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 :0202 ינוארסגר  לקראת

 מיוחד חינוך שירותיל הזכאים םתלמידיה זכויותדעו את 

 (12/2/121)מעודכן ליום 

 

תלמידים  גת, ולאור החרבתחלואת מגפת הקורונה ההעליי בעקבותסגר הידוק ה עלישראל  ממשלתלהחלטת  בהמשך

 הזכויותעל  הםוהשלכותי ע"י משרד החינוך בנושא מושפורס יםהמתוו יעיקר להלןחינוך מיוחד מהסגר, הזכאים לשירותי 

 .עם אוטיזם תלמידיםשל 

שהרשות יש לוודא אך  ,מקומיות שונות להשתנות בין רשויותיכול של המתווה יישומו ש יש לשים לב הנוכחי,גם בסגר 

  המתווה הרשמי. נעשה לאורעדיין , ושהיישום בשטח מסמכותהאינן חורגת 

 
 ת תקשורתוכית או תקשורת גני ,לחינוך מיוחד ותבמוסדתלמידים שלומדים  .א

 לימודים יום אורך

עבור תלמידים שלומדים שבוע הלימודים  022220202ועד ליום  12220202בין התאריכים פי החלטת משרד החינוך  על .1

. אין 21:22לשעה יקוצר יום הלימודים לחמישה ימים ויקוצר  ,כיתות תקשורתו תקשורת במוסדות לחינוך מיוחד, גני

 הלימודים מעבר לכך.או שבוע לקצר את יום  לאף גורם סמכות מתווהב

 מקום הלימודים

תלמידים הלומדים בגן תקשורת או בבית ספר לחינוך מיוחד ילמדו במוסד החינוכי בו הם לומדים בשגרה. תלמידי  .1

 ייקבע על ידי הרשות המקומית.כפי שכיתות תקשורת ילמדו בבית הספר בו הם לומדים בשגרה או במוקד החינוכי 

כנית למידה אישית בשיתוף ההורים אשר במקרים בהם נבצר מתלמידים להגיע למוסד החינוכי, תגובש עבורם ת ./

 :תכלול, לפי צורך ובאופן מותאם לתלמיד, חלופות ללמידה במוסד החינוכי. בכלל זאת

מענה יינתן הצורך עם תלמידי הכיתה איתה הם לומדים בשגרה, ובמידת  תיעשה – השתתפות בלמידה מרחוק -

 .לימודי או טיפולי נוסף באופן אישי או קבוצתי

של השבועית למערכת השעות שיבוץ התלמידים  .10:22-0:22ה' בשעות -יפעל בימים א' – למוקד רשותיפנייה  -

פתיחת המוקד תיקבע על ידי המפקח2ת על החינוך  על ידי איש הצוות האחראי על הפעילות במוקד.המוקד תיקבע 

 ., ובהתאם לצורךהמיוחד

ככל שאנשי הצוות מסכימים, התלמיד יוכל לקבל מענה חינוכי מותאם ההורים, ולבקשת  – מפגש בבית התלמיד -

 ., בכפוף לנוכחות בן משפחה מבוגר נוסףובבית

 לצורך קבלת כתומותבערים אדומות או וררים או מתג אשר לומדים של תלמידים יציאה או כניסה מניעתתהיה  לא .3

 .שירותהמתן לצורך  אדומות מתגוררים בעריםאו  שעובדיםאו סיוע  טיפול, , או של אנשי צוותשירותי חינוך מיוחדים

 וליווי הסעות

 ימיב הלימודים תכניתלשעות הלימודים על פי  בהתאם זכותםימשיכו לקבל את  וליוויאשר זכאים להסעה  תלמידים .1

לפנות למוקד הרשותי,  עליוועל פי התוכנית שגובשה עבורו , החינוכי למוסד להגיע יוכל לא והתלמיד במידה. סגרה

 .למוקדוליווי  הסעה לולתאם  באחריות הרשות המקומית

על  ., הנוסעים ישבו בצמדים קבועים ובמקומות קבועים, ככל האפשרחינוךפי תקנות הגבלת פעילות של מוסדות  על ./

 לפתוח ניתן בו וברכב לרכב כניסתם עם ידיים לחטא הנוסעים עללעטות מסיכה,  ממסכהנוסעים שאין להם פטור 

