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וכל קשת עובדי מערכת החינוך במחוז הדרום,
עמיתיי היקרים,
השבוע יצוין "יום המורה" בכל רחבי הארץ בשלל פעילויות ומחוות ,כאות להבעת הערכה והוקרה
כלפי כל צוותי החינוך .גם אני ושותפיי בצוות מחוז הדרום מבקשים להודות לכם.
תודה לכם על הבחירה להיות מורים ,שליחים מתקני חברה ועולם הפועלים מתוך אהבה למקצוע
ומתוך שליחות .תודה על המאמץ היומיומי לקידום תלמידי המחוז ,קידום הידע ,האושר ,הרווחה
הנפשית והחברתית שלהם ,הידוק עולם הערכים והמיומנויות ,היצירתיות והדמיון שלהם .אתם,
המניחים בידיהם את המפתח להצלחה ,לכם תפקיד מרכזי כמעצבי פני העתיד.
אנו מסכמים בימים אלו שנה שלא ידענו כדוגמתה בהיסטוריה של דורנו .לקחתם את תפקידכם,
הרחבתם אותו ויצקתם לתוכו עולם מושגים חדש ,המעצים את גודל האחריות אותה נטלתם מתוך
מגויסות לצו השעה .התאמתם את תהליכי ההוראה בהיבט הפדגוגי והטכנולוגי ופתחתם את
המרחב האישי שלכם בפני תלמידיכם כדי ליצור סביבת עבודה מקוונת .בתוך כך מושג האוריינות
הדיגיטלית התעצב מחדש בקרב צוותי ההוראה והתלמידים.
לצד "יום המורה" ,אנו משלימים השבוע את חזרתם של תלמידי כל שכבות הגיל אל כיתות הלימוד,
לאחר תקופה ממושכת של למידה מרחוק .נוכחנו כל העת כי לקשר הבין אישי ולמרקם היחסים
הבית ספריים אין תחליף .אין בכוחו של אף כלי דיגיטלי לתת מענה לקשר בלתי אמצעי כקשר עין,
טפיחה על שכם ,עידוד מקרוב ,וחיוך פנים מול פנים .לכן יום המו רה הוא יום חג מיוחד אף יותר
השנה ,בה הרהרנו בשאלה על אודות השינוי הנדרש בתפקיד המורה /גננת ובמשמעויות הטמונות
בו בעת הזו .קומץ מורים וגננות השיב לשאלתנו כיצד הם רואים את תפקידם ,מה המשמעות של
להיות מורה /גננת .חזרה על עצמה התשובה לפיה הם רואים תלמידיהם כאילו היו ילדיהם שלהם.
כל התשובות מחממות את הלב ואנו משתפים אתכם במספר סרטונים קצרים ,בהם גם הוקרת
תודה של תלמידים (קישורים בהמשך).
אני מבקש להודות לכל אחת ואחד מכם על המלאכה החינוכית המאומצת שלכם ,שאותה אתם
מפארים בעשייה היומיומית ,על הנתינה ,המסירות ,על העשייה המשמעותית לאורך כל השנה –
יום-יום ,שעה שעה ,כדי להפוך את מערכת החינוך במחוז דרום למערכת ראויה ומצמיחה ,שטוב
להיות חלק ממנה .אני מחזק את ידיכם ,מעריך ומוקיר את פועלכם.
"יום המורה" שמח לכולם,
בהערכה ובהוקרה,
רם זהבי
מנהל המחוז
לצפייה בסרטונים:

