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עובדי החינוך במחוז חיפה,
שלום רב,

חינוך כאבן יסוד בחוסנה של החברה וביכולתה להבטיח את עתידה ,מבוסס על
המחוייבות והאחריות של כל אחד ואחת מכם כלפי הילדים אותם הוא מחנך ומתוך
הרצון לראות את כל אחד מילדי המחוז כעולם ומלואו.
לתפיסתי ,העשייה החינוכית היא שמזמנת הזדמנויות ,מפתחת כישרונות ומעצבת את
זהותו של האדם ,ערכיו ,אמונתו בעצמו ובסובבים אותו .הבחירה לחנך ולהשפיע על
הילדים של היום היא הבחירה לעצב את פניה של החברה הישראלית העתידית
ולהעמיק בה את הסובלנות לאחר ,את המחוייבות להשפיע ,לקדם הישגים ,לתרום
ולנהוג בכבוד ואחריות לערכי הסביבה והקהילה.
היכולת שלנו כאנשי חינוך לנהוג ברגישות לצד השאיפה למיצוי היכולות הטמונות בכל
ילד במגוון רחב של תחומים תוך פיתוח יצירתיות חדשנות ומצוינות במערכת החינוך,
היא שתאפשר את התשתית הדמוקרטית ציונית יהודית של החברה הישראלית.
יאנוש קורצ'אק אמר" :הדואג לימים זורע חטים .הדואג לשנים נוטע עצים .הדואג
לדורות מחנך אנשים".
הבנת המציאות המתפתחת של ימינו מחייבת ראייה שלמה ומשלימה של קהילה
משפחה ובית ספר .התאמה של תפיסת ההוראה והלמידה בבית הספר כך שזו תאפשר
רלוונטיות ,אתגר ועניין של התלמידים בכל שלבי הגיל תעודד סקרנות ולמידה מתוך
עניין והתפתחות ,מדגישה את הצורך באנשי חינוך מקצועיים מחויבים ,הרואים בהוראה
דרך חיים .השפעת החינוך הבלתי פורמאלי על העשייה חינוכית מחייבת לאפשר עושר
רחב של מסגרות ,פעילויות ומענים חינוכיים ולעודד השתתפות משמעותית בהם,
המתבססת על אנשי חינוך שהשפעתם ניכרת בבניית זהותו של הילד לצד הקשר
והמעורבות העמוקה של ההורים והמשפחה .הלכה למעשה נבסס את השילוב בין
התחומים במחוז על מנת לראות את עולמו השלם של הילד.
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בחודש הראשון כמנהל מחוז התוודעתי לתודעת שירות איכותית במחוז אותה מובילים
אנשי המחוז במסירות הבאה לידי ביטוי בהצבת סטנדרטים של מצוינות במעגלי
העשייה החינוכיים והמנהליים כאחד ,אמשיך להוביל את רמת השירות הליווי והתמיכה
באנשי החינוך במחוז כפי שהדבר נעשה לאורך השנים.
ליבת תפיסתי היא כי שיתוף פעולה במעגלי עבודה שונים הוא ערך חשוב לבניית מארג
פעולה נרחב ומתכלל .ביכולתה של שיתופיות לממש תפיסות חינוכיות לכדי מעשה
ובכך ליצור סינרגיה מועצמת של מטרות ,יעדים ומשימות.
זו הזדמנות להביע את הערכתי העמוקה לרחל מתוקי ז"ל שהובילה חזון חינוכי ניהולי
פורץ דרך ,ערכי ומשמעותי ,אותו בנתה בשנים האחרונות .בהובלתה ,התבססה
התשתית החינוכית הכוללת של המחוז חיזקה את הצלחתו .יהי זכרה ברוך !
אני מבקש להודות על מאור הפנים בו התקבלתי במחוז .בטוחני ,כי נמשיך להצעיד את
המחוז הלאה בהישגיו ובאיכות עבודתנו תוך שיתוף פעולה ,פתיחות ,מחויבות
ומקצועיות.
מפקחי המחוז ועובדי המנהל עומדים לרשותכם לכל דבר ועניין.

ב ב ר כ ה,
ד"ר סער הראל
מנהל מחוז חיפה
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