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  צוות חינוכי יקר מהגיל הרך ועד התיכון   -מנהלי  מסגרות חינוך שער הנגב  

 

ילדים המתחנכים בשער הנגב וילד שסיים ומשרת בצבא . חי  3השנים האחרונות , אבא ל  14קצת על עצמי , תושב אור הנר ב   נעים להכיר : 

הול בכל המסגרות החינוכיות  יתי התיישבותי ובחינוך הפורמאלי , מגוון רחב של תפקידי ניי השנים האחרונות בחינוך הפנימ  20ונושם חינוך ב  

מנגנון חינוכי המשלב ומשולב חינוך חברתי וחינוך פורמאלי ביחד בתוך הקהילה ולמען הקהילה . אנשי החינוך הם מחויב ליצירת    . מגיע

עוגן קהילתי שחייב לקחת אחריות על הילד על כל ההיבטים החינוכיים שלו לאורך היום ולהיות מעורב ולראות את הילדים כאינדיבידואל 

 .  רגז כלים משמעותי ותפיסה חינוכית כוללת , לייצר הזדמנויות וא ביחד עם הקבוצה

בראיית העתיד אנו נבנה ונעצב את החינוך על כל היבטיו , נתחדש במיזמים חינוכיים רלוונטיים לזמן ולמקום , מגוון מענים לכל התפיסות  

 הפדגוגיות ובחיבור בין פדגוגיה / ערכים וקהילה ונגלה אחריות ומנהיגות חינוכית . . 

 חיבורים    - לה  קהי  -פרט  

ל . גאוות המקום כמגדלור קהילתי . מסגרות החינוך ידברו ויובילו : מנהיגות , מצוינות  "יובילו אותנו כחוט השני מגיל לידה עד הגיוס לצה

 ויזמות על כל הרצף . 

החינוכי כאבן שואבת להתפתחות נכונה  הילדים  מוגנות ובטחון הילדים ינחו אותנו בכל פעולה כאבן יסוד , בטחון ומוגנות הילדים והצוות 

 והצוות החינוכי יעמדו במרכז ונפעיל את מירב המאמצים לאפשר ולהיות שם בשבילם בכל רגע.

 

 

כל בית ספר / גן  הוא ממלכה קטנה, שעולם ומלואו מתרחשים בה. האחריות המוטלת עליכם, מקיפה אינספור נושאים, ומעמידה אתכם  

עם ומול הילדים והילדות. אתם מתמודדים   – במרכז של הכול  –במגוון חזיתות בכל יום. מול ההורים, מול משרד החינוך, הרשות, וכמובן 

כולם מדברים על    – שאתם נושאים על כתפיכם נטל כבד    אני יודעאנושיות, אדמיניסטרטיביות, יום יום, שעה שעה.  עם סוגיות פדגוגיות,  

 חינוך ועל חשיבותו, אבל אתן ואתם נושמים אותו יום יום, פועלים בתוכו יום יום.  

 

ר כך שאתם  על  עושים,  על העבודה הקשה והמעולה שאתם  לכם  להודות  ועל שאתם סיום שנה הוא הזדמנות  בעבודתכם,  ואים שליחות 

 שומרים על הממלכות הקטנות שלכם ככל יכולתכם.

שנה זו זימנה לכולנו אתגרים אבל גם הזדמנות שאנו חייבים להכיר אותה ולנצל אותה , תהליכים חינוכיים רלוונטיים שאנו חייבים להתיישר  

כי שלנו ונלמד מה לשמר ואת מה לשפר. עבודה רבה לפנינו , יש לקיים ולהתכוונן אליהם . אנו מדייקים בחודשים אלו את הסיפור החינו

 חשבון נפש חינוכי/ערכי/לימודי וחברתי . להפוך את מסגרות החינוך השייכות לקהילה למשמעותיות וכך נעשה .

