
למחנכים היקרים שלנו 
באהבה  

מתלמידי תיכון קוגל   





2/'י-אוהבים אותך מכל הלב הנחשונים , ליהודית היקרה 

לכבוד יום המורה אני רוצה להגיד לך  

תודה על כל המאמצים שאת עושה 

עברנו בכל רגע ורגע 

לתמוך  , שאת תמיד כאן להקשיב לנו

בנו ולעזור לנו בכל בעיה וכמובן שאת  

תמיד מנחה לנו את ימי הנחשון  

.  המעניינים

שאנחנו  , תודה על ההקשבה שלך

יכולים להרגיש בנוח תמיד לבוא  

ולספר לך ולהיעזר בך ולהתייעץ איתך  

.  הכלעל 

את מורה מדהימה 

מעריכה מאודהכלותודה על 

.רומילי

עם  , ליהודית מורתי היקרה 

ההיכרות הקצרה שלנו הספקתי 

מורה שמתווה לי  . להכיר מורה לחיים

מורה  ,את הדרך הכי נכונה 

שמאמינה ביכולות שלי ומובילה אותי  

.תמיד לתוצאות טובות

בעלת לב  ערכית ו,את מורה מיוחדת 

את תמיד מעניקה לנו  . זהב גדול 

ערכים לחיים מעבר לחומר הלימודים

קיעה בימי הנחשון שלנו מכל הלב מש

.  ומכילה את הרגשות שלנו כשצריך 

תודה על כל מעשה שאת עושה 

יהלי , אוהבת המון . עבורי 



באהבה  

3-מכיתה י

לדורית היקרה









,  לאיריס היקרה 
אנחנו אוהבים אותך מכל הלב  

!  איריס יום המורה שמח: ברק 7'תלמידי י

, שתהיה לנו שנה של הצלחה

.                התפתחות והתקדמות

בזמן הקצר שאני מכיר אותך  

הבנתי שיש אחריי מחנכת  

שתומכת ועוזרת ומשתדלת  

שיהיה לי ולכיתה 

.הכי טוב שאפשר

אמנם השנה רק התחילה ואנחנו  

מכירים תקופה קצרה

אבל אנחנו יודעים שהולכת להיות  

.  ומלאת אתגרים, שנה מיוחדת

ההשקעה  , הנתינה, תודה על הרצון

. והמילה הטובה

תודה שאת תומכת ועוזרת בתקופה 

.  המאתגרת הזו

מקווה שנחזור לשגרה בקרוב  

ושהמגפה תחלוף ושכל זה יהיה  

.  מאחורינו

מעידוהכלתודה רבה על 



!ללימור המחנכת הכי הכי 
, תודה על שנתיים מדהימות

היה קל  כשלאתודה על שגם 

הפכת את הלמידה למהנה  

וכל  יום הוא חוויה

תודה על כל ההשקעה שלך

תודה על שדחפת אותנו 

תודה על היותך אוזן קשבת עבורנו 

תודה שלא וויתרת לנו לרגע  

ושהאמנת בנו לאורך כל הדרך

ותודה שהיית בשבילנו לאורך כל הרגעים  
השמחים והעצובים  

!את מורה לחיים 

!זכינו בך

1א "כיתה יבאהבה תלמידי 



לשירה באהבה
2א "מתלמידי י





1לדינה המחנכת מספר 
אוהבים ומעריכים מאוד  

4יא

על היחס החםתודה

ועל כל הנתינה

על ההקשבה ועל העזרה

אוהבים המוןזכינו בך 



לאורית המדהימה  
הכלתודה על 

אוהבים ומעריכים מאוד  
5יא

,תודה על החום
,הנתינה
,האהבה
,הקשבה
העזרה

ועל כל מה שרק אפשר לחשוב











תמר שלנו
חשבנו איך להתחיל ולומר לך תודה  

אבל איך אומרים כל כך הרבה פעמים  

תודה  

לבן אדם שעשה עבורנו כל כך הרבה 

אדם שלא ויתר עלינו  

?ולא שם אותנו לרגע אחד בצד

נלחמת עם כל בן אדם שעמד בדרך  

ולרגע אפילו לא התייאשת  

נתת בשבילנו מעל ומעבר  

וזה הרגע שלנו להגיד לך 

כמה אנחנו מודים עלייך

אוהבים ומערכים אותך  

בשביל כל אחד מאיתנו  

את אמא לכל דבר 

מנגבת דמעות  

מחייכת איתנו  

ובכל מצב עומדת לצידנו

הרחרונותבשלוש השנים 

הפכת להיות חלק בלתי נפרד

מהיום יום שלנו

את חלקנו את גם מעירה בבוקר

ודואגת שנגיע

אין דרך לתאר מה עשית מאיתנו  

מהרגע שקיבלת אותנו  

ללא ספק שינית כל אחד ואחד מאיתנו  

והפכת אותנו לטובים ולמלומדים יותר  

ומעבר לזה שאת מעלה בנו חיוך  

את דואגת  שאנחנו נעלה לאחרים חיוך

דרך המעשים הטובים  

הגימלאיםשאנחנו עושים עבור 

תודה על מי שאת ועל מה שאת  

אוהבים אותך לעד

️❤1י״ב



,לדיאנה היקרה
יום המורה שמח

5ב "באהבה י



זה הזמן לומר לך תודה-המחנכת הכי טובה בעולם, למיכל

למורה האהובה שמלווה  

שהפכה אותנו שנה ועוד שנה

את הלימודים לחוויה חיובית 

ומהנה

אנו שולחים את תודתנו  

כי לא כל יום  , העמוקה והכנה

!זוכים למורה שהיא מתנה

!!                                                 זהו עבורנו חלום נכסף–ולזכות במורה כמוך אין ספק שהעלית לנו את הרף

6ב "באהבה מכיתה י



לאירית המחנכת  
האהובה שלנו  

לכבוד יום המורה

ולקראת סיומו של הסמסטר הראשון  

בשנת לימודים קצת מוזרה 

אנחנו רוצים לעצור לרגע  

ולומר לך תודה

על ההשקעה הרבה

זה לא מובן מאליו  

ואנחנו מלאי הערכה

מאחלים לך החלמה מהירה

!עם הרבה מנוחה

שתחזרי אלינו במהרה  

7ב "מתלמידי כיתה י


