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كورونا - الخاص الّتعليم خدمات مستحّقي للتالميذ ستاابةاال -'ب مرحلة

 املحتويات

 

 

 إلى حضرات 

 ُمديري األلوية

شات منّسقات التعليم الخاّص 
ّ
 في األلوية املفت

 تحّية وبعد،

 

 

 كورونا - الخاص التعليم خدمات مستحّقي ذللتالمي ستاابةاال  -ب' مرحلة

 

نتظمة، نعمل على تفعيل مساق املرحلة بيستعّد جهاز التعليم الع
ُ
ادّي للعودة التدرياّية إلى الدراسة امل توسيع الحلول –'

  .للتالميذ ُمستحّقي خدمات التعليم الخاّص 

تّم بلورة هذا املساق من خالل الحرص على تنفيذ تعليمات وزارة الصّحة، لتمكين التالميذ في مؤّسسات التعليم من العودة إلى 

نتظمة. وقد تّم بلورة هذا املساق بالتعاون مع أقسام الفئات العمرّية للتالميذ الدراسة
ُ
  ،امل

ّ
 تي وضعتها هي.وبالتواؤم مع املساقات ال

شين، ولكّل املديرين وكّل طواقم التعليم الخاص 
ّ
بوّدنا في هذه املناسبة التعبير عن تقديرنا العميق ملديري األلوية، لكّل املفت

يّ والشركاء في الُح 
ّ
 كم املحل

ّ
 ، وفي ات

ّ
ّية على تاّندهم لتفعيل املساق في القسم أ، من حاد مديري أقسام املعارف في السلطات املحل

 ات مرحلة ب من املساق.خالل إبداء مهنّية ومرونة وتفاٍن. نتمّنى للجميع النااح في فعاليّ 
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م إلى مؤّسسات التعليم. ويعود التالميذ إلى مؤّسسات ، ستحضر كّل الطواق2020أيار  3بموجب التعليمات، يوم األحد املوافق 

ر عن يوم الثالثاء، املوافق 
ّ
.2020أيار  5التعليم بشكل تدريجّي، في موعد ال يتأخ

 املستند أ.هدف

ستند توجيه مديري املؤّسسات التعليمّية لالستعداد ملرحلة ب
ُ
هدف هذا امل لتوسيع دائرة الحلول للتالميذ مستحّقي خدمات '

  التعليم الخاّص 
ّ
مون في التعليم الرسميّ ال

ّ
 املعترف به وغير الرسمّي. ذين يتعل

 املساق عناصر.ب

o استاابة  
ّ
مون في مؤّس للتالميذ ال

ّ
 )رياض األطفال واملدارس(، واملراكز التربوّية في املستشفيات.  سات التعليم الخاّص ذين يتعل

o مون في صفوف التعلي استاابة
ّ
 م الخاص في املدارس العادّية.للتالميذ الذين يتعل

o ة خاّصة من  استاابة
ّ
 تعليم عادّي، ويحصلون على دعم من سل

ّ
مون في روضة تعليم عادّي أو صف

ّ
للتالميذ الذين يتعل

مون فيه، من طاقم "ماتيا" ـ 
ّ
א"מתי"الطاقم التربوي لإلطار الذي يتعل لثقيلي السمع  أو من طاقم املركز العالجّي التربوّي "

 (.ח"כו) والصّم 

o لتالميذ مرض ى في بيوتهم ولتالميذ يتلّقون خدمات طبّية في إطار التعليم الخاّص  استاابة. 

  املساق لتفعيل صّحّية تعليمات.ج
במוסדחייםאורחות :يتّم تفعيل برنامج التعليم بحسب نظام أنماط حياة في مؤّسسة تعليمّية في زمن الكورونا. فيما يلي الرابط:

  .2020מאי1הקורונהבתקופתהחינוכי

o .في هذا اإلطار، يتّم التأكيد على أمور تستكمل هذا املستند وال تحّل مكانه 

o تناسب. من مسؤولّية املؤّسسة التعليمّية تنفيذ التعليمات بما ي 

  سفرّيات.1.ج

 
ّ
تي يتّم تحديثها من وقت آلخر في موقع وزارة التربية والتعليم في تتّم سفرّيات التالميذ بموجب تعليمات وزارة التربية والتعليم ال

 הקורונהבתקופתתלמידיםלהסעותוהנחיותדגשים :رابط
 

 

ـ تسجيل وتوثيق ومتابعة تصريح طّبيّ .2.ج

 يكون مفروض عليهم العزل بموجب تعليمات وزارة تحضر الط .1
ّ

واقم التربوية والتالميذ إلى املؤّسسة التعليمّية، بشرط أال

ق بالكورونا )ُسعال، صعوبات تنّفس أو عارض تنّفس يّ  38الصّحة، بدون حرارة بدرجة 
ّ
 يكونوا تواصلوا  ،أو عالمات تتعل

ّ
وأال

 مع مريض ثُبتت إصابته(.

