
פעולות המועצה האזורית גזר

בתקופת "משבר הקורונה"

)COVID-19 מגיפת(



2

הקדמה
חולה קורונה ראשון אותר בישראל בתאריך 27.2.2020. 

במהלך חודש מרץ, משרד הבריאות הוציא בהדרגה הנחיות ומגבלות, החל מאי-קיום אירועים רבי 

משתתפים, דרך צמצום התקהלויות והפחתת סדרי כוח אדם במגזר הפרטי והציבורי, ועד הפסקת 

הלימודים בבתי הספר, צמצום תחבורה ציבורית ואיסור יציאה מהבית לאנשים שלא הוגדרו כעובדים 

חיוניים.

בדומה לרשויות אחרות, נאלצה המועצה להתמודד עם הנחיות המתעדכנות כמעט מדי יום, ומשליכות 

גזר, מצאו  ישראל, תושבי המועצה האזורית  כיתר אזרחי מדינת  יכולתה לתת מענה לתושביה.  על 

עצמם רתוקים לבתיהם, עם הגבלות רבות על תנועתם, עובדים מהבית, תוך ניהול הבית והילדים, והיו 

שהוצאו לחל"ת או פוטרו. מצב זה הכניס מתח רב בקרב משפחות רבות. 

חדשים  אתגרים  עם  להתמודד  נאלצה  המועצה  גם  יום,  מדי  ההנחיות  וחידוש  ההגבלות  הידוק  עם 

סגירת  המועצה;  בתוך  השירותים  נותני  והעובדים  האדם  בכוח  צמצום  לפתחה:  יום  מידי  שהגיעו 

התרחבות  המועצה;  ובתקציב  בתזרים  שינויים  המועצה;  לילדי  מיטבי  מענה  ומתן  החינוך  מוסדות 

הצורך בשירותי הרווחה והרחבת התלות של אוכלוסיות שכבר נעזרו בשירותים אלה קודם לכן ועוד. 

התקופה הזאת, שאנו עוד בעיצומה, מתאפיינת בהשתנות תדירה, בנקיטת מהלכים מהירים ובלמידה 

ותיקון "תוך כדי תנועה". לאורך התקופה, מועצה אזורית גזר נקטה בצעדים רבים, למדה ושיפרה 

ובחיבור  האוכלוסייה,  כלל  על  חשיבה  תוך  לתושביה,  שנתנה  והשירותים  המענים  את  יום  בכל 

לצרכים בשטח. 

חלק א' של המסמך מתעד את אופן פעולתה של המועצה מאז פרוץ המשבר בתחילת מארס ועד סוף 

חודש אפריל 2020, במטרה לסייע בלמידה ובהתמודדות עם מצבים דומים בהמשך.

חלק ב' מתעד את פעולות המועצה בחודש מאי, עת עברנו לחזרה הדרגתית לשגרה.
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עבודת המועצה בזמן חירום
גזר פועל בשגרה ובחירום על מנת להכין את המועצה ותושביה  מערך החירום של מועצה אזורית 

להתמודדות עם מגוון רחב של אירועים חריגים המאיימים על שגרת היומיום של תושבי המועצה: 

אירועים ביטחוניים, אסונות טבע, ועוד. משבר הקורונה הינו מצב חירום חדש, שאף גוף לא התמודד 

מולו בעבר. מצב זה הצריך ניהול שונה בכל התחומים, שיצליח לתת מענה ושירותים לתושבים למרות 

חוסר הוודאות וההנחיות המשתנות. 

עוד בתחילת המשבר, לפני הפסקת הלימודים והנחיות הסגר שהוטלו על אזרחי ישראל, מועצה אזורית 

מרחוק,  ללמידה  ההוראה  צוותי  הוכשרו   ,8.3.20 ביום  כבר  הבאות.  לקראת  השטח  את  הכינה  גזר 

באמצעות פלטפורמת ''זום'', וכמו כן, הוכשרו העובדות הסוציאליות למענה טלפוני בחירום, על מנת 

להיערך לסגירת קבלת הקהל גם במחלקת הרווחה והשירותים החברתיים. 

עם הנחיות הממשלה לצמצום בכוח האדם, המועצה החלה לעבוד במבנה ארגוני לשעת חירום, הבנוי 

'זום', בה כל ראשי  יום נערכה הערכת מצב באמצעות פלטפורמת  מתשעה מכלולים עיקריים. בכל 

המכלולים נכחו, עדכנו על הנעשה במכלול שלהם, ועבדו ביחד בפרויקטים המיוחדים שהיו לאורך 

התקופה. 

הנדסה ותשתיות
מהנדס
המועצה

אוכלוסיה
מנהלת המחלקה 

לשירותים חברתיים

חינוך
מנהלת

אגף חינוך

מוקד
מנהלת לשכת

ראשת המועצה

בטחון וקהילה
מ"מ

קב"ט המועצה

הסברה
מנהלת

ניו מדיה

עסקים
סגן

ראשת המועצה

מטה ותכנון
מנכ"לית
המועצה

כספים
גזבר

המועצה

חלק א':



4

1. מכלול מטה ותכנון

שגרות העבודה:

  התכנסות בכל בוקר של פורום ראשי המכלולים באמצעות פלטפורמת ''זום'', במטרה לעדכן על 

וחשיבה  מכלול,  ראש  כל  של  עדכון  במועצה,  והמבודדים  החולים  מצב  שיצאו,  חדשות  הנחיות 

משותפת על המשך העבודה בתחומים השונים. בכל התכנסות נמצא היקל"ר של המועצה )יחידת 

הקישור לרשות של פיקוד העורף(, אשר מעביר עדכונים ובקשות לפיקוד העורף, ועדכונים בנוגע 

לתחומים שונים במועצה. בכל יום יוצא סיכום דיון המופץ לכל ראשי המכלולים והיקל"ר.

  התכנסות אחת לעשרה ימים באמצעות פלטפורמת ''זום'' של ראשת המועצה וראשי המכלולים עם 

ראשי היישובים וצוותי החוסן היישוביים, במטרה להעביר עדכונים מהמועצה ולשמוע על אתגרים 

חדשים שעולים מהשטח.

וועדת מל"ח )משק לשעת חירום(  ''זום'' עם  ימים באמצעות פלטפורמת    התכנסות אחת לעשרה 

וכלל חברי מליאת המועצה, לעדכון על פעילות המועצה ועל ההנחיות המשתנות.

אחר  מעקב  לצורך  המכלולים,  וראשי  המועצה  מנכ"לית  המועצה,  ראשת  עם  שוטפות    פגישות 

הפעילות השוטפת והתאמתה להנחיות הממשלה.

עדכון  לצורך  הפייסבוק,  פלטפורמת  באמצעות  לתושבים  המועצה  ראשת  של  דו-יומי    עדכון 

התושבים על הנחיות הממשלה ועל הנעשה במועצה.

 קיום קשר יומיומי של מחלקת הביטחון במועצה עם צוותי החוסן היישוביים )צח"י(.

  הפקת עדכונים לתושבי המועצה על חולה מאומת בזמן אמת, על הנחיות חדשות שיצאו, באמצעות 

המדיות השונות- וואטסאפ, פייסבוק, אתר ועוד.

הון אנושי ופעילות המועצה:

בשונה מתרחישים אחרים בחירום, אליהם המועצה ערוכה, המשבר הנוכחי הביא עימו "אויב" בלתי 

נראה, אשר מצריך מענה שטרם התנסינו בו. המועצה נאלצה להתמודד עם מצב לא מוכר ומשתנה, 

ויחד עם זאת, להמשיך לתת לתושבים את מלוא המענה ולסייע להם בהתמודדות עם המצב המורכב 

אליו נקלענו כולנו. 

הניהול המרכזי של הפעילות בתקופה זו מתוכלל על ידי ראשת המועצה ומנכ"לית המועצה, ויחד עם 

פורום ראשי המכלולים של המועצה, מתקבלות ההחלטות ברמה היומית.
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  בחינה מחודשת של כל פעילות המועצה והתאמתה למצב הקיים: בוטלו אירועים גדולים כמו 

טור גזר וצעדת הרצל, סגירה של מוסדות קהילה כמו ספריות, ביטול החוגים ברחבי המועצה ועוד. 

בין הממשלה, השלטון המקומי  והסכמים שנחתמו  הנחיות משרד הבריאות  אנושי: בעקבות    הון 

והסתדרות העובדים, כ-70% מעובדי המועצה הונחו לשהות בביתם על חשבון ימי חופש )חלקם 

על חשבון המערכת(. עובדים חיוניים ממשיכים להגיע למקום עבודתם, תוך הקפדה על הנחיות 

משרד הבריאות ושמירה על כללי ה"ריחוק החברתי" ורמת היגיינה גבוהה. 

פעולות לשמירת הרצף התפקודי של המועצה:

  ניהול פגישות בשיחות וידאו: המועצה מקיימת את מרבית הפגישות באמצעות פלטפורמת ''זום''. 

