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 ח' בניסן התש"פ

 2020אפריל,  2

 תלמידים, הורים, ואנשי חינוך יקרים שלנו,

ודאות. מערכת -איאתגרים מורכבים, והתמודדות עם בלתי מוכרת, המציבה בפנינו אנחנו ניצבים בפני מציאות חדשה, 
 . החינוך של מועצה אזורית גזר התגייסה לייצר, גם בימים אלו, תחושה של בטחון עבור ילדיה ותושביה

צה בתקופה זו. הנהגת המועצה ואגפי המוע -החינוך נמצא תמיד בראש סדר העדיפויות של המועצה, וביתר שאת 
 , תומכים ומשקיעים את כל המשאבים הנחוצים. מובילים בבטחה את המהלךרתומים במלוא הכוח, 

במהלך החודש האחרון, אנחנו נמצאות בקשר ישיר וקרוב עם מנהלי ומנהלות בתי הספר, הגננות, צוותי החינוך, ומנהיגות 
ומסירות עצומה לילדי המועצה ולרווחתם  ההורים המועצתית. כולם יחד, וכל אחד לחוד, מגלים  מנהיגות חינוכית

הנפשית. במקביל, אנו פועלות באגף החינוך ובבתי הספר לקדם את הנושאים השוטפים, החשובים לא פחות, וגם את 
 . המאמץ אדיר ודורש מחויבות גדולה מכולנוליום שלאחר המשבר.   –הראייה קדימה 

 קצת על הפעולות בחודש האחרון:

 למידה מרחוק: •
, וכלים נוספים, ובאופן zoomלמידה מתוקשבת מרחוק, באופן סינכרוני באמצעות ה עברו להצוותים החינוכיים 

. לאחרונה, המועצה  whatsappספריים או באמצעות ה -סינכרוני, בשיוך משימות יומיות דרך האתרים הבית-א
משתתפים וללא הגבלת  300עד  שמאפשרים להם לעבוד בקבוצות של  zoomרכשה עבור בתי הספר יוזרים של 

 זמן. 
 פיתוח מיומנויות של פדגוגיה דיגיטלית: •

כשבועיים לפני המעבר ללמידה מרחוק כבר התחלנו, בשיתוף עם ארגון "ערי חינוך", בפעולות לקידום הפיתוח 
 באמצעות: חינוכייםהמקצועי והמיומנויות של הצוותים ה

ניהול, מנהלים ומנהלות בתי הספר החולקים ביניהם  יצירת קהילה משותפת של רכזי תקשוב, צוותי  -
 רעיונות פדגוגיים וטכנולוגיים, משתפים בתוצרים ומלמדים אחד את השני. 

 . zoomקיום הדרכות מועצתיות בפיתוח פדגוגיה דיגיטלית ב  -

 עם המעבר ללמידה מרחוק, המשכנו ביתר שאת, ובתי הספר והגנים עשו מעבר מוצלח להתנהלות בענן:

 מלווה צמוד של "ערי חינוך" להעמקת ההתמקצעות.  ו מקבל הדרכהל בית ספר כ -
נפתחה קהילה משותפת גם לגננות של גזר, בה הן חולקות רעיונות פדגוגיים וטכנולוגיים, משתפות  -

 בתוצרים ומלמדות אחת את השנייה.
 התיכונים "הרצוג" ו"איתן" מקבלים ליווי והדרכה נוספת גם מברנקו וייס. -
 נמשכות כל העת הדרכות מועצתיות בשיתוף אנשי חינוך מהגנים ומבתי הספר. -

 
אין לנו ספק, שמבחינת ההתמקצעות במיומנויות של למידה רחוק, ובפיתוח פדגוגיה דיגיטאלית, צוותי החינוך 

 וההוראה עשו כברת דרך משמעותית שעוד תשפיע רבות על החינוך העתידי בגזר. 
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 כיים עם הילדים: קשר של הצוותים החינו •
היו  –הגננות, תומכות ההוראה בגנים ובבתי הספר, המורים, צוותי הניהול והמינהלה   -כל הצוותים החינוכיים 

בקשר הדוק ומשמעותי עם ההורים והילדים, תמכו, עודדו וסייעו ככל שנדרש. גם במהלך חופשת הפסח, ימשיכו 
 ם עבור הילדים וההורים ככל שיידרש. הצוותים החינוכיים לשמור על קשר, ויהיו זמיני

 קשר של השירות הפסיכולוגי החינוכי עם צוותי החינוך: •
החינוכי נמצאים בקשר הדוק עם צוותי הגנים ובתי הספר, מלווים ומנחים -הפסיכולוגים של השירות הפסיכולוגי

