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 .1המענה מיועד לתלמיד/ה עם זכאות לשירותי חינוך מיוחדים ,הלומד/ת בכיתה הרגילה עם
זכאות לתמיכה מסוג סייע/ת.
 .2המענה ינתן לתלמיד/ה (כמצויין בסעיף  1לעיל ) ,במצב בו בני כיתתו של התלמיד/ה משתתפים
בלמידה מרחוק מביתם ,ובתנאי שהתלמיד/ה והוריו מעוניינים בכך  ,ובלבד שלבית הספר יש
תשתית מתאימה לכך .
 .3המענה המוצע משמעותי בעיקר לתלמידים שאינם מפיקים מלמידה מרחוק בשל מוגבלותם,
ושזקוקים למענה פנים אל פנים.

הדגשים להיערכות
.1
.2
.3
.4
.5

הורה התלמיד/ה (כמפורט בסעיף  1לעיל ) יפנה למנהל בית הספר או למחנכ/ת הכיתה ויביע
את רצונו למתן מענה זה לילדו.
מנהל/ת בית הספר יגבש את מערך הלמידה ככל שניתן בהרכב פרטני או קבוצתי בהתאם
לצרכי התלמיד למרחבי הלמידה  ,לצוות לאפשרויות ולאילוצים.
מנהל/ת בית הספר יקצה חדר כיתה ותשתיות טכנולוגיות בתוך בית הספר ,ככל שהדבר
אפשרי בבית הספר ,שיאפשרו את השתתפות התלמיד/ה בלמידה מרחוק ,המתקיימת עם
כלל תלמידי הכתה .
מורת השילוב ,בשיתוף פעולה עם מחנכ/ת הכיתה תתכנן את מערך הלמידה של התלמיד/ה.
לתלמיד/ה תתוכנן מערכת פנים אל פנים הכוללת למידה וטיפול על ידי סייע/ת וגורמי טיפול
המטפלים בתלמיד בעת שגרה  /והשתתפות בלמידה מרחוק ,המתקיימת עם כלל תלמידי
הכיתה ,בהתאם לתכנית האישית.

תלמיד עם זכאות לתמיכה מסוג סייעת
.1
.2
.3
.4
.5

הסייע/ת תהיה מתואמת עם מחנכ/ת הכיתה.
באחריות מחנכ/ת הכיתה לתכנן ולעדכן את הסייע/ת מבעוד מועד אודות סדר יום ,תוכן
השיעורים ,הפעילות והמשימות בהתאם לתוכנית הכיתתית והאישית.
הסייע/ת תתווך לתלמיד/ה את הלמידה ו/או המפגשים הלימודיים ותסייע לו בביצוע
המשימות כבשגרה ,בהתאם להנחיות המחנכ/ת
מחנכ/ת הכיתה ו/או המורה המקצועי יהווה כתובת לשאלות ,לעדכון ולכל צורך שיעלה.
היקף שעות הסיוע של הסייע/ת לא יעלה על מספר שעות הסיוע להן זכאי התלמיד בשיגרה.

תקופת הנוהל
נוהל זה נכתב לנוכח הימשכות הנסיבות החריגות שנוצרו עקב משבר נגיף הקורונה ,ובשים לב
להגבלות שונות שהוטלו לשם מניעת הדבקה בנגיף הקורונה בקרב הציבור וצמצום התפשטותו
והוא יעמוד בתוקף בשנה"ל תשפ"א בלבד אלא אם בוטלו המגבלות שבדין או מכח הדין החלות
על מוסדות החינוך (הן על העובדים והן על המעסיקים) ,בגין משבר נגיף הקורונה – אז תסתיים
תקופת נוהל זה במועד ביטול המגבלות כאמור.

