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הנדון :מענה לתלמידים הזכאים לשירותי חינוך מיוחדים  -קורונה
בימים אלה ,בהם נמשך מצב החרום שהוכרז בעקבות נגיף הקורונה ,אנו נערכים להפעלת המענים במוסדות
החינוךלתלמידיםעםצרכיםמיוחדים. 
מתווהזה,גובש תוךהקפדהעל יישוםהנחיותמשרד הבריאות ,כדי לאפשרלתלמידיםהזכאיםלשירותיחינוך
מיוחדים ומגלים קשיים משמעותיים ,קיום סדר יום ,שיהווה שגרה חדשה עבורם ועבור בני משפחותיהם ,תוך
שמירהעלבריאותםשלכללהמשתתפים,תלמידיםוצוותיםכאחד. 
המענים במוסדות החינוך יגובשו על ידי הצוות החינוכי טיפולי ,ויושם בהם דגש על מענה מותאם בהתייחס
להיבטיםרגשייםחברתייםולימודיים. 
המפגשהחינוכי  -טיפולייכלול גםהתייחסותלהתנהלות הנדרשתלהגברתהמודעות להיגיינה ולמניעתהאפשרות
להידבקות .
המתווהמתייחסלתלמידיםבחינוךהרשמיובחינוךהמוכרשאינורשמי. 
המתווה כולל:
 oמענה לתלמידים הלומדים במוסדות חינוך מיוחד (גני ילדים ובתי ספר לחינוך מיוחד) ,ומרכזים חינוכיים
בבתיחוליםומרכזיםטיפולייםחינוכיים.
 oמענהלתלמידיםהלומדיםבכיתותחינוךמיוחדבבתיספררגיליםאובגןאובכיתהלחינוךרגיל ,ומקבלים
תמיכהמסלאישי מהצוותהחינוכישלהמסגרתבהלומדים,מצוותהמתי"אאומצוותהמרכזיםהטיפוליים
חינוכייםלכבדישמיעהוחרשים(כו"ח).
 oמענהלתלמידיםחוליםבביתםולתלמידיםהמקבליםשירותיםרפואייםבמסגרותהחינוךהמיוחד .
הפעלת המתווה תעשה באופן מדורג בשני שלבים.
שלבא':מענהאישילימודיוטיפולפרטני-קבוצהשלעדשלושהתלמידיםועדשניאנשיצוותקבועיםבכלמפגש .
שלבב':מענהקבוצתי-קבוצהשלארבעהתלמידיםועדשלושהאנשיצוותקבועיםבכלמפגש .
היערכות הצוותים ,תחל מיום א' כה' ניסן .19.04.2020
תלמידים הלומדים בגני חינוך מיוחדים ובבתי ספר מיוחדים במגזר היהודי והדרוזי יגיעו בהתאם למערכת
האישית  ,לא יאוחר מיום שלישי ,כז' ניסן תש"פ. 21.4.2020 ,
תלמידים הלומדים בכיתות חינוך מיוחד בבתי ספר רגילים ותלמידים הלומדים בשילוב עם סל אישי יגיעו
בהתאם למערכת האישית ,לא יאוחר מיום רביעי כח' ניסן תש"פ. 22.04.2020 ,
היערכות צוותי החינוך במגזר הערבי תחל מיום ד'  22.4.2020עם החזרה מחופשת האביב.
התלמידים יגיעו בהתאם למערכת האישית לא יאוחר מיום שבת ,א' אייר תש"פ. 25.04.2020 ,
בכפוףלתנאיאישורהמתווההמוגדריםבסוףהמסמך.
עד להודעה חדשה המתווה ייושם בהתאם לשלב א' בלבד .לקראת המעבר לשלב ב' יינתנו הנחיות מתאימות.

1

מנצחים את הקורונה

מדינת ישראל

"הכי רחוק הכי קרוב"

משרד החינוך
המנהל הפדגוגי
אגף א' חינוך מיוחד

א .נתונים

טבלה מס' 1-מספרהתלמידיםהזכאיםלשירותיחינוךמיוחדיםלהםיתאפשרמענההדרגתיבמסגרתהמתווה 
סוג
המסגרת 

בתיספרלחינוךמיוחד 

מספר
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כיתותחינוךמיוחד 
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גניילדים 
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59

509
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13

132
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43

439
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6,100
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דרום 

41

385
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267

530

6,976

4,206

חרדי

79
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5,169

595

5,583

163

527

8,728

2,339

התיישבותי 10

105

883

62

206

4,167

825

4,053

30,561

1,987

4,960
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סה"כ

426

-

22,729
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טבלה מס' 2-סיכוםהנתוניםהמפורטיםבטבלהשלעיל 
אפיון