 لطواقم التربوّية وبعد التوقيع على تصريح طّبّي كما هو مطلوب.لسة فقط دخول املدر بُيسمح  .2

 1نظر: ملحق اغرض التوثيق لدى مدير املدرسة ـ الكاملة للطاقم والتالميذ ل1ّيةيتّم جمع وحفظ استمارات التصريحات الطبّ  .3

 . 2وملحق 

                                                           
1

 '.أ مرحلة المساق في عنها مختلفة صيغة في التصريح استمارة تظهر ـ نظر لفت 
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ق ذلك في ا .4
ّ
 .4وملحق  3ملدرسة. مرفق ملحق يتّم كّل يوم تسجيل ومتابعة حضور التالميذ والطاقم، ويوث

 الدخول والخروج منها. ،هناك أنظمة مطلوبة لحظة الوصول إلى املؤّسسة التعليمّية .5

من خالل الحرص على عدم  ،دخول التالميذ وخروجهم من املؤّسسة التعليمّية يتّمان تحت املراقبة من الحارس/عضو طاقم .6

 التامهر. 

ى يدعوه للدخول إلى املؤّسسة عضو الطاقم التربوّي ة، ينتظر التلميذ في املركبة حتّ عند وصول التالميذ إلى مدخل املؤّسس .7

 املسؤول املناوب. 

8.  
ّ
ذين يصلون بقواهم الذاتّية أو مع أحد الوالدْين سْيًرا، ينتظرون في مدخل املؤّسسة التعليمّية إلى أن تتّم دعوتهم التالميذ ال

شخص آخر لن يستطيع الدخول أو املكوث في  املرافق أو كّل  لوبة. الوالد/للدخول، من خالل الحرص على القواعد املط

 في حاالت الطوارئ وبإذن من املدير/ة.
ّ

 املؤّسسة التربوّية، إال

لبّوابة من عضو طاقم إلى اوُيدعى التالميذ إلى الحضور  ،في نهاية يوم الدوام في املؤّسسة التربوّية، يكون الخروج مراقًبا .9

 مسؤول.

 يحصل تامهر في املدخل لوصول، وفي نهاية يوم الدوام،عند ا .10
ّ

د الحارس و/ أو عضو الطاقم أال
ّ
وأن يتّم الحفاظ قدر  ،يتأك

 اإلمكان على مسافة مترْين بين الحاضرين في كل وقت.

 

 السلوك املطلوب خالل يوم الدوام املدرس ّي .3.ج

 ثابت.ماموعة تالم يتّم النشاط في ماموعات تالميذ ثابتة. كّل  .1
ّ

م في صف
ّ
يذ تتعل

طاولة  املطلوب بين التالميذ، بحيث يالس وراء كّل  ّي يتّم ترتيب الطاوالت في الصفوف على نحو يحافظ على الُبعد املادّ  .2

 تلميذ واحد فقط. 

ن من االلتزام بقواعد الحفاظ على املسافة املطلوبة.  .3
ّ
 ُيمك

ّ
د من أن عدد التالميذ في الصف

ّ
 ينبغي التأك

ة في وقت ماموعة تخرج الستراح ل املاموعات ببعضها، وستقض ي طيلة يوم الدوام في حّيزات منفصلة، وكّل ال تّتص .4

 .مختلف

ات في الساحة، أو العمل ات، خاللها وفي نهايتها )قبل وبعد الفعاليّ سيتّم الحرص الشديد على الوقاية الشخصّية قبل الفعاليّ  .5

ى ضو الطاقم والتلميذ على غسل اليدْين باملاء والصابون أو بمواد معّقمة. حتّ قبالة الحاسوب، قبل وبعد الوجبة(. يحرص ع

همالت وغسل اليدْين جّيًدا.
ُ
ة امل

ّ
لقاء، عليهم أن ينزعوها في نهاية الدوام ويرموها في سل

ّ
 لو لبسوا الكفوف خالل ال

نها بموجب التعليمات كما هو اويضع ،ّمامةكّمامات الفّم واألنف: يصل عضو الطاقم والتلميذ إلى املؤسسة التعليمّية مع ك .6

 : أدناهمبّين 

o في رياض األطفال: 

 ال حاجة لكّمامة لطاقم الروضة.، ةفي ساعات النشاط مع األوالد داخل مبنى الروض -

 هناك حاجة لكّمامة ألعضاء الطاقم. ، ساعات النشاط في الساحةفي  -

o في املدرسة: 

 وقت الدرس -
ّ

 ن فيه الطاقم.ال حاجة لكّمامة بم، في الصف

 وأثناء االستراحة -
ّ

 الثاني وما فوق. ، خارج الصف
ّ

 هناك حاجة لكّمامة ابتداء من الصف

o :تعليمات وضع كّمامة ال تنسحب على 

 .7أوالد تحت سّن  -
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 ّية يادون صعوبة حقيقّية في استعمال الكّمامة.أناس مع إعاقة نفسّية، عقلّية أو صّح  -

 أو غرفة لوحدهم بدون وجود آخرين. الجالسون في واسطة نقل أو مبنى  -

 

 يتناول التالميذ وجباتهم وهم جالسون على طاوالت منفصلة عن بعضها، ينبغي االمتناع عن تضييفات مشتركة، على كّل  .7

 تلميذ أن يتناول طعامه لوحده، ينبغي تناول الطعام على شرشف نظيف وليس على الطاولة مباشرة.

 ات.اليّ فعة غرف الصفوف حيث تاري الئينبغي الحرص خالل اليوم على تهو  .8

أن يمتنعوا عن التواصل بينهم والحفاظ على مسافة، وإذا اقتضت الحاجة ترسيم املسافة بشكل إلى ينبغي توجيه التالميذ  .9

ستطاع على مسافة مترْين بين الحاضرين.
ُ
 واضح للطاقم والتالميذ. ينبغي الحرص قدر امل

راض من يد غة. ينبغي الحرص على عدم نقل األ ليمّية مع مستلزمات الدراسة الشخصيّ يحضر التالميذ إلى املؤّسسات التع .10

 ليد.

