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 "הגיע הזמן להתעורר

 לעזוב הכל להתגבר

 לשוב הביתה לא לחפש מקום אחר...

 

 הכל אפשר רק אם נרצה

 המחפש תמיד מוצא

 גם אם הוא נמצא אי שם הרחק בקצה..."

 ) לשוב הביתה / ישי ריבו (                                                

 

 . שהכרתי בנעורייגאה ומתרגשת לשוב הביתה, אל הבית החם אני 

       גדולה לעמוד כמנהלת בראש מוסד מפואר זה, בעל הישגים ס , אני רואה  זכות ”כבוגרת ביה
       בית ומשפח"ה  שהיה , הווה ויהיהחינוכיים   מרשימים וצוות מקצועי ומיומן.  מוסד חינוכי 

 .של מקיף ה' עבורנו ועבור שורות הבוגרים הרבות לאורך ההיסטוריה הענפה עבורי ,

. כפי שהנכם יודעים יש שפע של החיבור הנכון והמאוזן בין מלים למנגינהסיפורו של החינוך הוא 
, ואולי המנגינה  לא פחות חשובה, סיסמאות, תכניות לימודיות וכלים . אבל, יש לזכור כי  מילים

קיף ה' בשנה"ל אף יותר חשובה, ואת המנגינה הזאת אנחנו מבקשים להשמיע במעשה החינוכי במ
 תשפ"ג. 

חברתיות, בונה -מוביל צוות של  מנהיגים פדגוגיים המשמש מודל ליכולות רגשיות’ את מקיף ה 
תחושת שייכות וביטחון בקרב כל באי בית הספר, צוות שמוביל מהלכים בוני תחושת מסוגלות 

נושיים שהם עצמית, מקדם פעולות של חיבור למצפן פנימי ערכי וחותר למתן מענה לצרכים א
 רגשי . –חברתי  -קריטיים לתפקוד מיטבי לימודי

הערכה בכל שלבי הגיל  –למידה  –מנהיגות חינוכית אשר מייצרת התחדשות בתהליכי הוראה 
ובכל תחומי הדעת. מעודדת חיבורים בין תחומי דעת בהוראה, ומדגישה מיומנויות גנריות 

 חודי לצמצום פערים לימודיים ורגשיים. ומיומנויות שפתיות .כל זאת , תוך מתן מענה יי

המנגינה שלנו מביאה עימה למידה בדרך של חוויה עמוקה ומשמעותית, אשר תעצב את דמותם 
 של התלמידים לאורך שנות לימודיהם. 

למידה מגוונת, רלוונטית  ומותאמת לאתגרי המאה הנוכחית, והיא שתשפיע גם על עתידם של 
 והתעסוקה אליהם יגיעו בהמשך חייהם.הלומדים במרחבי ההשכלה 

        גבוהים   הצלחה באחוזי בולט בית הספר  -מאפשר תשתית בטוחה להצלחה בחיים ’ מקיף ה
ימו עם תעודתרבים מבוגרינו שסי .טכנאי והנדסאי ישיר לתואר בבחינות בגרות ובמסלול הסמכה 

      להשתלבות בתעשייה האזרחית צברו ניסיוןל ,”צההשתלבו בעתודה הטכנולוגית של ו הסמכה 
 ועשו חיל בתחומים רבים באקדמיה ובמדע.  

  נועד  המסלול הייחודי .להנדסה  מסלול ישיר ומהיר ומציע , לאקדמיה יופותח את שער’ מקיף ה
   רכם לתואר מהנדס הנכסף, בדלהוביל קבוצת איכות של תלמידים מצטיינים מכלל רחבי העיר 

 כון.תוך כדי לימודי התי
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המציאות החינוכית הינה  מאתגרת ודורשת רגישות לצד נחישות. אני מאמינה בצוות החינוכי 
שימשיך בתנופת העשייה החינוכית מתוך אהבה למעשה החינוכי . זאת בדגש על  למידה, מעוף 

  ס.”ויצירתיות לצד עקביות ואכיפת תקנון ביה

 קליטה נעימה והצלחה     ’ יף ההמצטרפים החדשים למשפחת מק’ מאחלת לתלמידי שכבה ז

  בלימודים ובחברה.  

   לצוות העובדים והמנהלה על העבודה המקצועית והמאומצת , לצוות החינוכימבקשת להודות 
      "ג    עבודה אשר הכשירה את בית הספר לשנת תשפ,שנעשתה על ידם במהלך חופשת הקיץ

 .ואפשרה לנו לפתוח את שנת הלימודים על הצד הטוב ביותר 

 שנת לימודים מוצלחת ופוריה , -הורים , מורים, ותלמידים -’ מאחלת למשפחת מקיף ה

שנה בה  נמשיך לחבר באיזון הנכון בין המילים למנגינה וניטיב לזמר את שירת מסורת ההצלחה
 ’. של מקיף ה 

 

 שתדע להבחין בדברים היפים“
 הטוב והרע שתדע להשליםעם 

 לקבל ולתת בחיוך ושלווה
 לגלות בליבך את מעיין השמחה

 העולם שבפנים
 הוא הכוח שלך

 אם תתן לו מעט
 .יהיה הכל בשבילך

 
 שתדע רק טוב,ברכה והצלחה שתדע 

 שתזכה בלי סוף,ברכה והצלחה שתזכה 
 לימים של אושר ושלווה

 “....ואור לנשמה 

 ) ברכה והצלחה/ רמי לב (                           

 

 בהצלחה

 ימית צור

 הס”מנהלת בי

 


