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 מכתב להורים –תשע"ז בפתח 
 המלח-מחלקת חינוך מגילות ים

 
 

 , שלום רב,הורים ילדים ובני נוער
 

 תו שלל פעילויות הילדים והנוער.הקיץ הסתיים וא
 

החינוך שפעלו ללא הפסקה בכדי לאפשר לילדים ולבני הנוער שלנו קיץ מהנה, מלא אני רוצה להודות לכל אנשי 
 פעילויות ובטוח.

 
 בישובים פעלו צוותי חינוך בפעוטונים בגנים ובבתי הילדים. 

בבית הספר פעלה הקייטנה האזורית שלנו אחרי שנים ארוכות בהן לא פעלנו באופן מרוכז יום יום. אני רוצה 
מנהלת הפעילות ולצוות המורים והמדריכים שהצליחו להעמיד פעילות נהדרת בהתראה ביאור אלהודות לעליזה 

 קצרה ובתנאים לא קלים.
 תודה מיוחדת לכל מי שהתגייס ותרם, וסליחה מראש אם שכחנו מישהו:

חוות מגיא ארליך על הספורט ועל הקפוארה,  –מיכה וטליה פלג בקרמיקה, אורי, דוד וצוות דרור ישראל 
על  – רפפורט מאגר האוג, מרום –כץ מטע התמרים, חביב  –גזי משה בית הסופר,  –רסמון, קיבוץ אלמוג האפ

 דן סודרי וטיבימפעל אהבה, שירה יצחק על עיצוב החולצות,  –חר דרורי ודודי שמש עוץ לקראת הסיור, שיהי
בע והגנים, חמי לייב על מרשות הטקרסק חלקת תרבות, אפי ממהרשטיג על המוסיקה הנהדרת, אורית מאבנת 

תה שם כל יום, הנהגים, המאבטחים, מחלקות ישהיצנעני הצמחים לגינה, צוות הגננים של בית הספר, אנט 
כי כל יום הביא איתו הפתעות ובכל יום מצאנו אנשים טובים בדרך שעזרו מועצה השונות וכל מי ששכחנו בדרך, ה

 לנו לעמוד במשימה.
 

מאתגרת יותר השנה, וכללה נסיעות רחוקות וימים ארוכים. צוות המדריכים פעל יחד, בשיתופי  תהיו' הי-פעילות ד'
 פעולה ואווירה טובה. היו ימים שבהם הרגשנו שאפילו המדריכים נהנים...

 
כננה, ניהלה והוציאה אל הפועל מורן אברשימי, יחד עם צוות המדריכים מהישובים. בלי מורן כל את הפעילות ת

 יה קורה. זה לא ה
 

מחנה הקיץ, בטיול מים ובמחנה ההעפלה הדריכו את הלומד יצאו לשלל פעילויות: לוחניכי תנועת הנוער העובד 
ת רפסודות יצים והחניכים שלקחו חלק בבני"צים משלנו, ומילאו אותנו בגאווה גדולה. חניכי סמינר מד"הילדים מד

נוי ישראלי, בה בוגרת, ולראשונה יש לנו גם בוגר מש"צ, ברפסודיה המסורתית הוכיחו שיש לנו שכת הכינרת יובחצי
 שיצא לסמינר מדריכי שנה שניה. 

ים הלא פשוטים בהם פועלות גוטליב, רכזות הקן. למרות התנאסנת קיץ ריכזו והפעילו הדס כרם ואאת פעילות ה
של המדריכים ההתנדבות ועוצמת ההתנדבות הן מצליחות להגביר שנה אחרי שנה את היקף סנת, הדס וא

  תנו גם בשנים הבאות. שימשיכו אולקוות  –הצעירים שלנו, ואנחנו מבקשים להודות להן על מה שהיה עד היום 
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את השנה סיימו שישה בוגרי שנות שירות ומכינות קדם צבאיות, כולם בוגרי המערכת שלנו והדובדבן שבקצפת: 
אנחנו גאים במספר היוצאים לשנות שירות מקרב בוגרי מערכת החינוך  ארבעה ממצפה שלם ושניים מאלמוג. –

  שלנו, ומקווים להמשיך ולשמור על המסורת הנפלאה הזו. 
 

 כל מי שתרם לכך.בקיצור, היה לנו קיץ מיוחד, ואנחנו מודים ל
 
 

 
 פתיחת שנת הלימודים החדשה.  –תשע"ז 

 
שנת לימודים חדשה. ההכנות החלו אי שם בחורף הקודם, אנחנו בשלבים אחרונים של היערכויות לפתיחתה של 

 והתנהלו במקביל לפעילות השוטפת של שנת הלימודים הקודמת ופעילות הקיץ.
מערכת החינוך שלנו לא עוצרת אף פעם את פעולתה. הילדים אמנם נמצאים בחופשה, אבל אנחנו בפעולה 

ובשלבים אחרונים וך במועצה ובישובים כל יום יה. במהלך הקיץ פעלו מערכות החינימתמשכת בכל תחומי העש
 , בטוח ושקט. ורה, מגוון, עמוס בחוויות, מלמדאלה ניתן לסכם ולהגיד שעברנו קיץ פ

