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 כ"ח אלול תש"ף
 2020ספטמבר  17

 150320סימוכין:
 
 

 לכבוד 
 ראשי הרשויות המקומיות 

 
 שלום רב, 

 

 מרכזי יום עבור ילדי צוותי החינוך המיוחד פתיחת הנדון: 

 

תמשיך לפעול  ד מערכת החינוך המיוחעל מדינת ישראל, שיוחל במהלך הסגר הקרוב 

 במתווה מוגדר.

באמצעות  הצוותים,  בידי  לסייע  מבקשים  המקומי,  השלטון  ומרכז  החינוך  משרד 

הספר לחינוך  -בבתיבמתקני הרשות ובכלל זה  שיפתחו      ,ם לילדיהםפתיחת מרכזי יו

 מיוחד.

רואים   ושותפיםאנו  שותפות  ובכם  קודשל  סיועב  בכן  במלאכת  זו,   עוסקים 

 שחיוניותה ברורה לכל.  

לנו   למענהגדולה  זכות  עומדת  ל   לדאוג  המיוחדשיאפשר  החינוך  להמשיך    צוותי 

 בעבודתם המסורה במהלך הסגר.  

 להודות לכל העוסקים במלאכה, ולאחל שנת בריאות טובה., נבקש ובהזדמנות ז

 

 

 

 בברכה,                                                         

 שלמה דולברג                                                            עמית אדרי       

 מנכ"ל מרכז השלטון המקומי                                     מנכ"ל משרד החינוך  
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 העתק: 
 ראש עיריית מודיעין מכבים רעות, יו"ר מרכז השלטון המקומי  –חיים ביבס מר 
 ראש מועצה אזורית מרחבים, יו"ר מרכז המועצות האזוריות  –שי חג'ג' מר 

 חינוך של מש"מראש עיריית ראש העין ויו"ר ועדת  -מר שלום בן משה
 מרכז המועצות האזוריות ,מנכ"ל –איציק אשכנזי מר 
 משרד החינוך  ,רמ"ט מנכ"ל  –הדר פרץ גב' 
 חשב משרד החינוך  –עמוס שקדי מר 

 מנהל אגף תקציבים בכיר, משרד החינוך -מר דודי מזרחי
 סמנכ"ל המינהל הפדגוגי, משרד החינוך –ד"ר שוש נחום 

 האגף לחינוך מיוחד, משרד החינוך מנהלת  –רחלי אברהמזון גב' 
 סמנכ"ל חינוך רווחה וחברה, מרכז השלטון המקומי  –מיכל מנקס גב' 

 ראש מינהל בטחון, שע"ח ותפקידים מיוחדים, מש"מ -מר יוחאי וג'ימה
 ראש מינהל שכר והסכמי עבודה, מרכז השלטון המקומי  –חגית מגן גב' 

 המקומימרכז השלטון ליועמ"ש  –אריה -עו"ד נועה בן
 סמנכ"ל כלכלה, מרכז השלטון המקומי  –איתי חוטר מר 

 מנכ"ל עיריית רחובות ויו"ר איגוד המנכ"לים -מר דורון מילברג
 ויו"ר איגוד מנהלי מחלקות חינוך מנהל אגף חינוך מועצה אזורית הר חברון –מר אבי קמינסקי 

 יו"ר איגוד מנהלי משאבי אנוש –סנדרה כהן גב' 
 גזבר עיריית באר שבע ויו"ר איגוד הגזברים  -ביטוןרו"ח תומר 
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בשל נגיף  חינוך המיוחד במצב סגרב םלילדי עובדי מרכזי יום הפעלת
 הקורונה

 

 

לילדי עובדי החינוך המיוחד העובדים במסגרות החינוך  המעננוהל זה מבקש לתת 

מקום  ,בעת זו המסגרות החינוכיות שלהם סגורות , אשר ילדיהםולאפשר ל המיוחד

באמצעות כך מבקש הוא לתת  .העבודה של הוריהםבטוח במהלך שעות שהייה 

  מענה לרציפות מסגרות החינוך המיוחד בעת סגר.

 אופן הפעולה

תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם להפעלת מרכזי היום תיעשה בהתאם  .1

 פעילות המקיימיםנגיף הקורונה החדש )הוראת שעה( )הגבלת פעילות של מוסדות 

 ומשרד החינוך.להנחיות משרד הבריאות ו 2020-(, התש"ףחינוך

 באתר ירשמו האמור בשירות להסתייע שיבקשו המיוחד בחינוך העובדים הורים .2

רשות שה  יעמיד לטובת העניין על מנתאו הרשות המקומית  החינוך משרדש

 .לשבץ למרכזי היום שניתןרשימות הילדים את תקבל המקומית הרלבנטית 

יציע , בלתי פורמליחינוך תכני  יעמיד לטובת הרשויות המקומיות משרד החינוך .3

יסייע בהפניית ,  , במרכזי היוםבלתי פורמלית פעילות לותכנים חינוכיים תכנית 

לפי בקשת הרשות  מורות חיילות(ו )מתנדבי שירות לאומי כ"א התנדבותי

 .המקומית

 לרבות הקצאת ציוד היגיינה, ,אחראית על תפעול מרכזי היום קומיתמת ההרשו .4

 הקצאת כ"א ושיבוצו. 