في نشاط ُمشترك ينبغي منع نقل أغراض من يد ليد. ُيمكن السماح باستعمال مشترك لألغراض فقط في حال كان باإلمكان  .11

 تعقيمها.

 

 

 

 

 

 

 

 





شتركة في املدرسة واالس.4.ج
ُ
  تراحاتالتنّقل في الحّيزات امل

 

يظّل هناك فصل وال ينتقل التالميذ بين حّيز وحّيز. .1

 إلى استراحة في وقت  ال ُيمكن الخروج إلى الردهات، عدا لحالة االستراحة، حسب برنامج مقّرر، بحيث يخرج كّل  .2
ّ

صف

 مختلف.

مكن، يتّم تقسيم الساحة إلى حّيزات منفصلة .3
ُ
ستطاع وامل

ُ
 بها. ز لنشاط خاّص حيّ بحيث تحصل كّل ماموعة على  ،قدر امل

د .4
ّ
 تحصل تامهرات للتالميذ. من من املهّم التأك

ّ
 أال

منع ألعاب الكرة في املالعب. .5
ُ
 في وقت االستراحة ت

ب .6
 
شتركة تتّم بشكل ُمراق

ُ
 وبضمنها الخروج إلى املراحيض. ،كّل فعالّية في الحّيزات امل

ستطاع  .7
ُ
 يمكث أكثر من تلميذْينعلى ينبغي الحرص قدر امل

ّ
اثنْين في املرحاض في الوقت ذاته، في حال كان املرحاض  أال

 ى يشغر.محجوًزا ينبغي االنتظار في الخارج على ُبعد حتّ 
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نة وُمشاركة األهالي.5.ج
 
  حتل

  

رة بتعليمات الكورونا، تتضّمن توجيهات وشروحات تفصيلّية وواضحة. ُيمكن أن  .1
ّ
ُيرسل مدير املؤّسسة التعليمّية لألهالي مذك

 
ُ
أنماط الحياة في مؤّسسة تعليمية في زمن  نظر مستند "ا".ZOOMبواسطة برنامج " ّت توفير إرشاد عبر اإلنترن ّيةدرس إمكانت

رة كورونا لألهالي. 3الكورونا": ملحق 
ّ
 ـ مذك

 إلى يوّجه املدير املرّبين  .2
ّ
  ذين ال يصلون إلى املدرسة ومع أهاليهم.أن يقيموا صلة دائمة مع التالميذ ال

 

  تأكيدات.د

نوص ي باستشارة طاقم الخدمات االستشارّية النفسّية ملرافقة الطاقم والتالميذ واألهالي في سيرورة العودة والتكّيف من  .1

 جديد لنظام مختلف.

 يشرح الطاقم التربوّي ويتدّرب بالتنسيق على القواعد والسلوك املطلوب في فترة الكورونا. .2

  ةجيّ وعال  ةتدريسيّ  استاابةيتّم توفير  .3
ّ
مكن بأيدي الطاقم ال

ُ
 ام العادّية.ذي يعمل مع التلميذ في األيّ قدر امل

اجتماعّية وتعليمّية وإدراج ، عالجّية ،ينبغي الحرص، على تخطيط وتضمين البرنامج فعالّيات تتعامل مع أبعاد عاطفّية .4

 فعالّيات تاريبّية حّية.

  ينبغي إجراء لقاءات شخصّية مع التالميذ وتواصل جارٍ  .5
ّ
ذين ال يصلون إلى املؤّسسة بوسائل افتراضّية مع التالميذ ال

 التعليمّية.

 ينبغي االهتمام بالتعليم لتحسين املهارات التكنولوجّية. .6

بما يتناسب مع  ،في الصفوف واملاموعات املختلفة ُيدرجون في البرنامج األسبوعيّ  العاملون في التدريس في التعليم الخاّص  .7

 وظائفهم. نسبة

 .13:00ملاتمع العربي، يتم تفعيل األطر في شهر رمضان حتى الساعة في ا .8

9.  
ّ
تي ال يستطيع التالميذ فيها الوصول إلى املؤّسسة التربوية بسبب نظام مناعة ضعيف، أمراض مرافقة، تالميذ في الحاالت ال

لهم في  االستاابةيستمّر توفير مرض يزيد من خطر اإلصابة بالعدوى،  يتّم مساعدتهم على التنّفس، قصور تنّفس ّي، أو كّل 

مي وعالجّي في بيت التلميذ، إضافة إلى التعليم عن ُبعد.
ّ
مكن، وحسب النظام ـ إجراء لقاء تربوّي ـ تعل

ُ
 البيوت قدر امل

 الخدمة تقّدم كما في العادة.، ام العاديةعالجية في األيّ دمة تربوية و ختالميذ مرض ى في بيوتهم مستحّق  .10

11.  
ّ
 في أقرب وقت. االستاابةسيتّم تحديث شكل –"רופאביקור"ة خدمة من "تلّقون في الحالة العاديّ ذين يالتالميذ ال