 
בשנים האחרונות אנחנו צומחים במספר הילדים ומתמקדים בפעילויות חינוכיות שמשלבות בין הכנה לעולם 

את הפעילות אנחנו מקיימים בתנאים לא פשוטים: ם וחברתיים. המבוגרים העתידי לבין הרצון לראות ילדים שמחי
אקלים מורכב, קהילות קטנות, צמיחה דמוגרפית מבורכת ומאתגרת, סוגיות בטיחות וביטחון, סוגיות תקציביות 
מבית ומבחוץ, והמון המון קשיים בעבודה מול גורמים ממלכתיים שלא מבינים מה המשמעות הארגונית של פעילות 

 ת במציאות שלנו.חינוכי
התלמידים במספר  10% –אנו ממשיכים בקצב צמיחה של כ כמו בשנה שעברה, גם בשנה הבאה עלינו לטובה 

מאד עברנו תוך מספר  מדובר באתגר לא פשוט. מבית ספר קטן ואינטימי של כיתות קטנות. בבית הספר מגילות
גדולות. צמחנו במספר התלמידים )בעשור האחרון הכפלנו את ר שהוא עדיין קטן, אך הכיתות בו לבית ספשנים 

המספר(, אך אנחנו לא יכולים לצמוח באותה מידה במספר אנשי הצוות. המשמעות היא עבודה קשה מאד, לא 
 רגילה, של הצוות החינוכי. 

היום בית ספר מ"ר, אנחנו מנהלים  600 –גם במובנים של מבנים ותשתיות צמחנו מאד. מבית ספר שגודלו היה כ 
 מ"ר. 2000-ששטחו הבנוי הוא למעלה מ

בית הספר הפך למגוון מאד בחוויות הלמידה שבו. אנחנו ממשיכים בהנכחת המפגש בין חילונים ודתיים בבית 
הספר. אנחנו ממשיכים לגוון את חווית הלימודים לתלמידים ולצוות עם חברת הילדים )ועדות מגוונות(, בפעילות 

 רן קרב( ובחיבור הרציף והשוטף עם מערכת החוגים המועצתית.ההעשרה )כולל ק
 
 ף פעילות תנועת הנוער גדל, וכך גם פעילות החוגים, ההסעות, וכל המשמעויות הקשורות לכך. יקה
 

ת הלימודים העל יסודיים תמשיך להעסיק אותנו גם השנה. לאור הצמיחה במספר התלמידים נצטרך לקבל יסוגי
המשך הדרך בבית הספר התיכון האזורי ובתכנית הפעילות המשלימה לנוער במועצה.  החלטות משמעותיות על

אנו שמחים מאד על שיתוף הפעולה הפורה בכל הקשור לחינוך פורמלי וחברתי בתיכון בעין גדי. המשך שיתוף 
גם כדי לשמור על ההישגים  –תנו מאמץ כנה ומשמעותי בני הנוער באזור ים המלח דורש מאהפעולה עבור 

 הקיימים וגם כדי להמשיך וליצור סביבת נעורים משמעותית ומיטיבה לילדים שלנו בעתיד. 
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בתחום החינוך לגיל הרך והצהרונים אנחנו פועלים לשינוי מערכתי בכל הקשור לעבודה משותפת בין המועצה לבין 
 שיתופי פעולה והגברת המעורבות המועצתית במה שובי, ובין הישובים עצמם. במהלך השנה נקדם יהחינוכי הי

 
שנעשה בישובים, ונבחן הרחבת הפעילות ברמת המועצה. תהליכים אלה מחייבים מחשבה מעמיקה והתנהלות 

 שובית אוטונומית. יאחראית כדי להגיע למינונים הנכונים בין פעילות מועצתית מרוכזת לבין פעילות י
 

שגם הם תוצאה מבורכת של צמיחה. תהליכי ההפרטה  אנחנו עומדים במספר צמתים בהיבט של התוכן והמהות
שעברנו כקהילה ושהחברה הישראלית כולה עוברת הביאו איתם ציפיות אישיות ומגמות חינוכיות של הורים שכולן 

באופן מבקשות לקבל מקום ומענה, למרות הקוטן והיעדר הבחירה. אנחנו חושבים כמו כל תושב מדינת ישראל 
מגוון, אבל חיים בסביבה מצומצמת שבה יש מעט מאד מענה ציבורי, וכמעט שאין בכלל מענה פרטי לחלומות של 

 הורים ותלמידים.
ההיבט הזה מעמיד מול מערכת החינוך שלנו אתגרים גדולים מאד, בתנאים מורכבים מאד. ויחד עם זאת , אנחנו 

נכונה ועל תרומה אדירה ולא מובנת מאליו של מי שעוסקים עדים להישגים לא מבוטלים שמעידים על עבודה 
 יום.-במלאכה ביום

 
היקף ההשתתפות בפעילות החברתית במועצה ובישובים שלנו הוא מהגבוהים בארץ. בשנתיים האחרונות היו כל 

