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להורים שלום וברכה,

אנו נמצאים בימים של חוסר ודאות, ספקות לגביי אופי תפעול המערכות החינוכיות וצפי להמשך למידה

מרחוק, בידודים וסגרים, מצב שאינו אופטימלי משום בחינה, וודאי מבחינת הפעלת תוכנית תה"ל. 

התלבטנו רבות האם יש מקום להפעלת התוכנית בתנאים הנוכחיים ולבסוף החלטנו שעדיף מענה חלקי

מהעדר מענה. 

לפיכך תוכנית תה"ל תצא לדרך החל מה 1.11.20 (ככל שמערכות החינוך יחזרו לפעול).

כמובטח, מי שהיה בתוכנית בתש"פ זכאי לשנה נוספת באופן אוטומטי (למעט מי שקיבל אישור חריג לשנה

3).  לא ניתן לגרור זכאות זו לתשפ"ב.

כחלק מההיערכות להתחלת התוכנית, העו"ס  המלווה  את המשפחה  תקבע אתכם פגישה בשבועיים

הקרובים (בזום או בשיחת וידאו), להתעדכנות וגיבוש תוכנית הסיוע.

למידה פרונטלית מתוכננת לתלמידי כיתות ב'- ד'. 

תלמידי ה'-ו',  הצפויים ללמוד מהבית יוכלו לקבל את המענה באם  תוכלו להביא אותם לשיעור/טיפול 

ולהחזיר אותם בסופו הביתה.

ברור לנו כי בנסיבות הקיימות ייתכן וחלקכם יעדיפו שלא לממש את הזכות לשנה נוספת. החלטה לגיטימית

ומובנת. במידה וכך אנא עדכנו את העו"ס המלווה על רצונכם לפרוש ונפעל להעביר לכם את הזיכוי הכספי

(במידה ומגיע) בהקדם האפשרי.

למי שיבחר להמשיך בתוכנית,  ההחזרים בגין שיעורים / טיפולים שהתבטלו בתש"פ יקוזזו מעלות התוכנית

בתשפ"א.

עדכונים נוספים:
יפעת מורת תה"ל לא תעבוד בתשפ"א. במידה ויתאפשר נציע מורה אחרת . 

דליה מורת תה"ל לחשבון כנ"ל. דליה הביעה נכונות ללמד את תלמידיה בזום  

(בשעות שהילד לא נוכח בביה"ס) .

מורן מטפלת רגשית סיימה את עבודתה בתה"ל. 

אנו בודקים התכנות לפתיחת קבוצה לכישורים חברתיים-במידה וזה רלוונטי לכם ,ציינו זאת בפני 

העו"ס.



בס"ד
תשלומים ופרוצדורות

בשל הצפי לחוסר רציפות בהפעלת התוכנית, נתחיל בגביית התשלומים  בחודש ינואר 2021.  

בשלב ראשון נגבה מחצית העלות הצפויה בתשפ"א (בקיזוז ההחזר)  ובהמשך השנה נגבה את יתרת 

התשלום. 

מי שלא מגיע לו החזר בגין תש"פ ידרש לשלם מקדמה לפני תחילת התוכנית (25%  מהעלות 

הכוללת).

לא ינתנו החזרים בגין היעדרויות למעט: ח"ו מחלה בקורונה / בידוד באישור משרד הבריאות / סגר. 

(מאחר ועלינו להמשיך ולשלם לצוות העובדים)

במידה ומורה / מטפלת  תעדר ינתן החזר כספי בגין השיעורים/טיפולים שהתבטלו. 

הסכם הצטרפות לתוכנית וטפסים נוספים ישלחו אליכם במייל ,תחתמו ותחזירו חזרה במייל. 

הדרכות הורים במסגרת הטיפול הרגשי יעשו במפגש פיזי עם המטפלת, למעט תנאי בידוד. 

לסיום , 
אנו ממשיכים לשנה מאתגרת נוספת וננסה ביחד להפיק ממנה את המירב .

בהצלחה ובריאות איתנה לכולם,

אורלי אהרוני   –   מרכזת תה"ל

מנהלת המח' לשירותים חברתיים

מ     .     א     .     חבל  -  יבנה


