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 בקורונה חירום - מיוחדים חינוך לשירותי הזכאים 1לתלמידים מענה - להורים מידע
 

 ,שלום רב הורים יקרים

 ובנילתלמידים עם צרכים מיוחדים בימים אלה אנו נדרשים לשגרת חירום ולמענים מותאמים 

 נערך למתן מענה חינוכי טיפולי מותאם ,משרד החינוך, בהובלת האגף לחינוך מיוחד .משפחותיהם

 הלמידה והטיפול מרחוק.מערך על נוסף 

 ? למי מיועדים המענים

החינוך  הלומדים במוסדות ,3-21בגילי תלמידים לכלל ה מיועדים רום זויהמענים שגובשו בעת ח

ת ספר ת חינוך מיוחד בביובשילוב אישי, בכית :לשירותי חינוך מיוחדיםזכאים ו מוכש"רהרשמי וה

  .(חינוך מיוחדבגן ובבית ספר ל) ואלה הלומדים במוסדות החינוך המיוחד ,רגיל

 ? ם המענים המוצעיםה מה

 קבוצתיפרטני  ,חוויתי-טיפולי-חינוכי-מפגש לימודי -)למידה מרחוק(  יהווירטואלקשר במרחב  .1

 .וכיתתי

  .סיוע ממוקד למשפחות תלמידים עם צרכים מיוחדים .2

י מנהל המוסד החינוכי, המפקח וצוות ל ידנקבע ע המענה - מפגש חינוכי טיפולי בבית התלמיד .3

 המתי"א. 

 מנהל המוסד החינוכי, המפקח וצוות המתי"א.  על ידינקבע  המענה -טיפולי-חינוכי-רשותי מוקד .4

  .לתלמידים ולהורים קו חם .5

 .מענה לתלמידים חולים בביתם .6

  .מיוחדהחינוך המתן טיפולים רפואיים לתלמידים הלומדים במסגרות  .7

 מהמל״ל הנדרשים ולאישוריםהעדכניות  להנחיות בכפוף ניתנים המענים כלל: בכםילתשומת ל
 .הבריאות ומשרד

 

 

                                                             
 .המגדרים כל את מייצגת זכר לשון 1



 

 - מנצחים את הקורונה -

 "קרובהכי רחוק הכי "

    
 

 

 מדינת ישראל  
 משרד החינוך    

 המינהל הפדגוגי    
 חינוך מיוחד' אגף א   

 

2 

 

 

  :פירוט המענים

 יתייחוו-טיפולי-חינוכי-לימודי מפגש -)למידה מרחוק(  הווירטואליקשר במרחב  .1
 

  :היעד אוכלוסיית
 ובכלל זה גם תלמידים הזכאים לשילוב. מיוחדים חינוך לשירותי זכאיםכלל התלמידים ה

 
 ?המענה כולל מה
o הכיתה/מנהל הגן עם התלמידים והוריהם.ך מחנרציף של  קשר טלפוני 
o השבועית  כניתוהת אודותעל  והוריו התלמיד את יעדכנויתאמו ו הגן מנהל/הכיתהך מחנ

את התלמיד  המלמד המקצועיהצוות  על ידימגוון יחידות שיופעלו תכלול זו  .האישיתהכיתתית ו
 במהלך השנה.

o  זוהזמנת התלמידים להשתתפות במרחב הווירטואלי ומעקב אחר השתתפות.  
o  במידת הצורך.  ולתלמידים להוריםמתן הדרכה 
o  הורי הכיתה/הגן ללכלוירטואלי  מפגש משותףאפשרות לקיום.  
o הבגרות לבחינות לגשת העתידים לתלמידים מוגבר לימודי מענה מתן. 
o המתקיימת למידה עם הלהתמודד  הםלתסייע  מורת השילוב - הלומדים בשילוב אישי תלמידים

 .בהתייחס לאסטרטגיות למידה ייחודיות לסביבה זו יםבמרחבים הווירטואלי
 

   :לפנות ניתן
פרסם יהמוסד החינוכי  .החינוכי המוסד למנהלגם ובמקרים מיוחדים  ,הגן מנהלל או הכיתהך למחנ

