ראש העין
משפחה אחת

משפחת ראש העין,
מצורפת לכם איגרת מידע
לקראת הסגר שיחל ביום שישי .8.1.21
אנחנו כאן בשבילכם בכל שאלה ופנייה.

יחד ננצח את הקורונה!

מוקד ומרכז מידע עירוני 106
בכל נושא  24/7נמצא לרשותכם

ראש העין
משפחה אחת

שירותי חינוך לקהילת החינוך בזמן הסגר השלישי

מתווה הלמידה:
חינוך רגיל
.1
.2

קדם יסודי ,יסודי ,על יסודי – למידה מרחוק
לא יתקיימו צהרוני החברה העירונית "מקום בלב"

חינוך מיוחד
.1
.2
.3
.4

.5
.6
.7

תלמידים הלומדים בבתי ספר ללקויות מורכבת – ילמדו  5ימים בשבוע (ללא שישי)
כולל צהרונים.
תלמידים הלומדים בבתי ספר ובגנים לחינוך מיוחד ,ילמדו  5ימים בשבוע (ללא ימי שישי)
עד לשעה .14:00
תלמידים הלומדים בכתות חינוך מיוחד בבתי ספר רגילים ,ילמדו  5ימים בשבוע (ללא שישי)
במוקדי חינוך רשותיים .עד לשעה . 14:00
תלמידים הזכאים לתמיכה מסל אישי ולומדים בגן רגיל או בכיתה רגילה ילמדו מרחוק
על פי המערכת הכיתתית ובנוסף ,יוכלו לקבל מענה במוקדי החינוך הרשותיים.
עד לשעה . 14:00
תתאפשר כניסה ויציאה של תלמידים המפורטים לעיל ושל צוותים מ/אל ערים אדומות/בסגר
לצורך קבלת/מתן מענה.
הסעות חינוך מיוחד יתקיימו כבשגרה.
לא יתקיימו צהרוני החברה העירונית "מקום בלב"

ילדים ונוער בסיכון
.1
.2

כיתות מב"ר ואתגר -מוחרגות ללמידה פיזית לשיקול דעת מנהל בית הספר האם
לקיים למידה מרחוק.
מועדוניות ,מרכז חירום ,מח"טים ,מפת"נים ,תכנית היל"ה וקידום נוער יפעלו באופן פיזי.

שמרטפיות :
שמרטפייה לילדי צוותי חינוך מיוחד  ,לגילאי , 3-12תתקיים בהפעלת החברההעירונית "מקום בלב"  ,בביה"ס נווה דליה בין השעות . 7:30-16:00
קישור להרשמה.https://forms.gle/BFSqBLJC3BfvgpaD6 :
שמרטפייה לילדי צוותי מערכת הבריאות  ,לגילאי  3-12תתקיים בהפעלת משרד הבריאות והחברה העירונית"מקום בלב"  ,בין השעות  . 7:30-16:00קישור להרשמה באתר משרד הבריאות :
 https://bit.ly/38poeyhלפרטים נוספים054-7673416 - :
רישום גני ילדים -הרישום יהיה מקוון באתר העירייה ויתקיים כסדרו ,בין התאריכים  14/1/21 :ועד 3/2/21
לא תתקיים קבלת קהל.
חוברת הרישום מופיעה באתר העירייהhttps://bit.ly/38rr0TL :

שעות מענה טלפוני במחלקת גני ילדים:
ימים א' ב' ג' ה' בין השעות 8:30-13:00
יום ד' 8:30-16:00
לטלפון 03-9007327
למייל ganim@rosh.org.il
רישום לכיתות א'  -הרישום יהיה מקוון באתר העירייה ויתקיים כסדרו ,בין התאריכים 14/1/21 :
ועד 3/2/21
לא תתקיים קבלת קהל.
חוברת הרישום מופיעה באתר העירייהhttps://bit.ly/38rr0TL :
שעות מענה טלפוני במחלקת בתי הספר
ימים א' ב' ג' ה' בין השעות 8:30-13:00
יום ד' 8:30-16:00
לטלפון 074-7910461
למייל ronita@rosh.org.il

למי ניתן לפנות?
בכל שאלה ניתן לפנות למוקד קורונה בחינוך  106 ,שלוחה  ,2בין השעות  8:00-16:00ולאחר
שעות העבודה ניתן לפנות למוקד .106
מחלקות אגף החינוך – החל מיום א' :10/1/21
אגף החינוך לשכה – בטלפון03-9007226 ,
המחלקה לחינוך קדם יסודי  -בטלפון03-9007327 ,
מחלקות לבתי הספר היסודיים והעל יסודיים  -בטלפון03-9007317 ,
המחלקה לחינוך מיוחד – בטלפון074-7910472 ,
מחלקת הסעות – בטלפון074-7910282 ,
המחלקה לחינוך תורני /חינוך מיוחד תורני – בטלפון03-9007214 ,
היחידה לביקור סדיר – בטלפון ,שירית שפירא054-7287787 ,
המחלקה לקידום נוער-היל"ה  -בטלפון054-4596154 ,
מחלקת נוער וצעירים – קו חם של מדרכי הנוער054-4940441 ,
אנא שימרו על הנחיות הסגר ולכו להיבדק,
יחד נשמור על בריאותנו ובריאות ילדינו !