מספר כיתות

מספר תלמידים

כיתותב-426בתיספרחינוך 4,053
מיוחד 
2,498
גניילדיםלחינוךמיוחד

22,729

4,960

64,586

12,927

28,301

24,438

146,177

כיתותחינוךמיוחדבבתי
ספררגילים
תלמידיםבשילובאישי
בכיתותבבתיספררגילים
סה"כ

30,561


כ - 131,000תלמידים הלומדים בכיתות רגילות ומקבלים בשגרה מענה מהסל המוסדי,ימשיכו לקבל תמיכה גם
באמצעותלמידהמרחוקמהמחנך1וממורההשילוב,בהתאמהלאופןלמידהזובכללמערכתהחינוך .
1לשוןזכרמייצגתאתכלהמגדרים.
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ב .ניהול אורחות חיים ושגרה מוקפדים הוא תנאי יסוד לקיום פעילות
.1

.2
.3
.4

.5

.6

.7

.8

.9

הצוותיםהמקצועיים,התלמידיםוהוריהם ,יגיעולמוסדהחינוכיבתנאישאינםנדרשיםלבידודעלפי הנחיות
משרדהבריאות,ללאחוםמעל º38אותסמיניםהקשוריםבקורונה(שיעול,קשיינשימה אותסמיןנשימתי
אחר).
תותרהכניסהלמוסדהחינוכיאךורקלצוותיםולתלמידים,בהתאםלתכניתשנקבעה.
כניסה למוסד החינוכי תאושר לאחר תשאול מובנה (באפליקציה( או במילוי עצמי וחתימה על הצהרה :של
אישהצוותושלההורהבשםהתלמיד/ה.
עלההורהלמלאטופס א' 1-(להלן)שבויצהיר,כיאין לו ולילדו תסמינים הקשוריםבקורונה (שיעול ,קושי
בנשימה או כל תסמין נשימתי אחר ,נערכה מדידת חום טרם ההגעה ולא היה להם חום מעל  º38בבוקר
הפעילותאוביומייםשקדמולו,והםאינםמחויביםבבידוד).
יוקפדעלהגעתצוות,בתנאישאינםנדרשיםלבידודעלפיהנחיותמשרדהבריאות,שאינונכללבקבוצתסיכון,
שאיןלוולאהיהלוביומייםהאחרוניםחוםמעל º38מעלות,ואינוחווהשיעול,קושיבנשימהאוכלתסמין
נשימתיאחר.עלהצוותלחתוםעלמסמךהצהרתבריאותכפישמפורטסעיף.6
על איש הצוות למלא טופס א' 2-(להלן) שבו יצהיר ,כי אין לו תסמינים הקשורים בקורונה (שיעול ,קושי
בנשימהאוכלתסמיןנשימתיאחר,נערכהמדידתחוםטרםההגעהולאהיהלוחוםמעלº38בבוקרהפעילות
אוביומייםשקדמולו,והואאינומחויבבבידוד).
טופסההצהרההממולאוהחתוםייאסףעלידיהשומרבכניסהלביתהספראועלידיאדםשימונהלכךעלידי
מנהלביה"סויימסרלמזכירותביתהספרלמטרתתיוקותיעוד.בגניהילדיםהטפסיםיאספוויתויקולצורך
תיעודע"ימנהלתהגן.
הצוות והתלמידים ישתמשו באמצעי מיגון במרחבים השונים במהלך כל היום בהתאם להנחיות משרד
הבריאות .(על פי הנחיות משרד הבריאות לא ישהה אדם במקום שאינו מקום מגוריו ללא חבישת מסיכה,
אלאאםהוחרגכמפורטבהנחיותמשרדהבריאות).
תתקיים הקפדה יתרה על היגיינה אישית לפני תחילת הפעילות ,במהלכה ובסיומה .איש הצוות והתלמיד
יקפידועל שטיפת ידיים עם מים וסבון או חומרי חיטוי.גםאםעטוכפפותבמהלךהמפגש,בסיומוישלהוריד
אתהכפפות,להשליכןולשטוףהיטבאתהידיים.

 .01ישלהקפיד במהלךהיוםעל אוורור חדריהכיתותבהםמתקיימתהפעילות.
 .11ישלהקפידעלהכלליםשלישיבהבמרחקשנימטרזהמזהבשעתארוחהולהימנעמכיבודמשותף.
 .12התלמידיםיגיעולמסגרתהחינוכיתעםציודלימודיאישי.
 .13בפעילותמשותפתישלהימנע מהעברתחפציםמידליד.ניתןלאפשרשימושמשותףבחפציםרקבמידהוניתן
לחטאאותם.
 .14ישלהנחותאתהתלמידיםלהימנעממגעולשמורעלמרחק,ובמידתהצורךאףלסמןאתהמרחקבאופןבהיר
ובולטלצוותולתלמידים.ישלהקפידעלמרחקשלשנימטרביןהנוכחים.
 .15מידייוםינוהלרישוםומעקבאחרנוכחותהתלמידיםויתויקבמוסדהחינוכיבטופסב'1-להלן.
 .16מידייוםינוהלרישוםומעקבאחרנוכחותהצוותויתויקבמוסדהחינוכיבטופסב'2-להלן.
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ג .דגשים
.1
.2