 .הקשרלהורים את אמצעי 
 

 סיוע ממוקד למשפחות תלמידים עם צרכים מיוחדים .2

 -שי תפקודיוק הגלבהם ילדם מש , הדרכה ותמיכה במצביםסיועלהורים  ובמידת הצורך יוצע
אמצעי טכנולוגי אחר,  אוטלפוני  אמצעי קשר מותאם,י. המענה יינתן ברגשי קיצונ-התנהגותי

 בהתאם לאפשרויות הזמינות.

  .קיצוניים רגשיים-התנהגותיים-תפקודיים קשיים המגלים תלמידים: היעד אוכלוסיית

צור יהתלמיד ומשפחתו, יאיש צוות מהמסגרת החינוכית הקיימת, המכיר את  ?המענה כולל מה
 ויהיה זמין בעבורם לכל שאלה ועניין.  פעמיים בשבוע קשר עם ההורים

 
   :גם לפנות ניתן

 .החינוכי המוסד מנהלאו  הגן מנהל ,הכיתה ךמחנל
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  התלמיד בבית טיפולי חינוכי מפגש.3

  .האפשריים האדם כוח למשאבי תאםבה ,התלמיד בבית יינתן זה מענה
 

וכן  קיצוניים רגשיים-התנהגותיים-תפקודיים קשיים המגלים תלמידים :היעד אוכלוסיית
  .המקוונים מעניםעל ה נוסףמיוחד  מענהנדרש  עבורם אשרתלמידים 

 
 45־כ למשך, , המגיע לבית התלמידאחד צוות איש ידי על מפגש חינוכי טיפולי ?המענה כולל מה

במשותף על  קבעישתאחרת  בתדירות או פעמי־חדבאופן  יתקיים המפגש ומתן הדרכה להורה. דקות
 .להארכת משך המפגשאפשרות תינתן ידי איש הצוות וההורים. 

 
 :מיוחדות הנחיות

o בביתם המפגש לקיום הסכמתםרצונם ו את התלמיד הורי עם ווודאי הגן מנהל/הכיתה ךמחנ 
 . משרד הבריאות בדרישות העמידה ואת

o המפגשים מועדי את התלמיד הורי עם יתאם הצוות איש. 
 

 מפגש חינוכי טיפולי בבית התלמיד עם צרכים מיוחדיםנוהל הפעלה לקיום  :להנחיות בכפוף
o נוסף ומבוגר תלמיד, צוות איש :אנשים שלושה עד בבית התלמיד תכלול הפעילות.  
o בלבד. אחד צוות לבית התלמיד מאושרת לאיש כניסה 
o תסמינים לילדו או למי מבני המשפחה אין כי יצהיר בוש )להלן( א טופס למלא ההורה על 

 הפעילות בבוקר 38ºחום מעל  היה לא; (שיעול חזק, כאב גרון וקשיי נשימהקורונה )ב הקשורים
 .בבידוד מחויבים והם אינם, לו שקדמו ביומיים או

o נדרשים יקיימו מפגש בבית התלמיד בתנאי שאינם המקצועיים, התלמידים והוריהם, הצוותים 
קורונה ב הקשורים תסמינים או  38ºמעל  חום הבריאות, ללא משרד הנחיות על פי לבידוד

  .(שיעול חזק, כאב גרון וקשיי נשימה)
o  להפסיק את  יש ,המשפחה מבני אחד של או הצוות איש של הבריאותי במצב שינוי חלאם

 .ידמיהטיפול באופן 
o ישתמש באמצעי מיגון ככל שניתן המפגש. התלמיד בעת ובכפפות ישתמש במסכה הצוות איש.  