ستطاع .12
ُ
  ،يتّم توظيف بنات الخدمة الوطنّية كقوى عاملة إضافّية قدر امل

ّ
تي كّن فيها. إذ لم يكن بما يتالءم مع املؤّسسة ال

 يسكّن.األمُر ممكًنا، يتّم توظيفهّن في مؤّسسات التعليم حيث 
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ربوّية مؤّسسات في اإلدارة سيرورة ج.
ّ
 واملدارس األطفال رياض -والعادّية الخاّصة الت

ربية الخاصة. 1ج. 
ّ
 رياض األطفال واملدارس -سيرورة اإلدارة في مؤّسسات الت

 

o  يكون بتركيبة حّتى 
ّ

شاط في الّروضة أو في الّصف
ّ
ا، باستثناء أطر الّتالميذ ذوي  17الن

ً
هنّية العميقة/  تلميذ

ّ
املحدودّيات الذ

 بتركيبة حّتى سّتة )
ّ

 ( تالميذ مع طاقم ثابت.6العالجّية؛ حيث تعمل الحضانة/ الّصف

o  ربية من مواضيع الّصّحة واملعاِلجين
ّ
في الت

ّ
كّل ماموعة تعمل مع أعضاء طاقم ثابت، بما في ذلك أعضاء طاقم ثابتين، ومظ

 بالفنون.

o اقم الّتنّقل ب
ّ
 ين أربعة صفوف روضة ثابتة، و/ أو عمل فردانّي.ُيتاح للط

o .الّروضة إلى ماموعتين فرعّيتين، تعمالن في آن مًعا 
ّ

 عند الحاجة، يمكن تقسيم صف

o .ربوّية خمسة أّيام في األسبوع
ّ
 يحضر الّتالميذ إلى املؤّسسة الت

o  14:00، وينتهي الّساعة 8:00اليوم الّدراس ّي يبدأ الّساعة. 

o  13:00، خالل شهر رمضان، ينتهي اليوم الّدراس ّي الّساعة في الوسط العربّي. 

o .ربوّية، في البرنامج األسبوعّي، في الّصفوف واملواضيع املختلفة، وفق نسبة وظيفتهم
ّ
ربية، في املؤّسسة الت

ّ
في الت

ّ
 يتّم دمج موظ

o  ون يتلّقون
ّ
ربوّي، يظل

ّ
ذين تلّقوا وجبات تغذية في اإلطار الت

ّ
تلك الوجبات كما في الحياة االعتيادّية، وفق تعليمات الّتالميذ ال

 الوثيقة املرفقة. 

 

ربية العادّية. 2ج. 
ّ
 رياض األطفال واملدارس -سيرورة اإلدارة في مؤّسسات الت

 

مون في الصفوف العادّية) رياض األطفال، طبقات األوائل1.2ج.
ّ
و  -. الّتالميذ املستحّقون لخدمات تربية خاّصة، ويتعل

ّ
 الث(الث

o ة مؤّسساتّية
ّ
مون في روضة عادّية، ويستحّقون سل

ّ
ذين يتعل

ّ
 :الّتالميذ ال

مون في 
ّ
ذين يتعل

ّ
في هذه املرحلة، تالميذ رياض األطفال العادّية ال يعودون إلى نمط الحياة االعتيادّية، ولذا، الّتالميذ ال

ون ي
ّ
ربوّية، يظل

ّ
ة من املؤّسسة الت

ّ
 تلّقون استاابة، ككّل تالميذ رياض األطفال.حضانة عادّية، واملستحّقون لسل

o :ة شخصّية
ّ
مون في روضة عادّية، ويستحّقون سل

ّ
ذين يتعل

ّ
 الّتالميذ ال

ّية. -
ّ
ت على يد الّسلطة املحل تي ُحّدد 

ّ
عطيت حّتى اآلن في املراكز ال

ُ
ون يتلّقون استاابة تعليمّية وعالجّية، كما أ

ّ
 يظل

عطى االستاابة حّتى -
ُ
 ثالث مّرات في األسبوع، ألربع ساعات في اليوم. قدر  املستطاع، ت

ة ترافق الّتلميذ املستحّق لهذا  الّدعم في الحياة االعتيادّية. -  املساِعد 
 

o ة مؤّسساتّية) طبقات األوائل
ّ
مون في صفوف عادّية، ويستحّقون سل

ّ
ذين يتعل

ّ
والث( -الّتالميذ  ال

ّ
 الث

مون في صفوف عادّية، و  -
ّ
ذين يتعل

ّ
ون يتلّقون هذه الّتالميذ ال

ّ
ة املؤّسساتّية، يظل

ّ
يتلّقون في الحياة االعتيادّية استاابة من الّسل

 االستاابة، قدر املستطاع.
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o ة مؤّسساتّية) طبقات األوائل
ّ
مون في صفوف عادّية، ويستحّقون سل

ّ
ذين يتعل

ّ
والث( -الّتالميذ  ال

ّ
 الث

مون فيها في ا -
ّ
تي يتعل

ّ
م الّتالميذ في املؤّسسة ال

ّ
وارئ.يتعل

ّ
 لحياة االعتيادّية، ووفق البرنامج الّصّفّي في الط

عطى استاابة تعليمّية وعالجّية، قدر املستطاع. -
ُ
خص ّي، ت

ّ
 بحسب البرنامج الش

ة ترافق الّتلميذ املستحّق لهذا  الّدعم في الحياة االعتيادّية. -  املساِعد 

 

