המועצה המקומית כפר שמריהו
מחלקת החינוך
 15במרץ2020 ,
הורים יקרים שבוע טוב,
בהמשך להצהרת ראש הממשלה ומשרד החינוך מתאריך  14.03.20להלן חידוד ההנחיות לאור
ההגבלות החדשות:
 .1השבתת מוסדות החינוך עד לאחר חופשת הפסח כולל גני הילדים ,מעונות היום ,מוסדות
החינוך המיוחד ומסגרות נוער .לא יתקיימו מסגרות חינוך מיוחד.
 .2לא יתקיימו פעילויות החינוך הבלתי פורמלי ,צופים וחוגים אחרי הצהריים.
 .3לאור ההנחיות החדשות ,בתי הספר יהיו סגורים ולא תהייה אפשרות להגיע לאסוף
ספרים  .כל הספרים פתוחים לשימוש באינטרנט ובימים הקרובים תקבלו הנחיות
מהצוותים החינוכיים לשימוש על פי הצורך.
 .4שערי בית הספר ינעלו ולא תתאפשר כניסה למתחם החינוך ,כולל למגרשי הספורט
שבמתחם.
 .5בימים אלו בית הספר יחל במתכונת של למידה מרחוק באמצעים דיגיטליים ,שיאפשרו
לתלמידים להמשיך בשגרת הלימודים בזמן השהייה בבתים.
 .6הנחיות מסודרות לגבי למידה מרחוק בהתאם להנחיות משרד החינוך יפורסמו על ידי
מנהלת בתי הספר.
 .7מערך הגנים גם הוא יעבור למתכונת תקשורת מרחוק ,בכל יום הגננות ישתדלו ליצור
קשר טלפוני עם ההורים.
 .8אנו מעודדים קשר ישיר בכל עניין דרך מחנכות הכיתה /יועצת ביה״ס /מנהלת ביה״ס/
והגננות.
 .9במידה ותרגישו צורך ניתן לפנות ישירות:
מנהלת מחלקת החינוך הגב׳ אדוה חלפון 054-2300445
למנהלת בי״ס גשר הגב׳ דלית קירלי .054-7313406
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 .10מחלקת החינוך ,השירות הפסיכולוגי החינוכי ,ומחלקת הרווחה במועצה הקימו מערך
תמיכה טלפוני שוטף להורים ולתלמידים.
המערך יהיה פתוח גם לייעוץ ותמיכה לכל צוותי החינוך בנושאים העולים לנוכח המצב.
ניתן לפנות ישירות:
ד״ר בוב צ׳רניק מנהל בשפ״ח .054-2300690
גב׳ איילה ברטור ,מנהלת מחלקת הרווחה .054-2300691

 .11חשוב להיות בקשר עם המערך החינוכי ,אמצעי התקשורת הראשי הוא דרך שליחת
דוא״ל.
אנא הקפידו על פתיחת הדוא״ל בתדירות גבוהה מהרגיל על מנת להיות מעודכנים.

אנחנו כאן לכל שאלה ומחשבה,
נמשיך לעדכן אתכם בכל מידע חדש .שמרו על עצמכם ,הקפידו לעקוב אחר הנחיות משרד
הבריאות.

בברכת שבוע טוב,
אדוה חלפון
מנהלת מחלקת החינוך
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