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 ,  האוויר, העפר, המטר והאש , יתחדשו וישובו ימי החול אחרי החגים יתחדש הכל."...

 ")נעמי שמר( תתחדש  גם אתה, גם אתה,

 

 אגרת חזרה ללימודים 
 יקרים,קהילה וצוותי חינוך 

 כאן מספר נקודות חשובות להמשך הדרך.   לאחר שבוע וחצי של חגים ורגע לפני החזרה , שולח
 ימי מפגש ולמידה בחודש ספטמבר )בהתאם למסגרות החינוך ( .  10עברנו 

 ההורים והצוותים , ימים של אי ודאות , הרגשה של מעמסה ואף חששות .   לכם,ימים אשר היו לנו לאתגר 
 אינני איש בשורה למצב שלפנינו , אתגרים רבים ומורכבויות עוד בדרך .  

 צוותי החינוך, המנהלים והרשות ערוכים לתת מענה במצב הקיים לאפשר רציפות של למידה והגעה לבית הספר. 
 ת את כולנו ולא מאפשרות שיקול דעת בעת הזו .ההנחיות של משרד הבריאות מחייבו

מנהלי/ות בתי הספר ומנהלת מחלקת הגיל הרך  יוציאו ביממה הקרובה אגרת אשר תסביר ותפשט לכם ההורים והצוותים  
 את ההנחיות הנדרשות וכמובן על הרציפות הלימודית והחברתית. 

 דגשים חשובים :              

 וביצוע בדיקה ביום זה לילד/ה. ) ) להורים שעדיין לא אספו  29/9איסוף ערכות הבדיקה עד ליום רביעי  ✓

או דרך קישור   30/9  -ביום חמישי  ה חתימה על מסמך שישלח אליכם על ידי המנהלים ושליחתו עם הילד ✓
 . מקוון שישלח אליכם על ידי הצוותים החינוכיים והנהלות המסגרות

 .  בבית הספר  דגש משמעותי על חיסונים אשר יאפשרו רצף למידה –והתיכון  ילדי החטיבה ✓

 צוותי הוראה מחוסנים או בדיקה על פי המתווה וההנחיות . ✓
 

בתי הספר  ב) בשבועיים האחרונים אנו בקשר עם משרד החינוך ומשרד הבריאות להיכנס כרשות לפיילוט הכיתה הירוקה
היסודיים( ולאפשר את ביטול הבידודים לילדים שנחשפו לחולה מאומת בהתאם להנחיות הכיתה הירוקה שנשלחו אליכם על 

נעדכן בהתאם .) טפסים והנחיות ישלחו על ידי   –לתהליך שלכם ההורים  ידי המנהלים , כמובן לאחר חתימה על הסכמה 
 המנהלים (

 
, ראינו זאת לאורך   האחריות האישית טבועה בנו תושבי שער הנגב תית בביצוע הבדיקות , שימו לב על דגש האחריות הקהיל 

 התקופה האחרונה .  
נייצר למידה חברתית  . אנו בכל קושי יש רגע או מספר רגעים של הזדמנות , אנו רואים הזדמנות גדולה באתגרים שלפנינו

 על מנת לאפשר לילדים עתיד וגאווה מקומית בבית שלנו. ולימודית למרות המורכבות , נשלב ידיים כולנו בתקופה זו
 

 כפי שציינתי באגרת האחרונה , נשתף באופן רציף על התהליכים החינוכיים בכל חודש על פי העקרונות המנחים אותנו בדיוק
 , ריענון והתחדשות החינוך בשער הנגב בכל המרכיבים שלו. המשימות והפעולות , שימור

 
 בתנאי אי הודאות שלפנינו .  לצוותי החינוך  על החוסן וניהול החינוך שולח חיבוק גדול ויישר כח 

 על האמון ואורך הרוח הנדרשים כל כך בימים אלו . תודה  ולכם ההורים
רכם לכל  זמינים עבו בישובים  החינוך החברתיו , היסודי , העל יסודי צוותי הניהול שלנו  בכל המסגרות מהגיל הרךאני ו 

 שאלה או קושי , עצות או הארות בדרך , שקיפות ושותפות יהיו אבני דרך ולאורם נלך.
 

 חג שמח וחזרה בריאה לשגרה . 
 יגאל דדיה                                                                                       

 ראש מנהל חינוך                                                                                   
 שער הנגב                                                                                        

mailto:sigalitg@sng.org.il