ربية الخاّصة،. 2.2ج.
ّ
مون في صفوف الت

ّ
ذين يتعل

ّ
والث( -في  املدارس االبتدائّية) طبقات األوائل الّتالميذ ال

ّ
 الث

 

o  شاط بتركيبة صّفّية حّتى
ّ
ا. 17يتّم الن

ً
 تلميذ

o  ربية من مواضيع الّصّحة واملعاِلجين
ّ
في الت

ّ
مي مواضيع ثابتين، ومظ

ّ
 يعمل مع أعضاء طاقم ثابتين، بما في ذلك معل

ّ
كّل صف

 بالفنون.

o ابت الّتنّقل بين أ
ّ
اقم الث

ّ
ّك: العمل الفردانّي ال يتااز تالميذ الفرق ُيتاح للط

ّ
ربعة صفوف ثابتة، و/ أو عمل فردانّي) درًءا للش

 األربع(.

o .إلى ماموعتين فرعّيتين، تعمالن في آن مًعا 
ّ

، ُيقسم الّصف
ّ

 عند الحاجة، وباألخذ بعين االعتبار مساحة الّصف

o تالميذ  الّصفوف يحضرون إلى املدرسة خمسة أّيام في األسبوع. 

o .وارئ
ّ
 ُيارى اليوم الّدراس ّي وفق البرنامج املدرس ّي في الط

 

مون في املدارس العادّية|) طبقات الّروابع. 3.2ج.
ّ
ذين يتعل

ّ
واني عشر( -الّتالميذ ال

ّ
 الث

 

ة مؤّسساتّية) 
ّ
مون في صفوف عادّية، ويستحّقون سل

ّ
ذين يتعل

ّ
واني عشر( -طبقات الّروابعالّتالميذ ال

ّ
 الث

o ون يتلّقون الّتالميذ ا
ّ
ة املؤّسساتّية، في الحياة االعتيادّية، يظل

ّ
مون في صفوف عادّية، ويتلّقون استاابة من الّسل

ّ
ذين يتعل

ّ
ل

م عن بعد.
ّ
 الّدعم، وفق منظومة الّتعليم الّصّفّية والّتعل

 

o  (ة شخصّية
ّ
مون في صفوف عادّية، ويستحّقون سل

ّ
ذين يتعل

ّ
وان -طبقات الّروابعالّتالميذ ال

ّ
 ي عشر(الث

شاط مسموح في تلك  -
ّ
مون فيها في الحياة االعتيادّية، طاملا الن

ّ
تي يتعل

ّ
ربوّية ال

ّ
خصّية في املؤّسسة الت

ّ
عطى االستاابة الش

ُ
ت

ّية أو 
ّ
حّددها الّسلطة املحل

ُ
مون في مؤّسسةتربوّية ت

ّ
عب. إذا كان ذلك غير ممكن، فيتعل

ّ
املؤّسسة وفق قرار صّحة الش

 املالك.

عطى استااب -
ُ
عطى االستاابة ت

ُ
خص ّي واملنظومة املبلورة. ت

ّ
ة تعليمّية وعالجّية، قدر املستطاع، وفق البرنامج الّتعليمّي الش

 خمس ساعات كّل لقاء. -حّتى ثالث مّرات في  األسبوع، وملّدة أربع

م الّصّفّي في املاال االفتراض ّي. -
ّ
 يواصل الّتلميذ املشاركة في الّتعل

ة ترافق الّتلم -  يذ املستحّق لهذا  الّدعم في الحياة االعتيادّية.املساِعد 
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تي ُيدماون فيها. -
ّ
واني عشر يعودون إلى الّتعليم وفق املاموعة ال

ّ
 تالميذ الحوادي والث

ربية الخاّصة، في  املدارس العادّية) طبقات الّروابع. 4.2ج.
ّ
مون في صفوف الت

ّ
ذين يتعل

ّ
واني عشر( -الّتالميذ ال

ّ
 الث

 

o شاط ب
ّ
ا. 17تركيبة صّفّية حّتى يتّم الن

ً
 تلميذ

o  ربية من مواضيع الّصّحة واملعاِلجين
ّ
في الت

ّ
مي مواضيع ثابتين، ومظ

ّ
 يعمل مع أعضاء طاقم ثابتين، بما في ذلك معل

ّ
كّل صف

 بالفنون.

o  ّك: العمل الفردانّي
ّ

ابت الّتنّقل بين أربعة صفوف ثابتة، و/ أو عمل فردانّي) درًءا للش
ّ
اقم الث

ّ
ال يتااز تالميذ الفرق ُيتاح للط

 األربع(.

o .إلى ماموعتين فرعّيتين، تعمالن في آن مًعا 
ّ

، ُيقسم الّصف
ّ

 عند الحاجة، وباألخذ بعين االعتبار مساحة الّصف

o .ربية الخاّصة يحضرون إلى املدرسة خمسة أّيام في األسبوع
ّ
 تالميذ  صفوف الت

o  
ّ
 وارئ.ُيارى اليوم الّدراس ّي وفق البرنامج املدرس ّي في الط

 

 

 باحترام

 

 

 

 

 

                                        ميمي فلتش ي                                                                                                                   

 رحيلي أبرمزون

شة قسم أ للتربية الخاّصة
ّ
                                                                                                                                                                      مفت

ربية الخاّصةمديرة 
ّ
 قسم أ الت

 وطاقم القسم

 

 لـ نسخ

 

ربية والّتعليم.
ّ
شموئيل أبوآب، مدير عاّم وزارة الت

ربية والّتعليم.جيال ناار، نائب
ّ
 ة مديرعاّم وزارة الت

وارئ.
ّ
 أرييه مور، نائب املدير عاّم، ومدير قسم كبير األمن، األمان وباب الط

 موشيه شجاي، نائب مدير كبير، ومدير مديرّية االقتصاد وامليزانّيات.

