מדינת ישראל
משרד החינוך
חדר מצב

פעילות חינוכית המותרת בתקופת הסגר 2020 – 8.10 - 25.9
במסגרת תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) ,תשפ''א  ,2020-בתקופת הסגר
שבין  ,2020 – 8.10- 25.9הוחרגה הפעילות החינוכית המפורטת בהמשך .אי לכך ,אנו מבקשים לאפשר לתלמידים,
הורים ,עובדי ותומכי הוראה ,מטפלים ,צוותי חינוך ,מתנדבים ולכל בעלי תפקידים הרלוונטיים להגיע ולחזור מהפעילות
המותרת הבאה:
.1.1

חינוך מיוחד – כלל הפעילויות לתלמידים עם צרכים מיוחדים – במוסדות לחינוך מיוחד ,כיתות לחינוך
מיוחד בבתי-ספר רגילים ופעילות מוקדים חינוכיים ברשויות המקומיות ומענה טיפולי בבית התלמיד ,מתי"א
(מרכז תמיכה וטיפול יישובי אזורי) ,מסגרות חינוכיות בבתי חולים ,הסעות ,ועדות זכאות ואפיון ,ועדות השגה
וצוותים רב-מקצועיים.

.1.2

נוער בסיכון – כלל הפעילויות במרכזי-חירום לילדים ונוער בסיכון ,במרכזי-נוער יישובי לנוער בסיכון,
מועדוניות לילדים בסיכון ,פעילות בבתי-ספר/פנימייה שניתן בהם חינוך על-יסודי לנוער נושר ולנוער בסיכון
(מרכז חינוכי טכנולוגי -מח"ט ,מפת"ן ,מסלול בגרות רגיל -מב"ר ,אתגר ,שירותי חינוך ורווחה  -שח"ר).

.1.3

מתנדבים עבור מענה חינוכי ורווחתי לתלמידים בלמידה מרחוק (כגון :תומכי הוראה ,מתנדבים וכד').

.1.4

פנימיות -תלמידים המתגוררים בפנימייה ,תלמידים בלא עורף משפחתי ,תלמידי נעל"ה (עולים) ,לרבות
תלמידים שהופנו על ידי המחלקות לשירותים חברתיים ברשויות המקומיות או בצווי בית-משפט.
היציאה (והחזרה) מהפנימייה מותרת לפעילויות בהם ניתן חינוך לנוער נושר ולנוער בסיכון.

.1.5

למידה מרחוק – עובדי ותומכי הוראה/צוותים חינוכיים יכולים להגיע למוסדות החינוך ולמבנים ברשות
המקומית לשימוש בתשתיות התקשוב והלוג' להפעלת למידה מרחוק וכן לטיפול בבעלי חיים.

.1.6

בחינות בגרות ,בחינות סאלד ובחינות הסמכה  -נבחנים (תלמידים) /משגיחי בחינות/כותבי הבחינות/עובדי
הוראה/מפיצי בחינות/עובדי מרכז הבדיקות ותחנות הקליטה /צוות התמיכה הטכנית.

.1.7

הפעלת ילדי עובדים חיוניים עד גיל "( 12שמרטפיות"/מרכזי יום)  -עבור עובדי החינוך המיוחד ,צוותי
רפואה  -כלל המפעילים והמתנדבים לרבות חברת אנ''א ,המספקת שירותים למרכזי החינוך בסיוע של קבלני
משנה.

.1.8

שירותי חינוך חיוניים ברשות המקומית :שירותים פסיכולוגיים חינוכיים (שפ''ח) ,קצין ביקור סדיר (קב''ס),
יחידת קידום נוער ובכלל זה פעילות במרכז השכלה לנוער נושר ונוער בסיכון ,יחידות הנוער לרבות הפעלת
מתנדבים במשימות סיוע לקהילה.
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