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ז' אלול ,תשפ"א
 15אוגוסט2021 ,

נשות ואנשי שפ"י היקרים,
לפני חודשיים יצאנו לחופשת הקיץ בתחושה שאנחנו מתמודדים עם הקורונה ועומדים לקראת פתיחתה של שנה
מן המניין .לצערי ,שוב אנו מוצאים את עצמנו פותחים את שנת הלימודים בחוסר ודאות ובסימני שאלה לגבי
ההתנהלות שתידרש נוכח המצב .אל מול הספק והשינויים התכופים אנו מבינים כי עלינו לפתוח את שנת
הלימודים ולהניח קיומן של אי ודאות לצד ודאות ,בה בעת .מרחב זה יזמן לנו ,אנשי החינוך ,הייעוץ והטיפול,
הזדמנות להתאמן עם תלמידינו על היכולת לקוות' .תקווה' היא כלי לקידום רווחה נפשית ,חוסן אישי ואיתנות.
תקווה היא גם מטרה חינוכית בהיותה מיומנות נרכשת שאפשר לפתח ולטפח ,כמו גם לעורר בזולת .בשנה"ל
תשפ"ב נמשיך ונחתור למצוא בקרבנו משאבי תקווה וכוח לשגשוג ולצמיחה ,ומתוך כך נעודד גם את תלמידינו
ועמיתינו לזהות את רוח התקווה המפעמת בהם ולהעמיק אותה .נבקש לשלב ביום יום הרגשי-חברתי שיח שמזמין
את התלמידים לגבש לעצמם תמונת עתיד ,להציב לעצמם מטרות ויעדים ,לחלום ולתכנן לטווח הקצר ומעבר לו.
בשנה הקרובה נוסיף לקדם את נושא הלמידה הרגשית חברתית .נמשיך לשכלל את הכלים ,המסרים והעשייה של
שפ"י בתחום ה SELכתשתית לתרבות ארגונית כוללת במשרד החינוך .השנה אף נפעל ביתר שאת כדי לרתום את
כל שותפינו החשובים למשימת ה( SELהורים ,מורים ,מנהלים ,רשויות) .נזכור שלמידה רגשית חברתית מתרחשת
בכל זירה ורגע; בשיעור ,בהפסקה ,בבית ,בשכונה ,בחוג ומתוך כך היא באחריות כל באי מערכת החינוך ,ולפיכך
בידי כולם מופקדות החובה והזכות לטפחה ולקדמה – בכל תחום ,בכל גיל ,כחלק מהשותפות החינוכית עם
ההורים וכחלק מהמאמץ למנוע התנהגויות סיכון ולהתמודד עם מצבי משבר וקושי.
השנה החדשה מגיעה כשהיא מלווה בתקווה לבריאות המשכית ורצופה שתאפשר לנו לחנך וללמד שנה כהלכתה.
תקווה לשנה בה נמשיך לפעול בכל דרך כדי להכיר את תלמידינו גם מקרוב ולהעמיק את קשרינו עמהם .שנה בה
נתבונן על השנים המורכבות שעוברות עלינו כסוג של בית ספר שמלמד אותנו על שאיפתנו להיות דמויות
משמעותיות עבור תלמידינו מקרוב ומרחוק ואשר מזכיר לנו את החשיבות החינוכית הראשונה במעלה של טיפוח
קשר אישי ורגשי עם תלמידינו.
אני מקווה שבמהלך הקיץ מצאתם לעצמכם זמן למנוחה ולמרגוע ,ושאתם מגיעים לשנת הלימודים רעננים
ומחוזקים.
אני מאמינה ,כי תהא בשורת השנה אשר תהא – אנו נתמודד עמה בחוסן ,בזכות התקווה והאמונה בטוב שניצבות
איתן בבסיס עבודתנו המקצועית בשפ"י.
מי ייתן ותהיה לכולנו שנה טובה!
שנה של בריאות ,יציבות ,צמיחה ושמחה.
שלכם ,בברכה חמה
עינב לוק
מנהלת אגף בכיר שפ"י
שירות פסיכולוגי-ייעוצי

