
 יקרים, , צוות בית הספר והוריםתלמידיםתלמידות ו

 

הגענו ליום האחרון של שנת הלימודים הסוערת והמסעירה הזו. כלום לא היה רגיל בה, 

ומי  ,ובכל זאת, אנחנו מסיימים אותה כשרוב התלמידים יישרו קו מבחינה לימודית

 .בימי החופשה , יוכל לעשות זאת בקיץ הקרוב במכינה הבית ספרית ו/אואשעדיין ל

חיפוש מתמיד איך הולכים התמודדנו עם אתגרים אדירי מימדים, ללא ספר הוראות, עם 

 ללא דרך סלולה. הלאה, בלי מפה ו

שנקבל את עצמנו באהבה, ושגם מהמקומות בהם  ,תלמידות ותלמידים יקרים ,חשוב

כשלנו, נדע לקום, להתגבר ולתקן. למדנו המון בשנה הזו. למדנו מההצלחות ולא פחות 

עם ובלי מורה, בכיתה ובקבוצות קטנות,  -מהקשיים. פגשתם סוגים שונים של למידה 

ק מרחוק ומקרוב, פנים אל פנים ובמקוון. לחלק מאיתנו היה קשה מנשוא. חל

מהתלמידות.ים מסיימות.ים מבלי שהגיעו להישגים הרצויים במקצוע זה או אחר, אבל 

כל מי שיהיו נחושים ועם נכונות להשקיע, יוכלו להיעזר במכינות הקיץ לשיפור ההישגים 

שתפו . לכל שאלה הצוות כאן. אנא , ולגשר על הפעריםוכמובן בשאר ימי החופשה

  ם.והתייעצו. אנחנו כאן בשבילכ

עצמאות  -יתה לכם הזדמנות השנה להתאמן בדברים החשובים ביותר לחיים עצמם ה

)גם בלמידה בכוחות עצמכם(, ניהול עצמי, ניהול סדר יום ומשימות רבות ובעיקר 

לעבור  מיומנויות שצריכותאלו בתנאים של מרחק פיזי. גם אחריות ותקשורת מקדמת 

 לקדמת סדר העדיפויות של מערכת החינוך גם בימים שאינם ימי מגפה וחירום.

את ההזדמנות להתאמן ולחזק  הצליחו לנצללא כולם בימי הקורונה והלמידה מרחוק, 

הללו, אבל אם נכיר כולנו בחשיבותן, נוכל להמשיך ולשים החשובות את המיומנויות 

 .בשנה הבאה ולהוביל שינויאותן במרכז 

יותר קל לשבת בכורסא נוחה מאשר לרוץ או להתאמן, אבל לאורך זמן זה מנוון. כך 

ואם  ,גם יותר קל להסתמך על המורה שיערוך ויסכם ויגיש ויכתיב לנו לתוך המחברת

מאשר לחפש חומר, לקרוא באופן  ,את החומר הלימודי ,אפשר ישירות לתוך הראש

אבל זה הרבה  -ת פעיל ומוביל את הלמידה ביקורתי מקורות מידע, לסכם ולארגן ולהיו

 .יותר מועיל ומקדם ומכין לחיים הבוגרים. כמו שריר שמתאמנים ומפתחים אותו

ואנו מורות.ים ותלמידות.ים,  -זו המשימה שלנו לשנה הבאה. זו משימה של כולנו 

 .בקיץ גם לקראתה נערכים



 

 

בימים אלה אנחנו נפרדים מתלמידות ותלמידי שכבה י"ב שמסיימים לימודיהם ויוצאים 

על גאה בכם  אניבוגרות ובוגרים, למכינה, לשנת שירות  ולצבא.  –אל החיים הבוגרים 

העבודה הנחושה שלכם, על שיתוף הפעולה על ההתגברות שלכם על כל המכשולים, 

צאתכם  לסיום מוצלח מאוד של הלימודים בבית הספר.  להוביל החיובי שאיפשר לצוות

 לשלום וברוכים תהיו בדרככם! שימרו על עצמכם ושובו אלינו בשמחה!

 –בחטיבה ועולים לתיכון  לתלמידי שכבה ט' המקסימים שמסיימים את לימודיהם

 !הרבה הצלחה בהמשך 

ספר, הנהלת בית ה -לסיום אני מבקשת לחבק ולומר תודה לכל הא.נשים הנפלאות.ים 

בכולכם ראינו את התמודדות מעוררת השראה. ל ע –תלמידות.ים, מורות.ים ואנשי צוות 

גם  ,ישיר מבט מול המציאותליצור ולחשוב ולה –ם שבבני האדם כוחות הבלתי רגיליה

 כשהיא קשה, ולהתגבר על כל מכשול. 

 מול, גם על השותפות שהיתה איתנה ,בהובלתה של קרן תשבי ,תודה להנהגת ההורים

  .אתגרי הקורונה

חלק מתפיסת כ חינוךיבת ומשקיעה בשמחו ,אושרת גני גונן ,תודה גדולה לראש המועצה

ולכל  ,אגף החינוך ת, מנהלעולם הרואה את חשיבותו לכל הישג עתידי. לנני רייזברג

אגף החינוך הנוער והספורט וגורמי השיתוף במחלקות השונות במועצה האזורית אנשי 

 .יעים לנו לאורך כל השנהשתומכים ומסי ,דרום השרון

והתמיכה  תודה למפקחת בית הספר, נוגה ברעם, על הרוח הגבית בקידום בית הספר

 המתמדת.

 

בכל מקום בו אתם נמצאים, הקפידו תמיד לנהוג תלמידות ותלמידים יקרים, 

  ולשמור על עצמכם! , באחריות

 שימרו על קשר!

 ,אסף בשם כל צוות עמי

 אני מאחלת לכם קיץ טוב וחופשה נעימה!

  מנהלת בית הספר, מירב פרידלנדר

 

 


