
  

  רים,תלמידים, מורים והורים יק

אני מברכת אתכם בהתרגשות רבה ומאחלת לכם  תשפ"אעם פתיחת שנת הלימודים 

"תיכון הראל". ברוכים השבים מחופשת  והנאה מהלימודים בבית הספר שלנו הצלחה

  ברוכים המצטרפים אלינו., 'ולשכבה י ,הקיץ

בה מתפשטת מגיפה שמתמיד. אנו נמצאים בתקופה מורכבת  זופתיחת השנה ה

מניעת  ולצידה אנו מנסים לשמור על שגרה חיונית וברוכה עבור כולנו.עולמית 

ערכות ילהההדבקה בנגיף הקורונה ועצירת התפשטות הנגיף מחייבת את כולנו 

במהלך הקיץ ללמידה משולבת  כואחרת. מערכת החינוך כולה ובית הספר בפרט נער

קורונה אינה תקופת ה ,הכוללת למידה בבית הספר לצד למידה מרחוק. אין ספק

תקופה קלה לכולם אך עלינו להתייחס לתקופה זו כהזדמנות. אמנם האתגרים 

אך זוהי הזדמנות  ,תהעומדים בפנינו בשנה זו עצומים ומחייבים גמישות והסתגלו

  פז להצמיח יתרונות גדולים ולהצעיד את מערכת החינוך קדימה.

וביל, המשלב את ערכי על דגלו להיות תיכון מ"תיכון הראל" מיום הקמתו חרט  

אנו נמשיך לפעול למימוש ערכים אהבת האדם, אהבת המולדת ושאיפה למצוינות. 

  אלו לצד טיפוח היכולת האישית של כל אחד ואחת מכם.

 האחראי על לימודיו. התלמיד כלומד עצמאיחיזוק בשנת לימודים זו נשים דגש על 

במישור הבית ספרי נמשיך לעסוק בחיזוק הקשר שבין צוות בית הספר לבין 

התלמידים ובהעצמת הנהגת התלמידים, תוך עידוד שותפות ומעורבות התלמידים 

בנעשה בבית הספר ובקהילה. בהיבט הלימודי, נמשיך לשאוף למצוינות תוך מיצוי 

  הפוטנציאל האישי של כל תלמיד והגשמת חלומותיו. 

באיחולים ובציפייה, את כלל תלמידי בית  ,כמו בכל שנה, אנו מקדמים בברכה השנה,

במנהיגות ואחריות אישית אשר ישלים את לימודיו השנה יתמקד  ההספר. מחזור כ"

. ערכים מובילים אלו יבואו לידי ביטוי בפעילות הערכית במהלך השנה כולה וחברתית

וה לראשונה את מבחני הבגרות, אשר יחו ומחזור כ"לשירות הצבאי. בהכנה וכן 

בבחירה, ניהול עצמי המצטרף למשפחה שלנו יתמקד ז . מחזור כ"בנושא הזהות יתמקד

  . בהצלחה לכולנו !ועשייה

אני רוצה לאחל שנה של עשייה והצלחה, שנה שתשלב תנופה אישית ובית  ,לסיום

שתאפשר להתמקד בעשייה  ובריאהספרית. מי ייתן ותהיה לכולנו שנה שקטה 

  חינוכית, חברתית ובלמידה. 

  שלכם,                

  ליאת שגב                

  מנהלת בית הספר                


