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 כ"ז באלול תש"ף
 2020בספטמבר  16

 3200-0001-2020-0239906מספר סימוכין : 
 לכבוד

 מנהלי מוסדות חינוך
 בעלויות 

 ראשי רשויות
 מנהלי מחלקות חינוך

 

 שלום רב,
 17/09/2020סגירת מוסדות חינוך החל מיום חמישי  -הודעה דחופה למנהלים הנדון: 

חינוך המיוחד וילדים ונוער בסיכון, על סגירת מערכת החינוך, למעט ה 16/09/2020ממשלת ישראל החליטה היום 
 https://fs.knesset.gov.il/23/Committees/23_cs_bg_582868.pdf -להלן הקישור 

 .17/09/2020ממחר, יום חמישי, הספר וגני הילדים כבר -ההחלטה כוללת את בתי

 . אופן מקוון ועד לסוף תקופת הסגר, מערכת החינוך ממשיכה לפעול בהחל ממחר, יום חמישי, 

 להלן הבהרות ופירוט ההחרגות שהתקבלו בהחלטת הממשלה:

 חינוך מיוחד .א

 מתכונת הלמידה בחינוך המיוחד בתקופת הסגר תתבצע עפ"י מתווה שהופץ בנפרד. להלן הקישור: .1

https://drive.google.com/file/d/1G9NlQh2R1u7O9Qcs0lorUTRLmQaZp1YE/view 

ספר רגילים יפעלו במתכונת מלאה, כולל הסעות והמשך עבודת -בבתי הספר חנ"מ וכיתות חנ"מ-כל בתי .2
 רפואיים, בהתאם למתווה.-הסייעות והשירותים הפרא

ספר רגילים עם מוגבלות בשכיחות גבוהה )לקות למידה, משכל גבולי, הפרעות -תלמידים משולבים בבתי .3
לות, ילמדו מרחוק עפ"י מערכת התנהגות, עיכוב התפתחותי, עיכוב שפתי( הלומדים בכיתות שילוב רגי

 השעות הכיתתית.

תלמידים הזכאים לסל אישי מתוקף ועדת זכאות ואפיון הלומדים בכיתה רגילה, ילמדו מרחוק עפ"י  .4
ידי -המערכת הכיתתית, אך יוכלו לקבל מענה חינוכי מותאם המוסד החינוכי או במוקד חינוכי שיקבע על

 הרשות או בבית התלמיד.

 . 14:30ספר לחינוך מיוחד( יסתיים בשעה -מסגרות החנ"מ )בתייום הלימודים ב .5

ספר לחינוך רגיל וחינוך מיוחד תינתן אפשרות -י"ב בבתי-לתלמידי כיתות חנ"מ בשכיחות גבוהה בכיתות ז' .6
 לקיים למידה מרחוק.

 

 פעילות של ועדות זכאות ואפיון וועדות השגה וועדות התאמה מוחרגות וניתן לקיימן. .7

 "א מוחרגים ויפעלו כמו בשגרה.שירותי מתי .8

 

 ילדים ונוער בסיכון .ב
 מסגרות של ילדים ונוער בסיכון יפעלו עפ"י הפירוט הבא:

הספר האם לקיים למידה -מוחרגות ללמידה פיזית )לשיקול דעת מנהל בית -כיתות מב"ר ואתגר  .1
 מרחוק(.

 וקידום נוער יפעלו באופן פיזי. מועדוניות, מרכז חירום, מח"טים, מפת"נים, תכנית היל"ה .2

 עבודת הקב"סים ברשויות המקומיות מוחרגים. .3

http://www.mchp.gov.il/
https://fs.knesset.gov.il/23/Committees/23_cs_bg_582868.pdf
https://drive.google.com/file/d/1G9NlQh2R1u7O9Qcs0lorUTRLmQaZp1YE/view
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 מוחרגים. -שירותים פסיכולוגיים חינוכיים  .ג

 

 עבודה מתוך מבנה ביה"ס .ד
ישנה אפשרות למנהל ביה"ס וצוות המורים לפעול או מהבית או מתוך מבנה המוסד החינוכי לצורך למידה 

הכנסת עובדי המוסד לביצוע הפעילות הנדרשת, תוך הקפדה על אורחות מותרת פתיחת המוסד לצורך מרחוק. 
 חיים.

 

 פנימיות וכפרי נוער .ה

ב"תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות  29הפנימיות יכולות להמשיך ולפעול ע"פ התקנות על פי סעיף ד.  .1
 (".עם נגיף קורונה החדש )הוראת שעה( )הגבלת פעילות של מוסדות המקיימים פעילות חינוך

כך גם כיתות  בתנאי שכל תלמידי ביה"ס הם תלמידי פנימייה.בתי הספר בכפרי הנוער ימשיכו ללמד  .2
)כגון נעל"ה( בבתי ספר שתלמידיהם האקסטרניים אינם לומדים  מיוחדות שכל תלמידיהם תלמידי פנימייה 

ילמדו בקפסולות המבודדות את האקסטרנים מתלמידי  בכיתות אלה. כיתות לנוער בסיכון, מב"ר ואתג"ר
 הפנימייה.

 

 התנדבות .ו
פעילות מתנדבים שבאה להבטיח מתן מענה חינוכי או רווחתי לתלמיד מוחרגת ופעילות של יחידות הנוער 

 ברשות )מנהל יחידת הנוער ומועצת הנוער והתנדבות תלמידים( מוחרגת.
 

 מדריכים בתקופת הסגר .ז
 באופן מקוון.סדיים ומדריכי מרכזים יכולים לקיים הדרכות בתקופת הסגר כלל המדריכים המו

 

 .פיתוח מקצועי יימשך באופן מקוון גם בימי הסגר .ח

 

מנהלים מתבקשים להמשיך לדווח על תלמידים ועו"ה שידוע להם שהם בבידוד או חולים , בהמשך תקופת  .ט
 הסגר.

 

כן, בחינות גמר המוכרות ע"י משרד ממשלתי ובחינות גמר -מוחרגות ויתקיימו במועדן. כמו - בחינות בגרות .י
 ממשלתיות והגנה על פרויקט גמר ובחינות הסמכה.

 אני מוקירה ומעריכה את תפקודכם בשעה מורכבת זו ובוטחת במנהיגותיכם.

 
 בברכת שנה טובה ובריאות איתנה,                                                                                                          

 

 

 
 העתקים:

 הנהלת המינהל
 מפקחים פדגוגים

 מפקחים פנימייתים

 אילנה נולמן 
 , פנימייתי ועליית הנוערמנהלת המינהל לחינוך התיישבותי

 משרד החינוך
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