מרץ  ,2021אדר תשפ"א





הורים יקרים
שלום רב,
קייטנת פסח בגני הילדים ובבתי הספר -תשפ"א
בכפוף להחלטת ממשלת ישראל בה סוכם על הפעלת "קייטנות החגים" במהלך חופשת פסח ,אנו
שמחים להציג בפניכם את פרטי הפעילות:
 4ימי הפעילות  :יום ראשון  ,21.321.יום שני  22.321.יום רביעי  24.321.יום חמישי 25.321.
בתוכנית 4 :ימי פעילות מלאים וחווייתיים:
שעות פעילות :גנים -מ 07:30 -ועד  .13:00בתי הספר08:00-13:00 -
א .עלות לילד/ה ל 4-ימים .₪ 80 :
ב .לתשומת לבכם:








הרישום הינו על בסיס מקום פנוי.
לא ניתן להירשם לחלק מהימים.
מי שנרשם לא יוכל לבטל ולא יקבל החזר כספי (גם בגין מחלת ילד/בידוד).
על הילדים להגיע עם ארוחת בוקר ושתיה לכל היום.
ילדים שלא יישמעו לסמכות והתנהגותם לא תהיה הולמת ,תופסק פעילותם בתכנית ללא
החזר כספי.
מינימום פתיחת תכנית במסגרת –  32תלמידים.
כל הפעילות תתבצע על פי הנחיות משרד החינוך ומשרד הבריאות ,יש לקרא בעיון את נהלי
הבריאות המצורפים.

ג .רישום ותשלום :הרישום ייעשה בין התאריכים,9.2.3.-.4.2.3. :

בלבד(.לא תתאפשר הרשמה

מאוחרת)

ד . הרישום לקייטנת גנים יתבצע לפי שם הגן בו לומדים במהלך השנה.
הרישום והתשלום באמצעות אתר האינטרנט של המרכז הקהילתי www.mky.org.il
 .1למרכז הקהילתי שמורה הזכות לאחד גנים בהתאם למספר הנרשמים.
 .2ניתן לשלם בכרטיס אשראי בלבד( .על פי נהלי התו הסגול לא מתקיימת קבלת קהל)
ט.ל.ח .יתכנו שינויים בכפוף למתווה סופי והנחיות ממשלה ,משרד החינוך ,משרד הבריאות.

חג פסח שמח,
יסף זית-מנכ"ל המרכז הקהילתי



שושי אטיאס-מנהלת מחלקת החינוך

נהלי שמירה על בריאות
לאור האמור ,הצוות החינוכי ואתם מחויבים לפעול על פי הנחיות ונהלי משרד הבריאות
כלשונן זאת כמפורט להלן :
 הצהרת בריאות – במהלך ימי הקייטנה יש להביא הצהרה ידנית ולא דיגיטאלית
 יש להביא הצהרה חתומה על ידי ההורים המעידה שלילדכם אין חום מעל  38מעלות ואין
תסמינים .חתימתכם על ההצהרה נדרשת מדי יום ביומו.
לא תתאפשר כניסה לגן ללא הצהרת הבריאות.
 איסור כניסת הורים למבנה גני הילדים -לא תתאפשר כניסת הורים לתוך מבנה הגן .ההורים
ילוו את הילדים עד דלת הגן ,הם יכנסו עצמאית תוך ליווי ,בקרה ופיקוח של הצוות החינוכי.
כך גם בסיום יום הלימודים .על ההורים להקפיד לשים מסיכה בעת הגעתם לגן .שער הגן ייסגר
בשעה  8:30יש להקפיד להגיע בזמן גם במהלך ימי הקייטנה .איסוף ילדים לפני שעה 13:00
בתיאום מראש עם צוות הקייטנה
 מזון ושתיה  -כל התלמידים יביאו בתיק האישי מזון ,בקבוק שתיה ומפית .בזמן הארוחה
יניחו מפית אישית על השולחן .יש להסביר לילדכם שאין להעביר מזון מתלמיד לתלמיד ,זאת
בנוסף להקפדה שתעשה ע"י הצוות החינוכי.
 היגיינה אישית  -במהלך יום הלימודים יקפידו הצוות והתלמידים על שטיפת ידיים כמו גם
לפני ארוחת הבוקר ולאחריה .יש לשים בתיק האישי חבילת מגבונים אישית.
 תלמידים החשים לא טוב – אין לשלוח לימי הקייטנה ילדים החשים ברע .במידה ובמהלך
היום יחוש ילד/ה ברע צוות הקייטנה יצור קשר עם ההורים על מנת שיגיעו לקחתם באופן
מידי ,זאת כפי ובהתאם להנחיות משרד הבריאות.

הצהרת בריאות לתלמיד ) ימולא ע''י הורה/האחראי על הקטין(
מס' ת"ז______________ :

שם התלמיד/ה:

 . 1מדדתי חום לילדי/ילדתי בסמוך ליציאתו למוסד החינוכי ונמצא כי חום גופו/ה
מתחת ל 38 -מעלות צלזיוס.
 . 2ילדי/ילדתי לא משתעל/ת ואין לו/לה קשיים בנשימה ,למעט שיעול או קושי בנשימה הנובע ממצב
כרוני כגון אסטמה או אלרגיה .לעניין זה נזלת בלבד לא תיחשב תסמין.
 . 3למיטב ידיעתי אין לילדי שינוי בחוש הטעם או בחוש הריח.
 . 4למיטב ידיעתי ילדי/ילדתי לא היה/הייתה במגע הדוק עם חולה קורונה בשבועיים האחרונים.
 . 5למיטב ידיעתי לילדי/ילדתי לא היה חום גוף מעל  38מעלות צלזיוס ב 48 -השעות האחרונות.
 . 6ילדי/ילדתי לא היה/הייתה ב 14 -הימים האחרונים במדינה שהחוזרים ממנה מחויבים בבידוד.
___________
שם האחראי/הורה

___________
תעודת זהות

_____________
תאריך

_____________
חתימה

*בכפוף תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) הגבלת פעילות של
מוסדות ללימוד חובה( ,תש"ף2020 -

