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 היערכות לפתיחת מוסדות חינוך  -עדכון מיוחד 

 ,שלום וברכה הורים יקרים

גנים בלימודים  החינוך בכל הארץ נערכת לחזרה מדורגת לבתקשורת, מערכת  כם שמעתם  פי שרובכ
 ערוכה ומוכנה של גוש עציון מערכת החינוך -רביםים מאמצעבודה מרוכזת ולאחר . ג -אובכיתות 

משרד  , בהתאם להנחיות3.5ביום ראשון הקרוב, ט' אייר קליטת התלמידים לוחידוש הלימודים ל
 החינוך.

צאות באי וודאות סביב הפעלת מערך אזוריות נמהכל המועצות י חשוב להדגיש כ יחד עם זאת
י את אי הוודאות לו יכולתי להפיג במכתב  הייתי שמח מאודשכמובן  .  מוסדות החינוך  של  ההסעות

 כרגע.  זאת  לא ניתן לעשותרי, לצעאך . ןבעניי

מתבצעת במערכת מורכבת שכוללת מאות קווים במהלך השנה הסעת התלמידים לבתי הספר 
ננה כולה כות שאיריך היער, בשעות ובמספר התלמידים יצנאיםכל שינוי בתגים. ורכבים מכל הסו

 בשליטת המועצה.

ים נודע לנו כי צפוי הבוקרו ,מידים בהסעותעל צמצום מספר התל רד הבריאות פרסם הנחיותמש
שזו מובן  .מאותה הכיתהו בלבד תלמידים 15-ה לסעהתר להי, כגון הגבלות נוספות להתווסף
ים בין אזוריות, את המרחקים הגדולות המכיר את המועצמנותקת מהשטח, שכן, מי שהחלטה 

  .שובים ואת פיזור התלמידים מאותו ישוב בין מסודות החינוך, יודע שזה בלתי אפשריהיי

שצפויות הנ"ל,  גלות לעמוד בדרישותאינן מסו ן,ואנו בתוכאזוריות, המועצות הכלל נכון לרגע זה  
שמסוגלת להפעיל מערך אזורית אין אף מועצה  .בועל ידי הממשלה במהלך סוף השלהתקבל ע

 התראה כל כך קצרה. בבונה ול חשע להנחיותשמותאם  הסעות

המועצות האזוריות בישראל.  54, המייצג את מרכז המועצות האזוריותועלים בשיתוף עם אנו פ
מצוא פתרונות שיאפשרו והחינוך על מנת  ריאות, הבצרמשרדי האואש הממשלה, רפנינו יחד אל 

 את הסדרת המצב.

ערך הסעות מותאם במהירות עשה את מירב המאמצים להפעיל מנ אנוהיו סמוכים ובטוחים כי 
 - ביום ראשון הקרובזרה ללימודים חבמידה והממשלה תאשר  ,אך נכון לרגע זה. האפשרית
 ייפתחו ללא הסעות.  הלימודים
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