דבר מנהל לסיום שנת הלימודים תשע"ח
מדינה אחת ,פעמיים ים
ואגם אחד וקדחת גם ,
שמש אחת עגולה ,
עם אחד חכם מלא סגולה ,
כאב ראש אחד ושלוש גלולות
ושישה ימים ושבעה לילות .
אחד אלוהינו ,אלוהינו ,אלוהינו
שבשמיים ובארץ .
מתוך ספירת מלאי ,יוסי בנאי

הורים יקרים,
לשנת הלימודים יש תמיד נטייה להסתיים בהפתעה  -נראה לעיתים שרק החלה והנה הילדים שרק
התחילו י"ב הם עתה בוגרים ובוגרות שעומדים לקראת גיוס ,תלמידי ז' שרק הגיעו מהיסודי הם
כבר ותיקים ומנוסים באורחות בית הספר ,ומחזור חדש ונרגש של בוגרי ו' ,גדול מתמיד ,עומד
בשערי בית הספר.
אז מה היה לנו שם?
קשה לסכם בקצרה את ספירת המלאי שלנו בגימנסיה .לצד הלימודים השוטפים ,הבחינות
והבגרויות ,האירועים החברתיים ,הטיולים והגיחות ,מתרחשת עשייה חינוכית תוססת וחדשנית -
פרויקטים ,יוזמות ותכניות לימוד חדשות .אציין את חלקם:
מרכז מל"א (מרחב למידה אחר) ומרכז הלמידה שהוקם השנה בניצוחה של יעל שלום סגנית
המנהלת ונותן מענה אפקטיבי לתלמידים מתקשים.
מח"ט – מרכז חדשנות טכנולוגי לתלמידי חטה"ב בהובלתו המסורה של ניקי בסט שמביא את
התלמידים לעשייה ברמה הטכנולוגית הגבוהה ביותר בשילוב מחשבים אלקטרוניקה ומדפסות
תלת-מימד.
"ניצוצות" – מבוגרים בעלי תחומי עניין ועיסוק מיוחדים נפגשו עם תלמידי ט' ושיתפו אותם
בהרצאות וסדנאות "בניצוץ" שלהם.
"הכי ישראלי" – תכנית חדשה שנבנתה בבית הספר במסגרת השכלה כללית לכיתות י' להיכרות
עם החברה הישראלית על גווניה השונים ומורכבותה.
...ולא פירטתי על ההרכבים המוזיקליים ,אשכולות בחירה ז'-ח' ,גינון בחטה"ב" ,אריות ירושלים"-
נבחרת האתלטיקה שמוקמת בימים אלו ,תוכניות ייעוץ וכישורי חיים בשכבות השונות ,הכפלת
מספר הלומדים מתמטיקה בהיקף  5יח"ל ,השיפוצים ועבודות התשתית הנרחבות ועוד ועוד – עושר
עצום של עשיה בכל התחומים.
לא תמה המלאכה ,אתגרים רבים עוד נכונו לנו .עלינו תמיד לבדוק את עצמנו ,לתקן ולשפר כשצריך
ולשנות כשנדרש אך מותר וצריך לעצור לרגע ,לקחת נשימה ,ולהביט בסיפוק על העבודה החינוכית
המרשימה שממשיכה להיעשות אצלנו בגימנסיה.
אבקש להודות בשמי ובשמכם לצוות בית הספר – הנהלה ,מורים ,אנשי מנהל ומשק.
בית ספר לא יכול להיות טוב יותר ממוריו ומצוותו ,ובית הספר שלנו מצוין!
אני מאחל לכם ,הורים ,תלמידים וצוות חופשה נעימה ובטוחה,
שתצאו בשלום ותחזרו בשלום ,ולבוגרי מחזור צ"ח בהצלחה בשירות הצבאי ובמסלולי ההמשך.
כל טוב,
דני ,מנהל הגימנסיה

