
 

بال تلبّية احتياجات  املوضوع :
ّ

ين  طّل
ّ
ّاملستحق

ّ
ّكورونا –ّالخاّصّم لخدمات التعل

ّ

احتياجات  ستعد  لتلبيةز وننحن نجهّ  حالة الطوارئ بسبب فايروس كورونا،الوضع الراهن ومع  في ظل ّ

ّ بة لتعليميّ سات الاملؤس 
 

ّ طّل
 
ّالتعل ّ.م الخاص 

ّ تم ّ
 
دمع الت ط،إعداد هذا املخط ب، لتمكين الةإرشادات وزارة الصح ّبتطبيق  الشديد قي 

 
ين طّل  املستحق 

ّللحصول على خدمات التعليم  ل، يبناء برنامج يومي ّمن  والذين يواجهون صعوبات كبيرة، ،الخاص 
 
 شك

ا لهم وألسرهمروتينّ  بال؛ ة جميع املشاركين، مع الحفاظ على صح ّا جديد 
 

ّ طّل
 
 سواء. فين على حد ّواملوظ

ّ حتياجاتاّل تلبية سيتم ّ التركيز على  ، وسيتم ّالعّلجيّ  تعليميّ ة من قبل الطاقم التعليميّ سات الفي املؤس 

ااستجابة   ة.تعليميّ ة والة الجتماعيّ لجوانب العاطفيّ ل مّلءمة وفق 

ا ،ةة العّلجيّ تعليميّ ستشمل الجلسة ال ّق ،أيض  إلى السلوك املطلوب لزيادة الوعي بالنظافة ومنع  التطر 

 احتمال اإلصابة.

ّق ّ يتطر 
 
بط إلى الاملخط

 
ّ.وغير الرسميّ  في التعليم الرسميّ  طّل

ّ

طيشمل 
 
 :املخط

بلالستجابة ل
 

ّ طّل ة(ة )رياض األطفال ومدارس التربية الخاصّ ة تعليميّ سات الامللتحقين باملؤس  ، الخاص 

 .في املستشفيات ومراكز العّلج التربوي ّة تعليميّ واملراكز ال

بالستجابة لل
 

موّنالذين ي طّل
 
و أو رياض األطفال أ ،ةة داخل املدارس العاديّ الخاصّ في صفوف التربية  تعل

ّ
 
وّن، م العادي ّفي صفوف للتعل ّ ويتلق 

 
تدريس في اإلطار الذي ة من أعضاء هيئة الة شخصيّ الدعم من سل

 .ةتعليميّ ال في مراكز السمع والصم ّأو من العاملين ا طاقم ماتي، أو من يدرسون فيه

ّ
 

باملرض ى في املنزل وال بالستجابة للطّل
 

ّة في أماكن التعليم يّ ون خدمات طبّ الذين يتلق ّ طّل ّ.الخاص 

ّ

ط سيكون بالتدريج على مرحلتين
 
 .تطبيق املخط



ثّلثة  ل يزيد عدد أفرادها عنموعة جم -ة ة ورعاية فرديّ الشخصيّ  الطالبحاجة تلبية األولى:  املرحلة

ب
 

 .لقاء في كل ّأعضاء هيئة التدريس  شخصين ثابتين منّو طّل

بمن أربعة  ةنموعة مكوّ جم -حاجة املجموعة تلبية الثانية:  املرحلة
 

هيئة  ثابتين من أعضاء ثّلثةّو طّل

ّ.لقاء في كل ّالتدريس 

ّ.19.04.2020الطواقم سيبدأ من األحد نيسان  استعداد

بال
 

ّ طّل
 
في  ،ةالخاصّ ا مدارس التربية وأيضّ  ،ةالخاصّ مون في رياض األطفال التابعة للتربية الذين يتعل

،سيحضرون حسب البرنامج  ،والوسط الدرزي ّ الوسط اليهودي ّ وفي موعد ل يتجاوز يوم الثّلثاء  الخاص 