 صونيا بيرتس، نائبة املدير العاّم، ومديرة قسم القوىالعاملة في الّتعليم.

ربية والّتعليم.إيتان فلزن
ّ
 شطاين، رئيس مقّر مدير عاّم وزارة الت

 عاموس شكيدي، محاسب الوزارة.

ربية والّتعليم.
ّ
 نير شاكيد، مستشارة قضائّية، وزارة الت
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ربوّية.
ّ
 شوش نحوم، نائبة مديرة عاّمة كبيرة، ومديرة املديرّية الت

ربية والّتعليم.
ّ
 إيالت ملكمان، مستشارة قضائّية، وزارة الت

ربوّية.
ّ
 إينا زلتصمان، نائبة كبيرة في إدارة املديرّية الت

 مديري األلوية.

 كبير الّتعليم في الوسط العربّي، ونائب املدير العاّم في املاتمع العربّي.  عبد هللا خطيب، مدير قسم

شات املنّسقات.
ّ
 املفت

ربية والّتعليم.إيالن شاي، مسؤول استشارة قضائّية وممتلكات، مكتب االستشارة القضائيّ 
ّ
 ة، وزارة الت

 دودو مزراحي، مدير قسم كبير) ميزانّيات(، مدير اقتصاد وميزانّيات.

وارئ.
ّ
 شالتوئيل رام،مدير قسم كبير األمن واألمان، وقت الط

ربوّية.
ّ
ربوّية، املديرّية الت

ّ
 غفرات الوفر، مديرة ماال تعزيز الّصّحة في املؤّسسات الت

 تزويدات ومواصالت. شمعون آبني، مدير قسم أ

ربوّية.
ّ
ربية، املديرّية الت

ّ
مة مؤّسسات الت

ّ
 مناحيم مزراحي، مدير قسم كبير منظ

ربية، االحتواء واالندماج.
ّ
 ميري نافون، مديرة قسم تنفيذ تعديل قانون الت

 دود فلبر، نائب مدير مديرّية، ومدير قسم أ، الخدمة الوطنّية، الّتنسيق واملراقبة.

ربوّية. مديرات أقسام
ّ
 الجيل في املديرّية الت

مين) الهستدروت(.
ّ
 يافا بن دود، الّسكرتيرة العاّمة لنقابة املعل

ّية.
ّ
 ميخال منكس، نائبة تربوّية، الّرفاه واملاتمع، الّسلطة املحل

ربية والّرفاه في مركز املاالس القطرّية.
ّ
 رينات حكيم، رئيسة ماال الت

ّية. نوعا بن أرييه، مساشارة قضائّية،
ّ
 مركز الّسلطة املحل

ّية.
ّ
ربية في الّسلطات املحل

ّ
حاد مديري وأقسام الت

ّ
 آبي كامنسكي، رئيس ات

ربية، وكتب نائب املدير العاّم.
ّ
في الت

ّ
شة الّتطوير املنهّي ملوظ

ّ
 يافيت بوخريس، مفت

 عيناب لوك، مديرة قسم كبير الخدمة الّنفسّية االستشارّية.

 االختصاص الّنفس ّي.حافا فريدمان، مديرة قسم 

ربية الخاّصة.
ّ
شين القطرّيين، قسم  أ الت

ّ
 املفت

ربوّية.
ّ
ربية الخاّصة واملديرّية الت

ّ
 شريت شريكي، نائبة مديرة قسم أ الت

ربوّية/ مديرات حضانات األطفال.
ّ
 مديري املؤّسسات الت

ربية الخاّصةفي األلوية.
ّ
 مديري الت

 (.א"מתיمديري ماتيا )

 لعالجّية ملستصعبي الّسمع والّصّم.مديري املراكز ا

 إيل بن يهودا باوم، رئيس قيادة أولياء األمور القطرّية.

 

 

 الّتلميذ صّحة عن تصريح -1 ملحق
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 تصريح عن صّحة الّتلميذ

 )ُيعّبأ على يد ولّي األمر/ املسؤول عن القاصر( 

 

 ____:__________رقم الهوّية:______________اسم الّتلميذ/ ة

 :أصّرح بما يلي

 درجة سلزيوس. 38قست درجة حرارة ابني/ ابنتي، ووجدت أّن درجة حرارة جسمه/ ا أقّل من  ●

 ابني/ ابنتي ال يسعل/ تسعل، وليس لديه/ ا صعوبات في الّتنّفس.* ●

 لى حّد علمي، ابني/ ابنتي لم يكن/ تكن باحتكاك مع مريض كورونا في األسبوعين األخيرين. ●



 

_____________ _____________ ___________ ___________ 

 الّتوقيع الّتاريخ رقم الهوّية اسم املسؤول/ ولّي األمر

 

 باستثناء الّسعال أو صعوبة في الّتنّفس، ناجمة عن حالة مزمنة كالّربو أو حساسّية أخرى.  *
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ف صّحة عن تصريح -2 ملحق
ّ
 تربوّية مؤّسسة في موظ

 

