 

 

תאריך:___________________סמלמוסד:________המוסדהחינוכישם

שםאישהצוות:______________





שם  פרמס

 /ההתלמיד

שם המוסד  תעודת זהות 

בו לומד שהחינוכי 

 התלמיד בשגרה

 מידת החום  שעת יציאה שעת הגעה

כפי שנמדדה בבקר 

הפעילות ונמסרה 

 י ההורהל ידע
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 של אנשי צוותרשימת נוכחות יומית   2-'טופס ב

 

תאריך:_____________החינוכי:________סמלמוסד______שםהמוסד

:______________מנהל/תהמוסדשם





 מידת החום  שעת יציאה שעת הגעה תעודת זהות  העובד/תשם  פרמס

כפישנמדדהבבקרהפעילות

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 


