
 

 

 

 א"תשפ  בטבת ג "כ                                                                                                                      

 2020    בינואר    7                                                                                                                

 

 לכבוד

 המקומיות הרשויות ראשי

 

 ,רב שלום

 

 והמסגרות לנוער בסיכון המיוחד החינוך צוותי ילדי עבור יום מרכזי פתיחת: הנדון

 

 המיוחד החינוך מערכת, 8.1.21 מיום החל ישראל מדינת על שיוחל ,הקרוב הסגר במהלך

 .מוגדר במתווה לפעול ימשיכו בסיכון לנוער מסגרותהו

 מרכזי פתיחת באמצעות, הצוותים בידי לסייע מבקשים, המקומי השלטון ומרכז החינוך משרד

 לנוער מסגרות או מיוחד לחינוך הספר בבתי זה ובכלל הרשות במתקני שיפתחו, לילדיהם יום

 .10.1.21 מיום החל ,בסיכון

 

 הנוער מסגרות ולעובדי המיוחד החינוך לצוותי שיאפשר למענה לדאוג גדולה זכות לנו עומדת

 .ההסגר במהלך המסורה בעבודתם להמשיך בסיכון

 

 .בהתאם להיערך שתוכלו מנת-על, הפעלה נוהל מצורף

 

 עם להתמודדות מיוחדות סמכויות תקנות ובכללן הסגר תקנות אישורתתבצע בכפוף ל ההפעלה

(, חינוך פעילות המקיימים מוסדות של פעילות הגבלת()שעה הוראת) החדש הקורונה נגיף

 השוטפים במשאבים שימוש לעשות יוכלו הרשויות, הפעילות מימון לצורך .2021-א"התשפ

 .השני בסגר לסיכום בהתאם המשרד שמעביר

 

  .טובה בריאות ולאחל, במלאכה העוסקים לכל להודות נבקש זו בהזדמנות

 

 בברכה                                                           

 

 

 דולברג שלמה                                                                                אדרי עמית    

 המקומי השלטון מרכז ל"מנכ                                                               החינוך משרד ל"מנכ

 

 



 

 

 

 

 

 :העתק

 המקומי השלטון מרכז ר"יו, רעות מכבים מודיעין עיריית ראש, ביבס חיים מר

 זוריותהא המועצות מרכז ר"יו, מרחבים יתזורא מועצה ראש', ג'חג שי מר

 מ"מש של חינוך ועדת ר"ויו העין ראש עירית ראש, משה בן שלום מר

 האזוריות המועצות מרכז, ל"מנכ, אשכנזי איציק מר

 החינוך משרד, ל"מנכ ט"רמ, פרץ הדר' גב

 החינוך משרד חשב, שקדי עמוס מר

 החינוך משרד, בכיר תקציבים אגף מנהל, מזרחי דודי מר

 החינוך משרד, הפדגוגי המינהל ל"סמנכ, זלצמן אינה' גב

 החינוך משרד, מיוחד לחינוך האגף מנהלת, אברמזון רחלי' גב

 המקומי השלטון מרכז, וחברה רווחה חינוך ל"סמנכ, מנקס מיכל' גב

 מ"מש, מיוחדים ותפקידים ח"שע, בטחון מינהל ראש, ימה'וג יוחאי מר

 המקומי השלטון מרכז, עבודה והסכמי שכר מינהל ראש, מגן חגית' גב

 המקומי השלטון למרכז ש"יועמ, אריה בן נועה ד"עו

 המקומי השלטון מרכז, כלכלה ל"סמנכ, חוטר איתי מר

 ם"המנכלי איגוד ר"ויו רחובות עיריית ל"מנכ, מילברג דורון מר

 חינוך מחלקות מנהלי איגוד ר"ויו חברון הר. א.מ חינוך אגף מנהל, קמינסקי אבי מר

 אנוש משאבי מנהלי איגוד ר"יו, כהן סנדרה' גב

 הגזברים איגוד ר"ויו שבע באר עיריית גזבר, ביטון תומר ח"רו

 , ונוער חברה מינהל מנהל/ס, שושן בן( אבש) אברהם מר

 

 
 9/2020-א"תשפ ל"לשנה רשותי התנדבות תחום מנהל  

 מ"במת 605 12/2020
      

 כ"סה  מוטב מוטב סמל  
 לתשלום

 33333.32 8333.33 אביב תל עירית 10450005  

 10000 2500 שפרעם עירית 10488005  

 20000 5000 רעננה עירית 10487007  

 16666.68 4166.67 השרון רמת עירית 10426500  

 23333.32 5833.33 גן רמת עירית 10486009  

 16666.68 4166.67 רמלה עירית 10485001  

 30000 7500 רחובות עירית 10484004  

 20000 5000 רהט עירית 10411619  

 33333.32 8333.33 לציון ראשון עירית 10483006  

 10000 2500 העין ראש עירית 10426401  

 6666.68 1666.67 מוצקין קרית עירית 10482008  

 10000 2500 גת קרית עירית 10426302  

 6666.68 1666.67 ביאליק קרית עירית 10495000  

 10000 2500 אתא קרית עירית 10468007  

 10000 2500 אונו קרית עירית 10426203  