.3
.4

.5

.6

.7
.8
.9

תלמידיםהלומדיםבמוסדותחינוךמיוחד (בתיספרוגניילדים) ,יקבלואתהשירותבמוסדהחינוךבוהילד
לומדבשגרה.
תלמידיםהלומדיםבכיתותלחינוךמיוחדבמוסדותחינוךרגילים ותלמידיםהלומדיםבגןאובכיתהלחינוך
רגיל,ומקבליםתמיכהמסלאישי -יקבלואתהשירותבמוסדחינוךרגיל(ביתספר/גן)שיקבעעלידהרשות
המקומית/הבעלותולאודווקאבמוסדהחינוךבוהילדלומדבשגרה.
יצויןכי,ההחלטהעלהגעתהתלמידלמוקדבמוסדהחינוכינתונהבידיהוריהתלמיד/ה.
מחנכ/תהכיתהאומורתהשילובאומנהל/תהגןאומימטעםהמתי"א אומימטעםהמרכזהטיפולילכו"ח
שעובד עם התלמיד בשגרה ייצרו קשר עם כלל ההורים לבחינת צרכי ילדם ורצונם להגעה למוקד במוסד
החינוכיויוודאואתהחלטתם.ההורהיעדכןאתהצוותככלשיבקשלשנותאתהחלטתו.
במקריםחריגים,תלמידיםעםמערכתחיסוניתירודה,מחלותנלוות,תלמידיםמונשמים,כשלנשימתי,אוכל
מחלהמגבירתסיכוןלהידבקותולהיפגעות ,ימשיכולקבל מענהבביתם במידתהאפשר ,עלפיהנוהל  -קיום
מפגשחינוכילימודיוטיפוליבביתהתלמיד,נוסףעלהמענהללמידהמרחוק. 
תלמידים חולים בביתם אשר זכאים לשירות חינוכי  -טיפולי בשגרה ,טרם שעת החירום ,באמצעות תכנית
"שלבים"קדימהמדע ,השירותיינתןבאמצעותלמידהמרחוקלכללהתלמידים,למעט תלמידיםעםזכאות
לשירותיחינוךמיוחדיםשהמענהיתקייםבביתםככלשניתן.
תלמידיםאשרמקבליםשירותבשגרתהלימודיםמ"מילגםביקוררופא" ,יקבלומענהזהבביתם ,ככלשניתן
וכפישייקבעעלידיהצוותהרפואימטעם"מילגםביקוררופא",ובתיאוםעםהצוותהחינוכיוההורים.
כלפעילותבמוסדחינוכיתתקייםבכפוףלהתניותהסגרהיישובי,אםקיימות,ועלפיהנחיותמשרדהבריאות.
יש להקפיד כי מודל ההעסקה של עובדי ההוראה יהיה מותאם ככל הניתן להסכמי השכר החלים על עובדי
ההוראה .הנחיות לדיווח לגבי עובדי הוראה בחינוך הרשמי יינתנו על ידי חשבות המשרד ואגף כוח אדם
בהוראה.



ד .מוקדי הפעלה במוסדות החינוך המיוחד  -בתי ספר וגני ילדים
 .1בביתספר-בכליוםלימודיםיופעלמענהאישי(כמפורטבשלבא'לעיל)בהתאםלמספרחדריהכיתותבמוסד
החינוכי . בנוסף ישובצו העובדים והמעטפת כגון; מנהל המוסד החינוכי ,מזכירה ,סייעות וצוות לתחזוקה
וניקוין,שומר.
 .2בגןילדים-הגןיופעלבהתאםלמפורטבשלבא'לעיל.
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ה .מוקדי הפעלה במוסדות חינוך רגילים  -בתי ספר וגני ילדים
המוקדיופעלבמוסדחינוכי(שאינוביתספר/גןלחינוךמיוחד) אשריקבע עלידיהרשות/הבעלות,עבורתלמידים
הלומדים בכיתות חינוך מיוחד בבתי ספר רגילים ועבור תלמידים הלומדים בגן/בכיתה לחינוך רגיל ,הזכאים
לתמיכהמסלאישי,במוסדותרשמייםובמוסדותמוכריםשאינםרשמיים .
יצוין כי בשיבוץ כתות חינוך מיוחד שלא בבית ספרם ,יש לשבץ את הכתות בבית ספר אחד קרוב ככל שניתן
ולשמורעלההרכבהכיתתיכבשגרה .
בשיבוץ תלמידים ,הזכאים לשירותי חינוך מיוחדים ,הלומדים בכתות/בגנים הרגילים יש לשבצם ככל הניתן
במוסדהחינוכיהקרובלמקוםמגוריהםובחלוקהמאוזנתביןמוסדותהחינוךהפועלים .