המועצה  ראשת  עם  יחד  ימים,  לעשרה  אחת  היישובים  וראשי  המליאה  חברי  כל  מתכנסים  כך 

שמציגה מצגת עם כל הנתונים והעדכונים החדשים. ועדות המועצה השונות מקיימות את פעילותן 

באופן שוטף באמצעות הפלטפורמה, בצורה מיטיבה ויעילה- ועדת מכרזים, הוועדה לתכנון ובנייה, 

ועדת איכות הסביבה ועוד. 

  שמירה על קשר רציף עם עובדי המועצה: במצב שגרה עובדים במועצה 400 עובדים ועובדות, 

מתוכם, כ-340 נמצאים בביתם, על פי הנחיות הממשלה. ראשי המכלולים נמצאים בקשר רציף 

ממנכ"לית  עדכונים  נשלחים  כן,  וכמו  השונים,  ובאגפים  במחלקות  שלהם  העובדים  עם  ושוטף 

ומיצוי הזכויות של העובדים. לפני החג הגיע צוות העובדים הקיים  המועצה על הנחיות חדשות 

לבתיהם של כל עובדי המועצה והעניק להם תשורה וברכה לחג באופן אישי, במטרה לשמר את 

הקשר הרציף עם העובדים גם בהיותם בביתם.

  ניהול מערך מוקד המועצה: פילוח הפניות למוקד, ברמה היומית בהערכת המצב. פיקוח ובקרה 

על טיפול בפניות, הפרדה בין פניות הקשורות למצב החירום ובין פניות השגרה. כל זאת מסייע 

למועצה לבחון את הצרכים העולים מהשטח, תוך הקפדה על מתן מענה מידי לצרכי החירום והמשך 

מתן השירותים המוניציפאליים ברמה הגבוהה והיעילה ביותר.

  המשך עבודה שוטפת של מחלקת תשתיות: משבר הקורונה אפשר לנו להתקדם בביצוע עבודות 

תשתית, הן בשל ירידת הפעילות במבני המועצה והן מתוך מטרה לאפשר עבודה סדירה במשק גם 

בעת זו. הוקדמו שיפוצים ועבודות שתוכננו לקיץ במוסדות החינוך ונעשו עבודות תשתית ובינוי 

רבות ברחבי יישובי המועצה. כך, המועצה שומרת על רצף פעולה ועבודה ומתכוננת ליום שאחרי 

משבר הקורונה במרחבים הציבוריים והקהילתיים.
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2. מכלול אוכלוסייה

צוות המחלקה לשירותים חברתיים נמצא בחזית המשבר ועובד לילות כימים בשמירה על קשר רציף 

עם אוכלוסיות המוגדרות בסיכון במועצה. לאורך כל תקופת המשבר, העובדות הסוציאליות חשבו, 

פיתחו ויצרו דרכים חדשות ויצירתיות לשמירה על קשר, לסיוע למשפחות נזקקות המוכרות לרווחה, 

מתן מענה טלפוני ומתן מענה לחסרים שעלו מהשטח - סלי מזון, מנות חמות, מחשבים, ערכות יצירה 

ועוד.

המועצה  מהיערכות  כחלק  טרום המשבר:  בחירום  טלפוני  למענה  סוציאליות  עובדות    הכשרת 

לתקופת משבר הקורונה, כבר בתחילת מרץ, שבוע לפני החמרת הנחיות הממשלה והכניסה להסגר 

בהדרגה, הכשירה המחלקה לשירותים חברתיים את העובדות הסוציאליות למענה טלפוני בזמן 

חירום.

  חלוקת מזון: בעקבות משבר הקורונה, קשישים רבים נותרו לבד בבתיהם, ללא יכולת לצאת ולקנות  

לעצמם אוכל, ואף לבשל ארוחה חמה. כך, חולקו מאות סלי מזון ומנות חמות לקשישים ומשפחות 

במצוקה על ידי מחלקת הרווחה והשירותים החברתיים: 300 מנות חמות אחת ליומיים לקשישים; 

110 סלי מזון ממפעל הפיס; 540 סלי מזון מפיקוד העורף; 36 תווי קנייה ממשרד הרווחה; 20 סלי 

מזון מתרומות פרטיות. חלוקת המזון נעשתה על ידי עובדי המועצה וצוותי הצח"י ביישובים.

  סקרים לאוכלוסיות המוגדרות בסיכון: עם פרוץ משבר הקורונה, המחלקה לשירותים חברתיים 

יצרה קשר טלפוני עם כל תושבי המועצה מעל גיל 65. מטרת השיחות הייתה תשאול התושבים 

הוותיקים במועצה, המצויים בקבוצת סיכון במשבר הקורונה, לגבי מצבם האישי, הרפואי, המשפחתי 

ועוד. על הסקר ענו קרוב ל-400 תושבים ותושבות. 81.5% מהתושבים ענו שגרים באותו יישוב של 

בני משפחתם, ו-90% מהתושבים ענו כי מקבלים סיוע מבני המשפחה שלהם. בנוסף, הצוות מקיים 

קשר רציף עם משפחות שיש בהן אדם עם מוגבלות )ילדים ומבוגרים( על ידי עו"ס מוגבלויות.

חלוקת סלי מזוןהעובדות הסוציאליות יוצאות לחלוקה
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  נוהל 'חולה מאומת בגזר': בתאריך 24.3.20 התגלו שלושה תושבי המועצה שחלו בקורונה. ביישובים 

קטנים כמו במועצה, קל להעביר את המידע בין התושבים והשמועות החלו לזרום, בעוד שלמשרד 

הבריאות לוקח כשלושה ימים להעביר את המידע המלא על החולים ומסלולם בשבועיים שקדמו 

לגילוי המחלה. המועצה הבינה שעליה לקחת אחריות על נושא זה, על מנת לצמצם את היתכנות 

ההדבקה והשמועות שעוברת במהירות בין התושבים, ועל כן ניסחה נוהל חדש בעת אימות חולה 

בגזר. על פי הנוהל, התושבים התבקשו לפנות באופן עצמאי למועצה או לראשי היישוב שלהם 

ולדווח על היותם חולים. מנהלת מחלקת הרווחה והשירותים החברתיים יצרה עימם קשר עם קבלת 

ההודעה, ולאחר תשאול רגיש ואישי, הפרטים פורסמו במדיות השונות של היישובים והמועצה. 

הדבר העלה את תחושת הביטחון והשקיפות, ויצר מעטפת לחולים ששמרו על קשר עם מקדמת 

הבריאות במחלקת הרווחה והשירותים החברתיים. את הנוהל ראשת המועצה מזכירה בכל עדכון 

לתושבים ולראשי היישובים, מתוך הבנה שרק כך נגייס את הציבור לשיתוף פעולה מירבי. 

משבר  פרוץ  עם  מיוחדים:  צרכים  עם  ובוגרים  לילדים  וטאבלטים  מחשבים  והשאלת    תרומה 

ללא  נותרו  והם  במועצה,  רבים  מיוחדים  צרכים  עם  ובוגרים  לילדים  מסגרות  נסגרו  הקורונה, 

להם  לסייע  מהרצון  כחלק  הפנאי.  ולשעות  ללמידה  מותאמת  לפעילות  אפשרות  וללא  מסגרת 

20 טאבלטים ומחשבים ניידים  זו, המועצה גייסה תרומות של  ולמשפחותיהם בתקופה מאתגרת 

מקרן שלם, חברת אמדוקס וחברת סינמדיה. 

  ערכות יצירה לילדי מועדוניות הרווחה ולילדים עם צרכים מיוחדים: בשל משבר הקורונה, נסגרו 

המטופלות  ממשפחות  לילדים  הצהריים  אחר  בשעות  שהופעלו  במועצה,  הרווחה  מועדוניות   6

ברווחה. בשל כך, המשבר פגע ברצף החינוכי והטיפולי של הילדים והילדות, וקטע בפתאומיות את 

שגרת החיים של המשפחות. במקביל, עשרות ילדים בעלי צרכים מיוחדים הפסיקו לבקר במסגרות 

החינוך המיוחד והתקשו להסתגל לשגרת היום החדשה. כחלק מהסיוע למשפחות אלה, עובדות 

מחלקת הרווחה והשירותים החברתיים חילקו 250 ערכות יצירה לילדים. הערכות מולאו בכל טוב 

וסייעו מאד להורים בפעילויות נוספות, מעשירות ויצירתיות, לילדים.

תרומת טאבלטים לילדים עם צרכים מיוחדיםערכת יצירה לילדי המועדוניותצוות המחלקה לשירותים חברתיים 



8

יצאה    גיוס מתנדבים מהקהילה: כחלק ממיפוי הצרכים במועצה, המחלקה לשירותים חברתיים 

ובפרויקטים  וותיקים  לתושבים  לסיוע  המועצה,  רחבי  מכל  ומתנדבות  מתנדבים  לגיוס  בקמפיין 

קהילתיים נוספים. במסגרת קמפיין הגיוס, נרשמו כ-80 מתנדבים ומתנדבות אשר תורמים יום יום 

מזמנם, בחלוקת סלי מזון בקהילה, קשר אישי עם תושבים, סיוע בהבאת מזון ותרופות ועוד.