יקפידו  ,לפני תחילת הפעילות ובתום הפעילות אישית. היגיינה על יתרה הקפדה תתקיים .א
כפפות עטו אם חיטוי )גם  חומרי או וסבון מים עם ידיים שטיפת איש הצוות והתלמיד על

 במהלך המפגש(.
 .החדר אוורור על יש להקפיד .ב

  .הפעילות מהלך בכל הצוות ואיש התלמיד בין מטר שני של מרחק על להקפיד יש .ג
 

 :עם קשר ליצורניתן  שאלותו לפניות
  .מרכז תמיכה יישובי אזורי - מתי"אאו  מנהל המוסד החינוכי, הכיתהך מחנ

 

 

http://meyda.education.gov.il/files/mosdot/home_edu_visit.pdf
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  טיפולי-חינוכי רשותי מוקד .4

 ידי על שייקבע במבנה ,בעלויות/ברשויות החינוך אגפי עם בתיאום, יתייחוו טיפולי חינוכי מענה
 .1.4.2020 ,ניסןב ז, רביעי מיום החל יפעל המרכז .בעלות/המקומית הרשות

יכולים  ,קשיים מגליםה, מיוחדים חינוך לשירותי הזכאים מוגבלות עם תלמידים: היעד אוכלוסיית
 מענהלהם  נדרש כי שניכר תלמידים ;בה הם מתגורריםשרשות המקומית ה , במוקדזהמענה לקבל 

תלמידים שצוות בית ; לביתם להגיע ניתן ולא יהווירטואל המרחב באמצעות המתקיים זהעל  נוסף
 הספר המליץ בעבורם על תמיכה זו. 

 
. משך תרשותי אשר בו תינתן לתלמיד תמיכה טיפולית/פעילות חווייתי מוקד ?המענה כולל מה

צוות המוקד ל ההורים בין, בתיאום משך המפגש להאריך את ניתן. דקות 45הפעילות לכל תלמיד עד 
 .הרשותי

  
 . 15:00–9:00בשעות ה -המוקד יפעל בימים א

 הפעילות. למקום ילדו את להביא ההורה באחריות

טיפולי לתלמידים עם צרכים רשותי חינוכי  מרכזנוהל הפעלת  בכפוף להנחיות :מיוחדות הנחיות
  :מיוחדים

o לבידוד נדרשים יגיעו למוקד הרשותי בתנאי שאינם המקצועיים, התלמידים והוריהם, הצוותים 
)שיעול חזק, קורונה ב הקשורים תסמינים או  38ºחום מעל  הבריאות, ללא משרד הנחיות על פי

 .(כאב גרון וקשיי נשימה
o נוסף. ומבוגר תלמיד, צוות איש: במפגש יהיו נוכחים עד שלושה אנשים 
o  שנקבעהשעה כניסה למוקד הרשותי רק להורה ולתלמיד אשר הוזמנו, ובתותר. 
o  במקום הנוכחים מספר צמצום לצורך הפעילות סיום עם מרחבה עזיבת עליש להקפיד. 
o שיעול קורונה ב הקשורים תסמינים לו ולילדו אין כי, יצהיר בוש א )להלן( טופס למלא ההורה על(

 בבוקר  38ºחום מעל  היה מדידת חום טרם ההגעה ולא(, נערכה חזק, כאב גרון וקשיי נשימה
 . בבידוד מחויבים והם אינם, לו שקדמו ביומיים או הפעילות

o ישתמש באמצעי מיגון ככל שניתן.  ובכפפות. התלמיד במסכה הצוות אישישתמש המפגש  בעת 
o מהלך הפעילות בכל הצוות ואיש התלמיד בין מטר שני של מרחק על להקפיד יש. 
o איש יקפידו  ,לפני תחילת הפעילות ובתום הפעילותאישית.  היגיינה על יתרה הקפדה תתקיים

כפפות במהלך עטו אם חיטוי )גם  חומרי או וסבון מים עם ידיים שטיפת עלתלמיד הצוות וה
 המפגש(. 

