
 

 

 אגרת סיום שנת תש"ף – 2020יולי 

 תודה! שלום ולהתראות

    ים והורים יקרים,ות.תלמיד

בקש להודות לרבים, להאיר א .בימים אלה לסיומהגיעה מ ,ואמנותיתעשייה חינוכית  גדושתשנת לימודים לצד הקורונה, 

 חופשת הקיץ. בהקשר כמה דגשים ציין ל כןו, תנו השנהאוהנחו שומהלכים בולטים  יעדי מפתחכמה 

 קטיביות חברתיתאמון ושיתופיות, אקלים מכבד, א

 כעוגן למפגש החינוכי,יתופיות שאמון ושל  את התפיסה יראלהכולנו חותרים משנה לשנה 

 השותפים ומעגלי העשייה. כלל בין ומפרה של שיח מכבד תוך הבטחת אקלים 

 אני מבקש להודות לצוות המורים על הגמישות, .העצימהשותפות ההקורונה, השנה, בצל 

 על הלמידה העצמית וההסתגלות למציאות משתנה ולמתווים מתחלפים חדשות לבקרים.

  חיזוק הקהילה.על האמון בביה"ס והשותפות ל ,ובלת תמי שעיהבה ,להנהגת ההורים כן תודה

 האמנות, וסייעו לנו להתמודד עםשמנהלות את עמותת מגמות  אקנין-טלי שמעוני! גם למיכל קרייטלר ולתודה גדולה

 וואקום, לצערנו, משבר אמון חווה החברה הישראליתמעבר לכך, לרבים. קשה ועודנה תה יהישנה מורכבת במיוחד, ש

  .יוניחודש מפירוט " ראו: לפחד מהפחד "מבלי ,עמדה תטילנקגם ו חתרנבמהלך השנה לא זכור כמותו. שלי  ימנהיגות

עובדים  ילדיעל זכויות תלמידים,  גנההבמחאה פעילה בעניין השנה ח' השתתפו  -בין היתר, מאות מתלמידי שכבות ז' ו

תוך שותפות אקטיבית של קהילת ההורים  -מבחינתנו הם ילדינו לכל דבר ועניין. מרבית תלמידי ביה"ס השתתפו ש ,זרים

 נוער פגשנו קבוצות במחאה שנגעה לזכויות אדם שונות. כן קיימנו תהליכים משמעותיים בסוגיית משבר האקלים, -

הקשרים מגוון ופעלנו ב, בכל השכבותהחברה הישראלית ומגזריה, יצרנו שיתופי פעולה חינוכיים רבים  חלקירבות מכל 

  כאחד מיעדי העל שלנו. תרומה לקהילהתוך העמדת ערך המחויבות החברתית וה  - חברתיים

  זה אישי' א

מענים פדגוגיים על יסוד בשיפור  שיחות אישיות והתמקדנוה תהליכיאת  נוהעמק. השנה גםהיה יעד מפתח  -א' זה אישי 

ח'  -שנתית, תוך דגש על שכבות ז' ו -המשכנו לפתח את תהליכי המשוב וההערכה כחלק מתפיסה רבהתאמה אישית. 

 -ת ז', ח' ופיתחנו מערכי למידה חדשים בשכבו; פרטניותהשעות ה חיזקנו את מערךי'(.  -)ועם השפעה גם על שכבות ט' ו

שינוי מודל הלמידה בהיסטוריה כן ו אסטרטגיות למידה י"א שמושתתים היו על בחירה מוגברת, תוך הטמעת מערך של

פיתחנו את מהלך "שורשים" בשכבה ז' צעד נוסף,  ;י' -שיפרנו את תהליכי המעבר משכבה ט' ל. א"ואזרחות בשכבה י

בימים אלה גם קיימנו קורסי קיץ ייחודיים  ל כלל תלמידי שכבה ז'.וסיימנו את השנה עם תערוכת פורטרטים אישיים ש

 נכון לשנה זו גם ללא עלות. –ורס קיץ במגמת המחול ללא עלות, וכן ק ,ב"טהלתלמידי ח

 )גם בימי קורונה( ותשתיות, קהילה פדגוגיה - זה אחדא' 

 תן ללמוד משיתוףכמו גם במגמות האמנות, ניבשכבות השונות, במסלולי הלמידה העיוניים  גדושעשייה ההאודות מכלול 

  כפי שהוצגו בתחילתה. יעדי שנת תש"ףמוזמנים לצפות ב - ר ביה"סרכזי השכבות וכן מאת

ופת הקורונה כסביבת בתק נו, ששימשבתחילת השנה השקנו, בהובלת רכז התקשוב, עמית לביא, את האתר החדש של

לה להתבצע בדרכים רבות )לא רק בזום(, וכיכי הלמידה מרחוק. למידה מרחוק ילמידה מרכזית וכעוגן לסינכרון תהל

דרך מצוינת. בשנה"ל הבאה נידרש שוב להתאים את עצמנו למציאות שתתפתח ונחתור לגיוון למשל קריאת ספרים היא 

 האמצעים על יסוד התובנות שלמדנו.