  קשר עם החולים בקורונה במועצה: מקדמת הבריאות במחלקה לשירותים חברתיים, יוצרת קשר 

מספר פעמים בשבוע עם החולים שנמצאים בביתם, לשאול לשלומם, לזהות צרכים וקשיים רגשיים, 

פיזיים או נפשיים שמצריכים את התערבות הרווחה או המועצה. 

  התרמות דם ביישובי המועצה: משבר הקורונה מביא איתו בין השאר צורך במנות דם במגן דוד 

אדום. מתוך זיהוי והבנת צורך זה, פעלה המועצה בשיתוף היישובים ומד"א לפרויקט התרמות דם 

ברחבי המועצה. מד"א הגיעו עם ניידת, התורמים נרשמו מראש על מנת לא ליצור התקהלות, ובכל 

ברחבי  יישובים  ב-18  הדם  התרמות  קמפיין  בעקבות  דם,  מנות  מ-500  למעלה  נתרמו  המועצה 

המועצה.

לתת  רצון  מתוך  במד"א:  בדיקות  לדגימת    הכשרת מתנדבים 

קבלת  זמן  טווח  את  ולצמצם  המועצה  לתושבי  מהיר  שירות 

ההדבקה  שרשרת  את  לשבור  ובכך  המחלה  לגבי  התשובות 

מתנדבים  מד"א  באמצעות  המועצה  הכשירה  הפוטנציאלית, 

ייעלנו  כך,  המועצה.  בתוך  בדיקות  לדגום  המועצה,  תושבי 

וזרזנו את תהליך דגימת הבדיקות, התושבים לא נסעו למוקדי 

וחייכני,  יעיל  שירות  וקבלו  בבתיהם  נבדקו  אלא  הבדיקות, 

ותשובות זריזות. 

  חלוקת זרי פרחים בימי הזיכרון: ימי הזיכרון התקיימו השנה 

בתוך משבר הקורונה, מה שהרחיק בין בני משפחה וחברים ויצר 

יותר מזמן ה"שגרה" של המשבר.  עוד  גדולה  תחושת בדידות 

ונפגעי  ישראל  לחללי  הזיכרון  יום  ובערב  השואה  יום  בערב 

פעולות האיבה, צוות המחלקה לשירותים חברתיים, מתנדבים 

זר  והעניקו  בית  כל  לפתח  הגיעו  המועצה,  וצוות  מהיישובים 

לייצר  זאת במטרה  ולמשפחות השכולות. כל  לניצולי השואה 

תחושת שייכות וקרבה בימים המורכבים.

פרויקט התרמת דם ביישובים

חלוקת זרי פרחים לניצולי שואה
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עם  אדם  יש  בהם  למשפחות  הפגה    פעילות 

המיוחד  לחינוך  הלימודים  התחלת  עם  מוגבלות: 

במתכונת מצומצמת, ומתוך הרצון לסייע למשפחות 

להתמודד  המתקשה  מוגבלות  עם  אדם  יש  בהן 

בבית-  הממושכת  ההישארות  ועם  ההנחיות  עם 

המחלקה לשירותים חברתיים החלה בארגון וקיום 

המשפחות  מגיעות  לפעילות  בטבע.  הפגה  פעילות 

משפחתית.  במסגרת  שונות  הפעלות  מתקיימות  ושם  במועצה,  נוספים  ולמרחבים  חולדה  ליער 

הפעילות מאפשרת זמן הפוגה משמעותי לילדים והתאווררות חשובה למשפחות. 

3. מכלול חינוך

  שגרת חינוך: עם פרוץ משבר הקורונה, אחת ההנחיות הראשונות הייתה הפסקת הלימודים בכל 

מוסדות החינוך, ממעונות היום ועד התיכונים. מועצה אזורית גזר הכינה את צוותי ההוראה שלה 

מבעוד מועד ללמידה מרחוק, תוך קיום הכשרות לכל הצוותים וחיבור לפלטפורמת ''זום'' בכל בתי 

הספר. מרגע הודעת הממשלה על ביטול הלימודים, ביום 15.3.20, נכנסה המועצה ללמידה מרחוק 

בכל בתי הספר והגנים, עם צוותי הוראה מוכנים ומערכות פועלות.

  גם בימים בהם יצאה הנחייה מהממשלה להפסקת הלמידה מרחוק, הובילה ראשת המועצה את 

מחאת ראשי הרשויות להחזרתה, ואילו מחנכי הכיתות המשיכו לשמור על קשר רציף רגשי עם 

תלמידיהם, מתוך תחושת מחויבות והבנה כי זהו צו השעה גם שלהם. 

  במקביל ללמידה מרחוק שמתקיימת במועצה מרגע פרוץ המשבר, המשיכו צוותי ההוראה הכשרות 

ולמידת  אתגרים  עם  התמודדות  מרחוק,  ללמידה  מקצועיים  כלים  מרכישת  המורכבות  מקוונות, 

עמיתים. כל זאת מאפשר לצוותי ההוראה לפתח את היצירתיות ולהעניק לילדי וילדות המועצה 

את המענה הטוב והמותאם ביותר עבורם. יש לציין כי מנהלי ומנהלות בתי הספר מתאימים יחד 

האישיים  האתגרים  עם  היכרות  תוך  לתלמידיהם,  הלמידה  אופן  את  שלהם,  ההוראה  צוותי  עם 

והסובייקטיביים של כל ילד וילדה.

  ניקיון יסודי בגנים וסגירתם: עם פרוץ משבר הקורונה, סייעות הגנים המועסקות על ידי המועצה 

המשבר,  בעקבות  הגנים  סגירת  לקראת  יסודי  באופן  אותם  וניקו  סידרו  בגנים-  לעבוד  המשיכו 

מתוך הבנה כי הגנים יהיו סגורים זמן ארוך.

פעילות הפגה לילדים עם צרכים מיוחדים ביער חולדה
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  תרומת מחשבים לילדי המועצה: בעקבות משבר הקורונה, והמעבר המיידי ללמידה מרחוק ללא 

החברתית  בפעילות  להשתתף  יכולת  ללא  מנותקים  נותרו  במועצה  רבים  ילדים  מראש,  התראה 

והלימודית היחידה שמתקיימת בימים אלו, באופן מקוון דרך המחשב. מועצה אזורית גזר זיהתה 

לילדי  מחשבים   30 של  תרומות  גייסה  הספר,  בתי  מנהלי  ע"י  שנעשה  מיפוי  ולאחר  הצורך,  את 

המועצה. התרומות נעשו על ידי מפעל נשר ועמותת מחשבה טובה המחדשת מחשבים במעבדות 

המופעלות על ידי נוער בסיכון ובני שירות עם צרכים מיוחדים. 

חדשים  אתגרים  איתו  מביא  הקורונה  משבר  החינוכי:  הפסיכולוגי  השירות  של  חם  קו    פתיחת 

סדר  בניהול  קושי  חוות  רבות  משפחות  בפרט.  ובמועצה  בכלל,  בישראל  רבות  משפחות  בקרב 

היום, התמודדות עם חרדות, ריבים בין אחים, וניהול סדר יום שלא התנסו בו עד כה. לאור הצורך 

ונותן  הפסיכולוגי,  מהשירות  פסיכולוגית  ידי  על  המופעל  אנונימי  חם  קו  נפתח  מקצועי,  במענה 

מענה מקצועי להורים שמתקשרים בבקשה לעזרה וסיוע. הקו החם פועל בשיתוף עם המחלקה 

לשירותים חברתיים, ונותן מענה הוליסטי לפי הצורך.

  הרצאות ב'זום' ושידורי השירות הפסיכולוגי בטו-גזר: המשבר העצים אתגרים רבים בתוך הבתים, 

בקרב ההורים והילדים. השירות הפסיכולוגי קיים הרצאות מקוונות בנושאים שונים, שהיו פתוחות 

בנוסף,  הבית.  בתוך  המשבר  עם  בהתמודדות  וייעוץ  לסיוע  שזקוקים  להורים  המועצה,  לתושבי 

כחלק משידורי ערוץ טו-גזר של המועצה בפייסבוק, צוות הפסיכולוגיות של השירות הפסיכולוגי 

מעביר הרצאות קצרות המסייעות לילדים ומבוגרים בהתמודדות עם המשבר.

זמן  וילדי הגנים, ולאפשר להם  יצירה לילדי הגנים: כחלק מהרצון לעזור להורי    חלוקת ערכות 

עובדי  חינוך,  אגף  ידי  על  יצירה,  ערכות  וילדות  ילדים  ל-1,600  המועצה  חילקה  ויצירה,  הפוגה 

המועצה, צח"י ומתנדבים ביישובים.

  רישום מקוון לכיתה ז' לראשונה: רישום לכיתה ז' מתבצע באופן מסורתי בתיכונים על מנת לאפשר 

חוויה של היכרות בין הילד לתיכון ולצוות. עקב סגירתם של מוסדות הלימוד, לראשונה הרישום 

נעשה באופן מקוון באתר המועצה.