המוקד במוסדות החינוך הרגילים יפעל על פי ההנחיות הבאות:
 oמענהחינוכי–לימודיוטיפולי,יינתןבמידתהאפשרעלידיצוותהחינוךהמיוחדהעובדעםהתלמידבשגרה.
 oתלמידיםהלומדיםבכיתתחינוךמיוחדבבתיספררגילים 
מנהלהמוסדהחינוכיבשיתוףמחנכתהכיתהוצוותהמתי"א/צוותהמרכזהטיפולילכו"ח יגבשותכניתשבועית
אישית .באחריות מנהל המוסד החינוכי/מי מטעמו ,לעדכן את התלמידים והוריהם אודות התכנית ומקום
הפעילות .
 oתלמידיםהלומדיםבגן/כיתהלחינוךרגילהזכאיםלתמיכהמסלאישי
-

הזכאיםלתמיכהמסלאישי,מנהלהמוסד
ֵ
לתלמידיםהלומדיםבגן/כיתהלחינוךרגילבמוסדותהרשמיים,
החינוכי בשיתוף צוות המתי"א/צוות המרכז הטיפולי לכו"ח יגבש תכנית שבועית עם מחנכת הכיתה.
באחריות מנהל המוסד החינוכי/מי מטעמו לעדכן את התלמידים ואת הוריהם אודות התכנית ומקום
הפעילות.

-

לתלמידים במוסדות המוכש"ר הבעלות וצוות המוסד יגבשו תכנית שבועית ויעדכנו את התלמידים
והוריהםאודותמקוםהפעילות.

-

ישלתתמענהלתלמידיםהניגשיםלבחינותבגרות.תגובשתכניתמותאמתלתלמידיםאלה.

-

במידתהאפשרתתווךהסייעתהעובדתעםהתלמידבשגרהותתמוךבלמידה.





























5

מנצחים את הקורונה

מדינת ישראל

"הכי רחוק הכי קרוב"

משרד החינוך
המנהל הפדגוגי
אגף א' חינוך מיוחד



ו .הנחיות ועקרונות להפעלת המוקדים במוסדות החינוך  -שלב א'
ההנחיות שלהלן ייושמו במוקדים שיופעלו במוסדות חינוך מיוחד; בתי ספר וגני ילדים והן במוקדים שיופעלו
במוסדות חינוך רגילים; בתי ספר וגני ילדים.


כלפעילותבמוסדחינוכיתתקייםבכפוףלהתניותהסגרהיישובי,אםקיימות,ועלפיהנחיותמשרדהבריאות.



המפקחעלהחינוךהמיוחדאחראיעלהובלתיישוםהתכניתבכלמוסדותהחינוךבתחוםהפיקוחשלו,
בשיתוףובתיאוםמלאעםמנהלאגףהחינוך/מנהלאגףפרטברשותהמקומית/הבעלות,ובשיתוףמנהלוצוות
המתי"אועםהמפקחהכולללצורךהפעלתמוסדותהחינוךהרגילים.



היערכותלהפעלתמוסדהחינוך
 oשיבוץעו"ה,עובדיהרשות/הבעלות,ושיבוץהכיתותוהתלמידיםמגניהילדיםומבתיהספרבהםלאיופעל
המוקד,יעשהעלידיהמפקחלחינוךמיוחדבתיאוםמלאעםמנהלאגףהחינוךברשות/מימטעםהבעלות
ובשיתוףמפקחכוללמנהלוצוותהמתי"אועםמנהלהמוסדהחינוכיבויפעלהמוקד.
 oההיערכותתתבצעעלידימנהלהמוסדהחינוכיבומתקיימתהפעילות.

 oהשירותים הפסיכולוגיים החינוכיים (שפ"ח) ,הוחרגו בתקנות החירום ובהחלטת הממשלה והם עובדים
במ תכונת מלאה .מומלץ להיוועץ בצוות השפ"ח ,לליווי והכנת הצוות ברמה האישית רגשית ,בתהליך
החזרהוההסתגלותהמחודשתלשגרהאחרת.

