
 ראש המועצה

 mirit@rng.org.il |  08-6553296|  פקס:   08-6564152: טל

  נגב  בפייסבוק: מועצה אזורית רמת    |     www.rng.org.il|    08-6564100|  פקס.   08-6564111|  טל.   85515ד.נ. חלוצה 

 

 15.05.20אייר תש"פ    "אכ

 הורים יקרים, 

בחודשיים האחרונים נאלצנו להתמודד עם שטפון של הנחיות חדשות לאורחות חיינו. במהלך החודשיים  

האלה, המועצה וכלל הרשויות בארץ, עשו מאמצים אדירים להתאים את עצמן להנחיות החדשות הלא  

ההנחיות סתרו את עצמן ויצרו מצבים אבסורדיים, הרשויות והתושבים  למרות שפעמים רבות פשוטות.  

כאחד למען המשימה הלאומית של מיגור ועצירת התפשטות הקורנה. חשוב להבין שחלק גדול   התגייסו  

מהפעולות שננקטו, התעלמו לחלוטין מצרכי הרשויות ומהשונות של אזורים ויישובים בארץ ויתרה מכך, יצרו  

  3רבות לרשויות ללא התחייבות להחזר מלא מהמדינה )לדוגמא: רמת הנגב נאלצת לספוג כ  הוצאות כספיות

  מיליון ₪ שניתנו בגין הנחות ארנונה וללא שום החזר מהמדינה(. 

י ולצהרונים, הבנתי שנפל דבר ולא ניתן יותר  -בתחילת השבוע שקיבלתי את המתווה החדש להחזרת כיתות ד

מהלך להחזרת כלל   שאר ראשי הרשויותרכות הזה. על כן הובלתי יחד עם טירוף המע   לשתף פעולה עם

 ג.  - המערכת לתפקוד מלא בהתחשב בניסיון המצטבר מהשבוע האחרון עם הגנים וכיתות א

ערב את עמדת הרשויות המקומיות לפתיחת כלל מערכות  אתמול בלשמחתי, משרד ראש הממשלה אימץ 

תוך שמירה על כללי בריאות והיגיינה, למעט אזורים שמהווים  החינוך מגיל לידה ועד כיתה י"ב באופן מלא 

מוקד תחלואה. החזרת כלל הילדים למערכת החינוך בצורה מלאה ויצירת שגרת לימודים סדורה היא הדבר  

.  אושרו החזרה של מערך ההיסעים הנכון עבור הילדים, ההורים והמשק הישראלי. עם זאת עד שעה זו לא 

קיבל החלטה שלא נאפשר חזרה ללימודים ללא כיסוי עלות ההסעות. אני מקווה    מרכז המועצות האזוריות

ואכן נוכל להחזיר את המערכת לתפקוד מלא. אך אם לא תתקבל    וף שבועמהלך הסשהנושא הזה ייפתר ב

 המועצות האזוריות לא יחזרו לתפקוד.   54  בכלל   , י- בכיתות דמערכות החינוך ההתחייבות ממשרד האוצר,  

י. חשוב  -לחזרה מיטבית פיזית ופדגוגית של כיתות דנערכים ר והצוותים החינוכיים בשיתוף בתי הספ המועצה

להבין, למרות שמדובר בחזרה של כלל הילדים, מדובר על אופן הפעלה שונה לגמרי של בית הספר ועל כן  

 נדרש זמן הערכות.  

 להלן מוסדות החינוך במועצה וזמן הפעלתם מחדש: 

 י יחזרו ביום שני. - כיתות ט תיכון רמת הנגב:  •

 ך. בהמש  יקבלו הודעה מטעם בית ספרי  -כיתות ט תיכון לחינוך סביבתי :  •

 ג ימשיכו במתווה הקיים. - יחזרו לפעילות מלאה ביום שלישי. עד אז, כיתות א בתי הספר היסודיים:  •

 ביום א'.   גן המקוריותלפעילות מלאה בכיתות היחזרו     גני הילדים:  •

 . השבוע  בהמשך ונעדכן  להנחיות בהתאם   צהרונים לפתיחת   נערכיםצהרונים:  •

 אני מאחל לכל הילדים )ולהורים ( חזרה קלה ונעימה לשגרה.

  ערן דורון 

                 חינוך מרכז המועצות האזוריות. ויו"ר ועדת  עצה ראש המו
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 :  ים העתק

 לית " אדוה לויד, מנכ

 ספי מלכיאור, מנהלת אגף קהילה וחינוך 

 מזכירי יישובים 

 דוד סבח, קצין בטיחות בתחבורה 

 פרקש, רכז היסעים ישראל 
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