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לכבוד:
מנהלי קהילות/מזכירים
מנהלי חינוך
תושבי החבל
שלום רב,
הנדון :עדכונים בנושא פעילות החוגים במתנ"ס
 .1כחלק מהתפיסה והעשייה החינוכית האזורית – של יצירת שיתופי פעולה ,דיאלוג ושיח פורה ומקדם לטובת
ילדינו ,בין כל מערכות החינוך (פורמאלי-בית הספר ,מתנ"ס ,מערכות החינוך החברתי בקהילות) ,אנו
מקיימים מפגשים משותפים בהם עולים נושאים שונים על סדר היום החינוכי אזורי.
 .6בדרך פעולתנו המשותפת וכן בתוכנית האב לחינוך שכתיבתה נסתיימה בשנת  ,6111הממשקים בין המערכות
השונות הינם מהותיים.
על מנת לאגם את המשאבים הקיימים ולאפשר לילדינו להיתרם וכן לאפשר שיוויון הזדמנויות באופן
המקסימלי לילדינו על ידי כל אחד מהגורמים במערכת ולאורך כל שעות היום.
אנו חיים בקהילה של קהילות ,בה מתקיים שיווי משקל עדין בין צרכי הקהילות המגוונות בחבל ובין הצרכים
והאפשרויות ברמה האזורית.
על מנת לתת מענה ,למגוון הקהילות בחבל ולמאפייניה היחודיים של כל קהילה עלינו לשמור על קיומן של
מערכות חינוך ביישובים בהן מתקיימות מחד ומאידך להמשיך לתת מענה ולאפשר מערך חוגים משמעותי עשיר
ומגוון ,יחד עם קיום מסלולים מקצועיים/תחרותיים בספורט ובמחול .לילדים ובני נוער הגרים ביישובים בהם
אין מערכות חינוך יישוביות וכל זאת תוך שימוש בתשתיות הקיימות (כגון אולם ספורט אזורי אחד וחדרי פעילות
מעטים).
בהחלטה משותפת בין צוות המתנ"ס ורכזי החינוך ביישובים ,אנו יוצאים לשנת נסיון בה נרחיב את שעות פעילות
החוגים לשעות אחה"צ ( )12.11ביישובים השונים ,כמו כן ,ימשיך להתקיים מערך חוגים בהמשך ליום הלימודים
( , )10.11על מנת לאפשר פעילות לילדים הגרים בישובים בהן לא פועלת מערכת חינוך חברתית בקהילה.
מתוך כך:
 .1כל החוגים שיפתחו בישובים בשעות אחה"צ ביישובים יהיו פתוחים לכלל ילדי האזור.
 .6יפתחו חוגים אחה"צ ( )12.11ביישובים :באר אורה ,יהל ,יטבתה ,גרופית ,עובדה.
 .0כל החוגים ביישובים יפתחו בתנאי של רישום של לפחות  11משתתפים.
אנו מברכים על הדיאלוג הפורה ,ההקשבה והצורך בחשיבה אזורית ויישובית למתן מענה מיטבי לכל קהילותינו
בחבל.
כולנו נמשיך ונפעל ליצירת מערכת אזורית משמעותית ומחייבת ,תוך חיזוק השייכות האזורית.
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