תרומת מחשבים לילדי המועצהלמידה מרחוקהכשרה מקוונת ללמידה מרחוק
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  סקרים להורים ולתלמידים: לאורך התקופה, הועברו סקרים להורי התלמידים בפילוחים שונים, 

הפסיכולוגי  והשירות  החינוך  שאגף  והפתרונות  המענה  את  ולדייק  הצרכים  את  להבין  במטרה 

נותנים. הסקרים הועברו להורי החינוך הרגיל, לבני ובנות נוער ולהורי החינוך המיוחד. 

אותנו  ילווה  הקורונה  שמשבר  הבנה  מתוך  והגנים:  הספר  בבתי  תשתית  ועבודות  קיץ    שיפוצי 

תקופה לא קצרה, החליטה המועצה להקדים את שיפוצי הקיץ המתוכננים בכל שנה לחודשי יולי-

אוגוסט, בבתי  הספר והגנים. מאז פרוץ המשבר נעשו עבודות תשתית רבות בתוך בתי הספר והגנים- 

החלפת הצללה מרכזית בתיכון הרצוג, שיפוץ אשכול הפיס, תיקון חצרות ומדרכות בתיכון הרצוג,  

קירוי רחבת תיכון הרצוג, צביעה, החלפת תאורה בבית ספר עתידים, שחקים ושדות איילון, החלפת 

שבילים  תיקון  ועתידים,  גוונים  הספר  בבתי  מזגנים  החלפת  עתידים,  הספר  בית  בחצר  ספסלים 

גנים, התקנת ספסלים במסוף היסעים קריית  ומדרכות בשדות איילון, התקנת מדיחי כלים ב-26 

חינוך סתריה, החלפה ושיפוץ מטבחים בשלושה גנים, תיקון גגות, רעפים וארגזי רוח ב-4 גנים ועוד. 

חלוקת ערכות יצירה לילדי הגנים

בניית בית הספר החדש בכרמי יוסףגן ההנצחה לנופלים בתיכון הרצוגהחלפת תאורה בבית הספר 'עתידים'
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4. מכלול בטחון וקהילה

יישוביים: משבר הקורונה    הקמת צוותי חוסן 

זריזה  להקמה  והיישובים  המועצה  את  הביא 

יישוביים  חוסן  צוותי  של  מספר  ימים  בתוך 

בכל יישובי המועצה. מבחינה זו, המשבר הביא 

הקהילות  עם  הקשר  לחיזוק  הזדמנות  איתו 

ביישובים, ושל הנהגת היישובים עם המועצה. 

במשבר הקורונה, המטרה העיקרית של הצח"י 

בכל יישוב, הייתה לעודד התנדבות של תושבים 

וותיקים  בתושבים  ולתמוך  תושבים  למען 

כתוצאה  לסיוע  שזקוקות  בסיכון  ואוכלוסיות 

מהמשבר, על ידי חלוקת סלי מזון לקשישים, 

ושמירה  לילדים  יצירה  ערכות  בחלוקת  סיוע 

ואוכלוסיות  המבודדים  עם  שוטף  קשר  על 

יומיומי  בקשר  היו  הצוותים  בקהילה.  בסיכון 

בפגישות  והשתתפו  המועצה,  קב"ט  מ"מ  עם 

'זום' עם ראשת המועצה אחת לעשרה ימים לעדכונים שוטפים והצפת אתגרים שעולים מהשטח. 

  במהלך חול המועד פסח, ראשת המועצה ומ"מ קב"ט המועצה נפגשו עם כל ראשי הצוותים וראשי 

היישובים ביישובים להתעדכן ולשמוע איך עוברת התקופה ועל האתגרים והצרכים שעולים בכל 

יישוב. 

  יצוין כי טרום המשבר לא כל צוותי החירום היו מאוישים ביישובים, ועם הקמתם, הצוותים תפקדו 

יכולה לתת מענה  כך, המועצה  ביישובים בצורה מעוררת השראה.  ושמרו על הקהילתיות  היטב 

המועצה.  ואת הקהילה הרחבה של  ביישובים  ולחזק את הקהילות  לתושביה,  יותר  ומותאם  טוב 

מהבחינה הזו, ניתן לומר כי המשבר האיר פער שהיה קיים במועצה מבחינת צוותי החירום, ואפשר 

לסגור את הפער, ואף לצאת מחוזקים.

  קשר רציף עם מג"ב והמשטרה: בזמן הקורונה, מ"מ קב"ט המועצה שמר על קשר רציף ועל תיאום 

בין פעולות המשטרה למועצה. הדבר ניכר בפיזור התקהלויות שדווחו למועצה, בדיווח על אירועים 

חריגים וסיוע בתיווך לתושבים בעת הצורך.

צוותי חוסן ישוביים בחלוקת סלי מזון

פגישות ראשי הוועדים וראשי הצח"י עם ראשת המועצה
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5. מכלול כספים

הוודאות  חוסר  בעקבות  מורכבת  למשימה  הפך  הקורונה  משבר  בתקופת  במועצה  הכספים  ניהול 

באופן העבודה ובקבלת ההנחיות מהממשלה. מורכבות זו באה לידי ביטוי באי גבייה בהכנסות מחד, 

ואי ביצוע פעילות מאידך. 

לאורך התקופה, מכלול כספים תכנן מחדש את תקציב המועצה וביצע מספר פעולות אל מול משרדי 

הממשלה, מול התושבים והעסקים במועצה, ומול ספקיה:

  עדכון תכנית העבודה ותקציב המועצה: זהו משבר מתמשך, שמביא איתו שגרה בצל הקורונה, 

ומאתגר את מימוש תכניות העבודה והתקציבים, כפי שתוכננו לשנת 2020. אגף כספים מתארגן על 

עדכון תקציב המועצה לקראת החצי השני של שנת 2020. 

  קידום תשלום לספקים: עם סגירת המשק באמצע חודש מארס, נערכה המועצה לסייע לספקים על 

ידי קידום התשלומים באופן מיידי, במטרה לאפשר להם מרווח נשימה בתקופה כלכלית מורכבת 

זו. לכן, בין התאריכים 15.3-8.4, שילמה המועצה 18,000,000 ₪ ליותר מ-500 ספקים שונים. 

  ארנונה לעסקים: עוד בתחילת משבר הקורונה, זיהתה 

העסקים  של  וגוברת  ההולכת  המצוקה  את  המועצה 

הודיעה   ,16.3.20 ביום  כבר  לכן,  בתוכה.  המקומיים 

ליום  לעסקים  הארנונה  תשלומי  דחיית  על  המועצה 

 .1.5.20

בתשלומי  להנחה  הפנים  משרד  אישור  קבלת    עם 

תשלומי  את  ביטלה  המועצה  לעסקים,  הארנונה 

חודשים מארס, אפריל ומאי לעסקים הזכאים.

  יצוין, כי על מנת לצמצם בירוקרטיה, קידמה המועצה 

ללא  הזכאים,  לעסקים  אוטומטי  באופן  ההנחה  מתן 

המועצה  נוספת.  ובירוקרטיה  בקשה  בהגשת  צורך 

כיצד  לבחור  להנחה,  הזכאים  העסק  לבתי  אפשרה 

לקבל אותה ומתי, על מנת לאפשר עוד אוויר לנשימה 

ולהקל כמה שניתן על העסקים המקומיים בתקופה 

מאתגרת זו. 
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פעלה  לעסקים,  מארנונה  הכנסה  מאובדן  כתוצאה  יפגע  לא  לתושב  השירות  כי  להבטיח    בכדי 

המועצה אל מול משרד הפנים, והצליחה לקבל שיפוי של 92% מאובדן ההכנסות.

  עבודה מול משרדי הממשלה: יחד עם המרכז לשלטון מקומי, ארגון המועצות האזוריות ואיגוד 

מול משרדי הממשלה למימוש התחייבויותיהם בתקופת הקורונה.  הגזברים, עבד מכלול כספים 

פעולות אלו השיגו למועצה שיפויים מהמדינה בתחומים שונים, שיאפשרו לה להמשיך לתת מענה 

איכותי ולאפשר להקל על עסקים היכן שאפשר.

6. מכלול מטה- פעולות נוספות

  הסעות חיילים לתחנות רכבת ובסיסי הדרום: עם פרוץ משבר הקורונה, נקראו החיילים להיכנס 

לסגר בבסיסיהם הצבאיים. היות ומערכת החינוך סגרה את מוסדותיה, ומתוך מטרה לעשות שימוש 

יעיל במשאב המועצה לטובת הציבור,  המועצה יזמה פרויקט מיוחד של הסעת החיילים והחיילות 

לתחנות הרכבת ובסיסי הדרום באוטובוסים הצהובים, על מנת לסייע להם לשמור על כללי הריחוק 

החברתי ולהרגיש עוד קצת בבית לפני שיוצאים לתקופה ארוכה מחוץ לבית ורחוק מהמשפחה.

