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 רביעי כ' תמוז תשפ"א יום

 2021יוני  30

  הורים וילדים יקרים ,

סתיימת לה שנת לימודים בכל מסגרות החינוך ומתחילים את בית הספר של החופש הנה מ

, צוותי חינוך שעמלו רבות להפוך את החופש  הגדול לאחר התארגנות של חודש ימים

 . לתקופה משמעותית / חברתית / ערכית ולימודית

 3, אבא ל השנים האחרונות 14תושב אור הנר ב   ,, יגאל דדיהקצת על עצמי :נעים להכיר

השנים  20. חי ונושם חינוך ב ילדים המתחנכים בשער הנגב וילד שסיים ומשרת בצבא

, מגוון רחב של תפקידי ניהול  האחרונות בחינוך הפנימייתי התיישבותי ובחינוך הפורמאלי

. מגיע מחויב ליצירת מנגנון חינוכי המשלב ומשולב חינוך חברתי  כיותבכל המסגרות החינו

. אנשי החינוך הם עוגן קהילתי שחייב  וחינוך פורמאלי ביחד בתוך הקהילה ולמען הקהילה

לקחת אחריות על הילד על כל ההיבטים החינוכיים שלו לאורך היום ולהיות מעורב ולראות 

, לייצר הזדמנויות וארגז כלים משמעותי ותפיסה  בוצהאת הילדים כאינדיבידואל ביחד עם הק

 . חינוכית כוללת 

, נתחדש במיזמים חינוכיים  בראיית העתיד אנו נבנה ונעצב את החינוך על כל היבטיו

, מגוון מענים לכל התפיסות הפדגוגיות ובחיבור בין פדגוגיה / ערכים  רלוונטיים לזמן ולמקום

 .חינוכית וקהילה ונגלה אחריות ומנהיגות

 חיבורים   -  קהילה  -  פרט

. מסגרות . גאוות המקום כמגדלור קהילתייובילו אותנו כחוט השני מגיל לידה עד הגיוס לצה"ל

 . , מצוינות ויזמות על כל הרצף: מנהיגותהחינוך ידברו ויובילו

לדים והצוות  , בטחון ומוגנות הימוגנות ובטחון הילדים ינחו אותנו בכל פעולה כאבן יסוד

הילדים והצוות החינוכי יעמדו במרכז ונפעיל את . החינוכי כאבן שואבת להתפתחות נכונה

 מירב המאמצים לאפשר ולהיות שם בשבילם בכל רגע.

, , נתקן, מה נחדשאנו מסיימים שנה מאתגרת במיוחד לצד הזדמנות להתבוננות פנימה

   ?נשפר ומה נשמר

.  , ילדים ותושבים על הסיפור החינוכי שלנוסע שיתוף צוותי חינוךבחודשיים האחרונים אנו במ

 . הסיפור החינוכי שלנו -, היסטוריה וגאווה מקומית סיפור של קהילה

 , אבן שואבת לתהליכים שיבואו בשנה הבאה לידי ביטוי . חינוך כמנוע צמיחה 

https://www.facebook.com/sngmoatza/
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והילדים בפתיחת כניות מפורטות שיוצגו לכם ההורים  והצוותים עובדים בימים אלו על ת

  .השנה בהלימה לתפיסה החינוכית המתגבשת לאור שיתוף הציבור והצוותים

 -ילדים וצוותי חינוך במרכז

במקביל לחשיבה קדימה על בית הספר כעוגן לקהילה אנו מחברים בין התהליכים החברתיים  

לצד  ת , הזהות הכפרית והישובי. שילוב בלמידת המקום לתהליכי הלמידה באופן מיוחד

 . מיומנויות נדרשות

, הצוותים החינוכיים  , הילדים , ההורים: הקהילהאנו יוצאים למסע חינוכי מרתק שאתם

 .והמעטפת המועצתית יהיו השראה לביצוע

ביחד חלומות חינוכיים ונפעל להפוך את שער הנגב למקום של הזדמנויות לילדים   נגשים

 דה ועד לגיוס .ולצוותים החינוכיים על כל הרצף מגיל לי

, מנהלי אני מברך ומודה לכל השותפים לדרך החינוכית שלוקחים חלק בחינוך הילדים 

מחלקות במועצה על כל שלוחותיהם שעושים ימים כלילות על מנת לאפשר לכולנו הגשמת 

 .כניות וכל אחד ואחת מכםו, רכזי ת(, חינוך ורווחהס" מתנ , צוות המח"ר )חלומות חינוכיים

מאחל לכולנו, שנדע להשתנות יחד עם הילדות והילדים, ושנדע לבוא אליהם בענווה אני 

 ובעיניים לומדות לרווחה. 

תודה מיוחדת לאופיר ראש המועצה וללילך שרואים את החשיבות בחינוך כמנוע צמיחה  

 ., לתקן ולהתחדש, על האמון בדרך ועל היותכם אמיצים להתבונןמרכזי לחיזוק הקהילה

, עיני הילדים נשואות אלינו כמבוגרים  ביחד נעשה ונצליח ותמיד נזכור . רבים לפנינו אתגרים

 משמעותיים בדרך. 

 חופשה נעימה ורגועה לכלל הצוותים החינוכיים . 

סיום שנת לימודים לכלל עובדי ועובדות המנהל והמחלקות השונות במועצה שהם המעטפת 

 .המנהלתית של כולנו

  ביחד נעשה ונצליח

  גאל דדיהי

  ראש מנהל החינוך שער הנגב

https://www.facebook.com/sngmoatza/

