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 חות לילדים על הרצף בימי קורונה כל המידע המעודכן למשפ
 

 * 2.4.2020המידע נכון לתאריך  -שימו לב  *
 

 :יציאה למרחב הציבורי

 

בעקבות פניות אלו"ט וגורמים נוספים למשרד הבריאות, הודיע לפני משרד המשפטים שיאפשר 
 מטר: 100-לילדים עם מוגבלויות לצאת מעבר ל

חיוניים הנדרשים על מנת לשמור על בריאות האדם או מצבו הנפשי, ניתן לאפשר לאנשים  . במקרים1

עם  מוגבלות על הספקטרום האוטיסטי או אנשים עם מוגבלות נפשית או דומות להם, לצאת יחד עם

 .מטר 100מלווה אחד, אם נדרש מעבר למרחק של 
ק האפשריים, תוך הקפדה על הנחיות והמרח . היציאה תיעשה באופן מידתי בהתאם למינימום הזמן2

 וכו'(.מטר בין אנשים  2משרד הבריאות )מרחק של 
 . רצוי לצאת עם אישורים מתאימים כגון תעודת נכה, תעודת פטור מתור או מסמך של איש מקצוע3

 

 אחת*** **היציאה מותרת עם יותר ממלווה אחד רק במידה ומדובר בבני משפחה גרעינית
 

ורף הנסיעה מותרת לשני אנשים ברכב בלבד גם אם ע**לגבי נסיעה ברכב: על פי הנחיות פיקוד ה
 מדובר בבני משפחה אחת**

 

 **03-6703077 בטלפון: **במידה וקיבלתם קנס מפקח פנו למרכז למשפחה של אלו"ט
  

 :מערכת החינוך המיוחדחידוש שירותי 

 

 משרד החינוך עדכן השבוע בשירותי החינוך המיוחד שהוא מתכוון לספק:

 ול מרחוק.למידה וטיפ 

 .ליווי טלפוני וחלוקת ערכות חינוכיות לבתים, כאשר אין אמצעים ללמידה מרחוק 

 ,מפגש חינוכי, טיפולי והפגתי בבית התלמיד בהתאם לנוהל, על ידי איש צוות אחד בלבד 

 בתחומי החינוך, הטיפול וההפגה, או הסיוע הנפשי.

 .טיפולים רפואיים ייחודיים בבתים על ידי אחות או רופא 
 .המשך מתן מפגשים מקוונים ובבית התלמיד לילדים חולים 

  

 ** ככלל תינתן עדיפות ללמידה או מפגשים מרחוק**
 

 דק'** 45בבתים יהיו באורך של **מפגשים 
 
הרשויות המקומיות קיבלו הנחיה להפעלת מרכזים חינוכיים טיפוליים. אלו יפעלו עבור מספר **

 -מצומצם של תלמידים אשר נמצאו כזקוקים לסיוע הזה באופן בהול. מדובר על פעילות חינוכית
הפגתית אשר תלווה ע"י ההורים ותתבצע ברשות בה התלמיד גר, בעזרת אנשי הוראה וטיפול 

חד )ולאו ודווקא במסגרת הבית ספרית בה הוא לומד(. מהמידע שיש בידינו בחלק מהחינוך המיו
מהרשויות החלו לפעול מרכזים כאלו כבר ברביעי האחרון ובאחרות ישנה הערכות לקראת פתיחה של 

 ***מרכזים
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 : התפתחות הילד
 

 .במסלול החזר פרטיקופות החולים יתנו החזרים עבור טיפולים מקוונים, גם לילדים שמטופלים 
בעקבות פניית אלו"ט ובסיוע משרד הבריאות, הודיעו הקופות כי ההורים יקבלו החזר על טיפולים 

טיפולים במידה שניסיתם לממש את זכאותכם עבור  .מקוונים עבור ילדיהם גם במסלול הפרטי

 03-6703077משפחה שלנו בטלפון פנו אל מרכזי ה מקוונים ונתקלתם בסירוב,
 

  

 ברשויות המקומיות  פתיחת פארקים למשפחות לילדים על הרצף
 

: הקצאת חלק מסוים בפארקים במספר רשויות מקומיות החלה לפעולששימו לב ליוזמה חשובה 
 העירוניים אשר אליו מרשה הרשות המקומית למשפחות להגיע להתאווררות במרחב פתוח על פי

 צורך ולזמן קצוב )בכל פעם נכנסת משפחה אחת לשעה בערך(. 
 

 ****לבדיקה אם אפשרות כזו קיימת גם אצלכם פנו לרשות המקומית שלכם
  

  

  לעבוד במתכונת מצומצמת בלבד. ממשיכות זכאות ואפיוןוועדות 
 

מחדשי זכאות. יו"ר וועדות רשאים ליצור עד לאחר פסח יתקיימו ועדות רק במקרים של תלמידים 
קשר עם הורי התלמידים ולבקש את רשותם לקיים את הועדה ללא נוכחות ההורים . ההורים רשאים 

  ייקבע מועד לדיון בוועדה בנוכחות ההורים. לסרב, ובמקרה כזה
  

  

 עובדים טיפוליים המגיעים לסייע בבתים
 

אין צורך באישור סיוע, לבתים לצורך מתן  המגיעיםעובדים טיפוליים לעל פי הנחיות פיקוד העורף 

 טרתי מיוחד.מש
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