את  למכור  מאתנו  מנעו  הקורונה  ימי  דיגיטלית:  חמץ    מכירת 

החמץ לקראת חג הפסח בדרכים המקובלות, דרך הרב המקומי 

על ידי חתימה על טפסים. על כן, המועצה עודדה את התושבים 

מהבית  ביציאה  צורך  ללא  דיגיטלי,  באופן  החמץ  את  למכור 

ובמפגשים אישיים. 

מצבים  איתו  הביא  הקורונה  משבר  הנוער:  מחלקת    פעילות 

חדשים להתמודדות גם לבני ובנות הנוער. על מנת לתת מענה 

לנוער, תנועות הנוער המשיכו לעבוד לאורך התקופה במפגשים 

בנוסף,  השונות.  במדיות  הקבוצות  דרך  ופעילויות  מקוונים 

המועצה יזמה מפגש מקוון לכל בני  ובנות הנוער במועצה, עם 

נוער,  ובנות  בני  כ-100  הגיעו  למפגש  קוריאט.  שלומי  האמן 

אשר נפגשו, גם אם מרחוק, צחקו ובעיקר ראו אחד את השנייה 

בתקופה שבה עליהם להסגר בבתים ולהפסיק את כל הפעילות 

החברתית אליה רגילים.

חיילי המועצה באוטובוסים הצהובים
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  חגים ומועדים: משבר הקורונה הגיע בתקופה רבת חגים ומועדים במדינת ישראל. להבדיל מכל 

שנה,  השנה לא יכולנו לחגוג יחד עם משפחה, חברים וקהילה את החגים, ולציין את ימי הזיכרון 

שבאו אחריהם. המועצה הציעה עבור התושבים פלטפורמה מקוונת בעמוד הפייסבוק שלה, וכך 

חיברה בין קהילת גזר והכניסה אווירה של חג ומועד. 

• בערב חג הפסח, שודר מופע של חני נחמיאס עם שירים לכל המשפחה.   

• בערב חג המימונה שודרה מימונה ללא משתתפים מבית משפחת כהן בפתחיה.  

•  לקראת ימי הזכרון ויום העצמאות, חילקה המועצה ערכה לכל בית אב, הכוללת שני נרות נשמה,   

דגל ישראל ואת תכנית השידורים לימים אלה.

•  ביום השואה שודר טקס יום השואה בהובלת קיבוץ נצר סרני ולמחרת עדויות של תושבי המועצה   

ניצולי השואה. 

•  ביום הזיכרון לחללי ישראל ופעולות האיבה שודר טקס שכל משתתפיו הם עובדי ותושבי המועצה,   

ולמחרת סרטים על נופלים מכל יישובי המועצה. 

•  ביום העצמאות שודרה הופעה של הטיש הגדול שצולמה במיוחד לתושבי המועצה לקראת החג,   

וכן חגיגות לכל המשפחה ששודרו בבוקר החג בערוץ טו-גזר של המועצה. 

ערכה לימי הזכרון ויום העצמאות
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אשר  קהילתיים,  פרויקטים  המועצה  יזמה  החגים  לקראת  המורל:  להעלאת  קהילתיים    מיזמים 

וחיזוק הקהילה, בעת משבר הקורונה שהביא עמו ריחוק  מטרתם העיקרית היא העלאת המורל 

חברתי פיזי. 

1.  הפרויקט "אביב של תקווה", הזמין את תושבי המועצה להכין עם הילדים שלט אופטימי המעורר   

תקווה, ולתלות על שערי הבית. 

2.  הפרויקט השני שהחל רגע לפני החג, הזמין את התושבים להניף את הדגל מוקדם יותר השנה,   

לקראת חג הפסח, ובכך להעניק לתושבים תחושת קהילתיות ושייכות. 

3.  מיזם נוסף היה בערב יום העצמאות, בו הוזמנו תושבי המועצה לפתוח "קמפינג בחצר" ולהרגיש   

את חג העצמאות גם בבית. 

קמפינג בחצר- יום העצמאות בגזר קמפיין 'אביב של תקווה'
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7.מכלול הנדסה והוועדה המקומית לתכנון ובנייה

  ישיבות ועדת תכנון ובנייה: מכיוון שעל פי התקנות לא ניתן לקיים ישיבות מרובות משתתפים, 

הוועדה המקומית לתכנון ובנייה של המועצה המשיכה לקיים ישיבות כמתוכנן, באופן מקוון, על 

מנת להמשיך את רצף העבודה ולתת שירות לתושבים.

  טיפול בבקשות למרות הקפאת הרישוי הזמין: עם פרוץ משבר הקורונה, הוקפאו מערכות הרישוי 

הזמין והמבא"ת והופסקה ספירת הימים לטיפול בבקשות. עם זאת, המשיכה הוועדה לקדם תיקים 

ובקשות שהוגשו, על אף שעבדה במתכונת מצומצמת.

  מתן פתרונות לקבלת קהל מרחוק: בשל כללי הריחוק החברתי, לא ניתן לקיים קבלת קהל בוועדה. 

לכן, הוועדה עברה להגשת מסמכים סרוקים, וכן נתנה מענה לתושבים בטלפון ובמייל.

  קידום בנייה, שיפוצים ועבודות תשתית: משבר הקורונה הביא עמו עצירה בכל העשייה היומיומית 

של המועצה, החל במקומות העבודה, דרך תנועה בכבישים ועד ללימודים במוסדות החינוך השונים. 

אגף הנדסה זיהה את ההזדמנות שבמצב, וקידם פרויקטים רבים ביישובים, במרחבים הציבוריים 

ובמוסדות החינוך. 

גן השעשועים החדש בנוף איילון  מגרש הכדורסל החדש בגני הדר
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8. מכלול עסקים 

ויצרנות  חדשנות  התחדשות,  על  השומרת  לעסקים,  המסייעת  קהילה  היא  וחזקה,  מצמיחה  קהילה 

בתוכה. אחת ממטרות התכנית האסטרטגית של המועצה היא לקדם עסקים מקומיים בתוך המועצה. 

ולקבל  מזון  גם לסייע לתושבים לרכוש  מיידי לסייע לעסקים מחד, כמו  צורך  יצר  משבר הקורונה 

ייעודי,  באתר  עסקים  כ-400  המועצה  איגדה  למשבר  הראשון  בחודש  הבית.  עד  חיוניים  שירותים 

ותמיכה  וכך הגדילה את המודעות לצריכה מקומית  ויצרה מצע לשיתוף פעולה,  וכ-100 חקלאים, 

בעסקים המקומיים במועצה.

  עידוד צריכה מקומית: עם פתיחת קבוצות העסקים והחקלאים, מונו מתנדבים בכל יישוב במועצה 

לקידום צריכה מקומית בשיווק ישיר לתושבים. 

  אתר העסקים של גזר: מתוך רצון לקדם עסקים קטנים במועצה בתקופת המשבר העלתה המועצה 

אתר ייעודי לעסקים המקומיים של המועצה, ובו כ-400 עסקים בתחומים מגוונים. האתר יישאר 

הנגיש  באופן  שירותם  את  לשווק  המקומיים  לעסקים  ויאפשר  הקורונה,  משבר  לאחר  גם  פתוח 

טרייה  מקומית,  מתוצרת  ליהנות  יוכלו  מצידם  המועצה  תושבי  המועצה.  תושבי  לכל  והמותאם 

ויצירת קהילה מצמיחה ומפרה. 

  קבוצת וואטסאפ לעסקים: הוקמה קבוצת וואטסאפ לעסקים, אותה מתפעל האגף לפיתוח כלכלי. 

במסגרת הקבוצה, קבלו העסקים מידע על הנחיות הממשלה שיצאו תוך כדי תנועה לאורך המשבר, 

ונערכו הרצאות לעסקים בשיתוף עם מעוף לעסקים )הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים של משרד 

הכלכלה והתעשייה(.

  קמפיין 'חקלאות ישראלית- חוסן לאומי': כחלק מהחשיבות 

'חקלאות  לצריכה מקומית, הצטרפה המועצה לקמפיין  הרבה 

האזוריות,  המועצות  מרכז  של  לאומי'  חוסן  ישראלית- 

המדגיש את חשיבות החקלאות הישראלית. כחלק מהקמפיין, 

ערה  לקבוצה  המועצה,  בכל  חקלאים  כ-100  איגדה  המועצה 

ומסייעים  מידע  מקבלים  במסגרתה  וואטסאפ,  בפלטפורמת 

אחד לשני בשאלות שעולות. 

ישראל:  מקרקעי  מרשות  הקלות  בקבלת  לחקלאים    סיוע 

כחלק מהסיוע לחקלאים במועצה, פנתה ראשת המועצה, יחד 

עם מרכז המועצות האזוריות ותנועת המושבים לרשות מקרקעי 
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ישראל, על מנת לקבל הקלות לחקלאים נוכח מגפת הקורונה. בין ההחלטות שהתקבלו: הארכת 

 ;2020 יוני  לחודש  עד  מחייבים  גבייה  הליכי  הקפאת  חודשים;  בשלושה  השימוש  הסדרת  מועד 

אישור להצבת יבילים במגזר החקלאי; הארכת הליכי השגה ב-90 יום ותוקף שומות בחצי שנה; אי 

ספירת החודשים מרץ-יוני בהסכמי ההרשאה לתכנון.