 ון. משותפים ובשיחות טלפ  zoomאותם גם באופן וירטואלי, בהדרכות מקוונות, במפגשי 
 חינוכי עם הורים וילדים: –קשר של השירות הפסיכולוגי  •

 20:00בבוקר ועד  9:00השירות הפסיכולוגי פתח קו חם להתייעצות, מתחילת המשבר, מידי יום בין השעות 
 . אל תהססו להתקשר!9274516-08 בערב, בטלפון:

 בנוסף, מתקיימות הדרכות הורים קבוצתיות מקוונות על ידי הפסיכולוגים. 
מחשבים לילדי גזר שלא היה מחשב  30-במהלך התקופה, בסיוע אנשי המועצה, נתרמו כ - תרומת מחשבים •

בביתם, מחשבים המסייעים להם לקחת חלק בלמידה מרחוק, בסיוע עמותת "מחשבה טובה", מפעל נשר, 
 נשים פרטיים. במקביל, כעשרה מחשבים ניידים הושאלו לילדים, דרך בתי הספר. חברת אמדוקס וא

כל ילדי הגנים שלנו קיבלו ערכות של יצירה, לשמח את ליבם לקראת החג, ולעודד את  – ערכות לילדי הגנים •
 רוחם. אנו באגף החינוך, מזמינים אתכם לקחת חלק ביצירה משותפת עם הילדים. 

ומחלקת  קיבלו ערכות יצירה מורחבות, נמצאים בקשר ישיר עם מחלקת שירותים חברתים –ילדי חינוך מיוחד  •
 רם מוקד טיפולי. ו, ובימים אלו אנחנו מקימים עבפרט וחינוך מיוחד

בימים אלו, לאחר סגירת הרישום, אנו ממשיכים בתהליכי השיבוץ של הילדים לגני   – שיבוץ ילדי המועצה •
על הקמה והפעלה של רישום מקוון לעולים לחטיבות הביניים  בתשפ"א. הודעה  המועצה. במקביל, אנו שוקדים

 על מועד הרישום המקוון תימסר בהמשך. 
במהלך החודש האחרון, מוסדות החינוך אמנם סגורים לצוותי החינוך ולילדים, אך   –תחזוקת מוסדות חינוך  •

מם של "שיפוצי הקיץ", אותם החלטנו להקדים: אבות הבית וצוותי התחזוקה עובדים במרץ. אנחנו נמצאים בעיצו
מזגנים ישנים מוחלפים בחדשים, ספסלים מוצבים, פחי אשפה מותקנים, ליקויי בטיחותיים מתוקנים, חדרי 

 כיתות נצבעים, תאורה מיושנת הוחלפה בתאורת לדים חדשנית, איטומי גגות מבוצעים, ובוצע גם ניקיון יסודי.  
בעלי החיים אשר בפינות החי בבתי הספר, פונו בעלי החיים לידי אנשים מהקהילה, מתוך דאגה ל –פינות חי  •

 והם מטופלים היטב. 
באתר הפייסבוק של המועצה, בו לוקחים חלק, בין היתר, גננות, אנשי חינוך ערוץ קהילתי  נפתח – טו גזר •

 ם. ומדריכי

 הורים וילדים יקרים, 

,  אבל אנחנו ערוכים ומוכנים לכל משימה, ויחד נתמודד עם האתגרים שעוד נכונו לנו. המערכה עוד רחוקה מלהסתיים
להוקיר תודה לכולם על אנחנו ממשיכות לעמוד בקשר קרוב עם הצוותים החינוכיים ועם ההנהגות ההוריות ומבקשות 

נוך האיתנה שלנו, התמיכה והאמון במהלך התקופה האחרונה.  אנחנו גאות מאוד במערכת החי השקעת המאמצים,
שכולם -באנשי החינוך שלנו, בצוותי המינהלה המסורים שלנו, ובחברינו בהנהלת המועצה ובאגפים השונים של המועצה 

 רתומים בכל מאודם למאמץ המשותף של הצעדת מערכת החינוך קדימה. 

תקווה ואמונה בקהילת גזר כולה אנו נמצאות כאן לרשותכם, בכל דבר ועניין, ממשיכות בעשייה, וצופות קדימה לבאות ב
 ובמערכת החינוך שלנו. מעל הכל, אנחנו גם יודעות להעריך את ההזדמנויות שנולדו בתקופה המורכבת הזו. 

 חג שמח ובריאות איתנה לכולם, 

 שלי קרן                                                                                      רותם ידלין

 ראשת המועצה                                                                              מנהלת אגף החינוך


