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אנשי שפ"י יקרים,

2יוני 2019
כ"חאיירתשע"ט 


עלון זה נשלח אליכםבימיםברוכים של סוף שנה.ימים בהםכולכם עמליםבמלוא המרץ,
שוקדים על תהליכי סיכום וסיום שנה ופועלים למען חיזוק תלמידיכם לקראת היציאה
לחופשה .רגע לפני הצלצול שמסמן את בוא הקיץ ,רציתי להזמין אתכם להיזכר בשנה
שחלפה,בפועלכםובתרומתכם. 
עלון "קיץ אחר  -יוני   "2019מצטרף לשורת העלונים המקוונים שפורסמו באתר שפ"ינט
לאורךשנה"לתשע"ט.הגולשבעלוניםהמקווניםמזההבוודאיאתהידעהמקצועישמפתחים
ומנחיליםהמפקחי םעלהייעוץ,מנהליהשפ"חים,יחידותשפ"יוהאגפיםבמטה.אולם,יופיים
וייחודםשלהעלוניםוהפרסומיםבשנתתשע"טהואבהיותםבמהגםלעשייההנהדרתאשר
מתבצעת בשטח ,בבתי הספר ובגנים ,בחדרי המורים ובפסגות .אכן ,יועצות ופסיכולוגים
רביםשלחולנולאורךהשנהיוזמותייחודיותשהגו,רקמו,יישמווהפעילובארגוניםהחינוכיים
בהםהםפועלים.יוזמותמקוריות,עדכניות,פורצותדרךומעוררותהשראה.המפגשהייחודי
ביןהידעהאקדמי,המהלכיםההדרכתייםוהעשייה בפועל,כפישהואבאלידיביטויבעלונים
השונים,מעשיראתכולנוומהווהמקורנחתוגאווה .
ראו ברכה בעמלכם ,כישורי החיים שהענקתם לתלמידיכם לאורך ימות השנה ,יעמדו
לרשותםכעת,גםבחופשה.ה"חוסן"שהקניתם,תפיסותשהענקתםלהםבדברההימנעות
מפיתויים ומהתמכרויות ,הכלים שעזרתם להם לפתח כדי לשמור על עצמם ועל גופם,
האסטרטגיותשלימדתםאותםלהתנהלותמוגנתגםבעולםהווירטואלי,המיומנותלהסתגל,
להתאקלם,להתחבר,למצואמשמעותגםבפנאיובחופש,כלאלוועודיצאועמםלחופשה,
לצדברכתהדרךמכולנוולצדתפילהגדולהלשלוםכלתלמידינולבטיחותםולבריאותם .
אנשישפ"יהיקרים,בימים אלו של סוף שנה מוטלת עלינו חובה חינוכית גדולה וחשובה
לצייד את תלמידינו בעצות ,כלים ,וכישורי חיים שיסייעו להם לשמור על עצמם בחופשה.
לנקוטבפעולותאשריעודדואתתלמידינולהתכונןלחופשהעלמנתשיוכלולהפיקממנהאת
המיטב ולנהל את עצמם לאורכה באופן אחראי ,בריא ומוגן .בטוחה אני כי התהליכים
שהובלתם לאורך השנה יאפשרו לאנשי החינוך והתלמידים להתבטא בשיח רגשי ואישי
אודות השנה שחלפה על הישגיה וקשייה ,על המורכבות ועל רגעים קטנים של אושר.
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להתבונןעלהלמידה,הצמיחהוהמאמץשהשקיעוולזהותמההםלמדועלעצמםכלומדים,
כחברים,כמצליחיםולעיתיםגםכמתקשים.להביןמההםלמדועלהחברהוהסביבהבההם
פועליםומההםלמדועלהרוח,התקווהוהמשמעותשהםמצאובאותהסביבהובדרךאליה
וממנה .
הנכם מוזמנים להעניק לצוותים שלכם את שפע הכלים ,המכתבים ,הרעיונות והפעילויות
שעלון זה מציע לכם .כבכל שנה ,הפעילו סדנאות והשתלמויות לצוות ,אודות חשיבות
ההיערכותהחינוכיתלקראתהיציאהלחופשה.מצאודרכיםלהנחותגםאתההוריםולהעניק
להם"כליםלנוכחותהוריתבחופשה",ומעללכל,הקפידועלפעילויותסיכום,פרידהוהכנה
לחופשהעםכלהתלמידיםבכלשלביהגיל. 
ימיםאלושלסיוםוסיכוםהםללאספקהזדמנותלכלאחדמאתנולהיותבקשרובמגעעם
עצמו.לזהותרגעימורכבותכמוגםרגעיהישג.לזהותמקומות,ולוגםקטנים,שלצמיחה.
לזהות את משבי ההשראה והרוח שמתחוללים בנפשו .אותם מקומות שהופכים כל אחד
ואחת מכם לאנשי המקצוע המצוינים שהנכם ואשר מהם נובעת הלאה והלאה תרומתכם
לסביבתכם. 
בחודש אוגוסט נפרסם עלון נוסף לקראת ימי היערכות שיעמוד לרשותכם לקראת פתיחת
שנתהלימודים,ועדאז,ממני,באופןאישי,שלוחהלכל אחד ואחת מכםולבנימשפחותיכם
ברכתחופשהנעימהובטוחההמאפשרתמנוחהוהתחדשות .

בהערכהרבה ,
עינבלוק 
מנהלתאגףבכיר-השירותהפסיכולוגיייעוצי 
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