 .1מיפוי עובדי ההוראה
 oמנהל המוסד לחינוך מיוחד ימפה את עובדי ההוראה ואת כלל העובדים במוסד החינוכי אשר ישובצו
לעבודהבתיאוםעםהפיקוחוהרשות/הבעלות.
 oמנהל מוסד חינוך רגיל אשר בבית ספרו פועלות בשגרה כיתות חינוך מיוחד , ימפה את עובדי ההוראה
לחינוךמיוחדאשרישובצולעבודהבמוסדותהחינוךאשריקבעועלידיהרשות/הבעלות,כמוקדהפעילות.
המיפוייעשהבתיאוםעםהמפקחהכולל,מפקחהחינוךהמיוחדוצוותהמתי"א.
 oמנהל המתי"א/המרכזהטיפולילתלמידיםכו"חימפהאת:
 עובדיההוראההמשובציםבמתי"אבשגרה. גננותהחינוךהמיוחדובכללםהגננותהמשלימות. בתיאום עם המפקח לחינוך מיוחד ,ירכז את רשימת עובדי ההוראה שהתקבלו ממנהלי מוסדותהחינוךהרגיל,אשרישובצולעבודבכלאחדמהמוקדים.
 בתיאוםעםהרשות/הבעלותירכזאתרשימתהסייעותוהמתורגמנים. oשיבוץ עובדי ההוראה לעבודה במוסד החינוכי יהיה בהתאם להיקף משרתו של עובד ההוראה בשגרה,
בהתאם לכללים המפורטים בטבלה שלהלן ,בהתאם לצרכי המוסד החינוכי ובכפוף להנחיות משרד
הבריאות .יש לנסות להקפיד ,במידת האפשר ,על ימי העבודה ושעות העבודה במהלך היום ,בהן שובץ
עובדההוראהבשגרה.
 oעובד אשר נבצר ממנו לחזור לעבודה ,עקב הנחיות משרד הבריאות ,ימשיך בהוראה מרחוק ,בהתאם
לצרכיביתהספרוהנחיותהמנהל .
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אופן ביצוע שעות ההוראה (בכפוף להנחיות משרד הבריאות ,כפי שתהיינה מזמן לזמן)
אופן ביצוע*

רכיב
שעותפרונטליותופרטניות 

ככלל-במוסדהחינוכי. 
במקריםמסוימים,בנוסףגםבלמידהמרחוקבמרחב
הווירטואלי. 

שעותשהייה 
(הכנתחומרילמידה,בדיקתעבודות,ישיבות
צוות,מפגשיםעםהוריםוכו') 

במרחבהווירטואליו/אובמוסדהחינוכי 



*במקרים חריגים מאד ,באישור/עדכון המפקח הכולל ,לתלמידים שאין באפשרותם לצאת מביתם ובכפוף
להנחיות משרד הבריאות ,שעות אלו תוכלנה להתבצע בבית התלמיד בהתאם לנוהל  -קיום מפגש חינוכי
טיפוליבביתהתלמיד 




 .2גיבוש מערכת שעות שבועית


מענהאישילימודיוטיפולי:
בחדרהכיתהישהועדשלושהתלמידיםושניאנשיצוותבהתאםלאישורמשרדהבריאות.
החלטה על הרכב ואיוש המענה האישי ,נתונה בידי מנהל המסגרת החינוכית וצוותו ,ובלבד שלא תעלה על
ההרכבהמפורטבסעיףזה .





מערכתהשעותהשבועיתהמפורטתתכלול:
 oאיתורומיפויצרכיםשלהתלמידיםותכנוןהמעניםבאופןמותאםככלשניתן.
 oתכנוןושיבוץכוחאדםשלהמוסדהחינוכי  -לכלמענהאישימתוכנןלתלמיד,לכלשיעורושיעורבפירוט
יומיושבועי,ובכפוףלהנחיותהמפורטותבשלבא'לעיל.
 oבמידת האפשר ,ייכללו במערכת השעות השבועית מחנכים ,מורים מקצועיים ,יועצים ,עובדי הוראה
ממקצועותהבריאות,מטפליםבאמנויות,סייעותובנותשירותלאומי.
 oלכלתלמידשיגיעלמוקד,תתוכנןמערכתאישיתעדשלושפעמיםבשבועבתיאוםעםההורים.כלמפגש
ימשךביןשעתייםעדשלוששעות,וכןתתוכנןבעבורולמידהמרחוק.





גיבושמערכתהשעותיעשהבכפוףלכלליםהבאים :
 oהקפדהעלצוותקבוע.ישלהימנעמשינוייםבהרכבהצוותוקבוצתהתלמידיםעימההואנפגש.
 oהמוקדבמוסדהחינוכייפעלכמספרימיהלימודבשגרה.
 oהלמידהשלהתלמידיםתתקייםלסירוגין אובמשמרות  -עלפי החלטתמנהלהמוסדהחינוכיוצוותו בו
מופעלהמוקדבתיאוםעםהמפקחוהרשותהמקומית/הבעלות.
 oלמידה במשמרות לא תחרוג מאורך יום הלימודים הקבוע בשגרה במוסד החינוכי ומאורך יום העבודה
הקבועלעובדיההוראהבהסכמיהשכר.



