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   הסעות במחוזות   תחום : מנהלותאל

 
 שלום רב, 

 
 
 

 בתקופת סגר בשל מצב חירום קורונה עם צרכים מיוחדים  הסעות תלמידים הנדון: 
 
 

בשל מצב חירום קרונה, להלן   לתקופת ה"סגר"בהמשך למתווה לימודים שקבע משרד החינוך 

 הנחיות להסעת תלמידים לתקופה זו: 

 
  ימשיכו ללמוד במסגרות החינוך.  כוללניותים במסגרות חינוך מיוחד הלומד   םתלמידי .1

מוקד  ל ותלמידים שמסיבה זו או אחרת אינם יכולים להגיע למוסד החינוך המיוחד יוסע 

   החינוכי שתקבע הרשות.

ימשיכו ללמוד במסגרות החינוך   בכתות חינוך מיוחד בבתי ספר רגיליםים הלומד תלמידים   .2

 במוקדי חינוך שתקבע הרשות.  או

ילמדו  (  הזכאים לתמיכה מסל אישי)  תלמידים עם צרכים מיוחדים הלומדים בכתות רגילות .3

 הרשות.  קבעבמוקד חינוכי שתאו   / ו/או במסגרת החינוך ו בלמידה מרחוק 

בפנימיות   .4 או  בהוסטלים  המתגוררים  התלמידים  משרד  לאוכלוסיות  של  ומשתייכים  רווחה 

 החינוך המיוחד יוסעו בהתאם למתווה הנ"ל.

 .  , לכלל התלמידים14:30יום הלימודים יסתיים לכל המאוחר בשעה  .5

ימי לימוד חלקיים בהתאם למערכות השעות ובמתכונת  על הרשות להפעיל מערך הסעות גם ל .6

 במסגרת התקציב הקיים. , הלימודים המתקיימת במוסדות החינוך

 
 . גם בתקופה זו ימשיך אגף ההסעות להיות זמין ולתת מענה לכל פנייה, שאלה או בקשה

 
 ה, בריאות מלא 

 
 

 , בברכה

 
 שמעון אבני 

 הסעות והצטיידות  א' אגף נהלמ
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 , המנהל הכללי עמית אדרימר    : העתק

   גדי מארק, מנהל מינהל הפיתוח בפועלמר  
 מר עמוס שקדי, חשב המשרד             
 מר משה שגיא, מנהל מינהל כלכלה ותקציבים            

 מנהלי המחוזות  
 גב' רחל אברמזון, מנהלת אגף א' החינוך המיוחד 

 מנקס, ראש מנהל חינוך מרכז שלטון מקומי גב' מיכל 
 גב' רינת חכים, ראש מנהל חינוך מרכז המועצות האזוריות 

 ברשויות המקומיות  מר אבי קמינסקי, יו"ר איגוד מנהלי מחלקות חינוך 
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