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 בחינוך  חודש  מרץ    אגרת
 

 האדם הוא המטרה " א.ד גורדון  –"החינוך הוא הדרך 
 

 וכי וקהילה יקרה ,  צוות חינ
 

 חודש פברואר היה מיוחד במינו , פברואר יוצא מן הכלל לכולם .
אנו ממשיכים בביצוע של תכניות חינוכיות לצוותי החינוך ולילדים בכל המסגרות ובמקביל בחשיבה ותכנון לקראת שנת הלימודים  

חלוצית חינוכית  בחשיבה  כולנו  את  יאתגרו  בפתח  העומדות  המשימות   . התאמות    הבאה   , לשינויים  חינוכי  אומץ   , וחדשנית 
 ורלוונטיות בלמידה המחייבת את כולם . 

 
 במהלך החודש האחרון המשכנו בעשיה חינוכית משמעותית בכל מסגרות החינוך , אשתף במספר נקודות :

להתחדש   - ,נמשיך  בחינוך  והמסגרות  המחלקות  כלל  על  מידע  תמצאו  באתר   , המועצה  באתר  התחדש  החינוך  אגף  אתר  
 /https://www.sng.org.il/7097ולהוסיף מידע רלוונטי ועדכני  , קישור : 

נועד לקדם השתלבות של  אשר     "פברואר יוצא מן הכלל " את תכנית   בחודש האחרון הובלנו ביחד עם כלל מסגרות החינוך   -
 , תכניות ערכיות ומשמעותיות .   אנשים עם מוגבלות בקהילה

במסגרת תכנית המוגנות הרחבה יצאנו לקהילה עם מסמך אמנת הסעות כוללת לצוותי החינוך ,  לישובים , להורים ולילדים  -
 מוסעים ברשות . . על האמנה יחתמו כלל ההורים שילדיהם 

במסגרת התכנית החינוכית שהתחלנו , אנחנו מקיימים פגישות לבדיקת המצב החינוכי שבו אנחנו נמצאים בהלימה ליוזמות   -
החינוכיות שזוקקו בתהליך ולצד זה אנחנו מאירים זרקור על היוזמה המרכזית בחינוך הישובי על שני רבדיו : הגיל הרך  

נקיים מפגש האקאתון לחשיבה ויציאה עם יוזמות ורעיונות  להתאמת החינוך הישובי   7/3ה    והחינוך הבלתי פורמלי .בתאריך
  : הצטרפות  קישור  מצורף  חמישי  יום  עד  להצטרף  מוזמנים   , התקופתית  והמורכבות  הזמן  של  ברלוונטיות 

https://www.coing.co/u/05b7ac9e2c 
של    קהד ולהעמודיהכשרה לחכנית דואט בגיל הרך התחילה לפני שבועיים עם כלל מנהלות הגיל הרך בישובים . תכנית   ת -

 .החשיבה וההבנה של השפה הרפלקטיבית בעבודה מול הורים, ילדים וצוותים חינוכיים
מנהיגות תלמידי בית החינוך הגיעו  לפני כשבועיים לקחנו חלק ביום ציון פטירתו של אריאל שרון , מנהיג מקומי ולאומי .   -

 ביום זה לכבד , לזכור ולהוקיר על פועלו ותרומתו . זוהי תחילתה של מסורת מקומית לשנים הבאות. 
השבוע נפגשנו עם פורום ההורים מממסגרות החינוך הפורמאליות וגיבשנו תכנית להקמת פורום שולחן חינוך רחב שמטרתו   -

תהליכים רוחביים במערכות החינוך . הפורום יכלול את כל הנציגים מהישובים ופורום ההורים . מפגש לחשוב באופן כולל על  
 . 21/3ראשון יתקיים ב 

מכלול חינוך על כל מחלקותיו , מנהליו  וצוותי החינוך עוסק בכל יום ביצירת הזדמנויות וחשיבה למחר ולתקופה ארוכה יותר .  
על   הבנויים  החינוכיים  והפרקטיקות  -פרט  העקרונות  הצירים  את  מרחיבים  אנו  שלאורם  העקרונות  הם  וחיבורים  קהילה 

 החינוכיות לאורך הרצף החינוכי והמקומי . 
 ימי חג הפורים לפנינו , חג משמעותי , שמח ומלא באור גדול .

רוצה לשמוח, בפרט אחרי  , הוא המשפט 'ליהודים הייתה אורה ושמחה וששון ויקר'. מי לא  נהוג לחשוב שהשיא של מגילת אסתר
סכנה קיומית שחלפה? אבל המשפט שלי ממגילת אסתר הוא דווקא אחר. הוא מופיע בשיא המשבר, כשמרדכי שואל את אסתר:  

 .'?'מי יודע אם לעת כזאת הגעת למלכות
 .ו הוא הגיע לכאןפתאום האחריות כולה עוברת אליה. האם המלכה בארמון תציל את כל העם? לכל אדם יש רגע כזה, שאולי עבור

זה נכון לגבי כולנו. לא סתם הגענו לאן שהגענו. ברגעים רבים בחיים, עלינו להסתכל על המציאות, על המצוקות מסביב, ולשאול: 
 ומה האחריות שלנו ?   נואולי לעת הזו הגע

 ין ולסמוך . כולנו שותפים באחריות החינוך ומשימתינו העיקרית להיות שותפים ומעורבים ,  להתבונן , להאמ
תודה מיוחדת לכם , לקהילה , מנהלי מסגרות , צוותי החינוך ,  פורום ההורים במסגרות ותלמידים על המעורבות והאכפתיות  

 יוצאת הדופן לאורך התקופה האחרונה בחינוך , העצות וההתייעצויות לנוכח האתגרים החינוכיים שעברנו  . 
החינוך   בית  בליווי  ממשיכים  הורים    םצוותי  –אנו  המקצועי    ,  ובצוות  שהקמנו  המשותף  העגול  השולחן  במסגרת  ותלמידים 

 ם האחרונים. יהמצומצם לשם מעקב ובקרה אחר יישום התוכניות והתהליכים בהם התחלנו בחודשי
 

 בברכה ,                                                                             
 

 יגאל דדיה                                                                                        
   מנהל אגף חינוך                                                                                   

 שער הנגב                                                                                        
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