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 פ"תש/אייר/ז"כ 
 21/05/2020 

 לכבוד:
 מנהלי מחלקת חינוך
 מפקחי חינוך מיוחד

 מנהלי מתי"א
 מיוחד חינוך מוסדות מנהלי

  מנהלי מרכזים טיפולים  לתלמידים כבדי שמיעה וחרשים
 

 שלום רב, 
 

 הנותנים וטיפול הוראה לעובדי אישי מיגון ציוד לרכישת בעלויות/מקומיות רשויות קול קורא לתקצוב הנדון:
 הקורונה מגפת נוכח - באופן חד פעמי מיוחדים חירום חינוך לשירותי זכאות עם לתלמידים מענה

 
 החינוך משרד כי הוחלט, לפעילות המיוחד החינוך מוסדות ם תחילה שלחזרת ועם הקורונה משבר בעקבות

 כנדרש המיוחד בחינוך והטיפול ההוראה צוותי עבור אישי מיגון ציוד רכישת במימון באופן חד פעמי יסייע
"קריטריונים ובהתאם לכל האמור במסמך הקריטריונים:  הבריאות משרד הגדרת י"עפ הקורונה מגפת בימי

מיגון אישי לעובדי הוראה וטיפול לתקצוב רשויות מקומיות/בעלויות עבור רכישה חד פעמית של ציוד 
 נוכח מגפת הקורונה" -הנותנים מענה לתלמידים עם זכאות לשירותי חינוך מיוחדים חירום 

 . למסמך המצורף למסמך זה/ או קישור
 

 לעובדי אישי מיגון ציוד לרכישת בעלויות/מקומיות רשויות לתקצוב קול קוראברצוננו להביא לידיעתכם כי פורסם 
 הקורונה. מגפת נוכח - חירום מיוחדים חינוך לשירותי זכאות עם לתלמידים מענה הנותנים וטיפול הוראה

 
 אישי חינוך המיוחד הזקוקים למיגוןמסגרות הוהטיפול ב ההוראה צוותי עבור יודגש כי התקצוב הינו אך ורק

 והטיפוליים. החינוכיים המענים ניתנים להם התלמידים אוכלוסיית של המיוחדים המאפיינים בשל מותאם
 

 חינוך מוסדותב) מ"חנ כיתות -הנורמטיביות הכיתות  מספרסכימת  לפיויחושב  ואחיד נורמטיביהנו התקצוב 
 א"במתי וטיפול הוראה צוותיוכן , הרגילים החינוך במוסדות מיוחד חינוך כיתות(, וגנים ספר בתי :מיוחד

 .אישי לסל זכאות להם תלמידים עם העובדים וחרשים שמיעה לכבדי הטיפוליים ובמרכזים
 

 ₪  335.4סך וקצב בתכל כתת גן ת
  ₪ 266.7סך תוקצב בתכל כתה  בבית ספר 

 ₪ 266.7סך ב ת בית ספרתיתוקצב ככתמורים במתי"א   3כל 
  ₪ 266.7סך ב ת בית ספרתיתוקצב ככתמורים במרכז הטיפולי  3כל 

 
 (: סגורה ברשימה המדובר) בלבד, הבא הציוד של רכישה עבור הינו התקצוב

פעמיות,  חד ,כפפות( ערך שווה או ל'אלכוג) אלכוהולי ניקוי פעמיות, נוזל רב שקופות פעמיות, מסכות חד מסכות
 .(שנדרש במקומות) נעליים , כיסוי(שנדרש במקומות) פעמיים חד חלוקים

 
 .מ"המת מערכת לרשויות המקומיות/ בעלויות באמצעות את ההקצבה יעביר המשרד

 .  1.6 -החל מ 670את הסכומים שהוקצו לכל מוסד חינוך  ניתן לראות במערכת מית"ר קוד 
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 דגשים חשובים:

 מקומית.  רשות/הבעלות י"ע בפועל אישי תבוצעה מיגוןה ציוד שלהרכישה  .1

 לבדיקה למחוז מסה חשבוניותו ביצועה ותדוח את עבירלה מקומית רשות/הבעלות באחריות ,הרכישה בתום .2

 ניצולאופן  על בקרה יבצע אשר, מיוחד לחינוך האגף למטה מרוכזת בצורה ע"י המחוז םהעברת טרם ואישור

  .וביצוע הרכישה התקציב

, וזאת 31.7.2020 לתאריך עד' הכולל חשבוניות מסח ביצוע "משרד דועל הרשויות והבעלויות להגיש לידי ה .3

רכישות התקופה המזכה, קרי שיתבצעו במהלך של ציוד מיגון כמפורט במסמך זה, אך ורק עבור רכישות 

   .6.202030. לתאריך עד 19.4.2020 התאריכים ביןשהתבצעו 

 
לתשומת לבכם: ככל שיימצא שלא בוצעה רכישה כלל ו/או שסכום הרכישה הנו נמוך יותר מהתקצוב שהועבר 

ו/או כי הרכישה התבצעה שלא במהלך התקופה המזכה ו/או בניגוד להנחיות המשרד/מסמך הקריטריונים, 

 יבוצע קיזוז חלקי ו/או מלא ע"י המשרד.  - במועד דו"ח הביצועובכלל זה אי הגשת 

 
 

 היערכותכם בהתאם.כן ו דברבאנא העבירו הודעה זו לכל הנוגעים 
 
 

   
 

 

 בברכה, 

 שולמית כהן  

 מפקחת ארצית אגף א' חינוך מיוחד 

 

 
 
 
 
 
 
 

 העתקים: 
 רחלי אברמזון, מנהלת אגף א' חינוך מיוחד 

 רויטל בר, מפקחת ארצית, אגף א' חינוך מיוחד

 


