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ט"ו באלול תשפ"א
 23באוגוסט 2021

שלומות לכולם ,תלמידים ותלמידות ,הורים וחברי צוות יקרים,
 1.9מגיע ,מילות השראה לשנה חדשה

ברכת הדרך  /גיורא פישר

[מורה לתנ"ך ומחנך בתיכון האזורי באר טוביה ,אותו תיכון בו הוא ובניו למדו בו]

גַּם כְּשֶׁ הַּ מִּ שְּ קֹלֶׁת מֹושֶׁ כֶׁת לְּמַּ טָּ ה

עֲ צ ֹר ְּלכַּמָּ ה ְּרגָּעִּ ים

הַּ דֶׁ ֶׁרְך מֹובִּילָּה קָּ דִּ ימָּ ה.

קַּ ח אֲ ו ִּיר,
הֵּ עָּ זֵּר בָּנּו ִּכבְּמַּ עֲקֶׁ ה-

ַאל ָּתרּוץ-

עֹוד מְּ עַּ ט

שֶׁ ֹּלא תִּ פ ֹל ו ְּתִּ שְּ ב ֹר ַּר ְּג ַּלי ִּם,
ַאל ַּתבִּיט לְּמַּ טָּ ה

דֶׁ ֶׁרְך חֲ דָּ שָּ ה תִּ תְּ ַּגלֶׁה לְּעֵּ ינֶׁיָך.

שֶׁ ֹּלא תְּ קַּ בֵּל סְּ חַּ ְּרח ֶֹׁרת,

מתוך " מה למדת מהסיפור" עם עובד 2017

משרד החינוך בכלל ובית החינוך שלנו בפרט מוביל תפיסה של שמים לב בחינוך  .שמים לב ,זמן ,אמפתיה
לקשר וליחסים מורים-תלמידים ,מורים-מורים ,תלמידים-תלמידים ,מורים-הורים ובכל החיבורים האפשריים.
צוות בית הספר מזמין את התלמידים וההורים להעזר בנו גם כבְּמַּ עֲ קֶׁ ה על פי השיר ולגלות את הדרך הייחודית של
כל אחד ואחת מכם.
אנחנו שוב בפתיחת שנה במידה של אי וודאות ובעיקר בתחושת חוסר ביטחון בריאותי .הפעם אין קפסולות,
מתניעים את הלמידה ביחד לאחר שכל התלמידים עד לכיתה י' כולל יעברו בדיקות קורונה ויגיעו לבית הספר
בריאים.
בכל מתחם סגור עלינו לעטות מסכות ,ונאכוף תקנה זו כחלק מכללי ההתנהגות בבית הספר.
אנחנו סומכים על ההקפדה שהתלמידים החולים (קורונה וגם לא) נשארים בבית ומונעים הדבקה בקהילה.
תלמידים ומורים מחוסנים או מחלימים ,שחלילה יהיו במגע קרוב עם חולה מאומת ,יחויבו בבדיקת קורונה
שלילית .תלמידים ומורים שאינם מחוסנים יחויבו בבידוד על פי ההנחיות המעודכנות.
היחסים ביננו מושתתים על אמון ,כבוד ואחריות הדדית וכך תתקיים שגרת חיינו בבית החינוך המשותף.
כל אורח מזדמן שיגיע לבית הספר מחויב בתו ירוק.
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אנחנו ,צוות בית הספר ,מתגעגע לעשייה חינוכית ,ערכית וחברתית .נשלב את הלמידה והחקר ביצירת קשר,
בחיברות בין התלמידים והתלמידות .נעמיק בדיאלוג הערכי והחברתי ביננו .הכרות המבוגר את התלמידים עד
האחרון הוא ערך מוביל .לא יהיו ביננו אנשים שקופים .ולכן נקדיש לכך זמן כבר עתה  -בתחילת השנה.
נתחיל את השנה בימים מיוחדים בהם בכל יום יוקדש זמן ייחודי לשיחות אישיות בין המחנכת או המחנך לכל
תלמיד ותלמידה בכיתתו/ה.
בחטיבת הנעורים נקיים בארבעת הימים הראשונים ,במקביל לשיחות האישיות ,מרתון רענון באנגלית
(לשכבת ז') במתמטיקה (בשכבת ח') ובכישורי חיים (ניהול זמן ,הקשבה ,בחירה ועוד לשכבת ט').
בחטיבה הבוגרת ,במקביל לשיחות האישיות ,נלמד על פי תוכנית הלימודים של כל שכבה וכיתה.
בכיתות י' הלומדות השכלה כללית ,יתקיים מרתון חשיפה לקורסים השונים מתוכם התלמידים יבחרו את הנושא
בו ירצו ללמוד במסגרת שיעור זה .המרתון יתקיים בימי חמישי .בימים האחרים יתקיימו לימודים על פי המערכת
בתחומים הפדגוגים ,היעוציים והחברתיים התוכניות מרובות ,נשתף באסיפות ההורים ובמהלך השנה וככל
שהמציאות תאפשר לנו לממש את החלומות.
קוד לבוש מחייב את התלמידים והתלמידות כאחד; בחטיבת הנעורים יש להגיע עם חולצה חלקה עם וסמל בית
הספר .בחטיבה הבוגרת קוד הלבוש הוא חולצה עם שרוולים ללא כיתוב פוגעני.
בכל מקרה יש להגיע בלבוש הולם ואין להגיע לבית הספר עם חולצת בטן ו/או לקפל חולצה ,גופיות חולצות
גזורות.
בימים הראשוני ם תתקיימנה אסיפות הורים לכל השכבות ,מרחוק או מקרוב .תקבלו מכתבים מפורטים על
התוכניות בשכבות השונות מרכזי השכבה .עד אז  -מצורף טופס למי מכם שמעוניין להפנות שאלה להנהלת
בית הספר.
אני מודה מראש לכל העוסקים במלאכה ,לרכזי השכבות ,מחנכים ומחנכות ,רכזי המקצועות ,יועצות וחברי
הנהלת בית הספר ,המורים ,המורות ועובדי המנהלה שעושים ימים כלילות למען העשייה החינוכית המיטבית.
תודה לכם ההורים והתלמידים על האמון ושיתוף הפעולה הכל כך חשוב בימים אלה.
אני מאחלת לכולנו שנה טובה של שגרה רגועה ובריאה.
עירית על-דור שפירא
מנהלת בית החינוך המשותץף חוף השרון
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