. זכינו לציון לשבח ברמה ארצית לגבי ההישגים בביולוגיה, נו הוכיחו השנהיציין את ההישגים המצוינים שתלמידכן נ

 –במגמות האמנות  , וזאת מעבר כמובן לעשייה המובילה ברמת ארציתוערבית , מדעי החברהכימיה, מחשבת ישראל

  שהתרחשה באופן יצירתי ויוצא דופן גם בתקופת הקורונה.

 

 פדגוגיה

 קהילה

 פרט

https://cbb29acc-57f5-4a84-952b-c7c09e578f62.usrfiles.com/ugd/cbb29a_7fb917ede28d47719e01fbd8bfe98514.pdf
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. ביה"סבדף , של רכזת המחול דלית הרמתי הסיפור ,למשל ,ראו. אמנות מרתקים מרחוק, בכל המגמותקיימנו תהליכי 

וגם הפקות  הפלסטיתבהמשך יולי נקיים גם את תערוכת האמנות . ב"כן הצלחנו לקיים את הקרנות הקולנוע של שכבה י

תודות לאמיר וולף,  – לבוגרינו משכבה יב' במינו סיום מיוחד . קיימנו לשמחתנו גם אירועתאטרון )במגבלות הקורונה(

 63 -ל כןת ומלגות, וברכות חמות לכל תלמידינו שזכו בפרסי הצטיינו . מוזמנים לצפות -אלדד בוגנים ליצחקי פרנקו ול

   לא מובן מאליו! -יינות חברתית" תלמידים!! שמסיימים את התיכון עם תעודת בגרות עם "הצט

משבר הקורונה השפיע על תכניות הבינוי שלנו, לצערנו. עם זאת, השלמנו השנה את בניית הסטודיו למחול, את מרחב 

ננסה להמשיך לשפר את אנו  .בכיתות וכן תשתית החשמלהספורט בחצר ביה"ס, השקענו )מתקציב ביה"ס( בשדרוג 

. נשמח , תוך הבנה כי הקיצוצים התקציביים לא יאפשרו לבצע את השיפוצים הגדולים שתוכננו לקיץ זהמרחבי הלמידה

בקש להודות מקרב לב ות עם קהילת ההורים בהיבט זה מבורכת ואני מהשותפ לכל תמיכה או סיוע מצד הקהילה.

לאורנה גם תודה . סמוק ולאורי מזור-ובמיוחד לליטל פביןסיוע נפלא בתחומי האדריכלות יקים לנו מענלהורים ש

 ההורים משפיעה ביותר מהיבט אחדתמיכת . על סיוע ממשי מאחורי הקלעיםולהורים נוספים לוסטרניק, לניצן סומך 

 תנו.הערכ אוועל כך מל

 לצוות תודה!ברכות ו

ים מינויו כסגן מנהלת חטיבת הביניים, ותודה מיוחדת לאילנה כספי על פרישתה לאחר שנברכות חמות לסמי שושן לרגל 

 הצלחה רבהאביב, אנו מאחלים לה -יסודי בתל ברכות חמות למירב אליקים על מינויה כמנהלת בי"ס. חינוךושל עשייה 

ומאחלים  המקביל בחטה"ב,על פועלה  רכזת חברתית, כמו גם מודים להגר סרוגומחנכת וומודים לה על השנים שפעלה כ

 . לה הצלחה עם המעבר לצפון הארץ

ות את העשייה במגמת ותודות לד"ר רותי כץ ולורדה הד על עשייה ארוכת שנים ופרישה לגימלאות. רותי עוד תמשיך לל

רה וקסלר לרגל גפני לרגל מינויה כראש צוות הריכוז החברתי של ביה"ס, ליע-ברכות לשרון יקירהמוסיקה, לשמחתנו. 

מינויה כרכזת שכבה י', לאיתן בראון לרגל מינויו כרכז שכבה ז' והצטרפותו לצוות הניהול של ביה"ס, לשירה שטייניץ 

ארגמן -ברכות למיקי קרתח' בהתאמה. -י"ב ושל שכבות ז'-ן כרכזות חברתיות של שכבות י"איולנעה דובב לרגל מינוי

טוב, מנהלת המערכת, -ותודה לה על פועלה כרכזת שכבה. תודה לאילנה שם על מינויה כרכזת הבגרויות של ביה"ס,

בקר על -לים קומן, ברכות לגל זיו על מינויו כרכז מגמת המוסיקהשמילאה את תפקיד ריכוז הבגרויות השנה במקביל. 

ודות לאוהד תרוב תמיר צדוק על מינויו כרכז מגמת האמנות הפלסטית. לכרכזת מגמת הקולנוע של ביה"ס ומינויה 

ולאמיר וולף על השנים שפעל כרכז מגמת אביב, -מטעם מוזיאון תל ת האמנותמגמשאלתיאל על השנים שפעל כרכז 

 גם י/תמונה מנהל/ת חטיבת ביניים. במהלך הקיץהקולנוע. 

