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 תש"פ, מר שלומי פייער, לפתיחת שנה"ל המקיףדבר מנהל 

היום  , כבכל שנה .במקיף "פתש לימודיםה שנת לפתוח את  בהתרגשות רבה, אני שמח

 . לעתידוציפייה מבורכת  מרגש, מלא תקווה  הוא יום חגיגי, הראשון ללימודים 

תם  החופשה, הספקתם לנוח ועכשיו א במהלך    חוויתם חוויות נפלאות  שכולכם  אני מקווה 

   .רעננים ורגועים מתחילים מחדש

אני רוצה להודות לצוות המנהלתי, ובראשו ללירון לוגאסי, על עבודה מאומצת,  לפני הכל,  ו

 . ו, וכל זה בזמן שכולנו חפשנ בשיפוצים ובהכשרת ביה"ס לפתיחת השנה

שבכל   המיוחד הוא, ממערכות אחרותהשונה  יש מאפיין מיוחד מאוד, למערכת החינוך 

,  תנופה חדשה צמיחה חדשה, עמהוכל התחלה חדשה מביאה  שנה מתחילים מחדש

 . דואח ת לכל אח ודף נקי וחלק המאפשר הזדמנות חדשה    רעיונות חדשים

ולעדכן את כולכם על כך שביה"ס זכה שוב וזאת השנה השלישית  אני רוצה לנצל את הבמה  

ברציפות כבי"ס מצטיין לשנה"ל הקודמת בשל הישגים ערכיים, חברתיים ולימודיים.  

הטבעית   סקרנותכם תוך שמירה על  לימודייםה  הישגיכם שאיפתנו המרכזית היא קידום 

 .  מכם ד ואח  תלכל אח מתן מענה הולם באמצעות  וחדוות הלמידה

המתיחות הביטחונית בכלל    -   להתייחס גם לאירועי הקיץ האחרוניםולצערי אי אפשר שלא  

  שבו   , נאפה בקפריסין  הוהאירוע החריג באי הרצח על החנייה,  הגזרות, הבחירות הקרבות,  

   ובפגיעה מוחלטת בערך כבוד האדם.פעלו בחוסר מוסריות  ,בני נוער הקרובים לגילכם

 

אתכם    נלווה  המצטרפים החדשים, אני מקדם אתכם בברכה, כולנו לתלמידי כיתה ז' ולכל  

 . ולהתפתח  בבית להרגיש  לכם החדשה ונעזור שעה בדרככם יום ושעה  יום

 

הלימודים   שנת מתחילים את אתם השמיניסטים החדשים, היום', י"ב כיתות ולתלמידי

  את  האחריות לקלוט עצמכם את  על  לוקחים  אתם .הספר בבית  שלכם האחרונה

ס  " ביה תלמידי כל  .חונכים ומלווים, בוגרים הספר כאחים בבית הצעירים התלמידים

 ס.    "ביה לכלל אישית דוגמא  בהתנהגותכם תהוו  אליכם ואתם  עיניהם את נושאים

אתכם   היכרותנו מבוססות על מאוד אך מכם גבוהות שלנו גדולה והצפיות אחריות זוהי 

 .שלכם ועל מידת המסוגלות
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  ההכנה, למקום האהבה  –חזון המקיף  לממש אתו  נמשיך לקדם  הלימודים תש"פ בשנת 

  תרתי  ה" משפח – המובילים הערכים באמצעות מתחבר והכל בחיים להצלחה המיטבית

 . משמע

למקום שאני אוהב, שם רגלי  כדברי הלל הזקן "  - האהבה למקום - קודם כל ולפני הכל 
 .תשמחו ותאהבו להגיע לביה"סאנחנו נדאג שתרצו,  ",מוליכות אותי 

לפתח,  הזדמנות נוספת לשכלל,  נותנת לנו השנה שנכנסת  -  ההכנה לחייםלאחר מכן, 
אם אתה יכול לחלום על זה, אתה יכול  " וכדברי וולט דיסני לא לחדול. לא לפחד, לגדול,

 ". גם לעשות את זה 

  חלומות ה מימוש    תאפשר אתשתוכנית  עצמית,  ההגשמה  התוכנית  נמשיך לשכלל את    השנה 

 :שלכם

 עם הכנסת תכנית החוגים החיצוניים,  -בשכבה ז'  

 עם הכנסת תכנית החוגים הפנימים,   -בשכבה ח' 

בחשיפת המשתתפים להצלחות אישיות של "ניצוצות" אנשים בעלי תשוקה   - ט' בשכבה

 ,  אישית, שחלמו והעזו להגשים את החלום

גם מימוש אישי, גם    - למציאות  להפוך    שלכםנאפשר לחלומות הפרטיים  בחטיבה העליונה  

 קידום לקראת הזכאות לבגרות והכי חשוב, שוב, הכנה מיטבית ואישית לחיים שבחוץ.  

שהם אלו שיאפשרו את האהבה   המקיףולבסוף החיבור של הכל לערכים המובילים של 

 . משפח"ה –למקום ואת ההכנה לחיים 

"אחד בשביל כולם וכולם בשביל אחד", כל    ,הערבות ההדדית  שנת  זוהימשפחת מקיף ה',  

, ומה יותר מתאים מכך  " כתב יורם טהרלבהיה לי חבר היה לי אחישראל חברים", "

 להתעמקות מאשר אצלינו בתוך המשפח"ה. 

ושכל הדרכים    את דרכו שלו  מאתנואחד  אחת ותאיר לכל  שפתיחת השנה  נו  כול אני מאחל ל

  יצירה, פריחה, בריאות, מרץ תנופה, צמיחה,  של כולנו יתחברו לדרך אחת של התחדשות, 

 והצלחה. 

 לכולנו   בהצלחהמשהו חדש מתחיל עכשיו, וזה בידיים שלנו,  משפחת מקיף ה',  

 

 שלומי    פייער 

 מנהל מקיף ה' 


