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 ללימודים הדרגתית בנושא חזרה אגרת להורים

 להורים שלום,

בהתאם להחלטת הממשלה, הלימודים צפויים להתחדש באופן הדרגתי 
 ., כל זאת בכפוף להערכת מצב שתערך מחר3/5/20החל מיום ראשון, 

 בשלב הראשון יוחזרו למסגרות ילדי הגנים בישובים, ילדי הגנים
יימו בהתאם הלימודים יתק ג.-בחטיבות הצעירות ותלמידי כיתות א

 ה'.-להנחיות משרד הבריאות, חמישה ימים בשבוע א'

ות המועצה והצוותים לחזרה לבתי אגרת זו באה לציין בפניכם את היערכ
 .הספר והגנים בכפוף להנחיות משרד החינוך ומשרד הבריאות

 מיום ראשון במספר היבטים:נערכים החל גני הילדים ובתי הספר 

בנושא ההיערכות תוך שימת דגש  קשר עם מנהלות מוסדות החינוך .1
כדי תלמידים על חלוקת התלמידים לקבוצות בהתאם לצרכי ה

 תחושת שייכות ומרחב בטוח.תלמיד ותלמידה לאפשר לכל 

כולל ניקיון חדרי  – ניקיון יסודי של מבני החינוך והחצרות .2
טח יהוט, מעקות וידיות וכל משרותים, הריהלמידה, הש

 שהתלמידים והצוות נוגעים בו. 

יחד עם מנהלות מוסדות החינוך נדאג לייצר כיתות מרווחות  .3
 ומקומות ישיבה מרוחקים.

 אבטחה במוסדות עפ"י הנדרש. .4

 גני ילדים

ג' קבוצה אחת, קבוצה שנייה -הגן יחולק לשתי קבוצות למידה. ימים א'
שעות  6) 8:00-14:00שאחרי. הגן יפעל בין השעות ה' ורוטציה בשבוע -ד'

 ביום(.

ההורים יציידו את הילדים בארוחת בוקר אישית עם  -ארוחת בוקר
מפית, בכדי למנוע אכילה על השולחן. ככל שהמפית אינה חד פעמית, יש 

 לכבסה מידי יום.

לשלוח מידי בוקר עם ילדכם אישור בריאות בנוסח שישלח  -אישור רפואי
 . בטרם מילויו, עליכם לבדוק את חום ילדכם בבית.אליכם

 מעונות יום, גנונים וצהרונים

טרם התקבל אישור לפתיחת מוסדות אלה. המועצה נערכה לפתיחת 
מעונות היום, גנונים וצהרונים. ככל שיאושר נהיה ערוכים לכך כבר ביום 

 א'.



 

 הסעות תלמידים

ככל שיאושר, המועצה טרם התקבל אישור והנחיות להסעות התלמידים. 
 נערכת ויתקיימו הסעות בהתאם להנחיות.

 בתי הספר

, כחמש שעות, ג' בלבד בשלב זה–בכיתות חט"צ  'ה-'יפעלו בימים א
 בהתאם לפרסום בית הספר.

די שתהיה כפועלים אנו ב להדגיש כי החזרה ללמידה מאתגרת. חשו
 :ההוריםאנו צריכים את עזרתכם ומבקשים מכם בטוחה, רגועה ושקטה. 

(, הם  7לשלוח את הילדים עם מסכה אישית, )לילדים מגילאי להקפיד  
 ידרשו להיות עם המסכה במרחבים הציבוריים.

לשלוח מידי בוקר עם ילדכם אישור בריאות בנוסח שישלח אליכם. בטרם 
 מילויו, עליכם לבדוק את חום ילדכם בבית.

קר אישית עם ההורים יציידו את הילדים בארוחת בו -ארוחת בוקר
מפית, בכדי למנוע אכילה על השולחן. ככל שהמפית אינה חד פעמית, יש 

 לכבסה מידי יום.

מומלץ לצייד את הילדים בבתי הספר בבקבוק מים אישי ובאלכוג'יל 
 לילדים אישי.

 

 מאחל לכולנו חזרה מהירה לשגרה.

עובדי המועצה במחלקת גני הילדים ומחלקת חינוך, עומדים לרשותכם 
 ל שאלהלכ

 

 בברכה,

 עמיר ריטוב

 ראש המועצה

 


