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 סגר הבזמן התנהלות  –, זמן קורונה איגרת לקהילת החינוך

 

                   קהילת חינוך יקרה,

  באיגרת זו מובא מידע לקהילת החינוך לקראת סגר קורונה בתקופת החגים.

 ריאות שלמה ושנה טובה.אנו מאחלים לכל קהילת החינוך ב                                     

 

 חינוך רגיל  

 למידה מרחוק –קדם יסודי, יסודי, על יסודי  .1

 לא יתקיימו צהרוני החברה העירונית "מקום בלב" .2

       חינוך מיוחד 

 ללמוד ימשיכו מיוחד חינוךלובגנים בבתי ספר  הלומדים תלמידים .1

 . החינוך במסגרות

במוקדי  ילמדו רגילים ספר בבתי מיוחד חינוך בכתות הלומדים תלמידים .2

 .חינוך רשותיים

 הרגיל בכיתה או רגיל בגן  לומדיםו אישי מסל לתמיכה הזכאים תלמידים .3

י במוקד מענה לקבל יוכלו ובנוסף הכיתתית המערכת לפי מרחוק ילמדו

 .החינוך הרשותיים

            .014:3לא יאוחר השעה   יסתיים החינוך במוסדות הלימודים יום .4

 אל/מ  צוותים ושל לעיל המפורטים תלמידים של ויציאה סהכני תתאפשר .5

 .מענה מתן/קבלת לצורך בסגר/אדומות  ערים

 .הכבשגריתקיימו הסעות חינוך מיוחד  .6

 .החברה העירונית "מקום בלב"החינוך המיוחד, לא יתקיימו צהרוני  .7

 בסיכון ונוער ילדים  

 הספר בית מנהל דעת לשיקולת פיזי ללמידה מוחרגות -ואתגר ר"מב כיתות .1

 .מרחוק למידה לקיים האם

 נוער וקידום ה"היל תכנית ם, ני"מפת, טים"מח ם, חירו מרכז ,מועדוניות .2

 .פיזי באופן יפעלו
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 למי פונים? –שפ"ח  -רווחה  -חינוך   – ח.ר.ש

   

שרות הפסיכולוגי ייעוצי   -שפ"ח    

 03-9389350, 03-9388230בטלפון , 08:00-16:00 -בשעות העבודה מ . 

  

 עו"ס של אגף הרווחה -רווחה

 וכן ניתן  03-9380146, 03-9380163לטלפונים  08:00-16:00 -בשעות העבודה מ

 . yeladim@rosh.org.ilלפנות במייל: 

  כולל שישי  106לאחר שעות העבודה ניתן לפנות במקרים דחופים דרך מוקד

 ושבת.

 

 היל"ה -קידום נוער 

 0544596154 –חלקת קידום נוער יהודית שרוני מנהלת מ 

  0526071593 -רעות חלא , 0504601012   סיגל אלכאוי 

 

 0544940441, קו חם של מדרכי הנוער – מחלקת נוער וצעירים

 

 hadas.h@rosh.org.ilאו במייל  074-7910472בטלפון – מחלקה לחינוך מיוחד

 

 0547287787שירית שפירא,  - היחידה לביקור סדיר

 

  2, שלוחה 106מוקד  –עומד לרשותכם מוקד קורונה בחינוך בנוסף, 

 

 

 

 

 

 

 .ר.שח

 

2020 

 

ראש 

 העין
 

 

 

 

 