למידהמרחוק :
 oמנהל המוסד החינוכי יתכנן גם את הלמידה מרחוק ,בדגש על התייחסות לתכנים לימודיים ולהיבטים
רגשייםוחברתיים.
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 .3קשר ותיאום עם הורי התלמידים
 oמנהלביתהספרינחהאתמחנכיהכיתותאועובדהוראהאחרליצורקשרעםכללהתלמידיםאותםהוא
מלמדבשגרה,לבחינתצרכיהםורצוןהוריהםלהגעהלמוסדהחינוכי.
 oמפקחהחינוךהמיוחד/המפקחהכוללאומימטעמוינחהאתמנהלתהגןליצורקשרעםהוריהתלמידים
לבחינתצרכיהםורצונםלהגעהלמוסדהחינוכי.
 oבאחריות המנהל לוודא שמחנך הכיתה מקיים קשר רציף גם עם התלמידים שאינם מגיעים למוסד
החינוכיועםהוריהם,לרבותקיומהשללמידהמרחוקעבורם.
 oבאחריותהמפקחלחינוךמיוחד/המפקחהכוללאומימטעמו לוודאשמנהלתהגןאועו"האחרמקיים
קשר רציף גם עם התלמידים שאינם מגיעים למוסד החינוכי ועם הוריהם ,לרבות קיומה של למידה
מרחוקעבורם.
 oמפגשבביתהתלמיד-במידהותלמידלאמגיעלמוסדהחינוכי,ניתןלבחוןעםהוריוולתאםמפגשבביתם
בכפוףלנוהלקיוםמפגשחינוכיטיפוליבביתהתלמידבנוסףעלהמענהללמידהמרחוק.
 .4תיאום עם הרשות/הבעלות על המוסד החינוכי
מומלץ להקים צוות רשותי הכולל :מנהל אגף החינוך ברשות/אגף חינוך מיוחד/נציג הבעלות ,מפקח חינוך
מיוחדומפקחכולל,מנהלהמתי"א,נציגשפ"ח,וכלגורםמקצועינוסף .
הצוותהרשותייגבשאתהפעילותבאופןשיאפשרמתןמענהרציףומיטבי,והתאמתהמודלבהתחשבבצרכים
הייחודייםשלכלרשות,בכפוףלהנחיותהעדכניותשלמשרדהבריאות .


בתיאום עם הפיקוח והרשות/הבעלות על מנהל המוסד החינוכי לוודא כי עובדי הרשות/הבעלות (לרבות
סייעות,מזכירה,אבבית,עובדיניקיוןותחזוקהאחר)שובצוכנדרשלשםהפעלתהמוסדהחינוכי .

ז .הקפדה על התנהלות במהלך יום הלימודים במוסד החינוכי
 .1בעת הגעה למוסד החינוכי ,כניסה ויציאה ממנו
 oבאחריותההוריםלהביאאתילדםלמוסדהחינוכיולאסוףאותובסוףיוםהלימודים.
 oבמקריםשבהםזכאיהתלמידלהסעהבשגרהואיןלהוריםיכולתלהביאאתילדם ,יינתןמענהלהסעת
התלמידעלידיהרשותהמקומיתבההואמתגורר,בכפוףלהנחיותהעדכניות.
 oהכניסה והיציאה של התלמידים מהמוסד החינוכי ייעשו באופן מבוקר על ידי השומר/איש צוות ,תוך
הקפדהעלחבישתמסכהלכלהנמצאיםבמרחבהציבוריוהקפדהעלמניעתהתקהלות.
 oבעת ההגעה ההורה והתלמיד ימתינו ברכב ההורה/ההסעה עד אשר יוזמן התלמיד להיכנס למוסד
החינוכי.
 oההוריםלאיורשולהיכנס/לשהותבמוסדהחינוכי.
 oיישמרמרחקשלשנימטרביןהנוכחים.
 oבסיוםהפעילותבמוסדהחינוכי,ייקראוהתלמידיםלהגעהלשערבאופןמדורג לאיסוףעלידיההורהאו
עלידיאחראיההסעה. 
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 .2פעילות בהפסקות
 oמנהלהמוסדהחינוכייתכנןאתהיציאהלהפסקותכךשמספרהנוכחיםבמרחביםהמשותפים,כגון;חצר,
אולםוכדומה,לאיעלהעלעשרהבוזמנית.לאתתקייםהפסקהמשותפתלכללהתלמידים.

