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ברכת מנהלת חט"ב בטקס פתיחת שנה"ל

אני ניצבת כאן מולכם ומתרגשת .בכל שנה בעשרים השנים האחרונות אני מתרגשת מחדש.
השנה ההתרגשות גדולה אף יותר כי זו פעם ראשונה שאני מתחילה את שנת הלימודים כמנהלת
חטיבת הביניים .זו הפעם הראשונה שלי בדיוק כמו שזו הפעם שלכם – הפעם הראשונה שלכם
בכיתה ז' ,בכיתה ח' וגם הפעם הראשונה בכיתה ט' .
והתחלות הן תמיד מרגשות – זה טבעי...
במהלך החופשה השקעתי אנרגיות רבות על מנת ללמוד .בעיקר למדתי שחטיבת הביניים של
עמקים תבור היא מיוחדת במינה .לומדים כאן אחרת (נכון ,לא בכל מקצוע ולא כל הזמן) אבל
אנחנו באמת משקיעים הרבה מחשבה ומאמצים ,כדי שהלמידה שלכם תהיה מסקרנת ,יצירתית,
מעניינת ובעיקר רלוונטית יותר עבורכם.
למדתי כי יש לנו הרבה מאד פעילויות חברתיות – ערכיות ואולי זה הדבר החשוב באמת ...בלי
לזלזל באף מקצוע אחר ...כי חשוב לנו שתצאו מכאן בני אדם ערכיים – אנושיים – תורמים –
ואוהבי אדם באשר הוא אדם.
והדבר החשוב ביותר שלמדתי הוא שאני יכולה להיות רגועה – כי כולם כאן נמצאים בידיים
טובות .המחנכים שלכם משקיעים מאמצים רבים על מנת שכל אחד ואחת מכם ירגיש בטוח
ומוגן ,אהוב ,רצוי ושייך .ויש לכם מחנכים מדהימים:
ז' – 1שירין עיסאת ,ז' – 2ברית קמחי (וזוהר בוגנים) ,ז' – 3נטע פולק ,ז' – 4הדר שאולי ,ז'– 5
חגי שחם ,ז' – 6ליאת אזרד .ח' - 1ניר מילר  ,ח' – 2יאנה אתרוגי ,ח' – 3טלי יהל ,ח' – 4גיתית
אזולאי ,ח' – 5אילנה אלמקייס (ואורטל קומרצ'רו) .ט' – 1שושי אהרונסון ,ט' – 2שרון גינדין ,ט'3
– דינה רלב"ג ,ט' – 4אורית הופמן ,ט' – 5גלית צפריר.
מאחלת לכם שנת לימודים מוצלחת במיוחד  ,ואסיים בשירה של לאה גולדברג:
למדני אלוהי
ברך והתפלל
על סוד עלה קמל
על נוגה פרי בשל
על החירות הזאת
לנשום לחוש לראות
לדעת לייחל להיכשל
למד את שפתותי
ברכה ושיר הלל
בהתחדש זמנך
עם בוקר ועם ליל
בהתחדש זמנך
עם בוקר ועם ליל
לבל יהי יומי
עליי כתמול שלשום
לבל יהי עליי
יומי הרגל
יומי הרגל
שנה טובה ,נגה בן יעקב.
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