ّ.2020 نيسان 21

بال
 

بوال ،ةالعاديّ ة في املدارس الخاصّ ن في فصول التربية ّولاملسج ّ طّل
 

ّّولاملسج ّ طّل
 
ة ة شخصيّ ن في سل

ا للنظام الشخص يّ  يحضرون ّ. 2020 نيسان 22 ، في موعد أقصاه األربعاء وفق 

ّ ّعند العودة من عطلة الربيع. 2020 نيسان 22يوم األربعاء  يبدأ إعداد فرق التعليم في القطاع العربي 

بسيصل ال
 

ا للنظام الشخص يّ  طّل ا ،2020 نيسان 25 ،في موعد ل يتجاوز يوم السبت وفق  لشروط  وفق 

ّ
 
ّد في نهاية املحد ّ ط التفصيليّ املوافقة على املخط

 
 .امللف

ّ ، سيتم ّأخرّىإرسال رسالة  إلى حين
 
ا لل ط التفصيليّ تنفيذ املخط إرشادات  ُتعطىفقط. س مرحلة األولىوفق 

ّمناسبة لّلنتقال إلى املرحلة الثانية.

ّ

ّة لتفعيل النشاط.ات األساسيّّمن املتطلبّّ نمط الحياة والروتين ب. إدارة

بوال . يصل الطاقم املنهيّ 1
 

سةوأولياء أمورهم إلى  طّل ّ ،ةتعليميّ ال املؤس 
 

العزل ب كونوا ملزمين يبشرط أل

ّ ا إلرشادات وزارة الص  أعراض ، ول تكون لديهم درجة 38من  أعلى تهمحراّر وأن ل تكون درجة، ةح ّوفق 

ّة أخرى(.س أو أعراض تنفسيّ مرتبطة بالكورونا )السعال أو صعوبة التنف ّ

سةلى إلدخول با. ل ُيسمح 2 ّتعليميّ ال املؤس 
 
بفين والة إل للموظ

 
ا للبرنامج املقرّ طّل ّر.، وفق 

سةاملوافقة على دخول  . ستتم 3ّ ة )من خّلل تطبيق(، أو من تعبئة استما ة بعدتعليميّ ال املؤس  خّلل رة مبني 

ة ّمن قبل اوالتوقيع على الستمارة:  تعبئة ذاتي 
 
ّف وأولياء األمور نيابة عن الطالب.ملوظ

ه هّوأدناه(   1تعبئة النموذج )أ ولي  األمّر. يجب على 4
 
أعراض مرتبطة  ةأيّ  اوطفله ليس لديهم والتصريح بأن

قياس الحرارة قبل ا با قامهموأنّ ، ة أخرّىأعراض تنفسيّ  س أو أي ّ، صعوبة في التنف ّ)السعال بالكورونا



ه، ّولكباح أو قبل ذدرجة في الص 38درجة حرارة أعلى من  االوصول ولم يكن لديهم في  غير موجودين امأن 

ّعزلة(.

ّيتم  ال. 5
 
ّ مند تأك

 
ّاعّزنالب وا مطالبين يكونوصول الطاقم، بشرط أل ا إلرشادات وزارة الص  هم ، ّوةح ّل وفق  أن 

ّّو، طرمجموعة الخضمن  ليسوا من ة في درجة مئويّ  38 درجة حرارتهمتجاوز تى ولم لم يصابوا بالحم 

ة أخرى. يجب على أعراض تنفسيّ  ةس أو أيّ ، ول يعانون من السعال أو صعوبة في التنف ّاليومين املاضيين

ّ يّ الطاقم توقيع مستند بيان صح ّ ّ.6د في القسم كما هو محد 

6ّ
 
صر حأدناه( التي  2ف تعبئة الستمارة ) أ . يجب على املوظ

ُ
ّ ت

 
رونا ّوه ل يعاني من أعراض مرتبطة بالكبأن

ه ، ّوة أخرى(أعراض تنفسيّ  ةس أو أيّ )السعال أو صعوبة في التنف ّ
 
إجراء قياس الحرارة قبل  قد تم ّأن

 طالبله، وهو غير ماليومين السابقين في درجة في الصباح أو  38 ته أعلى منحراّردرجة  تكنولم  ،الوصوّل

ّبالعزلة(.

