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 הורי החינוך הבלתי פורמאלי שלום רב,
 

את  בלתי על עצמייקהבלתי פורמאלי בשדה נחמיה, מתוכם, בחינוך שנות הדרכה  שלוש לאחר
השנים הללו היו משמעותיות עבורי והרגשתי תחושת  בשנה האחרונה. החינוך הב"פ בישוב ניהול

 ושייכות למלא תפקיד זה במקום בו גדלתי והתחנכתי. שליחות
עבורם מקום של ליכים ומרגישים שבתי הילדים היו ליוויתי את הילדים וראיתי אותם עוברים תה

ות ן השכביחברתיות, יוצרים קשרים ב דילמותייף והנאה, מקום בו הם מתמודדים עם כ
מקום ומוצאים בבית ילדים  למען הוותיקים והתרבות שותפים, תחושת שייכות לישובומרגישים 

 .עם מדריך אחראי שיודע להיות עבורם כתובת
, נכנסתי אליה מאתגרת מלמדת ומספקת הייתה עבורי,את החינוך  הזו שבה ניהלתיהשנה 

  .בחששות וביראת כבוד
כמנהלת, הן כמדריכה והן השכבות השונות שאותם הכרתי ראיתי לנגד עיני את , במסגרת התפקיד

 מתגבשים ויוצרים תהליך חינוכי יחד עם צוות המדריכים.
 למדתי להכיר אתכם ההורים, ליצור שיתופי פעולה ולהיות איתכם כשותפים בדרך למען הילדים

 .ועל כך נתונה לכם תודתי הגדולה
ו לקדם ולהעצים את החינוך בקיבוץ, שמטרתטגי, טרהקמנו ועדת חינוך ויצאנו לתהליך אס

ת וייצור אקלים חינוכי ראוי ומיטיב ומאמינה שתהליך זה יתגבש וילווה גם את השנים הבאו
 בקיבוץ המתחדש.

 בסיום שנת תשפ"ב אסיים את תפקידי ואצא לדרך חדשה.
אני מודה על האפשרות שניתנה לי, להשפיע, ללמוד, לטעות, להוביל, ליצור קשרים ולצמוח בתוך 

 המערכת והקהילה.
 , אני רוצה להודות לכל שותפיי לדרך

את בתי הילדים, הן מבחינת פעילויות, יצירת קשר לצוות המדריכים שעבדו והשקיעו רבות לקדם 
 רך השנה.ואישי עם כל חניך ויצירת תהליך חינוכי לא

 , שליוותה אותי וראתה את החינוך כחשיבות עליונה., מנהלת הקהילהלמרסלה שלח
רציף והמשכיות  בשיתוף פעולה מלא ליצירת קו עבדנולאנה ואיילת שהיו שותפות למשרד ויחד 

 ועד לסיום י"ב. הל לידבחינוך מגי
 תרמו רבות לניהול השוטף של המערכת.ליניב ודפנה שותפי למשרד ש

 הייתם שותפים מלאים.ו שליותם, תמכתםההורים,  לכם,
דור העתיד והלב הפועם -הילדים והנערים בקיבוץ, שנכנסו לי ללב אחד אחת -ואחרונים חביבים

 של הקהילה.
 

מערכת ערכית וטובה ומאמינה שכך תמשיך לעוד שנים רבות אני מסיימת בסיפוק גדול ומשאירה 
 .וטובות

 
 

 בברכה,
 מעין עמידור
 מנהלת חינוך בלתי פרומאלי
 שדה נחמיה
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