 28דצמבר 2020

עדכון  -איגרת לקהילת החינוך לתקופת הסגר
החל מהיום  27.12.20 -בשעה  17:00ועד להודעה חדשה

אל קהילת החינוך בראש העין ,
מאחר וראש העין כתומה ,ילמדו כיתות ה' עד יב' בלמידה מרחוק ,כפי שיפורט במתווה הבא:

מסגרות אשר ימשיכו לפעול בתקופת הסגר ע"פ המתווים ואורחות החיים הקיימים:
•

גני ילדים וכיתות א' -ד' – ימשיכו ללמוד לפי המתווה הקיים ובשעות הפעילות הרגילות.

•

צהרונים – ימשיכו ללמוד לפי המתווה הקיים ובשעות הפעילות הרגילות.

• כיתות ה' – יב' ילמדו מרחוק.
•

בחינות בגרות  -קיום בחינות בגרות ,בחינות סאלד ,בחינות מיון למחוננים ,מבחני מיון
לסמינרים ובחינות הסמכה במוסדות החינוך.

•

הפעלת מתנדבים עבור מענה חינוכי או רווחתי לתלמידים בלמידה מרחוק (כגון :תומכי
הוראה וכד').

נוער בסיכון
א .מרכזי-חירום לילדים ונוער בסיכון.
ב .מרכזי-נוער יישובי לנוער בסיכון.
ג .מועדוניות לילדים בסיכון.
ד .פעילות בתי-ספר שניתן בהם חינוך על-יסודי לנוער נושר ולנוער בסיכון (כגון מח"ט ,מפת"ן,
כיתות מב"ר ,כיתות אתג"ר ,כיתות שח"ר).

למידה מרחוק

•

פעולות לצורך קידום למידה מהבית ומרחוק ,לרבות באמצעות מבני מוסדות המורשים
לפעול ע"פ התקנות ומתקני רשויות מקומיות.

•

שימוש במוסדות החינוך  -עובדי המוסד יכולים להגיע גם למוסדות החינוך ככל
שנדרש לאחזקתם(בעלי חיים ,יבולים וכו') ,הדרכה ,למידה מרחוק ,ניהול וכד'.

פעילות חנ"מ
א .פעילות חנ"מ :גנים  -עכוב התפתחותי – הלימודים מסתיימים כרגיל.
תקשורתיים – הלימודים מסתיימים כרגיל בשעה .16.45
כתות תקשורת – תפעלנה כרגיל בבתי הספר בהם לומדים.
כתות -לקויות למידה/רגשי-התנהגותי – לומדות כרגיל בבתי
הספר בהם הם לומדים.
ב .ילדי שילוב – גני ילדים  -ילדים המשולבים בגנים רגילים ובכתות רגילות כרגע ההנחיה
שלא ניתן להעביר מגן לגן.
כיתות א-ד  -ילמדו על פי מערכת השעות הרגילה שנקבעה עבורם עם מורת השילוב.
כתות ה-ט  -יקבלו מענים באמצעות הזום ובתיאום עם מורת השילוב /מטפל .
ג .ילדי סלים אישיים( -מתוקף ועדות זכאות )
כתות א-ד – ילמדו לפי המערכת של כיתתם ויקבלו את המענים במסגרת הסל
כתות ה-ו  -יוכלו לקבל מענים במסגרת החינוכית בה הם לומדים
ובאחריות ההורים להביא אותם ולהחזירם בסיום הטפול .
חטיבות הביניים -יקבלו מענים במוקד חטיבת הביניים גוונים
ו באחריות ההורים לדאוג לקחתם ולהחזירם בסיום הטפול .
ובתיאום עם הגורם המטפל .
דגשים לתנועה לפעילות החינוכית המוחרגת
א .הגעה וחזרה לפעילות החינוכית המוחרגת ,מותרת ללא צורך באישור מעבר מיוחד.
ב .במידה ונשאלים ע''י שוטר/פקח לפשר התנועה – הנכם מתבקשים להסביר את סיבת
התנועה במרחב הציבורי באופן פשוט (כגון :לעבודה/מוסד החינוכי/למשרד).
ג .במקרים חריגים ,יש לפנות למוקד הרשותי/למוקד המידע המשטרתי .110

בכל שאלה ניתן למנהלי מוסדות החינוך.

בנושא קורונה בחינוך ניתן לפנות למוקד קורונה בחינוך  106 ,שלוחה , 2בין
השעות  8:00-16:00ולאחר שעות העבודה ניתן לפנות למוקד . 106

מחלקות אגף החינוך:
אגף החינוך לשכה – בטלפון03- 9007226 ,
המחלקה לחינוך קדם יסודי  -בטלפון03- 9007327 ,
מחלקות לבתי הספר היסודיים והעל יסודיים  -בטלפון03- 9007317 ,
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 ,

אנו מבקשים מכל קהילת החינוך:
 .1להקפיד הקפדה יתרה על ההנחיות.
 .2לצאת להבדק
 .3להתחסן בהקדם האפשרי.
בריאות לכולם,
צוות קורונה בחינוך.

