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אילניה
ארבל
בית קשת
בית רימון

הורים יקרים,
לאחר הגעה להבנות בין מרכז המועצות האזוריות למשרדי הממשלה ,כיתות א-ג יפתחו בכל בתי
הספר ביום ראשון או שני.
לאור ההיערכות המקדימה שערכנו במוסדות החינוך במועצה אנו נחזיר את התלמידים לבתי
הספר כבר ביום א' ( )5.3בשעה  0011במתכונת שהוגדרה ע"י משרד החינוך ועל פי ההנחיות
מהפיקוח שהועברו אליכם אתמול בערב באגרת.
כיתות יא-יב לא נפתחות אצלנו כרגע.

גבעת אבני
הודיות
הזורעים

אנו מודים למנהלי בתי הספר וצוותי החינוך והמינהלות שעמלים רבות במציאות כמעט בלתי
אפשרית ,על פתיחה באופן המיטבי למרות האתגרים.
ייתכן ותהיינה תקלות מתוקף הנסיבות ,לסבלנותכם נודה וכן להנחייה ולהקפדה שלכם עם
ילדיכם על הנחיות הבריאות הנדרשות לטובת כולנו.
תחנת הסעות:

כדורי

 ההסעות תהיינה בשעות הרגילות ,אך ייתכנו עיכובים בשל כמות ההסעות הנדרשת והעלייה
האיטית הצפויה לאוטובוסים.

כפר-זיתים

 על כל הסעה מותרת העלאת  02ילדים בלבד ,לכל ישוב תגענה כמות הסעות בהתאם לצורך.
לפיכך ,לפחות עד שיתרגלו  -נא המתינו עם ילדכם בתחנה ועזרו לנהגים להקפיד על0

כפר-חטים

 אי העלאת יותר נוסעים מהמותר וישיבה של כל ילד על ספסל לבד.
 שהילדים לא יצטופפו (שני מטר) בתחנה ויעלו בנחת לכל אוטובוס.

כפר-קיש
לביא
מסד
מצפה
מצפה-נטופה
שדה-אילן
שדמות-דבורה
שרונה

 הקפדה על מסיכה
 הסעות חינוך מיוחד -במתכונת הקיימת כרגע בלבד( .בקשה תועבר דרך בית ספר ואישור
יתקבל בהתאם ליכולת ההיסעים שלנו).
כאמור ,מנהלי בתי הספר יעבירו לכם את מערכת ילדיכם בהתאם לעדכון זה בהקדם ,אנא
הקפידו לעקוב אחרי העדכונים מבתי הספר.
 נציין כי לאחר מאמצים רבים גם גני הילדים ערוכים לקליטת הילדים אך בהתאם להחלטות
הממשלה מעונות וגנים לא ייפתחו השבוע.
 חשוב להדגיש כי עדכון זה נכון לשעה זו ( יום שישי ,בשעה  ,)06:11לאור המצב ייתכנו שינויים
של הרגע האחרון ,אנו נדאג לעדכן בכל שינוי.
 בנוסף – יש להתייחס רק להודעות היוצאות מהמועצה ולא לדיווחים אחרים העלולים להיות
שגויים.
בברכת ימים בריאים.
בברכה,
ניצן פלג
ראש המועצה

