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  !הורים יקרים

 
 "בפעמי אלול כשהימים החלו טובלים במים ואור ודבש
 בקשנו, שיהיה יום ראשון לנו יפה, בעיני אלוקים ואדם".

 
ה"ל מלווה בהתרגשות גדולה, ביום רביעי פתיחת שנה"ל הבעל"ט בפתח. תחילת שנ

הקרוב הצלצול המוכר שישמע בכל רחבי הארץ יהיה אות הפתיחה ליותר ממיליון 

תלמידי החמ"ד.  355,000 -תלמידים שיתחילו את השנה החדשה ומתוכם מעל 

, געגוע, תפילה....  של צפיההשנה תיפתח בצל גל רביעי של הקורונה בתחושת 

מידים. ע"פ הנחיות המשרד השנה תיפתח בע"ה כסדרה עם מורים, הורים ותל

שמירה על כללים שיבטיחו צמצום הדבקות. כולם יתקבלו בחום בשמחה ובאהבה 

ע"י מנהלים, מורים מסורים וצוות חינוכי עוטף ומלווה אשר נערך במהלך החופשה 

 לקליטה מיטבית ומקצועית של תלמידנו השבים לספסלי ביה"ס.  

מידי כיתה א' המתחילים צעדיהם לראשונה בבתיה"ס מלווה כניסתם של תל

בהתרגשות גדולה וכן תלמידי כיתה ז' אשר מתחילים דרכם בחטיבה. המחנכים, 

 צוותי החינוך, כולם מצפים לבואם ויפעלו בחום ובאהבה לקליטתם. 

אתם ההורים שותפים מלאים בחינוך ילדכם, הבית יהיה לעולם, העוגן המרכזי של 

ושלנו כבני אדם, הליווי שלכם, החיזוק, הקשר עם הצוות החינוכי מאפשר  ילדינו

 בי"ס" באופן שיבטיח הצלחת הקליטה והלמידה לאורך כל השנה. -"ברית הורים 

שאלת היסוד בה אנו עסוקים בתקופה זו היא שאלת המשמעות, כיצד במציאות 

מחנכים לחוסן המשתנה נבטיח חינוך מיטבי מקרוב ואם נדרש גם מרחוק? כיצד 

אמוני, כיצד ממשיכים לחנך ליראת שמים, אהבה לקיום מצוות, חיזוק זהות ציונית 

דתית. כיצד מחנכים לחדוות דעת? לסקרנות? לניהול עצמי של הלומד? כיצד 

 מחזקים מיומנויות חברתיות ורגשיות.

רצף תקופת הקורונה וחופשת הקיץ יצרו אתגרים לצד הזדמנויות חדשות, ובעיקר 

למדנו כי חינוך ולמידה מתרחשים לא רק  -שינוי בתפיסות ודרכי הוראה למידה

בתוך כותלי ביה"ס. למדנו כי לצד נפלאות הטכנולוגיה והעולם הדיגטאלי אין 



תחליף לקשר האישי, לחשיבות של עבודת החינוך ולמפגש החברתי בתוך כותלי 

 ביה"ס. 

ודש שהוא הזדמנות לפגוש את לא במקרה אנו זוכים לפתוח את שנת הלימודים בח

לגלות את הרצונות הפנימיים שלנו ביחס לשנה החדשה. כך אנו  '. המלך בשדה.פני ה

חודש אלול הוא הזדמנות להתחדש בכל התחומים, בחודש זה מתעורר יותר מתמיד 

הדחף לפעול טוב, להרבות במעשים טובים וממילא מתעורר הצורך לערוך חשבון 

 נפש עד כמה פעלנו טוב בעולם. 

, אנו בחמ"ד את העולם הרוחני בונה כל אחד לעצמו בקרבו"": כיכותב הרב קוק 

נערכנו להנגיש עושר של תוכניות, ופעילויות אשר ימשיכו לחזק את בתי החינוך 

ויבטיחו חינוך משמעותי לכל הבאים בשערי החמ"ד. מי ייתן ונזכה כולנו לשנה של 

ת, שנה של הנאה הגשמה, התחדשות ומשמעות, שנה של שותפות וערבות הדדי

 ויצירה. 

 נה:שפתיח לא ולסיום שה שפטומ

מבקשת למסור לכם בשם כל מורי ומחנכי החמ''ד כי הילדים הנפלאים שלכם  

ט וַהח" שותפים טובים מתוך ראיה  שה הכל להיותחשובים לנו ויקרים לנו מכל ונע

ָלש ַהמ   ֵהָרה ִיָנֵתק".שֻּ  (יבקהלת ד,) לא ִבמ 

 

 שנה של בריאות טובה, הצלחה ומימוש חלומות.

 ,בברכה
 

 שושנה נגר
 מ"מ ראש מינהל החינוך הדתי

 