  صّحة عن تصريح
ّ
 تربوّية مؤّسسة في فموظ

ف في مؤّسسة تربوّية
ّ
ف تربية وإدارة... إلخ( تصريح عن صّحة موظ

ّ
 ) موظ

 ُيمأل

ف/ ة
ّ
 :________________هوّية :_____________اسم املوظ

تي يعمل/ تعمل بها في الحياة االعتيادّية
ّ
ربوّية ال

ّ
 :_______________اسم املؤّسسة الت

 __:_____________هاتف

 

 

 أنا أصّرح بـ:

 .38ºقسم الحرارة صباًحا، ولم يكن لدّي درجة حرارة أعلى من  .1

 ليس لدّي عوارض كورونا) سعال، صعوبة في الّتنّفس* أو أّي عارض انّفس ّي آخر(. .2

 لم أكم باحتكاك قريب مع مريض كورونا في األسبوعين األخيرين. .3

 

 

 

 

 

________________ ________________ _______________ ________________   

ف الّتاريخ
ّ
   الّتوقيع رقم الهوّية اسم املوظ
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 قائمة حضور التالميذ اليومّية 1 -نموذج ب 3ملحق 

 

 

 :__________تاريخال_________رمز املدرسة:________اسم املؤّسسة التربوّية

 :______________اقماسم عضو الط

 

 

اسم املؤّسسة التربوّية  رقم الهوّية اسم التلميذ رقم

م فيها التلميذ 
ّ
تي يتعل

ّ
ال

 عادة

 

 

قيست درجة حرارته  خروجساعة ال ساعة الوصول 

صباح يوم الفّعالّية ولم 

درجة  38ترتفع عن 

 مئوّية، اكتب: نعم/ال
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 قائمة حضور  طاقم التدريس اليومّية 2-نموذج ب 4ملحق 

اسم املؤّسسة التربوّية رمز املدرسة:________                     _________                         اسم مدير/ة   :_________تاريخال

 :______________املدرسة

 38درجة الحرارة صباح يوم الفّعالّية ولم ترتفع عن  تّم قياس ساعة الخروج ساعة الوصول  رقم الهوّية اسم العامل/ةرقم

 درجة مئوّية، اكتب: نعم/ال

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 الفئة العمرّية

 

 أّيام وساعات العمل كيفّية العمل



من الروضات حّتى الثواني 

 عشر

o  ضمن 
ّ

ا.  17يكون العمل في الروضة أو الصف
ً
تلميذ

ـتي تامع تالميذ ذوي 
ّ
محدودّية عقلّية  باستثناء األطر ال

o  يصل التالميذ إلى املؤّسسة التربوّية خمسة أّيام في

 األسبوع.
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 كورونا -استااية للتالميذ املستحّقين خدمات تعليم خاّصة -قائمة تركيز مرحلة ب -5ق ملح

 ومدارس أطفال روضات -الخاّصة التربية مؤّسسات في اإلدارة سيرورة

 

 

 





 

/ الروضة تعمل ضمن 
ّ

عميقة/ تمريضّية، الصف

 تالميذ وطاقم ثابت. 3ماموعة من 

o  تعمل كّل ماموعة مع طاقم ثابت وبضمنهم أعضاء طاقم

مين من مواضيع الصّحة واملعالجين بالفنون.
ّ
 ثابتين ومعل

o  سُيتاح للطاقم التناوب بين أربعة صفوف روضة ثابتة

 و/أو عمل فردّي.

o الروضة إلى  عند 
ّ

الحاجة، باإلمكان تقسيم صف

 ماموعتين، تعمالن في نفس الوقت.

o . وينتهي الساعة  8:00يبدأ اليوم التعليمّي الساعة

14:00. 

o  في الوسط العربّي، ينتهي اليوم التعليمّي في رمضان

 .13:00الساعة 

o  

 الفئة العمرّية

 

أّيام وساعات العمل كيفّية العمل

مون في روضة 
ّ
تالميذ يتعل

عادّية ويستحقون استاابة 

ة ا
ّ
 تّية.اؤّسسملمن السل

o  ّة ال يعودون إلى في هذه املرحلة، تالميذ الروضات العادي

 .التعليم الروتينيّ 

o  مون في روضة عادّية ويحصلون على استحقاق
ّ
تالميذ يتعل

ة 
ّ
ون في الحصول على ، يستمرّ  تّيةااملؤّسس من السل

 االستاابة كباقي تالميذ الروضة.

مون في روضة 
ّ
تالميذ يتعل

على  عادّية ويحصلون 

ة شخصّية
ّ
 استحقاق سل

o  ّون في الحصول على االستاابة التعليمّية والعالجّية في يستمر

تي حّددتها السلطات البلدّية.
ّ
 املراكز ال

o  ة بمرافقة التلميذ املستِحّق للدعم في هذا تقوم املساِعد 

 الروتين.

o  تقّدم االستاابة ثالث مّرات في األسبوع ملّدة أربع ساعات

ا.  يوميًّ

مون في صفوف تالم
ّ
يذ يتعل

عادّية ويحصلون على 

o مون في صفوف عادّية ويحصلون في األّيام العادّية عتالميذ يت
ّ
 . oل
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ّ
ة استحقاق من السل