2

 .3תנועה במרחבים המשותפים במוסד החינוכי ושמירה על היגיינה
 oתישמרהפרדהולאיהיהמעברביןהצוותיםוהתלמידיםהשוהיםבוזמניתבמוסדהחינוכי.
 oמענהאישייתקייםבמרחביםנפרדים,תוךמניעהשלכלממשקביןהתלמידים.
 oמספרהנוכחיםבמרחביםהמשותפים,כגון;חצר,אולםוכדומה,לאיעלהעלעשרהבוזמניתובמרחקשל
שני מטרים אחד מהשני .כמו כן ,ישמרו כללי המרחק ,חבישת מסכות גם לתלמידים ככל שניתן וגם
לצוותיםשמחוץלכיתה. 
 oכלתנועהבמרחביםהמשותפיםתיעשהבאופןמבוקר,ובכללזהגםיציאהלשירותים.
 oכדילצמצםאינטראקציה,יוודאאישצוות,טרםיציאתהתלמיד,כיהמרחביםהמשותפיםפנויים.
 oישלהקפידהקפדהיתרהעלשטיפתידייםשלהצוותהחינוכיושלהתלמידים.
 oניקיונםשלתאיהשירותיםיבוצעבאופןשוטףבמשךכליוםהפעילות.
 oתחזוקהושמירהעלניקיוןבמוסדהחינוכי  -באחריותהרשותהמקומית/הבעלותלדאוגבהקפדהיתרה
לניקיון ובכללו ניקוי וחיטוי משטחים ,תחזוקה טרם ההפעלה ,במהלך כל יום הפעילות ובסיומו ,ולכל
התנאיםהנדרשיםבכפוףלהנחיותמשרדהבריאות.

ח .הסעות התלמידים
 .1באחריות ההורים להביא את ילדם למוסד החינוכי ולאסוף אותו בסוף היום כפי שנקבע לילדו במערכת
האישית.
 .2לתלמידהזכאילהסעהבשגרה,אםיהיהצורךבהגעתובאמצעותההסעה:
 oמנהל המוסד החינוכי יפנה לאחראי ההסעות ברשות המקומית שבה מתגורר התלמיד , 48שעות טרם
הצורך בהפעלת ההסעה ,ויעדכן אותו אודות ימי הפעילות ושעות הלימודים של כל אחד מהתלמידים
שלהםנדרשתהסעה.
 oבמידה ונדרש פיצול הסעה יפנה אחראי ההסעות ברשות המקומית בה מתגורר התלמיד ,למנהל תחום
הסעותבמחוזעלמנתלבחוןאתהאפשרותלביצועפיצול.
 .3הממונהעלההסעותבמשרדהחינוךינחהאתהרשויותהמקומיותלגביהכלליםהנדרשיםבעתהזו,ויבהיר
אתחשיבותההקפדהעלעמידהבלוחהזמנים,באיסוףבמהלךהבוקרובעתפיזורהתלמידיםלבתיהם.
 .4ההסעהתתבצעעםקבלתהאישורממשרדהחינוך.


2מרחביםמשותפים,כגוןחצר,אולמות,שירותים,פרוזדורים,ושארהמרחביםהחוץ־כיתתיים.
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ט .הערות
בנותשירותלאומיישובצוככוחאדםנוסףככלשניתןבהתאםלמסגרתשבההיומשובצותבשגרה.אםהדבראינו
אפשרי,ישובצובנותהשירותבמסגרותהחינוכיותביישובבוהןמתגוררות.


י .אישור מתווה התוכנית מותנה
 .1התוכניתתופעלרקלאחראישורמנכ"למשרדהחינוךוהגורמיםהאחריםהמאשרים .
 .2הפעלתהתוכניתמותניתבעדכוןהתקנותלשעתחירוםוהצוויםבאופןהמאפשראתהפעלתבתיהספרועובדי
ההוראהבמתכונתשהוגדרהלעיל.
 .3הפעלת התוכנית מותנית בהסדרה בהתאם להוראות התקש"ח של העסקת הצוות הרלוונטי ובכלל זה כלל
הצוותהמינהלי-עובדיהוראה,מזכירה,סייעות,תחזוקהוניקיון,אבטחה,מלוויהסעהועוד.