יקבים  שמונה  חברו  המועצה,  של  כלכלית  לצמיחה  האגף  בשיתוף  לראשונה,  גזר:  יקבי    מועדון 

במועצה אזורית גזר כדי למכור את מרכולתם באופן משותף ויצירתי – יצירת חוויה של טעימות יין, 

גם בעת המשבר. לאור המצב, הוקם במיוחד אתר בו ניתן להכיר את היקבים, להזמין יין וגם לתאם 

סיור וטעימות ביקבים ליום שאחרי הקורונה. 

המועצה לקחה חלק ביצירת מסמך המלצות לקידום    התו הירוק לחידוש פעולות תיירות פנים: 

יחד עם מרכז המועצות האזוריות. עיקרי המסמך מקדמים את  התו הירוק לפיתוח תיירות פנים 

המרחב הכפרי כמוקד תיירות הפנים לאחר משבר הקורונה, במטרה לייצר תיירות פנים איכותית 

העומדת בכללים החדשים שיצר המשבר.

  תיירות וירטואלית בשיתוף אשכולות ומרכז בשבילוד: בשל הצורך לתת מענה לילדים שנשארו 

בבית בזמן המשבר, שיתפה המועצה פעולה עם פרויקט של אשכולות ומרכז 'בשבילוד' המשלב 

משחק ותיירות וירטואלית ברחבי המועצה והסביבה. 

9. מכלול הסברה:

עם פרוץ משבר הקורונה, ראשת המועצה החליטה כי המטרה העיקרית היא לשמור על קשר רציף 

על  לעדכן  ובהיר,  ברור  באופן  הממשלה  הנחיות  את  לתווך  במטרה  המועצה,  ותושבות  תושבי  עם 

פעילות המועצה, לחזק את התושבים, ולאפשר מקום למענה ישיר ואישי לשאלות התושבים. לצורך 

כך, המועצה פועלת במספר אפיקים:

  עדכון דו יומי של ראשת המועצה: בכל יומיים באותה שעה, ראשת המועצה משדרת בשידור חי 

במטרה לעשות סדר בהנחיות הממשלה החדשות, להרגיע היכן שצריך וניתן, ולספר על פעילות 

המועצה בימים אלו. בסוף כל עדכון, עונה ראשת המועצה לשאלות ופניות התושבים. כך, מתאפשר 

דיאלוג ישיר עם ראשת המועצה המקרב את הקהילה ותושביה לפעילות המועצה. העדכון עולה 

הוואטסאפ  בקבוצות  המועצה  תושבי  לכלל  מופצים  ושניהם  מצגת,  עם  יחד  המועצה,  לאתר  גם 

היישוביות ודרך חברי המליאה והצח"י.
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והמידע  הטלפונים  העדכונים,  כל  ובו  חירום,  במצב  לאתר  עבר  המועצה  אתר  המועצה:    אתר 

שהתושבים צריכים לקבל בתקופה זו. האתר מתעדכן ברמה היומית, וניתן לקבל דרכו מידע עדכני 

בתחומים מגוונים,  משירותי חירום כגון עדכונים של משרדי ממשלה ושל השירות הפסיכולוגי, 

ועדכוני שגרה כגון רישום לכיתות ז', ועוד.

  מוקד גזר 5367*: מוקד המועצה פועל 24/7 ונותן מענה למגוון רחב של פניות. כל פנייה שנפתחת, 

מטופלת ומתויקת במערכת ניהול המוקד, עד לסגירתה על ידי עובד המועצה הרלוונטי. בכל יום 

נעשה פילוח של פניות המוקד בהערכת המצב, על מנת לבחון היכן יש קשיים ומה הצרכים בשטח. 

  קבוצות וואטסאפ ייעודיות יישוביות: קבוצות הוואטסאפ היישוביות נפתחו עוד לפני פרוץ משבר 

הקורונה, ועתה משמשות להעברת עדכונים ברמה היומיומית לכל תושבי המועצה, וברמה יישובית 

כאשר יש הודעות הרלוונטיות רק ליישוב ספציפי. 

משמש  הפייסבוק  עמוד  המועצה:  של  הפייסבוק    עמוד 

להעברת מידע, עדכונים ושידור תכניות ערוץ טו-גזר. לעמוד 

יש 10,670 עוקבים. 

המועצה  תושבי  כל  בה  מהמציאות  כחלק  טו-גזר:    ערוץ 

יום ופעילות לילדים, לצעירים  נמצאים בבתים, ללא שגרת 

ולמבוגרים, החליטה המועצה להקים ערוץ קהילתי שמשדר 

נפתח  טו-גזר  ערוץ  הגילאים.  ולכל  תחומים  במגוון  תכנים 

מאז   .19.3.20 בתאריך  המועצה  של  הפייסבוק  בעמוד 

130 שידורים במגוון תחומים, אותם  פתיחתו, שידר הערוץ 

מעבירים עובדי המועצה, תושבים פעילים בוועדות המועצה 

ואנשי המקצוע שעובדים עם המועצה בזמן שגרה.
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חזרה הדרגתית לשגרה בצל הקורונה

פי  מיד לאחר חג הפסח, הממשלה החלה לאשר מתווים שונים לחזרה לשגרה. המועצה פעלה על 

המתווים, התאימה אותם ותיווכה את ההנחיות לתושבים מיום ליום.

חודש מאי היה החודש בו מערכת החינוך חזרה לפעולה בהדרגה, מה שהצריך יצירתיות וחשיבה מחוץ 

לקופסא על אופן החזרה לשגרה ועל הדרך בה ניתן לאפשר לילדים לחזור באופן רציף ללימודים, עם 

כמה שיותר וודאות, יציבות ובטחון. 

לאורך כל משבר הקורונה ובתקופת החזרה ההדרגתית לשגרה, בלטו שיתופי הפעולה הבין-אגפיים 

בתוך המועצה, אשר באו לידי ביטוי בשילוב הכוחות ומציאת פתרונות מהירים מהיום למחר. העבודה 

מענה   - רבים  בתחומים  וטובים  איכותיים  תוצרים  הניבה  והיישובים,  המועצה  אגפי  בין  המשותפת 

לקהילה, תיווך המסרים והקמת מיזמים קהילתיים בשיתוף הנהגות היישובים, דבר שחיזק את הקהילה 

והקשר בין המועצה ליישובים ולהנהגותיהם.

במשבר  שנוצרו  ההזדמנויות  את  גם  זיהו  המכלולים,  וראשי  המועצה  הנהלת  לשגרה,  החזרה  עם 

הקורונה בכל התחומים, בזכותן הצליחו לתת את המענה הטוב והמקצועי ביותר לאורך המשבר. מתוך 

למידת הזדמנויות אלה, יבנו תכנית העבודה העתידיות של המועצה, שישלבו חשיבה גמישה, יצירתית 

ולא רק בדרך המסורתית אליה  ומוכנה לתת שירות במגוון אופנים,  ומשתנה, המותאמת לתושבים 

היינו רגילים עד בואו של המשבר.

חלק ב':
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1. מכלול מטה ותכנון

עם מתן ההקלות לציבור בחודש מאי, המועצה חזרה לפעילות מלאה בהתאם להוראות התו הסגול, 

וזאת על מנת לאפשר חזרה לעבודה של כל עובדי המועצה, כמו גם שירות איכותי לתושבים. השגרה 

החדשה הצריכה התאמות רבות, הן ברמת השירות לתושב והן ברמת עבודת המועצה בפועל. 

  החזרת עובדי המועצה לעבודה: בשבוע הראשון של מאי, החלו לחזור כלל עובדי המועצה לעבודה. 

החזרה נעשתה באופן הדרגתי ולפי הצרכים של כל מחלקה, תוך התחשבות בעובדים שאינם יכולים 

לחזור לעבוד עקב מצבם הבריאותי והיותם בקבוצות סיכון. 

  מעבר לעבודה בכפוף לתו הסגול: על מנת לחזור לפעילות מלאה תחת שגרת הקורונה, היה על 

המועצה לפעול בכפוף לתו הסגול. במסגרת התו הסגול ישנה העדפה למתן שירות מרחוק, באמצעות 

טלפון או דואר אלקטרוני, קבלת קהל פרונטלית נעשית בתיאום מראש בלבד, עם שמירה על היחס 

15 מ"ר. הכניסה למועצה הינה למוזמנים  כל  נותן שירות, תושב אחד על  2 תושבים על כל  של 

בריאות  על הצהרת  חבישת מסיכה, חתימה  בתנאי של  ונעשית  קהל,  לקבלת  או  לדיונים  בלבד, 

ומדידת חום בכניסה. 

