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הנדון :מערכת חינוך בכפר תבור-חזרה לפעילות הדרגתית ומבוקרת.

 1מאי 2020 ,
ז' אייר ,תש"ף

הורים יקרים,
שמחים להודיעכם שלאחר תקופה בת  7שבועות מערכת החינוך בכפר תבור חזרה לפעילות באופן
מדורג ומבוקר החל מהיום ,יום א'  3במאי .2020
עקרונות מנחים לחזרה :
 .1חזרה הדרגתית מדודה ומבוקרת .
 .2פעילות על פי כל ההנחיות של משרד החינוך והבריאות .
 .3סיוע להורים לחזור למקומות העבודה .
 .4מנהלי בתי הספר ומנהלות הגנים שלחו וישלחו להורים איגרת מידע מפורטת בסמוך למועד החזרה.
באחריות מנהלי בתי הספר לפנות לרשות ולעדכן אודות מועד החזרה לפעילות ומערכת שעות.
דגשים לחזרה :
 .1צוותי החינוך והתלמידים ימלאו מידי יום טופס הצהרת בריאות .
 .2תתקיים הקפדה יתרה על היגיינה אישית.
 .3יש לשמור על מרחק שני מטרים בין הנוכחים( .גם בכניסה למסגרות )
 .4כל תלמיד יגיע עם ארוחה אישית ומפית .אין לחלוק מזון.
 .5התלמידים ישתמשו בציוד אישי .אין להעביר ציוד מאחד לשני.
 .6חלה חובת עטית מסיכה מכיתה ב' ומעלה במרחבים הציבוריים .החובה לא חלה במהלך השיעורים.
מתווה החזרה:
גני ילדים – גני הילדים מתוכננים לשוב לפעילות ב.10/5:
תמשיך להתקיים למידה מקוונת .
בתי ספר יסודי -
 .1שכבות א'-ג'  5ימי למידה בביה"ס 5 ,שעות ביום.
 .2שכבות ד'-ו'  5ימי למידה מהבית 5 ,שעות ביום.
 .3צהרונים בבית ספר "רבין" לא יופעלו [.טרם הוסדרה סוגיית הצהרונים ברמת מדינה ]
* .4הסעות תלמידים לבי"ס "רבין" -נבחנת הפעלה לקראת יום ג'.
חטיבה ותיכון :
ז'-י' :תמשיך להתקיים למידה מקוונת .
יא'-יב'-אמורים לחזור ללימודים ביום ג' ה 5/5-תוך מיקוד במערכות מיוחדות ממוקדות בגרות -
בתי הספר התיכונים נערכים לכך ויפנו באופן מסודר אל ההורים והתלמידים.
הערכות רשות :
רכש  -נרכשו חומרי חיטי ומיגון לגני הילדים ובית הספר.
ניקיון  -במוסדות החינוך בוצע ניקוי יסודי וחיטוי .
כ"א  -הצוותים הונחו להקפדה ושמירה על כללי ההיגיינה והחיטוי במסגרות .
כמו כן נערכו מפגשים עם הצוותים בהנחיית מריה מנהלת השירות הפסיכולוגי לקידום החוסן
לקראת החזרה לפעילות .
גינון  -עובדי המועצה נקשו עשבים בגינות בתוך מתחמי הגנים ובבית הספר.

מסגרות מחוץ לכפר :
חנ"מ .1 -משרד החינוך פועל להחזרת החינוך המיוחד ללמידה בקפסולות גדולות יותר.
. 2בהתאם לפניות של בתי הספר התחלנו להסדיר ונסדיר הסעות [לתלמידים בודדים]על פי
הנחיות משרד הבריאות .
הסעות :אוטובוסים – הסעות יצאו ביום ג'  5/4עבור :רבין ,יד ששון וכדורי.
ההורים מתבקשים :א .להמתין עם ילדיהם בתחנה ולשמור על מרחק.
ב .לוודא שילדם עולה ומתיישב בספסל ולא קם ממקומו במהלך כל הנסיעה.
ג .להנחות את הילדים להקפיד על עטית המסכה.

מוקד טיפולים[מתחם יערה ] -נמשיך את הפעילות והמענים הטיפוליים עבור ילדי החנ"מ ע"י
המתי"א.
שמרטפייה עבור עובדי מערכת הבריאות [מתחם מייסדים]– נפעיל את השמרטפייה החל מיום ג' ה-
.5/4
אנחנו יודעים שהמצב מורכב ,לעיתים מבולבל וכרוך באי-וודאות גדולה גם לגבי ילדיכם השבים
ללמידה בתוך המסגרות וגם כלפי הנותרים בבית ולומדים למידה מקוונת .
הצוותים החינוכיים בכפר ומחוצה לו עושים ויעשו כמיטב יכולתם בעת הזו להעניק לילדיכם
למידה משמעותית וחווייתית לצד הקפדה ושמירה על בריאותם .
העת הזו הנה שעור ואימון במחוזות האי ודאות ,הסובלנות והדדיות  -נלמד ונעבור זאת יחד.
בתקווה לחזרה מיטבית עבור כלל תלמידי כפר תבור
בבריאות טובה.
רוית נחום
מנהלת מחלקת חינוך

