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לקראת סגר שלישי
בימים הקרובים אנו שוב ניכנס לסגרים ולהגבלות .כבר צברנו ניסיון בשני
הסגרים הקודמים :אם בראשון ניסינו להתארגן למצב החדש תוך אי ודאות
גדולה ,הסגר השני כבר התאפיין בהערכות טובה יותר ובעבודה מותאמת.
סגר שלישי  -באיזו מתכונת שיתנהל  -יביא שוב להפסקת עבודה של

הנערים.ות העובדים שלנו ,להתקהלויות של בני נוער בעיקר בשעות הלילה
וללחצים שונים בתוך הבית.
באגרות האחרונות הצענו מגוון של כלים ופרקטיקות להתמודדות ואנחנו
מצרפים לכם שוב קישורים לעיקריים שבהם:
אישור הגעה ליחידה לנערים.ות
פעילות קבוצתית בנושא חוסן
ירח הדבש חלף לאן אנו צועדים מכאן? כיצד לסייע לקהילות להתמודד עם
התקופה הנוכחית?" פרופ' מולי להד
 4מצגות להתמודדות עם חרדה ,דיכאון ,סמים ,יישוג.
מועד החורף לבחינות הבגרות מתקרב .בימים אלו נשלחה לממונה המחוז
רשימת התלמידים שנרשמו לבחינות הבגרות בשלוחות שבמחוזכם.
יש למלא את הטבלה ולעדכן :
 .1האם התלמיד מסיים בשנת תשפ"א או ממשיך.
 .2האם התלמיד יבחן בבחינת בגרות חיצונית או תינתן לו הערכה פנימית
במסגרת היחידה (מצ"ב מתווה בגרויות המפרט את נוהל ההיבחנות).
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 .3חשוב להדגיש כי מועד ההיבחנות עבור תלמידי היל"ה אינו ניתן לבחירה,
והוא יתקיים אך ורק במועד פברואר (מצ"ב לוח הבחינות למועד זה).
אנו שוב מדגישים את הצורך בשילוב של כוחות פדגוגיה וחינוך-טיפול עבור כל
נער.ה לקראת הבחינה.
אנחנו רואים שהרבה בני נוער מגיעים בימים אלה ליחידות ,זו הבעת אמון
גדולה במה שאתם עושים בעבודתכם המאומצת .יחד עם זאת ,המצב גם יוצר
קשיים ללא מעט נערים ,וזה מחייב אותנו להמשיך ולעקוב אחר דוח הרמזור,
ולהתמקד באותם נערים.ות הנושרים מהיל"ה או נערים.ות בסיכון כתוצאה
מהמצב.
לאגרת מצורף סקר קצר על המענים השונים ששלחנו במהלך תקופת
הקורונה .כדי שנוכל להמשיך ולהתאים את המענים שאנחנו במטה מספקים,
אנו מבקשים שתקדישו כמה דקות כדי לענות על מספר שאלות קצרות.
צוות המטה יגביר בשבועות הקרובים את הביקורים בשטח בתיאום ובשיתוף
הממונים והמנחים כדי ללמוד ולהתייעץ אתכם ולהמשיך לשפר את השירות
שאנחנו מעניקים.
באיחולים לשנה אזרחית טובה ובריאה,
מטה קידום נוער-היל"ה
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