
 

 

 תושבים יקרים 

שאני מסכמת שבוע ראשון לפתיחת שנת הלימודים אני מבקשת לשתף אתכם כהיום 

התרגשות אותי זה החזיר לחוויה של איש חינוך שרואה בכל פתיחה, הזדמנות. בחוויה. 

בימי פתיחת שנת הלימודים. עם הכניסה לשגרת לימודים רבה וחגיגיות עטפה אותנו 

לשתף בתהליכים שקדמו ליום חג זה. נחזור עוצרת לרגע כדי  ,שגרת קורונהבמסגרת 

בחומר ובעיסוק ברוח. הערכות לפתיחת שנה מורכבת מעיסוק  ,לראשיתו של תהליך

ימי הערכות והכשרות ים ויחד עם זה פדגוגיה, , תקנים ושיפוצבניית כיתות, מבנים

 מורים. 

בתי  242גנים,  465-ם באלף תלמידים. תלמידי העיר לומדי 45-בעיר בית שמש יש כ

 בתי ספר על יסודיים.  181-ו ספר יסודיים 

או במבנים חדשות בתי ספר בעיר שודרגו בכיתות  26לקראת שנת הלימודים תשפ"א 

כיתות  63-וגנים חדשים בחינוך הממלכתי נפתחו לראשונה מזה כמה שנים, חדשים. 

 חדשות נפתחו לקראת פתיחת שנה זו. 

ילדים הלומדים  151ות לחינוך מיוחד ומאד מרגש לדעת כי מסגרות חדש 13הקמנו 

בחינוך מיוחד שעד לשנה זו למדו מחוץ לעיר התחילו השנה את לימודיהם בעיר. השבת 

 יעד, ולקראת השנה הבאה נשיב יותר.  ללמוד בעיר זהתלמידי החינוך המיוחד 

מוסדות החינוך. כל הנושא במינינו רכזת נגישות עירונית בבתי ספר וזאת כדי לקדם את 

 כיתות שמע, מעליות , תקרות ייחודיות ועוד. בדגש על 

הנחנו גגות סולאריים על חלק ממוסדות החינוך ובמהלך השנה נתקין על גגות של 

 מוסדות חינוך נוספים. 

מאושר הדבר משליך באופן יבות שלטונית והעדר תקציב מדינה בימים של חוסר יצ

ישיר על הקושי להתאים את משאבי המדינה שניתנים לצרכים העירוניים. למרות זאת 

אושרו לעיר בית שמש מכסת כיתות יוצאת דופן כך שניתן היה לפתוח את שנת 

 . סבירההלימודים בצורה 

דינו לאפשר את כניסת יל של מנהל תפעול ומשק חינוכי עמלו וטרחו כדי צוותים רבים

ושבמוסדות מסוימים  ,ודעת שיש עדין פינות שטרם סיימנואני י לכיתות מאירות פנים.

בקרוב נשלים את כל הדרוש. גם גני ביחד אבל אין לי ספק ש חסרים כיתות, ציוד ועוד

אני הילדים עברו שיפוץ יסודי בתוך מבנה הגן גם החצרות זכו לתשומת לב מדוקדקת. 

של יום פתיחת  מסירות עצומה ממש עד אור הבוקר  עלחייבת לשבח את הצוותים 

 וזאת כדי להעצים את היום החגיגי. השנה 



 

 

 

, "גשר" שמו. נשיא המדינה ודים הקמנו בבית שמש בית ספר חדשלקראת שנת הלימ

ראובן ריבלין ביקש לבקר בו ביום פתיחת שנת הלימודים. בית ספר "גשר" הוא בית 

בהתאם לתפיסת החינוך האנתרופוסופי. בית הספר ספר ממלכתי דתי על אזורי הפועל 

פתח את שנתו עם "סמל מוסד" עוד בטרם נשמע בו הצלול הראשון. משרד החינוך 

אין לי ספק שהצוות המצוין למרות כל הקשיים הבין את החשיבות והעניק את הסמל. 

 של בית הספר יעשה עבודה מופלאה. 

צוינים שלנו בעיר עסקו במהלך חופשת חשוב לי לשתף אתכם כי כל צוותי החינוך המ

הקיץ בהערכות פדגוגית לקראת פתיחת השנה. ראשית הדברים הייתה בבניית 

מערכות שונות כתרחישים לשינויים בהנחיות מטעם משרד הבריאות. עוד עברו 

המורים הכשרות כיצד ללמד באמצעות האפליקציות ללמידה מרחוק, ומעל לכל שיח 

 ישי מול התלמידים גם בימי לימוד מורכבים. כיצד לשמר את הקשר הא

אדגיש כי לקראת שנת הלימודים תשפ"א אנחנו מבקשים להעצים את החינוך 

לאחריות בכל בתי הספר ומוסדות החינוך. המטרה שלנו היא לחזק דמות בוגר שחש 

 אחריות על המרחב בו הוא פועל. 

גיגית, את למרגשת וח יחת שנת הלימודיםאני מברכת את כל העמלים שהפכו את פת

ע וממונה תחום החינוך הרב ישעיהו ארנרייך על "את סגן רה, עובדי העירייה היקרים

כיף לי לדעת שאלו  הובלה משותפת מלאת נחישות ורגישות עם תשומת לב לכל פרט.

את אלו שהיו מאחורי הקלעים ואת אלו שפגשתם בשער בית  שותפיי לדרך. אברך

 הספר. כוונת כולם לטובה והכול למען ילדי העיר בית שמש.

 בברכה,

  ד"ר עליזה בלוך 

  ראש עיריית בית שמש