בברכה ,

רחליאברמזון ,
מנהלתאגףא'חינוךמיוחד 
וצוותהאגף 
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העתקים:
מרשמואלאבואב,מנכ"למשרדהחינוך 
גב'גילהנגר,משנהלמנכ"למשרדהחינוך 
מראריהמור,סמנכ"לומנהלאגףבכירביטחון,בטיחותושע"ח 
מרמשהשגיא,סמנכ"לבכירומנהלמינהלכלכלהותקציבים 
גב'סוניהפרץ ,סמנכ"ליתומנהלתאגףבכירכוחאדםבהוראה 
מראיתןפלזנשטיין,ראשמטהמנכ"למשרדהחינוך 
מרעמוסשקדי ,חשבהמשרד 
מרנירשקד,סמנכ"לבכירניהולההוןהאנושי 
ד"רשושנחום,סמנכ"ליתבכירהומנהלתהמינהלהפדגוגי 
עו"דאילתמלקמן,יועצתמשפטית,משרדהחינוך 
גב'אינהזלצמןסגניתבכירהלמנהלתהמינהלהפדגוגי 
מראילןשי,ממונהיעוץמשפטימכרזיםורכישות,לשכתיעוץמשפטי,משרדהחינוך 
מרדודימזרחי,מנהלאגףבכיר(תקציבים),מינהלכלכלהותקציבים 
מרשאלתיאלרם ,מנהלאגףבכירביטחון,שעתחירוםובטיחות 
גב'אפרתלאופר ,מנהלתתחוםקידוםבריאותבמוסדותחינוך,המינהלהפדגוגי 
מרשמעוןאבני ,מנהלאגףא'הצטיידותוהסעות 
מרמנחםמזרחי ,מנהלאגףבכירארגוןמוסדותחינוך,המינהלהפדגוגי 
גב'מירינבון,מנהלתאגףבכירליישוםתיקוןחוקהחינוך,ההכלהוההשתלבות 
מרדודפלבר ,ס.מנהלמינהלומנהלאגףא',שירותלאומי,תיאוםובקרה 
מנהלותאגפיהגילבמנהלהפדגוגי 
גב'יפהבןדוד,מזכ"ליתהסתדרותהמורים 
גב'מיכלמנקס,סמנכ"לחינוך,רווחהוחברה,שלטוןמקומי 
גב'רינתחכים,ראשתחוםחינוךורווחהבמרכזהמועצותהאזוריות 
גב'נועהבןאריה,יועצתמשפטית,מרכזהשלטוןהמקומי 
מראביקמינסקי,יו"ראיגודמנהליםואגפיחינוךברשויותהמקומיות 
גב'יפיתבוכריס,מפקח/תפיתוחמקצועילעובדיהוראה,לשכתהמשנהלמנכ"ל 
גב'עינבלוק,מנהלתאגףבכירשפ"י 
ד"רחוהפרידמן,מנהלתאגףפסיכולוגיה 
מפקחיםארציים,אגףא'חינוךמיוחד 
גב'שריתשריקי,ס/מנהלתאגףא'חינוךמיוחדהמינהלהפדגוגי 
מנהלימוסדותחינוך/מנהלותגניילדים 
מפקחיחינוךמיוחדבמחוזות 
מנהלימתי"א 
מנהליהמרכזיםהטיפולייםלכבדישמיעהוחרשים 
עו"דאילבןיהודהבאום-יו"רהנהגתההוריםהארצית 
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טופס א' -1הצהרת הורה


שםהתלמיד/ה:_____________ת"ז_______________:גיל:___________ 

שםהמסגרתהחינוכיתבהלומדהתלמידבשגרה:________________ 

שםהמחנך/מנהלהגן:______________ 

שםההורה:_____________טלפון:_______________ 


אני מצהיר כי לילדי
___ .1נערכהמדידתחוםבבוקרהפעילות,וליולילדילאהיהחוםמעלº38בבוקראוביומייםהקודמים .
___ .2אישמבניהמשפחהאינומחויבבבידודלפיהנחיותמשרדהבריאות.





 ___ .3אין לילדי ,לי או למי מבני המשפחה המתגוררים עמנו ,תסמיני קורונה (שיעול ,קושי בנשימה או כל
תסמיןנשימתיאחר) .

ילדי משתתף בפעילות במוסד החינוכי בהסכמתי.






________________
________________
שם ההורה
תאריך




_______________ ________________
חתימה
ת"ז
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טופס א' - 2הצהרת העובד

שםהעובד/ה:_____________ת"ז________________: 

שםהמסגרתהחינוכיתבהעובד/תבשגרה:_______________ 

טלפון:_______________ 


אני מצהיר כי:
 ___ .1נערכה מדידת חום בבוקר הפעילות ,לי ולמתגוררים עמי לא היה חום מעל  º38בבוקר או ביומיים
הקודמים .
___ .2אישמהמתגורריםעמיאינומחויבבבידודלפיהנחיותמשרדהבריאות.





___ .3איןליאולמימהמתגורריםעמנו,תסמיניקורונה(שיעול,קושיבנשימהאוכלתסמיןנשימתיאחר) .
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טופס ב' 1-רשימת נוכחות תלמידים יומית
שםהמוסדהחינוכי________:סמלמוסד_________תאריך __________:
שםאישהצוות ______________:


מספר

שם
התלמיד/ה

תעודת זהות

שם המוסד
החינוכי שבו לומד
התלמיד בשגרה
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טופס ב' 2-רשימת נוכחות יומית של אנשי צוות
שםהמוסדהחינוכי________:סמלמוסד_________תאריך __________:
שםמנהל/תהמוסד ______________:


מספר שם העובד/ת

תעודת זהות

שעת יציאה

שעת הגעה

מידת החום
כפישנמדדהבבקרהפעילות 
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