האגף לשירותים חברתיים – תמיכה וסיוע לתושבים
האגף ערוך לטיפול באוכלוסיות בסיכון ומשבר
קו חם – שפועל בימים א'-ה' בין השעות 08:00-16:00
בשעות שאין פעילות ניתן לפנות במקרים דחופים באמצעות מוקד  106לקבלת סיוע ותמיכה.
בטלפונים03-9380146 :
03-9380163
		
שלוחה 502 -
כמו כן ניתן לפנות במייל tikva@rosh.org.il :
שי"ל -שרות ייעוץ לאזרח
למתן ייעוץ הכוונה וסיוע במגוון נושאים.
בימים א'-ה' בין השעות 9.00-12.00
בטלפון03-9387114 :
אזרחים ותיקים גיל הזהב
מחלקת גיל הזהב באגף לשירותים חברתיים מסייעת ברכישת תרופות ,משפחה מלווה ,סיוע
קניות ,אספקת ארוחות חמות וכן בנושאים נוספים.
בימים א'-ה' בין השעות 8.00-15.00
בטלפון 03-9022440 :שלוחה  0או 1
כמו כן ניתן לפנות בפקס03-9008829 -
במייל – ronitsk@rosh.org.il
שלא בשעות הפעילות ניתן לפנות באמצעות מוקד 106
התחנה לטיפול זוגי ומשפחתי
קו חם – למתן מענה טלפוני ע"י אנשי מקצוע בבעיות של זוגיות ,משפחה ,גירושין והורות.
בימים א' – ה' בין השעות 9.00-12.00
בטלפון  03-5416555שלוחה 0 -
וכן ליוספה שירת בנייד 054-2676706
בימים א'-ה' בין השעות 09.00-14.00
ניתן להשאיר הודעות הן בנייד והן במיילyosefa@rosh.org.il :

מרכז למניעת אלימות וטראומה מינית
בימים א' – ה' בין השעות 9.00-13.00
בטלפון –  03-5416555שלוחה 0 -
וכן למירה בוברוב בנייד 054-6640601
ניתן להשאיר הודעות הן בנייד והן במיילmirab@rosh.org.il :
יחידת טיפול בהתמכרויות נוער ומבוגרים
בימים א' – ה' בין השעות 9.00-16.00
בטלפון –  03-9194669שלוחה – 3
נייד חנה שלם – 052-5758899
במייל  -חנה שלם hana@rosh.org.il
יתד -טיפול בצעירים גילאי 18-25
בימים א' – ה' בין השעות 08.00-15.00
בטלפון – 03-9032239
הנייד – ליאת ביבי 050-2220730
במייל – liat.b@rosh.org.il
צוות ח.ר.ש – חינוך .רווחה .שירות פסיכולוגי
יש מי שמקשיב לכם.
שירות פסיכולוגי ייעוצי
פועל בימים א'-ה' בין השעות 8.00-16.00
בטלפונים03-9388420 :
03-9389350
		
ובמוקד  106בין השעות 16.00-24.00
האגף לשירותים חברתיים
פועל בימים א'-ה' בין השעות 8.00-16.00
בטלפון –  03-9380163שלוחה 502
במייל – heli_m@rosh.org.il
ובמוקד  106בין השעות 16.00-24.00

שירותים מיוחדים בתחומי הרווחה הילדים ונוער והחינוך המיוחד ממשיכים לעבוד כרגיל
בהתאם להנחיות התו הסגול :
•
•
•
•
•
•

מפעל תעסוקתי מוגן צימס.
הסעות למעונות יום שיקומיים.
מרכז יום לקשיש .
בתים חמים לנערים ונערות .
מועדוניות לילדים בסיכון.
מרכז צמיד – בית למשפחות עם צרכים מיוחדים .

חדש בראש העין" :מוקד זהב "
האגף לשירותים חברתיים פתח מוקד חדש ייעודי לפניות ומענים של אזרחים ותיקים
תושבי העיר.
המוקד מופעל באמצעות יחידת ההתנדבות העירונית ומתנדביה הוותיקים ,מחלקת גיל הזהב
ובשיתוף בני נוער תלמידי מחויבות אישית .
המוקד פעיל  5ימים בשבוע בין השעות 12:00 8:00- :
לפניות למוקד ניתן להתקשר 03-9012117 :
מוקד ומרכז מידע עירוני  106לשירותכם בכל עת.
חייגו  106או 03-9384685
ניתן לפנות אלינו גם באמצעות המייל moked106@rosh.org.il

בריאות איתנה,
ראש העין משפחה אחת !
אילן הררי
מנכ״ל העירייה

שלום בן משה
ראש העירייה

