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        דבר המנהלדבר המנהלדבר המנהלדבר המנהל
  

 די� תשפ"בלפתיחת שנת הלימו

  

" א� אי� אני לי מי לי, וכשאני לעצמי מה אני וא� לא עכשיו אימתי", פרקי אבות, פרק 

  א', משנה י"ד.

  

שנת לימודי� חדשה בפתח וההתרגשות רבה. אחרי שנתיי� מורכבות  בצילה של מגיפת 

הקורונה, כולי תקווה שנוכל לקיי� השנה שיגרה של למידה,  של טיולי� ושל פעילות 

  וכית וחברתית. חינ

  

, מחזור ק"ז. כל התחלה מלווה באופ� טבעי במאמ� ברוכי� הבאי� תלמידי שכבה ז'

להתמק�, להכיר את המקו�, את המורי� ואת החברי� החדשי� לכיתה. אנו יודעי� 

מניסיוננו שתו� זמ� קצר מרגישי�  התלמידות התלמידי�  בבית. צוות השכבה ערו� ומוכ�, 

  שו עבודה מצוינת.אני סמו� ובטוח שיע

  

, שנה זו היא שנה עמוסה בלימודי� ובפעילות ברוכי� הממשיכי�, תלמידי שכבה ח'

  חברתית וחינוכית.

  

, עבור� זו שנה אחרונה בחטיבת הביניי�. שנה ברוכי�  תלמידות ותלמידי שכבה ט'

  להשלמת פערי� לימודיי� ובחירת  המגמות לבגרות.

  

לחטיבה העליונה. אמנ� ותיקי� בבית הספר א� הרכב העולי�  ברוכי� תלמידי שכבה י'

הכיתות חדש, המורי� חדשי� ומקצועות הלימוד ה� לבגרות. בנוס� זו השנה שבה 

  מתחילי� התלמידות והתלמידות במחויבות האישית ובעשייה החברתית. 

  

,  שנת הלימודי� העמוסה והמאתגרת ביותר מכל שנות הלימודי�. ברוכי� תלמידי יא'

ה בלימודי� עד לשעות מאוחרות, בפעילות חברתית ובבחינות בגרות. זו השנה של הצו עמוס

  הראשו� ושל לימודי הנהיגה. אנו מלווי� ומכיני� את התלמידי� ג� בשני תחומי� אלו.

  

מחזור ק"ב עבור� זו השנה האחרונה בבית הספר  ברוכי� תלמידי י"באחרוני� חביבי�, 

ו הגדולי�, שבה יתנו את הטו�, שנה של סיומי� ופרידות ובמערכת החינו�. שנה שבה יהי

  והשארת חות�.              

  הלל הזק� היה אומר " א� אי� אני לי מי לי, וכשאני לעצמי מה אני וא� לא עכשיו אימתי". 
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מילות חכמה אלו מנחות אותנו בעשייתנו החינוכית, לתת לתלמידינו את הכלי� והיכולת 

ה� ועל בחירותיה�, ללמד� להיות חלק מהחברה הישראלית, לראות לקחת אחריות על חיי

  את האחר והשונה, לאהוב אד� ולאהוב את האר�.  

  

  צוות המורי� שלנו מסור ומחויב למטרות אלו, אני מאמי� בו בכל ליבי.

  

  אבקש לאחל שנה טובה, שנה של שמחה ובריאות לקהילת הגמנסיה ולכל ע� ישראל.

  

  הגמנסיה    דני ליבובי�, מנהל 

   