ّاجمع نم . سيتم 7ّ
 
أو من قبل شخص  ،عة من قبل الحارس عند مدخل املدرسةذج التصريح املعبئة واملوق

ا في رياض التربية م ّأ ؛التسجيل والتوثيق بهدف لى سكرتيرة املدرسةإويقوم بتسليمها  ،نه مدير املدرسةيعيّ 
ّبّ جمع وتوثيق النماذج املع يتم ّفة الخاصّ 

 
ّ. مة الروضةئة من خّلل معل

8ّ
 
بفون وال. سيستخدم املوظ

 
ا إلرشادات وزارة  ،ة في مختلف األماكن على مدار اليومتدابير وقائيّ  طّل وفق 

ا إلرشادات وزارة الصح ّالصح ّ إقامته بدون ارتداء مكان شخص في مكان آخر غير  تواجدة، لن ية. )وفق 

ّة(.إرشادات وزارة الصح ّد في ، باستثناء ما هو محد ّقناع

ة قبل وأثناء وبعد بدء النشاط. النظافة الشخصيّ بزام لالهتمام واإل. سيكون هناك قدر كبير من 9

ّ
 
مأيديهم بالصابون واملاء أو امل ف والطالب على غسلسيحرص املوظ ازات ى في حالة ارتداء القف ّات. حتّ عق 

ّفي نهاية الجلسة إزالة القفاّز أثناء الجلسة، يجب
 
ا. اليدينص منها وغسل ات والتخل   جيد 

ّفيها النشاط. ة التي يتم ّالفصول الدراسيّ  بتهوئةيجب الهتمام أثناء النهار .  10

ّثناء تناول الوجبة.أاللتزام بعدم الختّلط وكذلك . يجب مراعاة قواعد الجلوس على بعد مترين 11

ب. وصول ال12
 

ّة.ة شخصيّ تعليميّ ات ة مع معد ّتعليميّ إلى البيئة ال طّل

ّإركة ات املشتاليّ لى أخرى خّلل الفعّ إ. يمنع تمرير األغراض من يد 13
 

ّ.دتعقيمها بشكل جيّ  تم ّذا إ ل

ب. يجب توجيه ال14
 

ّلتجنّ  طّل
 
ا بتحديد القيام ، وإذا لزم األمر، بينهم صال والحفاظ على مسافةب الت أيض 

ّ
 
بفين والاملسافة بوضوح وبشكل بارز للموظ

 
ّ.نفاظ على مسافة مترين بين الحاضرييجب الح .طّل



بتسجيل ومراقبة حضور ال . سيتم 15ّ
 

سةفي  وثيق ذلكوت ،ايوميّ  طّل  1-ة في النموذج بتعليميّ ال املؤس 

ّأدناه.

ّالتسجيل واملراقبة اليوميّ  . يتم 16ّ
 
سةفين في ة لحضور املوظ ّأدناه. 2-ة على النموذج بتعليميّ ال املؤس 

ّ

ّج : للتنويه

بى اليتلق ّ .1
 

ّ طّل ة )املدارس ورياض األطفال( الخدمة في ة خاصّ تعليميّ سات امللتحقون بمؤس 

سة ةة التي يدرس فيها الطفل تعليميّ ال املؤس  ام العادي   .في األي 

بال .2
 

ّن في فصول التعليم ّولاملسج ّ طّل ّ الخاص  بوال ،ةة العاديّ تعليميّ سات الفي املؤس 
 

ّ طّل ن ّوجلاملس 

سيحصلون على  - ون الدعم الشخص يّ ، ويتلق ّةأو التعليم في الفصول الدراسيّ في رياض األطفال 

ّ ّة )مدرسة / روضة أطفال( تحد ّة عاديّ تعليميّ سة الخدمة في مؤس 
 
ة،ةيّ دها السلطة املحل   / امللكي 

سةوليس بالضرورة في  ّة تعليميّ ال املؤس 
 
ةيدرس فيها الطالب  تيال ام العادي   . في األي 

ّتجدر اإلشارة  .3 سةالقرار بشأن وصول الطالب إلى  إلى أن   أولياء أمّرة ة هو مسؤوليّ تعليميّ ال املؤس 

 الطالب.

