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 י' סיוון תשפ"א

 שנת הלימודיםסיום לאגרת להורים 

 .הורים יקרים, קהילת הגמנסיה העברית

 עמוסה באירועים ובאתגרים. ,שנת הלימודים מגיעה היום לסיומה. שנה סוערת

 מה לא עברנו?

 וסבב לחימה. בלתי נגמרות מערכות בחירותסבבים של מגיפה עולמית וסגרים, למידה מרחוק, 

ים ת ולתלמידים שלנו את המענודיבבית הספר כל שניתן כדי לתת לתלמהדרך עשינו  לאורך כל

 .הרגשייםהלימודיים , החברתיים ו

 .הלימודיים חלקית את הפעריםפשרה לנו לצמצם גרת לימודים בחודשיים האחרונים אלשהחזרה 

 , פעילויות חוץ ואירועי סיום. טיוליםבכל השכבות לקיים שמחנו על ההזדמנות 

 :בית הספרמרגש בחצר באירוע  את לימודיהםהשבוע סיימו בוגרי מחזור ק"א בגמנסיה 

 



 
 

 
 

, תגבור לימודיללצמצום פערים ונקיים בכל השכבות פעילויות  21.7 -במהלך חופשת הקיץ, עד ה

 בהתאם ללוח הזמנים שיפרסמו המחנכים. פעילויות חברתיותבנוסף לכך תתקיימנה 

וקליטת תלמידי  שנת הלימודים הבאה  ה שלבמקביל לפעילות הקיץ אנו נמצאים בשיאה של הכנת

 ., תלמידי מחזור ק"זשנה הבאהבלטובה ז' הבאים אלינו 

 .ובצוותבבית הספר ושהפגנתם במשך השנה דמנות זו להודות לכם ההורים, על האמון אבקש בהז

בהרבה אכפתיות  נאמנהאתכם שהיה כל הזמן עם היד על הדופק וייצג ועד ההורים ותודה ל

 ובהתנדבות.

שלנו,  אב הביתאנשי האחזקה ולהנהלת חשבונות, המזכירות,  -שק  תודה לצוות עובדי המנהל והמ

 שמאפשרים לבית הספר לפעול.

וההתעקשות הרבה המסירות על  וסייעות יועצות ,רכזים מורים, –הגמנסיה ותודה גדולה לצוות 

ריים של של למידה והערכה בתנאים כמעט בלתי אפשרת מסגהקשר עם התלמידים ועל לשמור על 

 , של בידודים וסגרים ושל מתווים שמשתנים מדי כמה ימים. למידה מרחוק

, כשאני מביט של הקהילה שלנוואת עצמתה ה את חוסנה חהשנה הזו, אף יותר מקודמתה הוכי

 .החולפת אני מתמלא בגאווה הלאחור על השנ

יבשילו אך המשימה המרכזית ך במידה ון בהמשצפויים שינויים וחידושים עליהם נעדכ בשנה הבאה

פעילויות חינוכיות של , של טיולים וברוכה של למידההמוכרת והגרה לחזור לשדווקא תהיה 

 וחברתיות.

 נחתשל ומנוחה ימים של מגיעים לכולנו ת קיץ טובה, חופששפע בריאות ואבקש לאחל לכם 

מסיימי י"ב, ל .שלנו לחזור ללימודים בכוחות מחודשיםולצוות  לתלמידים , שיאפשרו לתלמידות

 .השונים ךבצבא ובמסלולי ההמשדרך צלחה בוגרי מחזור ק"א נאחל 

 

 דני ליבוביץ, מנהל הגמנסיה

 

  

  