עובדי המועצה שמרו על הכללים בתחילת החודש: בחדר עד 20 

מ"ר - ישהו 2 עובדים; בחדר מעל 20 מ"ר - ישהו עד 5 עובדים; 

אושר   21.5.20 ביום  אנשים.   8 עד  ישתתפו  מקצועית  בפגישה 

להרחיב פגישות בחדר סגור עד 50 איש לפי הכללים.

 שגרות עבודה בשגרת הקורונה:

הועתקו  היומיות  המצב  הערכות  שבועיות:  הנהלה  ⋅  ישיבות 

יום ראשון, בהשתתפות ראשי  לישיבות הנהלה מורחבות, כל 

ולמידה  מחד  לשגרה  חזרה  היא  הישיבות  מטרת  המכלולים. 

משותפת על השינויים וההתאמה לשגרה חדשה תחת הקורונה 

מאידך.

באמצעות   17.5.20 ביום  התקיימה   :13 מספר  מליאה  ⋅  ישיבת 

בסיסיים לאישור.  נושאים תקציביים  הועלו מספר  ובה  הזום, 

במסגרת הישיבה אושרו תב"רים לפרויקט של גינה קהילתית שתוקם במסגרת זכייה של המועצה 

בשני קולות קוראים - קול קורא של משרד החקלאות וקול קורא בנושא חינוך סביבתי של המשרד 

להגנת הסביבה.

כללי התו הסגול
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העורף  פיקוד  עם  עבודה    המשך 

מצב  על  יומיים  עדכונים  וקבלת 

החולים והמבודדים במועצה: החל 

במועצה  חולים  אין   ,26.4.20 מיום 

ממשיכה  המועצה  גזר.  אזורית 

הבריאות  ממשרד  עדכונים  לקבל 

יקל"ר  עם  לשבוע  אחת  ולהיפגש 

על  העורף,  פיקוד  מטעם  המועצה 

מנת לשמור על שגרת עבודה לצד ההיתכנות לכניסה למצב חירום במקרה של התפרצות גל שני 

של הקורונה .

2. חינוך

החל מיום 21.4.20, הממשלה החלה להוציא מתווים לחזרה לשגרה של מערכת החינוך בצל הקורונה  

בהדרגה. צוות אגף חינוך עבד לילות כימים במטרה אחת - לאפשר חזרה טובה ורציפה של מערכת 

החינוך בהתאם להנחיות הממשלה, ובכך לסייע בהנעת המשק והוצאת הורים לעבודה. עם כל הנחייה 

משלימים  מענים  אפשרה  וכך  להורים,  עוד  לסייע  יכולה  המועצה  כיצד  מחשבה  נעשתה  שיצאה, 

בקהילה שיצרו רצף חינוכי עבור הילדים.

21.04

10.0513.05

03.05

18.05

05.05

19.05

חזרת החינוך המיוחד ללימודים - 46% הגעה. 
מועצה אזורית גזר הייתה הרשות הראשונה 

שהתחילה את מערך ההיסעים לחינוך המיוחד 
ביום שניתן האישור לכך

חזרת כיתות  
א'-ג' ללימודים - 

50% הגעה

פתיחת 
המשפחתונים  

100% הגעה

 גני הילדים 
וכיתות א'-ג' 

נפתחו במלואם  
90% הגעה 

לגנים
 77% הגעה 

לבתי הספר

 ⋅  חזרת כיתות
ד'-י' ללימודים - 

83% הגעה 
 ⋅  פתיחת

הצהרונים בגנים

חזרת כיתות 
יא'-יב' ללימודים - 

56% הגעה

⋅ פתיחת גני הילדים במועצה - 
83% הגעה 

⋅  פתיחת 22 מוקדים חינוכיים בשיפוי 
המועצה ב-10 יישובים )סך הכל 
נפתחו 28 מוקדים ב-13 יישובים(

 ⋅ פתיחת מועדוניות הרווחה - 
70% הגעה

גרף מבודדים בגזר
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להלן השלבים בפתיחת מערכת החינוך כפי שהיה במועצה, 

על ציר הזמן:

ביותר,  הטובה  בצורה  החינוך  מערכת  את  לפתוח  מנת  על 

פעל צוות האגף בחשיבה ויוזמה של פרויקטים ומתן פתרונות 

לאתגרים שעלו בעקבות ההגבלות וההנחיות החדשות:

גני  לפתיחת  הראשון  בשבוע  חינוכיים:  מוקדים    הקמת 

חצי  עם  רק  יפתחו  הגנים  כי  החינוך  משרד  הורה  הילדים, 

מקבוצות הילדים, משכך רק לשלושה ימים בשבוע. הדבר 

הותיר מחצית מילדי הגנים ללא מענה חינוכי ומנע מהוריהם 

לחזור לעבוד. על מנת לתת מענה לילדים והוריהם, המועצה 

עבדה עם ראשי היישובים להשמשת מבנים ציבוריים לטובת 

מוקדים חינוכיים, ושיפתה אותם כספית על כל מוקד חינוכי 

גזר,  יישובים-  ב-13  מוקדים   28 נפתחו  הכל  סך  שפתחו. 

פדיה,  סתריה,  סרני,  נצר  יוסף,  כרמי  חולדה,  ביל"ו,  כפר 

פתחיה, נוף איילון, משמר דוד, משמר איילון, מצליח ושעלבים. כך, נוצר שיתוף פעולה חסר תקדים 

בין המועצה ליישובים, בו ניתן מענה קהילתי שאיפשר רצף חינוכי וחברתי לילדים וסייע להורים 

לצאת לעבוד ולהניע חזרה את המשק.

  ניהול מערך ההיסעים לבתי הספר: עם החזרה ללימודים, משרד הבריאות הוציא מתווה להסעות 

 7 ניקיון האוטובוס בין הנסיעות, חבישת מסיכות מגיל  הכולל: מחצית מספר הילדים באוטובוס, 

בזמן הנסיעה, ומלווה מטעם המועצה לכל אוטובוס שידאג לשמירה על הכללים וההיגיינה. על מנת 

לעמוד בכללים, המועצה יצרה מערך היסעים חדש, שהצריך התאמת שעות התחלת הלימודים בכל 

בית ספר ותחנות איסוף מותאמות בכל יישוב. החל מיום 17.5.20, עם החזרה המלאה ללימודים 

של כיתות א'-ג', כללי הנסיעה שונו: האוטובוסים יצאו מלאים למעט הספסל מאחורי הנהג, ישיבה 

בזוגות קבועים, ציוד האוטובוסים בבקבוק אלכוג'ל וחבישת מסיכה מגיל 7.

יומיים לאחר התחלת הלימודים, חלה חופשת ל"ג בעומר    הפעלת הגנים כקייטנה בל"ג בעומר: 

במשרד החינוך. על מנת להמשיך את הרצף החינוכי שהילדים התחילו, ולא ליצור עוד הפסקה 

ולשבור את השגרה שרק החלה, החליטה המועצה לפתוח את גני הילדים כקייטנה ביום החופשה, 

באמצעות סייעות גני הילדים ובתי הספר.

פתיחת הגנים

פתיחת התיכונים
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הפסיכולוגי  השירות  קיים  ללימודים  החזרה  עם  הפסיכולוגי:  השירות  צוות  עם  פתוחה    שיחה 

זה?" השירות  עוברים את  בגיל התבגרות- איך  "קורונה  בנושא  הורי המועצה  שיחה פתוחה עם 

קרא להורים להציף את הסוגיות איתן מתמודדים בשיח עם הילדים שלהם על החזרה ללימודים 

לאחר חודשיים של למידה מקוונת מהבית, וחוסר בשגרה ויציבות. על השאלות ענו הפסיכולוגים 

של השירות הפסיכולוגי, ליאת אראל שריסט ואלדד ויסבלך, והשידור עלה בעמוד הפייסבוק של 

המועצה, וזכה ל-1,500 צפיות. 

18.5.20. המועצה פתחה את הרישום    פתיחת הצהרונים מחדש: צהרוני גני הילדים נפתחו ביום 

לצהרון לכלל ההורים מחדש לחודשיים של פעילות רציפה - מאמצע חודש מאי ועד אמצע חודש 

יולי, בו תסתיים שנת הלימודים. כך, ההורים שלמו על חודשיים מלאים של עבודה, והורים שמצבם 

השתנה בעת המשבר, יכלו לבטל את הרישום ללא עלות. 

  צהרון בית ספר שדות איילון: ביום 24.5.20 נפתח צהרון בית הספר שדות איילון, עם 15 ילדים, 

בחלוקה ל-2 קפסולות של ילדים בהתאם להנחיות משרד הבריאות. 

  המשבר כהזדמנות לשינוי: משבר הקורונה הביא איתו הרבה אתגרים- ילדים רבים נשארו בבתיהם, 

ללא שגרה וסדר יום, דבר שערער את היציבות והביטחון בקרב רבים מהתלמידים, המורים וההורים. 

