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אגרת  15ואחרונה

כולנו חשים את הכאב הנורא בעקבות האסון בל"ג בעומר בהר מירון ,בו
מצאו את מותם אבות צעירים ,נערים וילדים .אנחנו שולחים תנחומים
למשפחות שאבדו את יקיריהן ,יהי זכרם ברוך ,ומאחלים רפואה שלמה
ומהירה לפצועים!
מזמינים להקדיש זמן לשיח ודיון ומוזמנים להיעזר במערך פעילות בנושא
האסון בהר מירון.
ביום שני כ"ח באייר 10 ,למאי יתקיים יום ירושלים ,המציין גם את יום
הנספים במסע מסודאן לישראל בעליית יהודי אתיופיה .נבקש כי תקיימו
אירועי זיכרון בכל היחידות ,ובהם לספר את סיפורי המסע .מצורפת פעילות
בנושא .זוהי הזדמנות לאפשר לכלל בני הנוער ביחידות להכיר את סיפור
מורשת עולי אתיופיה ,לחזק את הקשרים בתוך היחידה ,ליצור שיח מחזק בין

הנערים ולקבל השראה מסיפורי הגבורה וההתמודדות של העולים יוצאי
אתיופיה.
במסגרת מסע אל הזהות יצאו קבוצות בני נוער במסע רגלי-לילי של  12ק"מ
ממבשרת ציון לאתר ההנצחה לזכר יהודי אתיופיה שנספו בדרכם לישראל,
בהר הרצל בירושלים .במהלך המסע שמעו זיכרונות וחוויות ממי שצלחו את
ההליכה הרגלית לסודן .המסע הוא חלק מתהליך של ברור ועיסוק בשאלת

הזהות של בני נוער יוצאי אתיופיה.
תמונות מטקס הסיום של מסע הזהות נמצאות בלחיצה כאן.
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עם הירידה בתחלואה בישראל ,מערכת החינוך חוזרת לשגרה .זהו תהליך
לא פשוט ,הפערים הלימודיים גדולים ויש צורך להתמודד עם המטענים
הרגשיים והקשיים שהצטברו במהלך התקופה.
כפי שהדגשנו באגרות הקודמות ,אנחנו מודעים להשלכות ארוכות הטווח
והסמויות מן העין של המשבר ,וממשיכים להעריך את המצב בהמשך לשבוע
האיתור האגפי עליו עדכנו אתכם באגרת הקודמת .קיימות הערכות כי תהיה
עלייה באחוזי הנשירה מבתי הספר וכן שאופי הנושרים ישתנה .אנחנו כבר
חשים את התהליך הזה בעבודה ביחידות ובבתי הספר.
לשירות קידום נוער-היל"ה תפקיד משמעותי בחבירה לצוותים החינוכיים
ברשויות ,לתמיכה בבני נוער המתקשים לחזור לשגרה ,ולאיתור בני נוער
אשר אינם מוצאים את דרכם בתוך המצב החדש .על הדרכים להתמודד עם
אתגרים אלה פרטנו במסמך אסטרטגיית היציאה שלנו – מצ"ב בזאת ,שנשלח
באגרת הקודמת ,אשר מהווה תשתית לכתיבת תכניות העבודה שלנו לקיץ
ולשנה הבאה.
אנחנו נמצאים בעיצומן של הכנות לקראת בחינות הקיץ והבגרויות.
מצ"ב קובץ הכנה מנטלית לקראת בחינות .חלק גדול מהתלמידים שלנו לקחו
על עצמם לימודים לקראת בגרות וזה מעורר בכולנו גאווה .חשוב שהמורים
ועובדי חינוך-טיפול ימשיכו בעבודה משותפת להכין את התלמידים ,לבנות את
ביטחונם ולסייע במרתונים או בשעות תגבור ככל שיידרש.
הקיץ נקיים במסגרת מגוון הפעילויות שנציע גם קורסים והכשרות ייחודיות
שיתנו קרדיטציה .על כך נעדכן אתכם בהמשך.
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לפני כשבועיים התקיים כנס הורים אגפי ,שעסק בנושא חוסר אונים הורי.
בין היתר הצגנו את מודל ארבע הרמות למודעות הורית .מזכירים שניתן
להמשיך ולשלוח הפניות למרכז הורות דיגטלי הנותן מענה של הדרכת הורים

קצרת מועד  5-10מפגשי הדרכה מרחוק (זום או טלפון) ,עבור הורי בני הנוער
המטופלים ביחידות לקידום נוער מכל הארץ .ההדרכה ניתנת על ידי מדריכות
הורים מוסמכות ומנוסות .מוזמנים להפנות הורים בטופס.
כנס סגל א' של קידום נוער-היל"ה יתקיים ב( 21-22.6היום הראשון יתקיים
בזום והיום השני פנים אל פנים במלון שפיים) .הכנס יעסוק בלמידה לאורך

החיים .בכנס מצפות לכם פעילויות ,הרצאות ולא מעט הפתעות  -מצפים
לראות את כולכם!
זוהי האגרת האחרונה.
אנו מקווים שהאגרות שימשו אתכם במהלך תקופת השנה המורכבת שעברה
על כולנו .האגרות היו במה להעברת מסרים ועדכונים ,העמדת כלים ושרות

לשטח .אנו מקווים שהן נתנו מענה ,לפחות חלקי ,לאתגרים ולהתמודדויות.
בהמשך מקווים למצוא במה אחרת שתתאים להמשך עדכונים.

ובינתיים,
אנו מאחלים חגים שמחים

לחג השבועות לעיד אל פיטר ולציון העליה השמיימה
מטה קידום נוער -היל"ה
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