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מנהלי מרכזים טיפולים לתלמידים כבדי שמיעה וחרשים
שלום רב,
הנדון :קול קורא לתקצוב רשויות מקומיות/בעלויות לרכישת ציוד מיגון אישי לעובדי הוראה וטיפול הנותנים
מענה לתלמידים עם זכאות לשירותי חינוך מיוחדים חירום באופן חד פעמי  -נוכח מגפת הקורונה
בעקבות משבר הקורונה ועם חזרת ם תחילה של מוסדות החינוך המיוחד לפעילות ,הוחלט כי משרד החינוך
יסייע באופן חד פעמי במימון רכישת ציוד מיגון אישי עבור צוותי ההוראה והטיפול בחינוך המיוחד כנדרש
בימי מגפת הקורונה עפ"י הגדרת משרד הבריאות ובהתאם לכל האמור במסמך הקריטריונים" :קריטריונים
לתקצוב רשויות מקומיות/בעלויות עבור רכישה חד פעמית של ציוד מיגון אישי לעובדי הוראה וטיפול
הנותנים מענה לתלמידים עם זכאות לשירותי חינוך מיוחדים חירום  -נוכח מגפת הקורונה"
המצורף למסמך זה /או קישור למסמך.
ברצוננו להביא לידיעתכם כי פורסם קול קורא לתקצוב רשויות מקומיות/בעלויות לרכישת ציוד מיגון אישי לעובדי
הוראה וטיפול הנותנים מענה לתלמידים עם זכאות לשירותי חינוך מיוחדים חירום  -נוכח מגפת הקורונה.
יודגש כי התקצוב הינו אך ורק עבור צוותי ההוראה והטיפול במסגרות החינוך המיוחד הזקוקים למיגון אישי
מותאם בשל המאפיינים המיוחדים של אוכלוסיית התלמידים להם ניתנים המענים החינוכיים והטיפוליים.
התקצוב הנו נורמטיבי ואחיד ויחושב לפי סכימת מספר הכיתות הנורמטיביות  -כיתות חנ"מ (במוסדות חינוך
מיוחד :בתי ספר וגנים) ,כיתות חינוך מיוחד במוסדות החינוך הרגילים ,וכן צוותי הוראה וטיפול במתי"א
ובמרכזים הטיפוליים לכבדי שמיעה וחרשים העובדים עם תלמידים להם זכאות לסל אישי.
כל כתת גן תתוקצב בסך ₪ 335.4
כל כתה בבית ספר תתוקצב בסך ₪ 266.7
כל  3מורים במתי"א תתוקצב ככיתת בית ספר בסך ₪ 266.7
כל  3מורים במרכז הטיפולי תתוקצב ככיתת בית ספר בסך ₪ 266.7
התקצוב הינו עבור רכישה של הציוד הבא ,בלבד (המדובר ברשימה סגורה):
מסכות חד פעמיות ,מסכות שקופות רב פעמיות ,נוזל ניקוי אלכוהולי (אלכוג'ל או שווה ערך) ,כפפות חד פעמיות,
חלוקים חד פעמיים (במקומות שנדרש) ,כיסוי נעליים (במקומות שנדרש).
המשרד יעביר את ההקצבה לרשויות המקומיות /בעלויות באמצעות מערכת המת"מ.
את הסכומים שהוקצו לכל מוסד חינוך ניתן לראות במערכת מית"ר קוד  670החל מ. 1.6 -
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דגשים חשובים:
 .1הרכישה של ציוד המיגון האישי תבוצע בפועל ע"י הבעלות/רשות מקומית.
 .2בתום הרכישה ,באחריות הבעלות/רשות מקומית להעביר את דוחות הביצוע וחשבוניות המס למחוז לבדיקה
ואישור טרם העברתם ע"י המחוז בצורה מרוכזת למטה האגף לחינוך מיוחד ,אשר יבצע בקרה על אופן ניצול
התקציב וביצוע הרכישה.
 .3על הרשויות והבעלויות להגיש לידי המשרד דו"ח ביצוע הכולל חשבוניות מס' עד לתאריך  ,31.7.2020וזאת
אך ורק עבור רכישות של ציוד מיגון כמפורט במסמך זה ,שיתבצעו במהלך התקופה המזכה ,קרי רכישות
שהתבצעו בין התאריכים  19.4.2020עד לתאריך .30.6.2020
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,
ובכלל זה אי הגשת דו"ח הביצוע במועד  -יבוצע קיזוז חלקי ו/או מלא ע"י המשרד.

אנא העבירו הודעה זו לכל הנוגעים בדבר וכן היערכותכם בהתאם.

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
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