ّمربّ  .4
 

و من طاقم املركز أشخص من طاقم ماتيا  و أي ّأ ،و مديرة الروضةأو معلمة الدمج أ ي الصف

ةالذين يعملون مع الطالب  العّلجيّ  ام العادي  ملعرفة هل سيقومون بالتواصل مع اأّل في األي 

ّأوالت ،احتياجات الطالب
 
طّلع إهل يجب على اأّل .لى املدرسةإعودة الطالب  ّلد من قرارهم حّوك

 .تغيير قرارهم ذا تم ّإالطاقم 

بمثل ال ؛ةفي حالت استثنائيّ  .5
 

 ،مراض مصاحبةأ ،ن يعانون من ضعف في جهاز املناعةالذي طّل

بوال
 

ة مرض يزيد من احتماليّ  و أي ّأس التنف ّصعوبات في أو لديهم  ،سجهاز تنف ّب املوصولين طّل

ب ستمرّ سي ،اإلصابة والعدوّى
 

 ،ة في بيتهم قدر املستطاعالخاصّ خذ الخدمات أفي  هؤلء الطّل

ّ متابعةلى إفي بيت الطالب باإلضافة  و عّلجيّ أ تعليميّ عقد لقاء  –حسب املتبع 
 
 .م عن بعدالتعل

ب  .6
 

ّالرعاية الروتينيّ  -ة تعليميّ على الخدمات الن للحصول ّولاملرض ى في املنزل املؤه ّ الطّل
ُ
ل يبة ق

ّ ، سيتم ّكاديما للعلوم "שלביםمن خّلل برنامج " الطوارّئ
 
م عن تقديم الخدمة عن طريق التعل

بال كافةبعد ل
 

ب، باستثناء الطّل
 

ّلين للحصول على خدمات التعليم املؤه ّ طّل ذين   الخاص 
 
وال

ون الخدمة   اإلمكان.في  منازلهم قدر سيتلق 

بال .7
 

ون سيتلق ّ ،" רופא ביקור מלגםمن "  هم العتيادي ّتعليم فيون خدمات الذين يتلق ّ طّل

 ،" רופא ביקור מלגםالتابع ل "  يّ ره الطاقم الطبّ يقرّ وفق ما  ،الرعاية في بيتهم قدر املستطاع

 .هلواأّل وبالتنسيق مع الطاقم التدريس يّ 



ّ يخضع أي ّ .8 ّة تعليميّ سة نشاط في مؤس 
 
ا لتوجيهات وزارة  ،ة، إن وجدتيّ لشروط اإلغّلق املحل ووفق 

 ة.الصح ّ

ّانموذج توظيف  أن يكوّن يجب الحرص على .9
 
ّل ،قدر اإلمكانا، مّلئمّ  مينملعل

 
يات األجور تفاق

ّاملطبّ 
 
عطى مين. قة على املعل

ُ
حول العاملين في سلك التربية والتعليم  ريّراعداد التقإتوجيهات ت

ّالرسمي  من قبل محاسبات الوزارة ّو
 
 .ينفقسم شؤون املوظ

 

ّة . املدارس/رياض األطفال الخاصّّسات التربية د : مراكز النشاط بمؤّسّ

ّاستجابة شخصيّ سيتم  توفير ، ام املدرسةيوم من أيّ  في كل ّ -في املدرسة  .1 ح في ة )كما هو موض 

