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 קיצוןמזג אוויר  -הודעה להורים 

 ,הורים יקרים שלום

 

( 16/02/21) היוםהחל מלפקוד אותנו  מערכת חורפית הצפויהלקראת  המועצה האזורית מטה יהודה ערוכה

, הוחלט כי צוות החירום המועצתי עםניב ויזל בהמשך להערכת מצב, שקיים ראש המועצה  ערב.שעות הב

 .כולל מסגרות חינוך מיוחד והרווחה ישובי המועצהימודים בחלק מתקיימו מחר הליבמידה וירד שלג לא י

 לא יתקיימו לימודים בכל מקרה. לפי הרמזור החינוכי בישובים אדומים וכתומים

הישובים ועושה הכל על מנת לשמור על בטיחות התלמידים ואנשי הסגל המועצה נמצאת בקשר עם הנהגות 

תצא הודעה להורי עי מזג אויר )שלא כתוצאה משלג(, שלא יאפשרו את פתיחת הגן, במידה ויהיו פגוכי. החינ

 .הרלוונטי הגן

  3מעונות לילדים עד גיל:   

 .המפעילהודעה תצא להורים מאת במקרה של אי הפעלת המעון, 

  ירד שלג:ובישובים הבאים צפויים להיות סגורים במידה ילדים והצהרונים הגני 

  ,אבן ספיר, אורה, בית זית, בית מאיר, בית נקופה, בר גיורא, גבעת יערים, מבוא ביתר, מוצא עילית

ענבים, רמת רזיאל,  מטע, מעלה החמישה, נווה אילן, נטף, נס הרים, עמינדב, צובה, צור הדסה, קרית

 רמת רחל, שואבה, שורש. 

 שמחוץ לישוב. החינוךת וילדי כסלון ויד השמונה לא ילמדו במסגר 

  ללא קשר למזג האוויר הצפוי( בשל הקורונהמחר סגורים יהיו הבאים בישובים הגנים( : 

 ., בקוע ונווה מיכאלצלפוןעין נקובא, עין ראפה, 

 :ירושלים, עבור תלמידי מטה יהודה הלומדים ב מערך הסעותלא יופעל שימו לב! מחר  בתי ספר

  .וגוש עציוןציון מבשרת 

  בשל מזג האוויר יהיו סגורים מחרש בשטח המועצההבאים בתי ספר: 

עין נקובא עין ראפה,  - , ברנקו ווייסיסודי מעיינות, לביא, עין הרים, עין כרם, עין נקובא עין ראפה

 .דרור תיכון תיכון אור,, מרחבים, אלון, צורים, הדסים

  שחלק גדול מצוות ההוראה מגיע מאזור ירושלים וגוש עציון וקיים  ןמכיוולא ייפתח  קרובבית הספר

 .חשש שהצירים יהיו סגורים

 

 למספרטספ אווהודעת * או ב8108בטלפון  עומד לרשותכם מוקד המועצה, באמצעי התקשורת יש להתעדכן

052-7250801. 

 

 במידת הצורך.נוסיף ונעדכן 

 תודה על שיתוף הפעולה, 

 בר גיאניב 
 מינהל חינוך ראש 