 

ף שיש לכם, שלא כל כך מדברים זוהי הזדמנות בשבילי בתחילת תפקידי כראש מנהל חינוך שער הנגב הנכנס ,  להודות לכם גם על תפקיד נוס

למציאות   עדים  לפחות כשש עשרה שנים, אנו  ותכופים במשרדים השונים  עליו: מזה  רבים  ייחודית של שינויים  . התופעה הזאת איננה 

ת  עוד מקדמת ההיסטוריה היה המעשה החינוכי קשור בטבורו למעשה הפוליטי, שכן החינוך נחשב משכבר הימים לתשתית חיונילישראל.  

 לשימור הסדר החברתי ולחיזוקה של המדינה.  

 

מה  לבין  בינם  הגנה  מרווח  כמעין  משדרים,  שאתם  היציבות  ולתלמידים.  לתלמידות  וכמובן  ולמורים  למורות  עצומה  חשיבות  לכך  יש 

ה גם בתוך מאפשרת להם לשמור על מצפן ברור של עבודה חינוכית עמוקה, שיש לה חוט שדר  -שמתרחש מחוץ לממלכה הקטנה שלכם  

 שינויים תכופים. ועל כך כולנו אסירי תודה לכם.
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משרד החינוך מצפה מכולנו להציג הישגים גבוהים בסטנדרטים השונים שנקבעים על ידו. זה חשוב, ואני יודע שכולכם  ועוד משפט אחד: 

 עושים מאמץ לעמוד בכך. 

חלי  אך יחד עם זאת, חיוני לזכור תמיד, שמאחורי הסטנדרטים ישנם ילדות וילדים, נערות ונערים, שכל אחת ואחד מהם, כפי שכתבה  

 ילד שסיים כיתה א', הוא אוצר ייחודי ויחיד במינו: , אמא שלראובן

 ...  כל ילד הוא ים"

 ...  ואי אפשר לצפות ממנו להיות יבשה

 הוא הפלא שמבקש שנביט בו

 שנתפעל מתנועתו, מגליו, מקצפו 

 כל ילד הוא מפל 

 כך הרבה שעות ביום -אי אפשר להשתיק כל -ומפל 

 מפל יורד מלמעלה בקול גדול 

 בסלעים וגורם להם להשתנות הוא מתחכך 

 כל ילד הוא עץ וגזע 

 ענף ופרי, 

 הוא טבע

 יש שפה משלו  -ולטבע 

 שירה חפה ויחפה

 צריך לדעת איך לבוא:  -לטבע 

 בענווה ובעיניים לומדות לרווחה. 

 

,  שלוחותיהםמברך ומודה לכל השותפים לדרך החינוכית שלוקחים חלק בחינוך הילדים , מנהלי מחלקות במועצה על כל אני  

שעושים ימים כלילות על מנת לאפשר לכולנו הגשמת חלומות חינוכיים , רכזי תכניות וכל אחד ואחת      ומנהלה  עובדי המועצה

 .  שלוקחים חלק לטובת מערכת החינוך  מכם

  , מפקחות בתי הספר תודה ענקית לכל אנשי ונשות החינוך , מורים/ות , גננים/ות , מטפלים/ות  , צוותים מסייעים  

ברוח חינוכית   חינוכי והטמעת הדרך . למנהלים/ות של המערכות שמובילים  היותכם המנוע המרכזי לשינוי  על 

 ומנהיגותית כעמוד האש לפני המחנה .  

 אני מאחל לכולנו, שנדע להשתנות יחד עם הילדות והילדים, ושנדע לבוא אליהם בענווה ובעיניים לומדות לרווחה.  

מנוע צמיחה מרכזי לחיזוק הקהילה , על האמון  כמיוחדת לאופיר ראש המועצה וללילך שרואים את החשיבות בחינוך  תודה  

 בדרך ועל היותכם אמיצים להתבונן , לתקן ולהתחדש . 

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

 נעימה ורגועה. חופשה 

                                                                                                         
 

 יגאל דדיה                                                                                                   
 ראש מנהל חינוך                                                                                               

 שער הנגב                                                                                                     
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