( זכאים לתעודת בגרות. אחוז ההשתתפות 100%תלמידי המועצה בחינוך הרגיל בתיכון האזורי בעין גדי  )
העבודה הקשה בישובים הביאה ובקייטנה האזורית.  הוא מהגבוהים בארץ. כך גם בחוגיםבפעילות תנועת הנוער 

לכך שמרבית הילדים שלנו פעילים בבתי ילדים קהילתיים, עניין חשוב מאד וחסר תקדים ביחס לסביבה בה אנחנו 
התלמידים גם היא יוצאת דופן. גם ההשקעה חיים. כמות אנשי החינוך שעובדים בישובים ובמועצה ביחס למספר 

 של המועצה, הישובים וההורים גבוהה מאד.
ה בכלל הילדים ובני הנוער מתמשך והחשוב של תמיכבשנים האחרונות אנחנו רואים פירות לא רק למעשה ה

 ת. לאמט והדרכה בהתנדבו-, אלא גם בתחומי הצטיינות מיוחדים כמו מוסיקה, ספורט, שחות בקשיים ובהתמקד
חלק גדול ומשמעותי מההשקעה הוא כמובן של ההורים. תמיד אנחנו עוזרים ברמה הפרטנית כמו שההורים רוצים. 

 אנחנו תומכים ועוזרים ככל שניתן, ויש לנו כוונות לסייע בעתיד יותר. 
 

אה והשפעה על פועלים בינינו ומייצרות השרש וארגונים מיוחדים קבוצותקרב גם באנחנו חווים צמיחה עם השנים 
 ילדים ובני נוער.

יחידת החילוץ השראה ודוגמא לבני הנוער לנתינה והתנדבות למען החברה. במובנים שנים רבות משמשת  
 חינוכיים, פעילותה של היחידה מהווה גורם משמעותי מאד בתפיסת העולם של הילדים שלנו. 

פעילות תנועת הנוער העובד והלומד יצרה מציאות חדשה שנראתה היטב בקיץ האחרון, כשחלק משמעותי 
צעירים מהקהילה כמעט לבד, בהתנדבות. ניצנים ראשונים של פעילות תנועת בני ממחנות הקיץ הדריכו מדריכים 

 עקיבא באבנת גם הם נראים בשטח.
ם של תנועת דרור ישראל והראו לילדים ולבני הנוער שלנו שצעירים לפני למעלה מעשור הגיעו אלינו חברי הגרעיני

בוחרים ביציאה לשנת שירות ואחרי הצבא באים לגור במגילות, כשהם מדריכים בישובים ועוסקים בחינוך בכל 
 חלקי הארץ.  

ולילה,  יום שעוסקים בחינוך בני נוער ים ומחנכותבמקביל הוקם בית הספר יפתח באבנת והצטרפו אלינו מחנכ
הקמתה של מכינת מלח הארץ במצפה שלם והקמתו של כפר  הורים ומורים בבית הספר מגילות. גם  היום הםו

 ה זו באלמוג יתרמו גם הם תרומה משמעותית בהמשך הדרך. הסטודנטים של קדמה בשנ
 

ר והבוגרים שלנו. של הפעילות המבורכת והמיוחדת הזו בינינו  אנחנו רואים בהתנהגות של בני הנוע תוצאהאת ה
 רואים זאת.  בכל מה שקשור לפעילות שלילית של בני נוער בחברה הישראלית אנחנו נמצאים במקום אחר, וכולנו
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של בוגרי המערכת יציאה עליה מתמשכת וכבר היום לאחוזים יפים בכל קנה מידה של במקביל, אנחנו עדים ל
 משמעותי וביציאה ללימודים גבוהים בהמשך הדרך.לשנת שירות ומכינות קדם צבאיות, בשירות צבאי 

 
מבקרים את  קשיים, מודדים את התוצאות,ולמרות כל הדברים היפים והטובים, אנחנו מתמודדים עם לא מעט 

 .על שאיפה להישגיםולא מוותרים  עצמנו
בעתיד הלא רחוק מחכה לילדים שלנו עולם חברתי, כלכלי וערכי מאתגר. המהפכה הטכנולוגית בתוכה אנו חיים 

 גם כחלק  –עתידה לשנות לחלוטין את העולם, ואנחנו מחויבים להכין את הילדים להיות חלק ממנו בכל המובנים 
 וגם כפרטים.  בכלל, גם כחלק ממדינת ישראלהאנושית מהחברה 

 
ז תהיה עוד שנת עבודה וחוויה משמעותית לכולנו. אני מאחל לכל חלקי מערכת החינוך "לימודים תשעשנת ה

  לח שנת יצירה, שמחה, הגשמה ובריאות. המ-ילות יםבמג
 
 

ים שימו לב: בימים הקרובים נרבה בהעברת מידע על הסעות , שעות לימודים ועניינים נוספים. נא להיות צמוד
 סבוק של המחלקה, "מחלקת חינוך מגילות". לתיבות הדוא"ל בבתים ולדף הפיי

 
 
 

 בברכה,
 

 אודי איזק
 מנהל מח' חינוך

 המלח-מגילות ים
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