ا لعدد ال ،أعّله( 1الخطوة  سةة في الدراسيّ  صفوفوفق   يتم ّ لذلك، ة. باإلضافةتعليميّ ال املؤس 

سةمدير توظيف الطاقم الداعم مثل: ) ب،مساعدات ال ،سكرتيرة املدرسة ،ةتعليميّ ال املؤس 
 

 طّل

ّ(.حارس املدرسة ،طاقم الصيانة والنظافة

ل  –رياض األطفال  .2 فع 
ُ
ا ت  .للخطوة أ أعّلهالروضة وفق 

ّ

 .ة . املدارس/رياض األطفالسات التربية العاديّّه :مراكز النشاط بمؤّسّ

سة تشغيل املركز  يتم ّ رها السلطة ( التي تقرّ ةالخاصّ ليس مدرسة / روضة للتربية ) ةتعليميّ الفي املؤس 

ّ
 
بلل ،ةيّ املحل

 
ّ طّل

 
بلل ، وكذلكةة داخل املدارس العاديّ مون في صفوف خاصّ الذين يتعل

 
ّ طّل

 
مون الذين يتعل

ّ في ّوأ ،في رياض األطفال
 
ّاملستحق ّ م العادي ّصفوف للتعل

 
ّفي  ،ةة الشخصيّ ين للدعم من السل سات املؤس 

ّالرسميّ  ّ. ةرسميّ الغير سات املعترف بها ة واملؤس 

ّألى إيجب التنويه 
 
ن تكون الصفوف في أيجب  ،ة خارج مدرستهمالخاصّ اختيار صفوف التربية  ه في حالن

ّ.ة املعتادةيّ والحفاظ على التركيبة الصف ّ ،واحدة وقريبه قدر املستطاعمدرسة 

بدمج ال
 

ّ ،ةالخاصّ لخدمات التربية ين املستحق ّ طّل
 
. يجب دمجهم في ةمون في صفوف/رياض عاديّ الذين يتعل

ّ وزيٍع متساوٍّوبت ،مكان سكنهم منماكن قريبة أ ّسات الفعّ بين جميع املؤس 
 
ّ.ةال

ّ

ّة تعليميّّال املؤّسسةفي  بالسلوك خّلل اليوم الدراس يّّو : االلتزام 

سةلى إعند الوصول  .1  .الدخول والخروج منها ،ةتعليميّ ال املؤس 



 ّ سةة إحضار طفلهما إلى ل الوالدان مسؤوليّ يتحم في نهاية اليوم  واصطحابهة تعليميّ ال املؤس 

 .الدراس يّ 

  ام ةإذا كان الطالب، في األي  ا العادي  هملواصّّل، مستحق 
ُّ
ِقل

ُ
ر ذلك على األهل،  ت ت

 
بسبب تعذ

ة  ي 
 
بترتيب مواصّلت لليجب على السلطة املحل

 
 .املحتلنة حسب التعليمات لها، نيالتابع طّل

 ّ بدخول وخروج ال سيتم
 

سةمن  طّل ة خاضعة للرقابة من قبل ة بطريقتعليميّ ال املؤس 

ّ/الحارس
 
ّ ،ةالذين في األماكن العام ّ، مع الحرص على وضع قناع لجميع أولئك فاملوظ

 
د والتأك

 ع.تجم ّ من منع أي ّ

 دعوة الطالب  ى تتم ّارة حتّ ارة الوالد / السيّ ، سينتظر الوالد والطالب في سيّ عند الوصوّل

سةلدخول   ة.تعليميّ ال املؤس 

 سةدخول / البقاء في اللن يسمح لآلباء ب  ة.تعليميّ ال املؤس 

 الحفاظ على مسافة مترين. 

  سةفي نهاية النشاط في باستدعاء ال ، سيتم ّةتعليميّ ال املؤس 
 

إلى البوابة لستّلمهم من  طّل

ّ.قبل الوالدين أو من قبل الشخص املسؤول عن النقل