-)طبقة أّول  املؤّسساتية     

ثالث(

ة املؤّسساتّية، يستمرّ 
ّ
ون في الحصول على استاابة من السل

 .ّي على هذه االستاابة قدر اإلمكان من إطار املدرسة العاد

o 5   ،مّية في املدرسة
ّ
ا. 5أّيام تعل  ساعات يوميًّ

o .ط قسم التعليم االبتدائّي
ّ
 بموجب مخط

مون في صفوف 
ّ
تالميذ يتعل

عادّية ويحصلون على 

 
ّ
ة استحقاق من السل

 -تّية )طبقة أّول ااملؤّسس

 ثالث(

o  مون فيها عادة
ّ
تي يتعل

ّ
م التالميذ في املؤّسسة التربوّية ال

ّ
يتعل

 في حالة الطوارئ.ووفًقا لبر 
ّ

 نامج الصف

o  تقّدم استاابة تعليمّية وعالجّية وفًقا للبرنامج الشخص ّي قدر

 اإلمكان.

o  ة بمرافقة التلميذ املستِحّق للدعم في هذا تقوم املساِعد 

 الروتين.

o 5   ،مّية في املدرسة
ّ
ا. 5أّيام تعل  ساعات يوميًّ

o .ط قسم التعليم االبتدائّي
ّ
 بموجب مخط

 
ّ
مون في صفوف تالميذ يتعل

تربية خاّصة في مدرسة 

 ثالث( -ابتدائّية )طبقة أّول 

o  ا. 17ياري النشاط بماموعة صّفّية حّتى
ً
 تلميذ

o  مين
ّ
 مع أعضاء طاقم ثابتين بضمنهم معل

ّ
يعمل كّل صف

مين من املواضيع الصّح مهنييّ 
ّ
 ّية ومعالجين بالفنون.ن ومعل

o و/أو عمل سُيتاح للطاقم التناوب بين أربع ماموعات ثابتة 

العمل الفردي ال يتااوز تالميذ  ،من أجل إزالة الشّك ) فردّي 

 األربع ماموعات(

 

o  وعدد التالميذ، يتّم ل ونظًراعند الضرورة 
ّ

حجم غرفة الصف

 إلى ماموعتين فرعيّ 
ّ

 تين، تعمالن مًعا.فصل الصف

o  أّيام في األسبوع. خمسةيصل تالميذ الصفوف للمدرسة 

o .  ّوفًقا للبرنامج املدرس ّي أثناء حالة  ياري اليوم التعليمي

 الطوارئ.

مون في صفوف 
ّ
تالميذ يتعل

عادّية ويحصلون على 

ة 
ّ
استحقاق من السل

املؤّسستّية )طبقة رابع حّتى 

 ثاني عشر(

o  مون في صفوف عادّية ويحصلون في األّيام العادّية
ّ
تالميذ يتعل

ة املؤّسساتّية، يستمرّ 
ّ
صول ون في الحعلى استاابة من السل

م عن بعد.على هذا الدعم الصّفّي 
ّ
 والتعل

o .ط قسم التعليم االبتدائّي وفوق االبتدائّي
ّ
 بموجب مخط

مون في صفوف 
ّ
تالميذ يتعل

عادّية ويحصلون على 

ة 
ّ
استحقاق من السل

املؤّسستّية )طبقة رابع حّتى 

 ثاني عشر(

o  
ّ
م بها يتّم تقديم االستاابة الشخصّية في املؤّسسة ال

ّ
تي يتعل

ما أتيح النشاط وفًقا ملرسوم الصّحة العاّم. في حال لم عا
ّ
دة. كل

تي حّددتها 
ّ
تكن هناك إمكانّية فُيارى النشاط في املؤّسسة ال

 السلطة البلدية أو الشبكة املسؤولة.

o  ة التعليمّية
ّ
تقّدم االستاابة التعليمّية والعالجّية وفًقا للخط

صاغ.
ُ
 الشخصّية وللبرنامج امل

o  ِرافق املساع
ُ
ِحّق للدعم في األّيام العادّية.ت ة التلميذ املست   د 

o تقّدم االستاابة حّتى ثالث مّرات في األسبوع، مّدة أربع- 

 خمس ساعات في كّل لقاء.

o  م الصّفّي الجاري في الحّيز يستمر التلميذ باملشاركة
ّ
في التعل

 .االفتراض يّ 

o ثاني عشر يعودون إلى التعليم وفًقا  -تالميذ حادي عشر

تي استوعبوا فيها.لمال
ّ
 موعة ال

مون في صفوف 
ّ
تالميذ يتعل

تربية خاّصة في مدارس 

عادّية  طبقة رابع حّتى ثاني 

 عشر(

o .   مين
ّ
 مع أعضاء طاقم ثابتين بضمنهم معل

ّ
يعمل كّل صف

مين من املواضيع الصّح مهنيّ 
ّ
 ّية ومعالجين بالفنون.ين ومعل

 

o تة و/أو عمل سُيتاح للطاقم التناوب بين أربع ماموعات ثاب

العمل الفردي ال يتااوز تالميذ  ،من أجل إزالة الشك) فردّي 

 األربع ماموعات(

 

 

o  يصل تالميذ التربية الخاّصة إلى املدرسة خمسة أّيام في

 األسبوع.

o  فًقا لبرنامج املدرس ّي في حالة الطوارئ.ياري التعليم و 
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o  وعدد التالميذ، يتّم لح ونظًراعند الحاجة 
ّ

فصل  جم الصف

 إلى ماموعتين فرعيّ 
ّ

 تين تعمالن مًعا.الصف


