
                                                                                                                                       

 

 2021פברואר  10
 כ"ח שבט תשפ"א

 

 תושבי מועצה אזורית גזר היקרים,תושבות ו
 

' יתחדשו החל ד-( ובבתי הספר בכיתות א'0-6אתמול התקבלה החלטת ממשלה לפיה הלימודים בגני הילדים )בגילאי 

  .11.2.21חמישי, ממחר, יום 

, ואילו פתיחת היישוביביישוב נגזרת מצבע הרמזור  ומערכות הגיל הרך גני הילדיםפתיחת על פי החלטת הממשלה, 

 .המועצתינגזרת מצבע הרמזור  בתי הספר

, אשר (9.2.21אתמול )עוד החליטה הממשלה כי פתיחת מוסדות החינוך תלויה בציוני הרמזור היישוביים והרשותיים 

 .עבור השבוע שלאחר מכן מחדשיתעדכנו בכל שבוע 

 

 :ב לפתיחת מסגרות החינוך מחר לפי יישוביםזוהי תמונת המצ בהתאם לכך,

 .המועצה תלמידי לכלממחר  יפתחוולכן כל בתי הספר  צהובההמועצה האזורית גזר : ד'-כיתות א'

כאשר מזג  למידה מרחוק. אנו פועלים להרחיב את המפגשים ביישובים בשטחים פתוחיםממשיכים  :יב'-כיתות ה'

 . מנהלי בתי הספר יעדכנו את ההורים בהתאם.האוויר יאפשר זאת

 גני ילדים:

 (0-6לגיל הרך )גילאי  ולכן לא יפתחו בהם מסגרותשובים אדומים מצליח, נוף איילון ועזריה הם י. 

 (0-6גילאי לגיל הרך )סגרות בהם מולכן לא יפתחו  כתומים שוביםיהם  בית חשמונאי, יד רמב"ם ושעלבים . 

 יפתחו מחר כרגיל הגיל הרך ולכן מסגרות שובים צהוביםיציץ, כפר שמואל וכרמי יוסף הם י. 

 קבוץ גזר, גני הדר, גני יוחנן, חולדה, ישרש, כפר ביל"ו, כפר בן נון, משמר איילון, משמר דוד, בית עוזיאל ,

יפתחו מחר  הגיל הרך ולכן מסגרות שובים ירוקיםורמות מאיר הם י סרני, סתריה, פדיה, פתחיהנען, נצר 

 .כרגיל
 

 

 ?ביישובים שגרת הלימודים בגנים ונבטיחעל היישובים שלנו ירוקים וצהובים,  איך נשמור

בציון  ביישוב. יישוב כתוםההחלטה לפתיחת הגנים ביישובים מביאה בחשבון גם את שיעור המתחסנים  –מתחסנים 

. ככל שיישוב יתחסן, כך האפשרות לפתוח +, יוכל לפתוח גנים50מחוסנים בחיסון שני בגילאי  70%עם  ,6.5-נמוך מ

 גנים תשתפר.

 . , ככל שיש יותר נבדקים, כך הציון משתפרשיעור הבדיקות היישובי משפיע על ציון הרמזור –נבדקים 

שצריך(, שולחים ללימודים ילדים בריאים ממשיכים להקפיד על ההנחיות )מסיכות, אי התקהלות ובידוד כ –נשמרים 

 ושאינם במעגל שני או שלישי לחשיפה עם חולה קורונה, ומונעים התרחבות התחלואה ביישוב. 

 

 שלכם,   
 רותם ידלין   

 ראשת מועצה אזורית גזר   