 :עם קשר ליצור ניתן ושאלות לפניות
 .אזורי מרכז תמיכה יישובי - מתי"א, מנהל המוסד החינוכי או הכיתהך מחנ
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 ולתלמידים להורים . קו חם5

 .אנשי מקצוע הניתן על ידיתלמידים למענה טלפוני להורים ו
 

  :היעד אוכלוסיית
 ותלמידים עם צרכים מיוחדים.  מיוחדים חינוך לשירותי זכאיםכלל ההורים שילדיהם 

 
 ?המענה כולל מה

o המאויש על ידי אנשי מקצוע מהשירות הפסיכולוגי  ,לרשות התלמידים וההורים קו חם ארצי
מופנות לקבלת מענה על  ,פניות תלמידים הזכאים לשירותי חינוך מיוחדים או הוריהם עוצי.יהי

  האגף לחינוך מיוחד. ותידי נציג
 .1-800250025 ;073-3931111 טלפון לפניות לקו חם ארצי:המספר      

o פורסמו בפורטלים השונים וברשתות החברתיות.המספרים  - הפעלת קו חם מחוזי 
o  ברשות המקומית לשירות הפסיכולוגי החינוכיניתן לפנות להיוועצות. 

 

 

 

 . מענה לתלמידים חולים בביתם6

בשגרה, טרם שעת  ך בביתםתלמידים חולים בביתם אשר זכאים לשירות חינו: היעד אוכלוסיית
 ."קדימה מדעכנית "שלבים ו. המענה יינתן באמצעות תהחירום

לתלמידים עם זכאות לשירותי חינוך . השירות יינתן באמצעות למידה מרחוק ?המענה כולל מה
 ניתן.שככל  ,בביתםגם מענה המיוחדים יתאפשר 

 
 .טיפולי בבית התלמיד עם צרכים מיוחדים-חינוכינוהל הפעלה לקיום מפגש  - להנחיות בכפוף

 הקשר עם המשפחות. אחראי על יצירת" קדימה מדע -כנית שלבים ת" צוות
  

http://meyda.education.gov.il/files/mosdot/home_edu_visit.pdf
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 מיוחדהחינוך ה. מתן טיפולים רפואיים לתלמידים הלומדים במסגרות 7

לשירותים רפואיים בשגרת זכאים ה ,תלמידים הלומדים במסגרות חינוך מיוחד: אוכלוסיית היעד
 ".מילגם ביקור רופא" על ידיהמענה יינתן  .שעת החירום הלימודים, טרם

יתאפשר גם מענה  .להורים ולצוותים החינוכייםמקוונים  יעוץ ותמיכהישירותי  ?המענה כולל מה
  ככל שניתן. בבית

 
 נוהל הפעלה לקיום מפגש חינוכי טיפולי בבית התלמיד עם צרכים מיוחדים להנחיות בכפוף

 הקשר עם המשפחות. השירות יחל לאחר חופשת הפסח. אחראי על יצירתביקור רופא"  צוות "מילגם

 
 

  טיפולי לתלמידים עם צרכים מיוחדים-נוהל הפעלת מוקד רשותי חינוכי
 בבית התלמיד עם צרכים מיוחדים טיפולי-חינוכינוהל הפעלה לקיום מפגש 

 הנחיות משרד הבריאות לעבודת מטפלים ומתנדבים בטיפול בבית

 
 

 כדי ויקדם מענה מיטבי, תוךצוות האגף לחינוך מיוחד, ימשיך להיות קשוב לצרכים המתעוררים 
  .ןשניתככל  ,טיפולי-החינוכיולשמירה על הרצף  ,גילוי רגישות, בהתאם להנחיות, לצרכים המשתנים

 .ומאחלים חזרה מהירה לשגרה ,בקשהוהבהרה  ,אנו עומדים לרשותכם בכל שאלה
 
 
 

 בברכה,

 
 רחלי אברמזון,

 מנהלת אגף א חינוך מיוחד
 

http://meyda.education.gov.il/files/mosdot/home_edu_visit.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/mosdot/home_edu_visit.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/mosdot/special_edu_center.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/mosdot/home_edu_visit.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/PortalBaaluyot/POB/corona-home-treatment-instructions.pdf

