
 

 שלום, יקרים הורים

 

אנחנו נמצאים בסופו של קיץ אינטנסיבי ולקראת פתיחתה של שנת לימודים חדשה 

של בתי הספר  שונההיערכות  יםמתווה משרד החינוך דורשמשבר הקורונה ו .מורכבתו

 .ושינויים בשיטת הלמידה

 

צוות ל , אדוה מסיימת את תפקידה ואנחנו נערכים לקליטה שרמותבמקביל, אצלנו ב

 קהילתי:-חדש בחינוך החברתי

חינוך הכמנהלת  –גינוסר קיבוץ מ שרון אדליסטתחילה לעבוד אצלנו ההשבוע  -

להודעה זו מצורף מכתב  ג.-וכן כמדלי"קה של כיתות א יב(-קהילתי )א-חברתיה

 קצר משרון.

, המד"בית החדשה שלנו, תתחיל לעבוד בסוף השבוע הקרוב ותהיה תהילה חיון -

 . י"ב-אחראית על כיתות ז

תעבוד ש ,בת קיבוץ אורטל ,שירלי בצלאלבשבוע הבא תיכנס למערכת שלנו  -

 ו.-כיתות דשל  כמדלי"קהג ו-עם כיתות א במקביל

 

מייצרת צרכים  תקופת הקורונהלצד ההיערכות לשנת הפעילות בחינוך החברתי קהילתי, 

עקב קיצור שעות הלמידה או הלמידה מרחוק בחלק מהימים, ואנחנו צופים  נוספים

שבי"ס מעלות הגולן ייפתח רק  הפתעות נוספות )למשל ההודעה שקיבלנו אתמול על כך

 (.6.9-ב

 

אנחנו עובדים כעת על מענים  כדי לאפשר לכולנו תחילת שנה חלקה במידת האפשר,

ג של מעלות הגולן והן לגדולים יותר שיישארו בבית בימים -א ראשוניים הן לילדי

פרטים על שעות הפעילות ועל הצוות יימסרו  הראשונים, על בסיס הצוות והתקציב הקיים.

 ברגע שנוכל.

 

 ברוח התקופה נאחל לכולנו ימים שקטים, עשייה ולמידה מבורכת.

 

 ,בברכה

 נעמה זוהר, מנהלת קהילה

 קהילתי.-החינוך החברתישרון אדליסט, מנהלת 



 

 

הדואג לימים זורע חיטים, הדואג לשנים נוטע עצים, הדואג "
"לדורות מחנך אנשים  

אק’יאנוש קורצ  

 

 הורים יקרים שלום,

 

  .קהילתי במושבכם-בימים אלו נכנסתי לתפקידי כמנהלת החינוך החברתי

-ה שגיאלאחר חפיפה עם אדווכמו בכל התחלה אני למדה ומכירה את המערכת הקיימת 

להעביר לי את התפקיד בצורה מפורטת הרבים חורש, אני רוצה להודות לה על מאמציה 

 ומסודרת.

 

כבר מעל לחמש  שנים. 28שובל שבנגב הצפוני לפני  נולדתי בקיבוץ -כמה מילים על עצמי

בחינוך וקהילה שנים שאני גרה בקיבוץ גינוסר עם בן זוגי יליד הקיבוץ. יש לי תואר ראשון 

במסלול ניהול ואירגון מערכות חינוך. אני מגיעה לתפקיד מרקע של מערכות חינוך 

 פורמליות וכתוצאה מכך אני מודעת לחשיבותו של החינוך הבלתי פורמלי.

וכנה לעשייה משמעותית אני רואה את תפקידי כמקדם את מערכת החינוך היישובית ומ

  ובכלל. למען פריחת החינוך ,עבורכם

 

ישנן תוכניות קיימות ועם זאת עלולים לצוץ  .אנו נמצאים כשבוע לפתיחת שנת הלימודים

עושים הכל על מנת לספק עבורכם  ולמרות זאת אנחנו זו אינה תקופה רגילה .שינויים

 מקום מרכזי בחיי היום יום עבור הילדים. הפוך את החינוך החברתי לול דאות מרביתו

 - שכולנו שותפים לאותה המטרה וח וסובלנות, ונזכוראשמח אם כולנו נשמור על אורך ר

 כם. ילהעניק מרחב חינוכי פעיל ומוגן לילד

 

 אני זמינה, פנויה ומחכה לפניות והתייעצויות בכל נושא.

 

 שרון אדליסט

0526907226 

Ramot.education@gmail.com  


