
 קהילת גדרה היקרה, 

נמצאים אנו בתקופה יוצאת דופן, לא מוכרת ומאד מורכבת. תקופה זו מחייבת אותנו 

, שינויים בכל שינויים בהתנהגויות ,םויים בסדר יומנו, שינויים בהרגלילהתמודדות עם שינ

תחומי החיים על מנת להתמודד עם מצב לא ידוע. התמודדות עם הגבלות המחמירות מידי יום 

 לשמור על בריאותנו, של כולנו.  -אשר כוונתן אחת היא 

עלינו להתמודד במצב מורכב, לא מוכר בו אנו  ,יותר שתוך כדי תנועהואנו מבינים יותר 

 נמצאים כיום. 

וקביעת סדר יום משפחתי יסייעו לכם ולילדיכם לשמור על  חיים שיגרת על שמירהבעת שכזו, 

 איזון, על תחושת בטחון ועל יציבות במצב שנוצר. 

נכדותי ובהתנהלות היומיומית  בשש אך מהתבוננות, "קל לדבר אך קשה לבצעבודאי תגידו, "

הפוך את ל"של החוזרת (, ברור שיש קשיים אך המנטרה , וכמה זה קשה!בבתיהן )מרחוק

 ..., לעיתים, מסייעת"הלימון ללימונדה 

זמין ועונה , צוות מחוייב, איכפתי ורגיש. הצוות אגף החינוך ממשיך לעבוד עם צוות מצומצם

נותנים מענה לימים קשים אלה ויחד עם זאת חושבים על הימים שאחרי אנו כל שאלה. על 

את המשך העשייה החינוכית שלנו וחשים מחויבים למענה העתידי לחינוך הקורונה ומתכננים 

 האיכותי בגדרה.

באתר המועצה יש הנחיות של השפ"ח )השירות הפסיכולוגי החינוכי( , חומרי פעילות לילדי 

 גיף, רעיונות שונים למשחקים ועוד.הגנים, מידע הקשור לנ

כמנהלת אגף החינוך בישוב, אני שותפה להחלטות וצופה בהתנהלות הצוותים הממשיכים לתת 

 מענה לכל תושב/ת. 

גאה אני לעבוד לצידו של ראש המועצה, יואל גמליאל, מנהיג אמיתי המוביל בנחישות 

אנשי המועצה אשר  גאה לעבוד עם. ונותן מענה אישי לכל פניה ורגישות את פעולות המועצה

 מחויבים לתושבים ולקהילה ועושים הכל לתת מענה מיטבי בימים קשים אלה.

 

 



גננות, מנהלים, מורים, אנשי מנהלה, סייעות, פסיכולוגים,  על  –בצוותים החינוכיים מאד גאה 

ו. מורכבת זהמאמץ האדיר שנעשה מהרגע הראשון במטרה לשמור על שגרת חירום במציאות 

זכות גדולה היא עבורי להיות מנהלת אגף חינוך בישוב שבו יש צוותים שכאלה: מחוייבים, 

 רציניים, איכפתיים, רגישים, קשובים, יצירתיים ומרגיעים. 

קחו את הזמן שניתן לנו, אמנם באופן כפוי, למשפחתיות, ללמידה אחרת, לטיפוח ופיתוח 

 ו על עצמכם!יצירתיות כדי להתמודד עם המצב והעיקר שימר

 אנא, הישארו בבית! שימרו על בריאותכם, שימרו על בריאותה של האוכלוסייה הבוגרת!

 בכם והיא חלק מכם. אשר טבועה חברתית -אישית ואחריות קהילתיתאחריות את אותה גלו 

 נשמור על בריאות כולנו!"כולנו רקמה אנושית אחת" ,  זכרו, 

 

 


