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פריחת חצבים, חום מהביל ביום ותחילת הצינה בלילה מרמזים 
כי סוף הקיץ כבר כאן. זוהי גם תחילתה של השנה החדשה שנת

תשפ"א.
מזמינה כל אחד ואחת מאיתנו להיזכר ביום הראשון שלו או שלה,

בתור תלמידים ובתור מורים. 
התרגשות, תחושת התחדשות, החלטות לגבי השנה החדשה

והרצון לשינוי / שימור / שיפור.
עם מבט קדימה לעבר שנה שלא דומה לשום דבר שהכרנו,

שטומנת בחובה יותר אי וודאות מכל שנה אחרת. 
אני רוצה להציע לכל אחד ואחת לראות בה הזדמנות, להמציא

את עצמכם מחדש, תעשו דברים חדשים, שונים, תעזו, תצאו.
זה הזמן וזה הרגע.

מבטיחה לתמוך בכם לעזור, לפרגן ולעודד, תעופו על עצמכם.
אתם במקצוע הנכון יש פה הזדמנות אדירה. 

שמחה להזמין את כולכם לחזור ולעיין בחומרי הקיץ (כאן
בהמשך) - הזדמנות להודות למדריכים/ות ומובילי/ות הקהילה

שלנו שנרתמו ועבדו כל התקופה. שהיו שם במחשבות על תחילת
השנה, השקיעו רבות בהכנות וגיבוש התכנית. 

 

דבר הפיקוח



למובילי התחומים: 
נעמה כהן אשכנזי - צילום סטילס חברתי Photo Voice, איתי קן-
תור - הפקה עלילתי תיעודי, יוני לביא - רדיו ופודקאסטים, אינס

פרוג'ה - עיתונות on line. תודה לרויטל זיון שטרן, יוני עמיצור ויהודה
ויטלזון על שותפות והובלת החמ"ד.

לרשא פודה עמרי על הובלת מורי החברה הערבית ועל תוכנית
ייחודית ויחידות הוראה חדשות ליסודי, לחני ינאי גלין על הובלת לימודי

המדיה (תקשורת) ואתר המודל ללמידה מרחוק והיחידה הראשונה,
ללוס דיעי מן מדריכת הדרום שכבר גורמת לנו להתגעגע - תודה לוס!

למרגלית ישראלי שהובילה את הקולנוע השנה, בנתה צוות נפלא
למענה בתחום ופורשת השנה - תודה מרגלית!

למובילי קהילות מורים - חיפה צפון שי שקד ולירוון בלס, תודה שי
וברוך הבא חן שלח, לקהילת מרכז דרום תקשורת אתי  פרנקו 

וברוכה הבאה ישראלה וינברגר. בהצלחה לקהילת הקולנוע בהובלת
אלה מוראדי ויאיר אלון ולקהילת ירושלים בהובלת רחל דמארי כץ.
תודה לליאת קפלן אשר מצטרפת לצוות הקולנוע ותנחה מורים

חדשים ואת מורי חינוך מיוחד. תודה ללילך אגמון ועדן צולי על הובלת
קהילת יסודי  גם השנה. לבסוף תודה רבה ערן ליבני ובני בן דוד

שנפרדים מאיתנו השנה תודה על שנים משמעותיות.
כל הצוות הנפלא הזה מתאפיין בדוגמא אישית ובאהבה רבה למקצוע
ועל כך אני מודה להם. אנחנו כרגיל פה בשבילכם, אמנם לא יהיה לנו

פסטיבל חיפה אבל ב 15/9/20 נתראה באירוע פתיחת שנה רגע
לפני החגים.

שתהיה תחילת שנה מצוינת, תפתיעו ותרגשו, אל תחששו וזכרו כל
מפגש הוא גם הזדמנות שנייה. שנה טובה לכולכם.

באהבה רבה ד"ר איבנה רטנר
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https://drive.google.com/file/d/1p3qMnJM0NHZapv3sQ286Nlckmbl3pcs0/view?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/174TT63zYzar46VtjhQt28hHJSx_UeLvMIqNcMxrc6k0/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YrM3NAUhNdQczgbWv8Ve1KAkNp7u3MLg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fdkLMjZCx15diAeaDgAYhYWJTlnw6ToG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1BwEG5K5Zo2DGbcfE_0yUz4oBBaY9vzPO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1xI2t4_c6L54z46Z7uA0aQ7z3qSS5CcBe/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1oL0aR1O3rP7uoKQbG8dIwKtquvPKpwBB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1JtEgqgloynDUZ1cy3RMa8p2Rjolq21LT/view?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/174TT63zYzar46VtjhQt28hHJSx_UeLvMIqNcMxrc6k0/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qvI2uhEULdEr_eufXIOPV3SNkfK1Kvjp/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NallHwLTt4WAlsPrgAvyrPrtkoCDr5L9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1sMDCpvAArFgtWuwgvQEnLRQ_LUWhbIT2/view?usp=sharing

