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 מ.א. שער הנגב – עדכון אגף החינוך
 

 קהילה יקרה ,  
 

לאחריות מה שמביא אותנו למחויבות    הקורונהבשבוע האחרון אנו עדים להתפרצות מחודשת של נגיף  
 כפי שעשינו בגלי הקורונה שעברו.  ,אישית וחברתית בעת הזו

 ביחד. –באורך הרוח וההבנה, וביכולת לצלוח תקופות מאתגרות  יםהילה נמדדהחוסן והחוזק של קתמיד,  כ
 

הגעה לבית הספר ככל וה  פרונטליתהלמידה  כאנשי חינוך, רואים לנגד עינינו את חשיבות הואנו, כמועצה  
זאתשניתן עם  החינוכיתכולנו    .  המורכבות  את  להבין  במקרים  שמאלצת    החברתית-חייבים  אותנו 

 ללמידה מרחוק. , ולעבור מסוימים לסגור כיתות או שכבות
להישאר  כמובן  נדרשים  קורונה   מאומתי  ותלמידים  מורים  שבה  מציאות  מתקיימת  בפועל  כי  נעדכן 
בבתיהם, ובתוך כך ילדי מורים נשארים בבידוד והוריהם מחוייבים להישאר עמם בבית. נוסף על כך ישנם 

לבי נוספים  מעגלים  נכנסים  מכך  וכתוצאה  ובהסעות,  בבית הספר  מאומתים  תלמידים  דוד מקרים של 
 ויישנם גם הורים שמחליטים בשל כך לא לשלוח את ילדיהם. העת בהחלט מאתגרת.

 וקומות אחרים נסגרמלכך שב  עריםאנחנו  .  ערכות מערכתית מורכבתיהמכורח נסיבות אלו מזומנת לנו  
 . ה פתוחה, גם אם חלקיתולהשאיר המערכתואנחנו משתדלים להחזיק את  ,בתי ספר

 

היו סבלניים, הגל    ואנו מאמינים שבסופה נוכל להצביע על חוסן קהילתי וחינוכי.   זוהי תקופה שתחלוף לה 
המסגרות מהגיל הרך. מבקש שגם  מנהלות  לחזק את מנהלות ומנהלי בתי הספר ו  מכאן  מבקשיחלוף!!  

תושבים תחזקו אותם ותאמינו בהם ובמאמציהם לקיים שגרה. אנחנו מלווים את המנהלים  אתם כהורים ו
 באופן צמוד, מתייעצים, מקשיבים ומאמינים בדרך הפעולה.  והמנהלות 

 

ערך ולתפעל את מערכות החינוך באופן משמעותי עם אבני  יצוותי החינוך והניהול עובדים לילות כימים לה
 .  לעילהיסוד שכתבתי 

 

 ערכות המנהלים/ות : ימספר פעולות בה

 וארגון הצד הטכנולוגי להצלחת הלמידה  מיפוי ציוד קצה בתוך בתי הספר  ✓

 ערכות מצב צוותי ניהול עם המשרד והרשות בכל יום בהתאם למאומתים ולמצבת המורים  יה ✓

 מערכות למידה מותאמות ללמידה מרחוק ומתן מענה לתלמידים מבודדים ככל שניתן  ✓

 ת/ת כל תלמיד/ה או מורה מאומקשר רציף ואישי עם  ✓

 ממונות קורונה לתפעול בדיקות האנטיגן וסנכרון עם הישובים ✓

 קשר רציף וקבוע עם החינוך החברתי בניהול נועה דגן   ✓
 .ה, אמון ושותפות לטובת המערכת וליציבותה ממקום של מטרה משותפתבואו נגלה הבנ        

לואה מתגברת עם תח  כלל מסגרות החינוך מתמודדות  .כלל תושבי המדינההינה נחלת    המציאות הנוכחית

חינוך מערכות  באופן  וסגירת  פועלים  הנגב  בשער  והחינוך  הניהול  צוותי  החינוך,  משרד  החינוך,  אגף   .

 אפקטיביות ושמירה על בריאותם. דלצ ,מקצועי למקסם את נוכחות הילדים במסגרות

מחנכים  /ות בתקופה זו לפנות למחנכותבהתמודדגם בעת הזו אנו מזמינים את כל מי שרואה צורך בעזרה 

 יועצות והשירות הפסיכולוגי החינוכי.  מנהלות,

 מאחל בריאות איתנה למאומתים ולחולים , צוותים חינוכיים ותלמידים וחזרה מהירה לשגרה . 
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