
 
 
 
 

 

 כ"ז אלול תש"ף

 2020ספטמבר  16

 הורים יקרים,

מסגרות למעט , של בתי הספר ומעבר ללמידה מרחוקבימים אלה אנו עומדים בפני סגר נוסף וסגירה 

 .החינוך המיוחד

, כלייםמורכבות הנובעות מאי וודאות ותוצרי הלוואי הכלהמצב הנוכחי מעורר בכולנו תחושות 

 הנפשיים והבריאותיים של משבר הקורונה. 

דרכי התמודדות שונות עם המציאות המשתנה , מבוגרים וילדים כאחד, אין ספק שלכל אחד מאתנו

 .ועם אי הוודאות

לסגר, באופן שיבהיר ואת הסיבות  את המצב ילדים באופן המותאם לגילםל בעת הזו, מומלץ להסביר

שנוכל לחזור לשגרה בטוחה יותר על מנת  לילדים שהמהלך הנוכחי נועד לשמור ולהגן על כולנו,

 בהמשך. 

צוותים פנות ללהתנהגויות המעוררות דאגה או סימני שאלה, אנו מזמינים אתכם  נןבמידה ויש

 וחשיבה משותפת. חינוכי להתייעצות  -או באופן ישיר אל השירות הפסיכולוגי החינוכיים

 

מגני מערכת החינוך , 2020בספטמבר  17 -, ההממשלה ומשרד הבריאות החל ממחר חלטתעל פי ה

 חוצה לה.החינוך המיוחד בעיר וממסגרות למעט תעבור ללמידה מרחוק, הילדים ועד כתה י"ב 

 

 תיכון -גני הילדיםלמידה מרחוק ב

 תיכון תתקיים בתאריכים הבאים: -הילדיםעל פי מתווה משרד החינוך, הלמידה מרחוק בגני 

 כולל  25.9ועד יום שישי  21.9מיום שני 

 כולל. 1.10 יום חמישי עד 29.9 יום שלישימ

 מנהלות בתי הספר ומנהלות גני הילדים ישלחו הודעה להורים לגבי הלמידה מרחוק.

 

 

 

 

 

 חינוך מיוחד

 למידה עירוני. ודלל פי מהסגר, עבתקופת כלל מסגרות החינוך המיוחד יפעלו כסדרן 

 20.101. -21.9.20מודל זה יפעל החל מהתאריך 

רק בגני החינוך המיוחד, כתות החינוך מיוחד ובתי ספר תפעל כסדרה  מערכת החינוך המיוחדמחר 

 כוללניים.



 

 

 הלמידה של תלמידי החינוך המיוחד:מודל להלן 

 

 במייל: ועניין בנושא יש לפנות למעין אורלב, מנהלת מחלקת חינוך מיוחד בכל שאלה

maayan_o@ramhash.co.il 03-7602455 -למזכירת המחלקה רויטל ג'רבי סולם. 

 

 מוקד טלפוני לתלמידים, אנשי חינוך והורים

ותועברו  106בהובלת השירות הפסיכולוגי החינוכי. חייגו למוקד נפעיל מוקד טלפוני בתקופת הסגר 

, סופי שבוע וחגים 22:00-17:00, 08:14:00ימי חול בין השעות שעות המענה: לשיחה עם פסיכולוג. 

22:00-12:00. 

 גני חינוך מיוחד

 

 תלמידים משולבים כתות חינוך מיוחד

 גני ילדים, 

 ט'-שכבות א'
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סל אישי בתלמידים 

בשתי  מענה מקבלים

אפשריות על פי חלופות 

 בחירת הורים:

 -פתיחת מוקדי הפעלה.1

 מוקד  -גני ילדים

הפעלה יופעל בגן 

בליווי סייעת  "ערמון"

 אישית.

 יםבתי ספר יסודי- 

יפעלו  מוקדי הפעלה

 בבתי הספר "דורון"

ו"אורנים" בליווי 

 סייעת אישית.

 מוקד -חטיבות הביניים

ההפעלה יפעל בחטיבת 

 הביניים "עלומים".

מרחוק בליווי  למידה. 2
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 הסעות תלמידים

בהתאם  הלומדים בתוך העיר ומחוצה לעיר,יפעל כסדרו לכל תלמידי החינוך המיוחד  מערך ההסעות

תוך דגש על הקפדה על מקומות קבועים, הקפדה על הצהרת בריאות לפני  ,למתווה משרד החינוך

 נהגים.ההעלייה לרכב, עטיית מסיכה במהלך כל הנסיעה של המלווים ו

 

 

 

 עובדי החינוך המיוחדולילדי  לילדי עובדי מערך הרפואה השמרטפייפתיחת 

 

לגילאי  לילדי עובדי מערך הרפואה ולילדי עובדי החינוך המיוחד השמרטפיי נפתח 21.9.2020בתאריך 

 שתי קבוצות גיל.בחלוקה ל 3-12

 .1.10.20 -21.9.20 תפעל בין התאריכים: ההשמרטפיי

 08:00-16:30בשעות ה "מרבית ספר לילדי מערך הרפואה תפעל ב ההשמרטפיי

 .07:30-15:00בשעות  תפעל בבית הספר "אורנים" לילדי עובדי החינוך המיוחד ההשמרטפיי

 בטל'  השמרטפייהמנהלת לפרטים נוספים ניתן ליצור קשר עם נערן פורמן, 

 

 

 מרכז "רקפת"

 בהתאם להנחיות משרד הבריאות.סגר מרכז "רקפת" יפעל כרגיל גם בימים ה

ולהורים רציפות  הטיפולים והשיעורים יתקיימו בשעות הרגילות על מנת לאפשר לילדים, לנוער

 טיפולית בכל התחומים. אנא עמדו בקשר מול המטפלים האישיים שלכם לשינויים או עדכונים.

 .03-5405377טל': ב מנהלת מרכז טיפולי רקפתסלה ביסו, ניתן ליצור קשר עם מרנוספים לפרטים 

 

 

 

 מסביב לשעוןללא גבולות חינוך 

 

מחלקת הנוער תפעיל תוכנית בזום לתלמידי בתי הספר כחלק מהראייה החינוכית של אגף החינוך, 

 התוכנית תכלול פעילויות אשר יועברו ע"י תלמידי התיכון.. היסודיים

בימים הקרובים נפרסם תכנית פנאי לנוער שתכלול סדנאות כושר גופני, סדנאות קצב, איפור, , בנוסף

 בישול ועוד.

 

 בברכת שנה טובה ובריאה,

 שלומית שפיגלבלט 

 מנהלת אגף החינוך
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