 .כאן לחצולקריאת התקנות המלאות  .פתוחים בחלונות האפשר ככל תהיה הנסיעה, חלונות

 הזנה

 .11בעמ'  לחצו כאן. לקריאה 2/2/מחודש דצמבר הזכות ממשיכה להינתן לפי הנחיות אורחות חיים אין שינוי,  .1

 

https://www.nevo.co.il/law_html/law01/502_362.htm
https://meyda.education.gov.il/files/Bitachon/SpecialNeedsRulesofConduct.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/Bitachon/SpecialNeedsRulesofConduct.pdf
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 )תלמידים משולבים( רגיללחינוך  ותלומדים במוסדהתלמידים  .ב

 הרגיל החינוך מוסדות סגירת

 .בימים בהם חבריהם לכיתה לומדים למידה מרחוק ללמוד מרחוק לפי המערכת הכיתתית ימשיכו תלמידיםה .1

 2התלמיד ללכ. המשולבים התלמידים בתיל וסיוע טיפול ך,חינו כניסת אנשי יאפשר החינוך משרדגם בסגר הזה  ./

הסגר  במהלך שמוצעים השונים המענים סוגי את לצורך בהתאם יכלוליגובש מענה אישי בתיאום עם ההורים, אשר 

 .)למידה מרחוק או פנייה למוקד הרשותי(

בהתאם לשיבוץ  ,אישי או קבוצתיבאופן אשר זקוקים לכך,  מענה לתלמידים משולביםהרשותי ימשיך לתת המוקד  .3

 למערכת השעות השבועית של המוקד.

 משלבות סייעותאנשי טיפול, הוראה או על ידי מתן מענה 

 וגםצוות חינוכי, עובדי הוראה ממקצועות הבריאות או הטיפול באומנות,  1212/2/1משרד החינוך מיום נוהל לפי  .1

בן משפחה חלה חובת נוכחות  .ראו כאןלקריאת הנוהל המלא  .לבית התלמידיכולות להיכנס עדיין  תומשלבת וסייע

 .בשעות המפגש בבית( 10)מעל גיל נוסף 

"א או בית הספר המתיעל מתן טיפול בבית תתקבל על פי שיקול דעת משותף של מנהלת  ההחלטה – מטפלים -

למתן  האפשרות"א או רכזת המקצוע בבית הספר. במתי, ובהתייעצות עם מומחית תחום 2תלחינוך מיוחד, המטפל

 ומותנה, זמינים טכנולוגיים אמצעים אין כאשר או מרחוק טיפול לתת ניסיון שייעשה לאחר תישקלטיפול בבית 

 .2ההתלמיד של 2אי הצוות החינוכיהמטפל בהסכמת

בהתאם לשעות  רךייע המפגש .םהוריהעם  ובתיאום הלבתי התלמידים כפופה להסכמתהסייעת  תניסכ – סייעות -

בשאר תנאי  ועומדיםאשר מבקשים את כניסת הסייעת לביתם  הורים .דכנית האישית של התלמיהלימודים והתו

אשר לא יכולות או אינן מעוניינות  סייעות .הרלוונטית המקומית רשותב החינוך 2תמנהלל לפנות צריכיםהנוהל 

עם  בתיאוםעל פי היקף משרתן בהתאם למענה האישי שיגובש עבור התלמיד  לעבוד תמשכנהבכניסה לבתים 

 .(מרחוק למידה או הרשותי)הגעה למוקד ההורים 

 וליווי הסעות

למסגרת  להסעות וליווי לקבל זכאיםגם תלמידים משולבים  נ' עיריית בני ברק פלונית 111211בג"צ בעקבות 

 המוסדאל  להסעהזכאים להסעה וליווי, ימשיכו לקבל את זכותם  אשר משולבים תלמידים גם, לפיכך .הלימודים

 .הרשותי מוקדהאל  ובתקופת סגר גםהחינוכי שבשגרה 

ודגשי משרד החינוך לעניין הסעות תלמידים ספציפית לשנת תשפ"א וכן תקנות הגבלת פעילות של מוסדות  הנחיות

 .משולבים תלמידים של הסעותיהם על גם חלותלעיל,  שהובאו חינוך

 

 

 20-6626266בטלפון  למשפחה אלו"ט למרכזי לפנות ניתן והכוונה ייעוץ נוספות לשאלות
 alut.org.il-family@1 או באמצעות האימייל

https://meyda.education.gov.il/files/mosdot/home_edu_visit.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/mosdot/home_edu_visit.pdf
mailto:family-1@alut.org.il

