אגף חינוך מיוחד – פתח תקוה

מתווה בחירום
נוהל זה מציג את המענים לתלמידים עם צרכים מיוחדים בגילאי 3-21
הזכאיים לשירותי חנ"מ החל מיום 21.09.2020
* יש לקרוא בעיון הנחיות משרד החינוך המצ"ב הנחיות אלה הן המחייבות

כללי
תכנית פעולה בהתאם להנחיות משרד החינוך
•

מעבר של תלמידים וצוותים בין הערים ,שכונות מאושרת ע"פ המתווה .

•

מוסדות חינוך רגילים בהם פועלות כיתות חנ"מ פועלות כבשגרה

•

כיתות 14:30 – 8:00 ASD

•

כיתות לקויי למידה וכיתות רגשיות 13:00- 8:00

•

מוקדים עירוניים לתלמידים שקיבלו זכאות לשעות סל אישי יפעלו בבתי הספר בו לומד
התלמיד בשגרה.

•

שמרטפיות לילדי צוותים – ייפתחו בהתאם לצורך באחריות הרשות.

•

תלמידים חולים הזכאים לשירותי חינוך וטיפול בביתם – ימשיכו לקבל שירותי חינוך ,טיפול וסיוע

ככל שניתן כבשגרה  .במידת הצורך יתוגברו הלמידה והטיפול מרחוק-קדימה מדע.

גני ילדים – כל הלקויות
• גני חנ"מ  -כל הלקויות יעבדו כבשגרה.
• גנ"י  ASDמהשעה 14:30 -07:30
• גנ"י עיכוב התפתחותי/שפתי מהשעה 14:00 – 07:30
• גנ"י – הפנינה ,לק"ש ,מיח"א ,מוגבלות שכלית התפתחותית לא יאוחר מ 14:30
• בהתאם לצורך ייפתחו מס' מוקדים באשכולות גנים ע"פ מרחב גאוגרפי בו יקבלו מענה תל' הזכאיים

לשעות סל אישי.
• סייעות ימשיכו לעבוד ע"פ היקף משרתם  .עבודה בבית התלמיד – מול הרשות בהסכמת הסייעת .
•

חופשת סוכות  :לתלמידי הגנים הזכאים להארכת שנה"ל ,הפעילות בין השעות 07:30-14:30

למשך  5 – 3ימים בהתאם למשאבי כוח האדם.

ילדים בתוכנית השילוב -סל מוסדי
• ימשיכו לקבל מענים באופן מקוון בלבד מנוהל עיי המחנכת .
• מורת השילוב תיתן מענים מקוונים
• תלמידים בשכיחות גבוהה עם סל אישי – מענה מקוון ולא פרונטלי .

בתי ספר יסודי ועל יסודי
• כיתות חנ"מ בבתי ספר הרגילים יסודיים– פועלות כבשגרה.
•

כיתות  : ASD-הפעלה עד  1430בלבד .יש לספק הזנה כבשגרה.

• כיתות לקויי למידה ,רגשיות כבשגרה.
• תלמידים הזכאים לשעות סל אישי – יקבלו מענה לימודי  ,טיפולי ע"פ זכאותם ,בביה"ס בהם לומדים כבשגרה.
• מסגרות שזכאיות לתכנית הארכת שנה"ל  -בחופשת סוכות יהיה ניתן להפעיל את המסגרות בין  3-5ימים זאת

בהלימה למשאבי כוח אדם העומדים לרשות ביה"ס .בחירת ימי העבודה בין א' -ו' כולל.
• כיתות ל"ל – ז' -יב'  :בבתי הספר לחנ"ר ובבתי הספר לחנ"מ ניתנת האפשרות לפעול ע"פ מתווה אגף הגיל ולקיים
למידה מרחוק.

• תלמידים עם מוגבלות בשכיחות גבוהה הלומדים בשילוב בכיתות הרגילות ילמדו מרחוק – יחד עם זאת
במקרים בהם יחליט הצוות המקצועי יינתן מענה פרטני לתלמיד.

קישור למסמך של משרד החינוך

