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  ויקרים  נשות ואנשי חינוך יקרות

 עם פורום ההורים מממסגרות החינוך. ההוקרה לנשות ואנשי החינוך יצוין היום בשער הנגב ביחד יום 

 , חלוציות חינוכית ואומץ מנהיגותי.הערכה והוקרה על מנהיגות מקומית חינוכית 

סבלנות  עשייה, תרומה, מעורבות וערבות הדדית האחד/ת למען האחר/ת, הסביבה והחברה, ותפישת עולם המקדמת 

גונית, כמו החברה הישראלית, לחיות האחד לצד השנייה בשלום  -תרבותית ורב-הם אלה המאפשרים לחברה רב -וסובלנות  

 .ואתם/ן הדוגמא הטובה ביותר לכך .  ובשגשוג

  כתב דוד בן גוריון , אחד מהמנהיגים – "היסטוריה לא כותבים, היסטוריה עושים... ואף פעם לא התייאשנו שזו ארצנו"

 .   20הגדולים שקמו לעם היהודי במאה ה 

זו אמירה של מנהיג שמבין שלמרות הקשיים העצומים, שחווה העם בבואו להקים מחדש את מדינתו, תוך מחיר דמים  

 כבד, אסור להיתפס בייאוש. זו העת לחזק את הרוח, לצופף שורות, להתגייס ולהתלכד, לעבוד, לעשות ולתרום.

על החברה הישראלית תהליכים שונים, שעשויים להביא לידי שחיקה בסולידריות החברתית,  בשנים האחרונות עוברים  

בתחושת השותפות והחוסן האישי והלאומי. אולם דווקא ברגעי משבר וקושי, מתגלים החיבורים, הלכידות והחוסן של  

 החברה הישראלית ונחשפים המרכיבים של 'הדבק הישראלי' 

להתעלות מעל קולות התסכול והייאוש, להעניק פרשנות   מתגלה בעיתות משבר; ביכולת  ומנהיגות ערכם של מנהיגים

 להתחבר לכוחות ולעוצמות הפנימיים ולהוביל לעשייה, שהיא בעלת משמעות ערכית המספקת תקווה.   לקושי,

לראות את חצי הכוס   , שוב לנו תמיד לשמור על האופטימיות , ח  חינוכיים אין בקרבנו מקום לייאוש מנהיגים מנהיגות וכ

כי מעבר לכל קושי ואתגר יש אור, תקווה והזדמנות. זו הסיבה מדוע בחרנו לעסוק בחינוך ואם תרצו,  המלאה ולהאמין 

 בחר בנו.  -עיסוק מדהים זה  מדוע

, ידוע לנולטעות, שכן  , ללא חששהפועלים ללא לאות, בהתמסרות, באמונה ובתשוקה גדולהאנחנו אנשי מעשה, 

 שבבסיסה של כל טעות ו/או כשל טמונה הזדמנות להבנה, לתובנה וללמידה חדשה.

 אור גדול המתחבר לאבוקה אחת . ,כל אחד ואחת מכם/ן

  נלמדשלמידה היא מסע, דרך ותהליך, בעטיו ותלמידותינו ומופת לתלמידינו   המהווים מידי יום דוגמו אנו גם מהוותבכך, 

בעיקר את עצמנו; את יכולותינו, חולשותינו ובעיקר את חוזקותינו. אנו עדות לכך שלמידה משמעה לא לדעת,  להכיר

לתרגל, להרהר ולטעות, אבל לעולם לא להתייאש ולעולם לא להרים ידיים. כך לעולם לא נוותר על תלמידינו   לשאול,

. זוהי השליחות והייעוד שלנו, כי חינוך והוראה הם דרך חיים עבורנו, הם  ן/ לא נניח להם לוותר על עצמםו-ותלמידותינו  

 עולם ולא עבודה.  תפיסת
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ומשמעותי שמחד גיסא    שיח מכבד, רחב, עמוק בילותומו הוא לקדם במעשה החינוכי שאנו מובילים  תפקידנו המכריע

 תוהה, שואל ומקשה ומאידך גיסא מגשר, מקרב ומדגיש את המחבר, המאחד והמשותף.

 ביום זה ובימים שיבואו , נדגיש את האור , שקיים אצל כולנו מתוך כוונות טובות לעשות טוב . 

על מנהיגות ואומץ , אל תמעיטו בתפקידכם   בישובים ובמסגרות החינוך אנשי ונשות החינוך ןמיוחדת ביום זה לכם/  תודה

 ובעשייתכם , פעולות אלו הם המנוע המרכזי לקיומה של קהילה וצמיחה .

רותית ברשות על כל מחלקותיה  יבתי הספר , מנהלי ומנהלות המחלקות באגף החינוך , למעטפת הש למנהלות ומנהלי תודה

 ואגפיה שפועלים לילות כימים לקיומה והפעלתה . 

שותפים ממשרד החינוך , המפקחים והמפקחות , מנהלי ומנהלות המחוזות על שותפות אמיצה והבנה  שותפות ולל תודה

 בשער הנגב .בחינוך מבוסס מקום ומשמעותו 

לפורום ההורים הישובי , יו"ר פורום ההורים של בתי הספר  : רענן , מרטין ולירון . לנציגי ההורים בישובים על   תודה

 התרומה היומיומית מתוך שליחות ואמונה בדרך . 

המעמיקה   אחרונה אך חשובה מאוד לראש המועצה אופיר ליבשטיין , למנכלית המועצה לילך שיינגורטן על ההבנה  תודה

 בחשיבות החינוך בשער הנגב , על המחוייבות וההשקעה הרבה בכל יום . 

 ההוקרה וההערכה היא יומיומית ורציפה , העצירה היום חשובה ומיוחדת . 

 דרך זו. ללכת ב  על הבחירה, להודות באופן אישי לכל אחת ואחדשוב אני מבקש 

 את הערכתי והוקרתי העמוקות.   המשך עשייה חינוכית פורייה, מספקת ומשמעותית ושולח ן/ אני מאחל לכם

 

 בכבוד רב,                                                                     

 יגאל דדיה                                                                                                                                      

 מנהל אגף החינוך                                                                                                                                 


