
 
 
 
 

 ישראל מדינת
 החינוך משרד

 ילדים ונוער בסיכון
 הסגר בתקופת הלמידה מתכונת              

 

 יוחדותמסמכויות  חוקבמהלך מצב החירום שנגרם כתוצאה מהתפשטות נגיף הקורונה, 

מיוחדות  סמכויות תקנותו 2020-"ףתש(, שעה)הוראת  החדש הקורונה נגיף עם להתמודדות

המקיימים פעילות של מוסדות  )הוראת שעה( )הגבלת פעילות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש

לילדים ונוער הפעלת פעילויות , 1/218/שי ישגם בסגר שיחל ביום ת ומאפשר, 1202-התש"ף ,חינוך(

תתבצע בהתאם למגבלות הדין,  לילדים ונוער בסיכוןבעת סגר. הפעילות במוסדות  בסיכון

 .הנוהל המפורט במסמך זה להנחיות משרד הבריאות ולפי

 

 ילדים ונוער בסיכון .1

הזכאים לשירותי חינוך מטעם אגף א'  בסיכוןונוער לילדים נוהל זה מציג את המענים 

 משמשות כמרכזים . הנוהל מתבסס על ההבנה שהמסגרות חינוך ילדים ונוער בסיכון

)פתוחים וקבועים(. מסגרות המטפלות בסוגיית הלמידה ובבעיות רגשיות  םהוליסטי

 כמפורט להלן:וחברתיות. 

מקיימת סדר תלמידים ו 15עבור  חינוכית טיפולית מסגרת מועדוניות לילדים בסיכון: .א

המועדונית מוחרגות להפעלה , החל מסיום ביה"ס ועד שעות אחה"צ המאוחרות. יום

 מלאה.

מערכת הגנתית, אבחונית וטיפולית מקיפה המספקת הגנה והתערבות  מרכזי חירום: .ב

 חודשים( לילדים ונוער בשעת סכנה. מסגרת זו מוחרגת להפעלה מלאה. 3-קצרת מועד )כ

מסגרות ייחודיות הנותנות מענה לבני נוער  מרכזי חינוך טכנולוגיים )מח"טים( ומפתנים: .ג

מסגרות אלו מוחרגות להפעלה . ומכילהזקוקים למסגרת לימודית קטנה הבסכנת נשירה, 

  .תלמידים בכיתה 18יתקיימו לימודים בקבוצות קבועות של עד  מלאה.

ייחודית  טיפולית תכנית המהווה מסגרת חינוכית :יחידות קידום נוער ותכנית היל"ה .ד

 מסגרות אלו מוחרגות להפעלה מלאה.. מוכרת הפועלת לחינוך והשלמת השכלה

רובם מרקע סוציו אקונומי יב' המיועדות לתלמידים ש-יתות י'כ: ואתגר כיתות מב"ר .ה

אשר  נמוך, וכן קשיים רגשיים, התנהגותיים וחברתיים ובעיות התמדה על פני הרצף

יתקיימו  כיתות אלו מוחרגות להפעלה מלאה כבשגרה.מאופיינים בפערים לימודיים. 

 .תלמידים בכיתה 18לימודים בקבוצות קבועות של עד 



על  פני  12-18: מסגרת משלימה לשעות אחה"צ עבור ילדים ונוער בגילאים ערנו מרכזי .ו

רצף הסיכון, המרכזים מאפשרים לנוער זה לשהות במקום נורמטיבי ומוגן. מסגרת זו 

 פעלה מלאה.המוחרגת ל

עבודת קציני הביקור הסדיר תמשיך בהפעלה מלאה לטיפול שוטף  :קציני ביקור סדיר .ז

הקיימים ולאיתור נושרים גלויים, סמויים ובנשירה מהלמידה מרחוק.  במטופלי קב"ס

 עבודתם מוחרגת להפעלה מלאה.

 

 עקרונות מרכזיים .2

 

 .לא תוגבל כניסה ויציאה של תלמידים המפורטים לעיל לצורך קבלת/מתן מענה .א

ראה פרונטלית צוותי ההוראה והטיפול ימשיכו לעבוד על פי היקף משרתם בשילוב הו .ב

 ., ככל הנדרשוקוטיפול מרחולמידה 

 מרחוק ומקרוב, כנדרש.משרתם מתרגלים ימשיכו לעבוד על פי היקף  .ג

 

 

 חיים אורחות .3

   הספר אורחות חיים בבית יש לפעול בהתאם להנחיות המפורטות במסמך

 

 הנוהל תקופת .4

 

נוהל זה נכתב לנוכח הימשכות הנסיבות החריגות שנוצרו עקב משבר נגיף הקורונה ובשים 

לשם מניעת הדבקה בנגיף הקורונה בקרב הציבור וצמצום  לב להגבלות שונות שהוטלו

אלא אם בוטלו ובעת סגר,  התפשטותו. נוהל זה יעמוד בתוקף בשנה"ל תשפ"א בלבד

הן על העובדים והן על )המגבלות שבדין או מכוח הדין החלות על מוסדות החינוך 

תסתיים תקופת נוהל זה במועד ביטול המגבלות עקב משבר נגיף  אז (המעסיקים

 .הקורונה
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