בין מרכז השלטון במסגרת הסכם שנחתם מרכז השלטון המקומי מיידע ש .5

ילדים או -לאייש סייעות לגני קיימת אפשרותהסתדרות המעו"ף, ל המקומי 

 במרכזי יום כאמור. אחרות

אוקטובר -לחודשים ספטמבר את התקציב הגמיש משרד החינוך לא יפחית  .6

, גם מקום שתהיה ירידה בפעילות בתי הספר בחודשים האמורים בשל 2020

לקיום פעילות את הרשויות בחודשים אלה יכול לשמש התקצוב הסגר. 

 המרכזים.

 אוכלוסיית היעד

 לחינוך ספר-בבתי או בגנים וסייעות גננות, מורות של 12 עד 3 בגיל ילדים .7
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 עובדי הגדרת על ותהעונ המקומית ברשות הפועלים החינוך במוקדי או, מיוחד

תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש ב כאמור חיוניים

  2020-(, התש"ףחינוך פעילות המקיימים)הוראת שעה( )הגבלת פעילות של מוסדות 

 מספר הילדים בקבוצה לא יעלה על שמונה.  .8

 

 ושעות פעילות  מיקום

של החינוך המיוחד, כפי שייקבע  ספר-בתימבני לל בכמרכזי היום יפעלו כ .9

 .או במבנה אחר שיוקצה ע"י הרשות המקומית בהודעת הרשות המקומית

 .07:30-15:00 שעות פעילות מרכזי היום: .10

 '. ה-'א בימי יפעלו היום מרכזי .11

 

 מרכזי היוםכוח אדם להפעלת 

 אדם: תקן מקצועי ותקן התנדבותי. -שני תקני כוח לפחות בכל מרכז יום יוקצו .12

עם משרד בתיאום הקצאת כוח האדם על ת אחראי תהיה הרשות המקומית .13

 . לרבות לעניין הקצאת כוח אדם התנדבותי החינוך

במרכזי היום מותנית בבדיקה  ,מתנדבח אדם, לרבות וכל כהשתתפותו של  .14

להיעדר עבירות מין בהתאם לחוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות 

 . 2001-מסוימים, התשס"א

תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם להפעלת מרכזי היום תתבצע בהתאם  .15

 המקיימיםנגיף הקורונה החדש )הוראת שעה( )הגבלת פעילות של מוסדות 

 .2020-, התש"ף(חינוך פעילות

 והפעלת מרכזי היוםתיאום 

 .מרכזי היוםיהיה אחראי על הפעלת   בכל רשות מקומית .16

תכנית ותכנים פדגוגיים להפעלת מרכזי יעמיד לטובת העניין משרד החינוך  .17

 גילאי הילדים. ל ייקבעו בהתאם. התכנים היום

מרכז היום יופעל באופן שיאפשר לילדי העובדים להשתתף בלמידה  ,ככל שניתן .18

 . מרחוק המתקיימת לתלמידי הכיתה בה הם לומדים בשגרה
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להשתתף במרכזי יום  הזכאותבדבר קהל היעד  אתיעדכן  משרד החינוך .19

הילדים שניתן לשבץ יעביר לרשות המקומית הרלבנטית את רשימות ו והשיבוץ

 .למרכזי היום

תקפים וחלים ה ידוודא שהביטוחים הנערכים על הרשות המקומית תביטוח:  .20

 זה. נוהלנשוא  הפעילותגם במסגרת 

מילוי להנחיות משרד הבריאות ובכלל זאת  בכפוף יעשהתמרכזי היום הפעלת  .21

כפי שמופיעה במסמך אורחות החיים במוסד  הצהרת בריאותוחתימה על 

אלרגיות, אלרגיות  הנחיות בדבר ,החינוכי בתקופת הקורונה )או בדרך מקוונת(

היגיינה וחיטוי, שמירת מרחק, עטית  שמירה על הניקיון, למזון מסכן חיים,

 מסיכות.

 מנהלות

 במזון ומים מספקים אותםלצייד  האחראים על הקטיניםבאחריות ההורים/ .22

 להנחות בהתאם. הרשות המקומית. באחריות למשך יום הפעילות

י היום. האחראים על הקטינים להביא את הקטינים למרכזבאחריות ההורים/ .23

 הרשות המקומיתבאחריות  מרכזי היום.להגיע באופן עצמאי ל הצוותעל 

 להנחות בהתאם.

באחריות הצוות המפעיל לוודא שמרכז היום עומד בהנחיות משרד הבריאות,  .24

 ובמקרה של חריגה לדווח לאחראי מרכזי היום ברשות המקומית. 

 

 

 

 

https://parents.education.gov.il/prhnet/parents/rights-obligations-regulations/health-statement-kindergarden
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