צוות  בלעדי. המחשבים, הספרייה והמעבדותהתחזוקה, המזכירות,  י, לכל צוותהמסורתודה מקרב לב לצוות המנהלה 

בית הספר לא היה מתפקד, פשוטו כמשמעו. תודה לכל הסייעות, המורים, מחנכי הכיתות, למגוון הרכזים ובעלי  זה

אנו בעלות התפקידים הניהוליים, שבזכות כל אלה  יועצות, לרכזי השכבות וכמובן לכלרכזות החברתיות, להתפקידים, ל

  !הוב ובעל ערךאמפגש  מקוםחתור לכך שבית ספר אכן יהיה יכולים להמשיך ל

נהלנית ביה"ס, ליפעת דורני, המזכירה הראשית, ליוסי אפנס, מנהל המשק ולשלוש אסיים בתודה אישית ליעל שהם, מ
 גייגר ויפעת בירנבוים.-ורד גוטל, אביגיל בלוך –השותפות איתי לניהול ביה"ס השנה 

עלו והצליחו! במסגרות הצבאיות והאזרחיות כאחד.  –לבוגרי שכבה יב' היקרים והאהובים שלנו 

 זכרו שאנו תמיד כאן לכל צורך ועניין עבורכם.

 .ראו בדף הבאלהורים עצות  - לבוגרי יתר השכבות תבלו בנעימים ובבטחה

 אתם מוזמנים ברצון להיות בקשר במידת הצורך, וכמובן  להתראות בשנת הלימודים הבאה!

 ! ובטוחנאחל לכולם קיץ נעים בשם הצוות החינוכי 

 בברכת א' זו אהבה  ,חופשה בריאה ומהנה

 יואב פרידן

 מנהל בית הספר 

https://www.facebook.com/902399239809460/posts/2921191024596928
https://youtu.be/ULX_fqT-oBQ
https://youtu.be/ULX_fqT-oBQ


 יץ בטוח!ק

כי הבילוי של הילדים בעת החופשה, להזכיר את הצורך לגלות ערנות ומעורבות באשר לדרבקש נ -הורים יקרים 

 מציאות אפשרית של הנחיות על רקע מגפת הקורונה.ובמיוחד ב

שתיית אלכוהול ותקשורת פוגענית במרחבים  ובפרט –נבקש להתריע לגבי מצבי סיכון שכיחים בקרב בני נוער 

להלן , ובכדי להגביר את תחושת הביטחון והמוגנות שלהם, הדיגיטליים. על מנת שכל הילדים ייהנו מחופשה בטוחה

 :מספר המלצות

 להשפעות חברתיות לא רצויות , מודעות לסיכוניםעוררו , שוחחו עם ילדכם תוך הצגת עמדה אישית ברורה

 הפחדה. חשוב למקד את השיחה במיומנויות שיעזרו לילד להימנע מהסכנה ולא בהפחדה.  ולמצבי סיכון אחרים

 .הקשבה חוסמת

 מי מארגן את , "מה תעשו שם?", "כמה זמן תהיי שם?" "עם מי?", "לאן אתה הולך?": אל תהססו לשאול"

 .כדאי להחליט עם הילד על שעת חזרה מותאמת לגילו, לקראת יציאה לבילוי .המסיבה?" וכדומה

 ה 'בחבר יםיחיד/ה שלכם לא ירגישו אפשר לתאם עם הורי נערים אחרים מדיניות אחידה על מנת שהילד

 .תופתעו לגלות כמה ההורים האחרים שותפים לדעה שלכם - יםשמוגבל

 פנו . חוסר רצון לשתף פעולה ועוד, הסתגרות, תוקפנות, חוסר שקט: חשוב לזהות שינויים בהתנהגות הילד כגון

 :מקורות סיוע -לנוחותכם  .לקבלת עזרה אם מתעורר צורך

o  / יועצת בית הספר.מחנכי הכיתות 

o ם הפסיכולוגיים החינוכיים מטעם שפ"י ברשויותהשירותי. 

o  המרכז לסיוע נפשי במצבי לחץ וטראומה  -נט"לwww.natal.org.il  

o  סיוע והקשבה ברשת  –סה"רwww.sahar.org.il  

o  שירות שמציע תמיכה נפשית בטלפון ובאינטרנט  -ער"ןwww.eran.org.il 

o Yelem –  ארגון שנותן תמיכה לנוער בהתכתבות באינטרנטwww.yelem.org.il 

o  03-6919765 –אוזן קשבת ילדים, נוער והורים  –יד ביד   

o 1599-595909 תל אביב: סם – אל  

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Shefi/gapim/psychology/tachanot/
http://www.natal.org.il/
http://www.natal.org.il/
http://www.sahar.org.il/
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http://www.eran.org.il/
http://www.yelem.org.il/

