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 2021 קיץ  -אגרת  מינהל חינוך 

 

 , קהילה וצוותי חינוך יקרים 

 

 בתום תקופת ההתארגנות שלי בתפקיד, אני מבקש לשתף אותכם קצת מהנעשה בשולחני.  חופשת קיץ ו לקראת סיום

 

 

 מוגנות ובטחון / בהיבט הפיזי והבטיחותי      

 

ישוביב  התחלנו - ילדיםתכנית חומש    במסגרתם  מיפוי  גני  ובינוי  העורף, משרד    לשיפוץ, מיגון  פיקוד  ביחד עם 

 החינוך ומנהלי הקהילות . 

, שיפוץ חדר המורים הגדול, שדרוג  הבניין הכחול כמרחב מזמין ללמידה מתחדשת  שיפוץ לובי  – התיכון  שיפוץ   -

 . ץ בחצריוהרחבת הגן הגדול, צביעה ושיפוצי ק

 המרכזי לבקרת כניסה  על מנת לדאוג לביטחונם ומוגנותם של הילדים.  והשער  סגירת מרחב התיכון  -

 .  תהמשך בניית החלק הנוסף בבית הספר היסודי קש -

 . ובחצרות ושיפוץ בטיחותי לאולמות הספורט הקיימים בבתי הספר היסודיים וצביעה  שיפוצי קיץ -

 ליקויים . בקרה בטיחותית בכל המוסדות החינוכיים מגיל הרך ועד התיכון ותיקון ה  -

 

 

 פיתוח מקצועי והעשרה   /המשאב האנושי 

 

ועד  - הרך  מהגיל  החינוך  מוסדות  בכל  חינוכי  צוות  אלו  בימים  מגייסים  עומדים    אנו  עינינו  לנגד  כאשר  התיכון 

חינוך  אנשי  של  הצטרפותם  לצד  הצוות  שימור  החינוכי.  בסיפור  לאורם  ללכת  שבחרנו  החינוכיים  העקרונות 

 איכותיים.

תכניות פיתוח למידה והתמקצעות על פי הגילאים השונים . ליווי הצוותים ביצירת חדשנות חינוכית והובלת  בניית   -

 לשינוי העולמי . המערכת לתנועה בהלימה  

ו - חוסן  מרכז  החינוכי,  הפסיכולוגי  השירות  עם  ביחד  ומוגנות  חוסן  במיקוד  מלווה  מערך  שירותים  ה בניית 

 . הפרט והקהילה במוקד החשיבה.  חברתיים ה 

הרחבת תכניות ייחודיות למערך מסייע חינוכי בבתי הספר ובגנים : מכינות , ש"ש , בנות שרות , תק"צ  חריש   -

 ועוד ... 

 .לשיפור מתמיד ודיוק העשיה החינוכיתבשיתוף בין כלל הגופים החינוכיים  ית מערך מדידה והערכה בני -

 תכניות חדשניות בגני הילדים מאפיינות החינוך הקיבוצי לצד רלוונטיות חינוכית בת זמננו  ועתידית.  -

 . ת ובלתי פורמליותפורמליו – בכלל המסגרות יחד  שגרות עבודה וסדירויות של מפגשי צוותים לאורך השנה  -

 

 

 תפיסות פדגוגיות ולמידה מצמיחה  

 

בשנת הלימודים הבאה ובשנים הבאות אנו נתמקד בחינוך מצמיח ושזור לאורך מסגרות חינוכיות בשער הנגב ולרוחב  

 בפרט, קהילה ובחיבורים כעקרונות מנחים לחינוך.  השדרה החינוכית . לאחר זיקוק התובנות מהמסע החינוכי נתמקד 

 מספר דוגמאות מהנעשה בתחום הפדגוגי : 

 

 למידה במרחב הכפרי או למידה מהמרחב הכפרי   –(  sitv)  למידה מבוססת מקום -
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לפיתוח החוזקות האישיות של הילדים והעצמת הביטחון האישי   2030דגש מיומנויות תחומי דעת ומיומנויות   -

 והלימודי שלהם דרך חוזקות אלו . 

