תשרי תשפ"א
 15באוקטובר 2020

איגרת לקהילת החינוך ,זמן קורונה
חזרה הדרגתית לשגרה –חזרת קדם יסודי לפעילות
אל קהילת החינוך ראש העין,
ביום ראשון תתרחב החזרה לשגרה ויחזרו לפעילות ילדי הקדם יסודי על פי מתווה משרד
החינוך .באיגרת זו ,מובא בפניכם המידע לשלב חזרה זה  ,שיחל ביום ראשון .18.10.2020
בכל עדכון בשל החלטות ממשלה ,נעדכן אתכם במידע שיתקבל.
 .1גני ילדים – חוזרים ללמוד כבשגרה.
 .2צהרונים של החברה העירונית כולל צהרוני החינוך המיוחד יפתחו ביום
שני . 19.10.2020
 .3גנים וצהרונים של החינוך התורני יפתחו ביום שני .19.10.2020
 .4כתות א'-יב' – למידה מרחוק.

מתווה
הלמידה

 .5כתות חינוך מיוחד בבית ספר רגיל – ממשיכים ללמוד במוקדי החינוך ,כפי
שלמדו השבוע.
 .6בתי ספר וגני ילדים לחינוך מיוחד – ממשיכים ללמוד כבשגרה. ,כפי
שלמדו השבוע.
 .7תלמידים דיפרנציאליים חינוך מיוחד המשולבים בכתות רגילות -
ממשיכים ללמוד כבשגרה ,כפי שלמדו השבוע .ילמדו עם כיתתם בלמידה
מרחוק ובמידת הצורך במוקד החינוך.

 .8ילדים ונוער בסיכון  -ממשיכים ללמוד כבשגרה .
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 .9כיתות מב"ר ואתגר -מוחרגות ללמידה פיזית לשיקול דעת מנהל בית הספר
האם לקיים למידה מרחוק.
 .10מועדוניות ,מרכז חירום ,מח"טים ,מפת"נים ,תכנית היל"ה וקידום נוער
יפעלו באופן פיזי.
 .11מעונות היום יחזרו לשגרה מלאה.
 .12שמרטפיות לצוותי חנ"מ וצוותי רפואה לגילאי א'-ד' ימשיכו במועדון
המרתף.

מתווה
הלמידה

עם החזרה לשגרה ,אנו מבקשים לשמור על מספר כללים כדי להבטיח את בריאות
מסגרות החינוך והמשכיות של פעילותן:
❖ אם בן בית נדרש לבידוד:
יש לשמור על בידוד הרמטי משאר בני הבית ,אם לא ניתן -כל בני הבית נדרשים
בבידוד .אין לשלוח את הילדים למסגרות החינוכיות.
❖ אם בן בית נמצא חולה מאומת:
כל בני הבית יכנסו לבידוד ,יאשרו בידוד באתר משרד הבריאות ויפנו לקופת החולים
לביצוע בדיקה לכל בני המשפחה .אין לשלוח את הילדים למסגרות החינוכיות.
❖ בכל מקרה כזה עדכנו את המסגרת החינוכית.

❖ יש הקפיד על הנחיות מדידת חום בכל בוקר ומילוי הצהרת בריאות.

רק יחד נצליח לקיים אורח חיים בריא.
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בכל שאלה ניתן לפנות למוקד קורונה בחינוך  106 ,שלוחה  ,2בימים
א'-ה' בין השעות  , 8:00-16:00בימי שישי בין השעות 8:00-12:00

למי ניתן
לפנות

ולאחר שעות העבודה ניתן לפנות למוקד  24 ,106שעות ביממה.
במוצאי שבת 17.10.2020 ,מוקד קורונה בחינוך 106 ,שלוחה  ,2יפעל משעה אחרי
צאת השבת ועד השעה .22:00
אגף החינוך לשכה – בטלפון03-9007226 ,

אגף
החינוך

המחלקה לחינוך קדם יסודי  -בטלפון03-9007327 ,
מחלקות לבתי הספר היסודיים והעל יסודיים  -בטלפון03-9007317 ,

ראש
העין

המחלקה לחינוך מיוחד – בטלפון074-7910472 ,
מחלקת הסעות – בטלפון074-7910282 ,
המחלקה לחינוך תורני – בטלפון03-9007214 ,
היחידה לביקור סדיר – בטלפון ,שירית שפירא054-7287787 ,
המחלקה לקידום נוער-היל"ה  -בטלפון054-4596154 ,
מחלקת נוער וצעירים – קו חם של מדרכי הנוער054-4940441 ,
החברה העירונית ,מעונות יום – בטלפון ,אלונה0523389433 ,
החברה העירונית ,צהרוני גנ"י – בטלפון ,מירב , 054-4940138 ,מארי,
050-9117463
החברה העירונית ,צהרוני בתי ספר – בטלפון ,ליטל054-4940076 ,
שמרטפיות  -לפרטים והצטרפות בטלפונים  ,05-44940479 ,054-4940546צוותי
רפואה -במחלקת משאבי אנוש בארגון בו הם עובדים.
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