יחד עם זאת, המשבר אילץ את המערכת כולה למצוא דרכים יצירתיות ללימוד מרחוק, לשמירה 

וגם ללא המפגש הפרונטלי עם המורה.  על קשר עם התלמידים גם כשהם לא נפגשים כקבוצה 

את  לשמר  פועל  חינוך  אגף  החינוך,  מערכות  ופתיחת  הלימודים  לשגרת  ההדרגתית  החזרה  עם 

יתרונות התקופה על ידי  שינוי ושילוב בין הלמידה המסורתית בכיתות והלמידה המקוונת מרחוק. 

ויצירתית המתאימה את  זרז שדרבן את המערכת לחשיבה מחודשת  בתחום הזה, המשבר היווה 

אופן הלמידה של כל תלמיד ותלמידה, ומייצרת מערכת חינוך מעצימה וטובה יותר.

ניקיון האוטובוס בין הנסיעותהפסקה בבית ספר גווניםבית ספר שדות איילון
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3. שירותים חברתיים

  פתיחת מועדוניות הרווחה במועצה: ביום 10.5.20 נפתחו 6 מועדוניות הרווחה. המחלקה לשירותים 

המורכבות  בהתמודדויות  היום  עד  אותן  ומלווה  המועדוניות,  לרכזות  הדרכה  קיימה  חברתיים 

שעוברות עם הילדים בתקופה מאתגרת זו. בנוסף, ציידה המחלקה את הצוותים בכל אמצעי המיגון 

על מנת להקל עליהן לשמור על הכללים ולקדם רמת היגיינה גבוהה בזמן הפעילות עם הילדים.

  פתיחת המשפחתונים במועצה: ביום 13.5.20 חזרו לפעילות  8 המשפחתונים אשר פועלים בפיקוח 

המועצה. 

היא  גזר,  של  הוותיקים  כיתת  גזר:  של  הוותיקים    כיתת 

הקורונה  משבר  מתחילת  שמקיימת  בארץ  הבודדות  מבין 

מורי התיכון במגוון  שיעורים שבועיים המועברים על-ידי 

גופני,  חינוך  תקשורת,  תנ"ך,   - כגון  מקצועות  של  רחב 

בנוסף  וספרות.  ערבית  מדעים,  אריכאולוגיה,  אומנות, 

שהרצו  אורחים  מרצים  כ-20  הוותיקים  בכיתת  התארחו 

עד כה בתחומי התקשורת, סייבר, אסלאם, חינוך, תרבות, 

ועוד.  היסטוריה  קהל,  ודעת  הזיכרון, תקשורת  יום  שואה, 

ומצליחה  הזום  באמצעות  פעילותה  את  ממשיכה  הכיתה 

להפגיש את האזרחים הוותיקים של המועצה למרות הקושי 

והסגר.

חברתיים  לשירותים  המחלקה  טיפולית:  תחנה    פתיחת 

בקרב  וגוברים  ההולכים  הצרכים  עם  יום-יום  מתמודדת 

עם  בהתמודדות  ונוער  לילדים  סיוע   - האוכלוסייה 

ועוד.  להורים  למשפחות,   סיוע  לשגרה,  והחזרה  המשבר 

לשלוח  מבלי  המועצה,  בתוך  המיטבי  המענה  מתן  לצורך 

תחנה  המועצה  פתחה  בחוץ,  מענים  לקבל  תושביה  את 

טיפולית בה יועברו טיפולים במגוון תחומים: פיזיותרפיה, 

תרפיה באמנות, תרפיה עם בלי חיים ועוד. פתיחת התחנה 

הטיפולית הוקדמה בעקבות המשבר והעלייה בצורך במתן 

מתוך  הורחבה  התחנה  לקהילה.  דחוף  באופן  המענים 

הראייה כי משבר הקורונה יביא עמו הדים רבים של צרכים 

פתיחת מועדוניות רווחה

כיתת הותיקים בזום

הזמנה למפגש תזונה למבוגרים
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אשר עליהם המחלקה לשירותים חברתיים תצטרך לתת את הדעת והמענה המתאים והמקצועי 

ביותר. התחנה ממוקמת בבית חשמונאי במבנה שעבר שיפוץ והתאמה, ויכול להכיל שני טיפולים 

בו זמנית.

  אירועים למבוגרים בזום: עם החזרה של מערכת החינוך, המחלקה לשירותים חברתיים הכניסה 

לשגרה  לחזור  יכולה  ולא  בבתים  ברובה  נמצאת  שעדיין  המבוגרת  לאוכלוסייה  נוספים  תכנים 

ולמוסדות השונים- מרכזי היום, מפגשים חברתיים וכדומה. המחלקה לשירותים חברתיים קיימה 

מפגש זום בנושא תזונה בהנחיית התזונאית הדס חלימי, ומפגש בנושא "התעמלות מונעת כאבי גב" 

עם הפיזיותרפיסטית יעל צבן מאור, שתיהן תושבות המועצה. 

  פרויקט התרמות דם ברחבי המועצה: פרויקט התרמות הדם נמשך בחודשים אפריל ומאי, מתוך 

הבנת הצורך במנות דם במגן דוד אדום. סך-הכל נתרמו 734 מנות דם מ-18 יישובים: קבוץ גזר, 

ישרש, כפר ביל"ו, בית חשמונאי, משמר איילון, סתריה, כפר שמואל, שעלבים, בית עוזיאל, קבוץ 

נען, קבוץ נצר סרני, כרמי יוסף, יציץ, רמות מאיר, כפר בן נון, משמר דוד, נוף איילון, עזריה וחולדה.  

4. קהילה

  אירועים לקהילה בזום: על אף ששגרת הקורונה החלה, עולם התרבות עדיין לא חזר לעבוד וקיים 

איסור על אירועי תרבות ומופעים. לאור זאת, המשיכה המועצה לקיים אירועי תרבות לכל הקהילה 

באמצעות זום וכך להמשיך להעניק תרבות לתושבים, מתוך אמונה כי אירועים אלה מזינים ומחברים 

את קהילת המועצה. לאורך חודש מאי התקיימו 3 הרצאות וסדנאות בזום למבוגרים, 6 הרצאות 

אירועים  ו-2  לנוער  אירועים   3 וחג שבועות,  ירושלים  ליום  שונים  מיזמים קהילתיים   3 קתדרה, 

לילדים.  

כדורסל   – התחרותיים  הספורט  ענפי  היו  לשגרה  לחזור  הראשונים  התחרותיים:  הספורט    ענפי 

)קבוצות ליגה הרשומות באיגוד הכדורסל(, ג'ודו )ספורטאי נבחרת הרשומים תחת איגוד הג'ודו( 

ואקרובטיקה )ספורטאי נבחרת הרשומים תחת איגוד ההתעמלות( שחזרו לפעילות ביום 5.5.20, 

תחת הנחיות משרד הבריאות וללא הסעות לפעילות. 

הנחיות משרד  פי  על  לפעול  המועצה  הכושר של  חדר  חזר   10.5.20 ביום    פתיחת חדר הכושר: 

הבריאות - חתימה על הצהרת בריאות בכניסה, חבישת מסיכה בשטחים ציבוריים, הגבלת כמות 

המתאמנים וסידור המתקנים בהתאם לכללי הריחוק החברתי. המועצה נערכה להקלה זו בטרם 

להיערכות  נוסף  זמן  לחכות  מבלי  לתושבים  להעניק את השירות  יכלה  יציאת ההנחיה  ועם  עת, 

והכנת המבנה והצוות.
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  פתיחת הספרייה: ביום 10.5.20 נפתחה הספרייה של המועצה בבית חשמונאי. הספרייה נפתחה 

זמן  הגבלת  בכניסה,  חום  ומדידת  בריאות  הצהרת  על  חתימה   – הבריאות  משרד  הנחיות  תחת 

וכמות האנשים במתחם, שמירה על כללי הריחוק החברתי, חבישת מסיכות, איסור על  השהייה 

שימוש במחשבים של הספרייה והחזרת ספרים לתיבה מבודדת ל-3 ימים לפני החזרתם למדף.

  חוגים: במהלך חודש מאי, החלו לחזור גם חוגי המועצה. תחילה, חוגי מוזיקה של מדריך ומתלמד. 

לאחר מכן, שיעורי הסטודיו למבוגרים, ובסוף מאי חזרו כלל החוגים. הרישום נעשה באופן אוטומטי, 

תוך מתן אפשרות לביטול למי שמבקש להקל כלכלית על מצבו.

5. כספים

  מתן הנחה בארנונה למשרתי מילואים: המועצה מעניקה הנחה של 5% מתשלום הארנונה למשרתי 

המילואים הפעילים במועצה. לראשונה, המועצה בחרה לתת הנחות המגיעות על פי חוק באופן 

אוטומטי ולא על בסיס בקשה וזאת, מתוך מטרה להקל על משרתי המילואים דווקא בעת הזו של 

קושי כלכלי במשק.

הזמנה שף מסימליאנו

משחק אינטראקטיבי יום ירושלים

פתיחת חדר הכושר

מפגש סופרים בזום

עמדת החזרת ספרים בספריה