לית מופת ארצית שהגיעה לביקור  "עם מנכפגישות, בין היתר  בשבוע האחרון קיימתי סדרה של    – תכניות מצוינות   -

ביחד עם נציגי מכללת ספיר, רתמנו את מופת אלינו וכבר במהלך השנה הקרובה נתחיל בפתיחת כיתת מופת  

 בחטיבת הביניים.  'אקדמית ומופת מואצת החל מכיתה ז 

 לומטיה, משפטים, שפות ועוד .  " בחטיבת הביניים  ממוקדי דיפ 2050מנהיגות   מסלול לכיתות " בניית -

כניות נרקמות בימים  ותה כיתת עתודה מדעית טכנולוגית .  ו  כיתות ספורט, כיתות אומנויותיצירה והרחבה של   -

 .  אלו וחלקן יתחילו במהלך שנת הלימודים הקרובה 

 שותפות. חיבור החינוך החברתי הישובי לחינוך החברתי הבית ספרי ויצירת מנגנון אחיד עם שגרות עבודה מ -

 במסגרות הבית ספריות. מענה הוליסטי כולל בתוך בתי הספר והגנים.   ומרכז לחינוך אחרהקמת מרחבי תכלית   -

דיוק המענים הפדגוגיים כבחירה לתלמידים אך באותה עת התאמת המענה לתפיסות ולעקרונות החינוכיים של   -

הנגב   רצף    – שער  ויצירת  המגמות  התאמת   , ספרית  בית  מקומית  וייחודיות  ביסודיים  שונים  מסלולים  דרך 

 יב  .-מחטיבת הביניים ורגע כניסת הילד/ה לעל יסודי וסיום לימודים ב

 קידום הישגים לימודיים בזכאות בחינות הבגרות וגיוון דרכי הלמידה וההוראה .  -

 באיכות הצוות וחיזוקם.  שמירת הרוח המיוחדת של שער הנגב במיקום, -

 

 של תכניות שיביאו בסופו של יום לראות את הילד ואנשי הצוות החינוכי במרכז .  ןאנו בעיצומ

 וראייה לעומק של תהליכים חינוכיים. הקשבה והערכה בזמן אמת לנעשה בשטח אנו מפתחים יכולות למדידה, 

 ותי עם שביל ברור, גם אם לעיתים נרד קצת לשוליים. משמערצף חינוכי יצירת המגדלור החינוכי מאפשרת לנו להבטיח 

שגרתיים אך בראש ובראשונה אל  אנו נערכים גם לימים מורכבים ולימים  אתגרים חינוכיים רבים לפנינו בשנים הקרובות,  

 לנו לשכוח שאנו חייבים לראות כל ילד וילדה על כל הרצף , להיות קשובים ותמיד פתוחים לשינויים . 

 

המנהלתיים   ולכל בעלי התפקידים  ולמנהלות , לסגניות  למנהלים    למפקחות ,  ו אני מבקש לומר תודה גדולה בהזדמנות ז

 על כל הרצף החינוכי והחברתי שעושים ימים כלילות להכנת השנה הבאה .  והחינוכיים

הנגב בקידמת הבמה  ושם את חינוך שער  גבית  שנותן רוח  לאופיר  מיוחדת  כל    הקהילתית  תודה  ומוביל את  מלווה   ,

 לילך המנכלית שתמיד נמצאת שם לכל עזרה ותמיכה . תודה גם ל  . , בפתיחות ובאמון מלא התהליכים באומץ רב

 

 

 אי אפשר בלי קורונה   –לסיום 

 

כולנו שומעים ורואים את המורכבות הבריאותית שעדיין לא עברה ואף מעצימה בחודש האחרון . גם בשער הנגב אנו 

 מרגישים את הקורונה , חשוב לשמור על כללי הבריאות ושגרת החיים שככל הנראה נחיה לצידה. 

 אנו ערוכים לתת מענה לתקופות שיבואו במגבלות המתאימות ונעשה את המיטב והמרב לשמירת המסגרות החינוכיות .

 

 

 דלתי תמיד פתוח.   – ואל תשכחו   המשך חופשה מהנה, שימרו על עצמכם    

  

 יגאל דדיה                                                                                       

 ראש מנהל חינוך                                                                                     

 שער הנגב                                                                                       
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