
 דוד-ורד כהן  שנתי ע"ש חיים קוגל- דבר מנהלת התיכון השש
 

 צוות מורי קוגל היקר,  

ותלמידיו בשביל הערכים. ערכים של   רוצה להודות לכם על הצעדת בית הספר  בפרוס עלינו שנה חדשה אני 

 מצוינות, תרומה לחברה ולקהילה, אהבת אדם וקבלת האחר והשונה. 

לחשיבה משותפת ושאלנו את עצמנו אילו בוגרים אנו רוצים שתלמידי קוגל יהיו. בשנים האחרונות הקדשנו זמן  

למדנו על פדגוגיה מוטת עתיד ובחנו מהן המיומנויות שבוגרינו יצטרכו בחייהם הבוגרים, שוחחנו על שחקנים 

ת" חשובים  משמעותיים ואילו תכונות וכישורים נדרשים כדי להצליח בחברה ובחיים וגם בחנו מהם הדברים ה"באמ

ניתן להשאיר מאחור. במקביל עסקנו בשיפור    - בבית הספר ומה  ולשמר  מה העיקר ומה טפל. מה צריך לפתח 

ביצירת תחושת שייכות אצל התלמידים, בקידום הדיאלוג בין כל באי בית הספר ובפיתוח    -האקלים הבית ספרי 

 תחושת המסוגלות. 

  - שלהם וכדי לעורר אותה אנחנו נדרשים להמשך חשיבה   יחד הבנו שהמפתח להצלחת תלמידים הוא המוטיבציה 

מהן הדרכים האפקטיביות ליצירת מוטיבציה? האם מתן אוטונומיה בלמידה מובילה להצלחה גדולה יותר? ואם כן  

 באיזו מידה ובאילו דרכים? ...

רה שבוגרי  העולם משתנה בקצב מהיר  עלינו מוטלת החובה והזכות לחנך את דור העתיד. הצבנו לעצמנו מט

וגם אוהבי ידע ומשכילים ובעלי יכולת למידה עצמית ואנחנו צריכים להמשיך    *ֶמענְְטש    -ביה"ס יהיו  "אנשים"

 ולחתור ולקדם את המטרה הגדולה הזאת.

צוות קוגל תיזמו וזאת כדי להמשיך ולקדם  -השנה נוסיף לנו אתגר וננסה לשלב יוזמות חינוכיות וחברתיות שאתם 

להגדיל את העניין בלמידה, להגביר את המוטיבציה ולשפר    -המטרות שלנו ואת מה שכבר העלינו על המסלולאת  

 את האקלים החינוכי ולחנך דור של אנשים אוהבי אדם.

 .אני מאמינה שיחד נוכל להם , השנה הבאה עלינו לטובה, תציב לנו אתגרים חדשים ועוד הרבה חוסר ודאות 

 ת לימודים מוצלחת,  יישר כוח צוות קוגל, שנ 

 דוד  -ורד כהן

 בן אדם, כינוי לאדם ישר, ערכי והגון המתחשב באחרים )עממי, מיידיש( -מֶענְְטׁש  *

 

 

 

 

 



   לילך דיין   הביניים קוגל -דבר מנהלת חטיבת

 

 אנשי צוות יקרים, 

לאחד בספטמבר תהייה השנה משמעות מרגשת יותר מהרגיל. פתיחת השנה כהרגלה מציינת יותר מכל את  

ניצחון לנו, כאנושות בכלל וכתושבי מדינת ישראל בפרט, את וירוס הקורונה, שהביא איתו לא מעט, טלטלות,  

ם חיוביים וחשיבה  ותחושה של אי וודאות. לצד זה הביאה איתה התקופה שעברה לא מעט תובנות, שינויי

יצירתית. במהלך שנה שעברה גילינו את עצמנו כחברה המתנהגת תוך ערבות הדדית, והוכחנו, כי "הביחד",  

משמעותיים ליצירת חברה ערכית.  –המשפחתיות, העזרה לזולת,     

רק   הם הכלים שברשותנו כדי לשמור על האנושיות שבנו, ולא –מתוך אמונה, שתחושת הקירבה והקשר האישי 

שעת משבר, עומדת בבסיס החזון הבית ספרי התרבות הדיאלוגית, אשר רואה בשיח ובתקשורת בין באי בית  

הספר את המפתח לקידומם של תהליכים ערכיים ובעלי ערך. תפיסת "החינוך האישי" הנהוגה בבית הספר באה  

חות אישיות, והן בפעילויות  לידי ביטוי הן בעובדה שקיימים שני מחנכים לשכבה ז', הן בסדירויות של שי

 החברתיות והפדגוגיות. 

לאור תקופת הקורונה נבנו על ידי צוות המורים וההנהלה תכניות עבודה המתמקדות בצמצום פערים ובקידום  

ישגים לימודיים ואקלימיים. מבין שיטות ההוראה המגוונות ילמדו התלמידים גם בשיטת הלמ"פ תוך חקר  ה 

פן עצמאי. שיטת הוראה זו מעודדת למידה עצמית, ומכוונת למציאת פתרונות  מתמיד ומציאת תשובות באו 

 ותשובות מקורות המידע השונים והמגוונים הנמצאים היום בהישג יד.

  –תלמידים. בשכבה זו שתי כיתות מצוינות: כיתת עמ"ט  785-כיתות ז', והחטיבה תמנה כ 8השנה תיפתחנה 

  על מקצועות המדעים )מדעי המחשב, מתמטיקה ופיזיקה( וכיתת )עתודה מדעית טכנולוגית( אשר שמה דגש

כיתה המכוונת ללמידת חקר חוויתית מתוך עניין וסקרנות. כיתה זו מעודדת חשיבה יצירתית, סקרנות   –מייקרים 

 ושאילת שאלות. 

ית רוזנר,  אנו מקבלים בברכה את המורים החדשים המצטרפים השנה לצוות: ירדן נסימי, אורית כהן חצרוני, עמ

שלם, מעיין גילקרוב, אורן רון, אסין אוזיל. -הדר בלחסן, עדי גלעד  

שולחת ברכות לתלמידי החטיבה, אשר חוזרים ללמידה שגרתית ורציפה. ברכה מיוחדת שמורה לתלמידי כיתות 

 ז', הפוסעים את צעדיהם הראשוניים בחטיבה.

 מאחלת לכולנו בריאות איתנה, עשייה מקדמת ופורה. 

   ,  בברכה 

 לילך דיין,  

 מנהלת חטיבת הביניים קוגל

 

 

 

 



 

 שנתי-סגן מנהלת התיכון הששדבר 

 יוסי רטנובסקי    קוגל חטיבה עליונה וממונה

 
 צוות יקר, 

 מתמודד העולם כולו בשנתיים האחרונות הביא עימו גם לא מעט תובנות עמוקות.   האתגר איתו

ראשית, כל מה שהיה בעיננו תמיד מובן מאליו, קיבל משמעות חדשה, תוך התבוננות אחרת ושונה. למדנו להעריך  

ושית,  יום המבורכת שלפתע השתנתה לנו, את החירות האישית שלפתע הוגבלה, את הקרבה האנ -את שגרת היום 

 את מבט העיניים הישיר )ולא דרך מסך(, את המגע האישי ועימו החום המשפחתי והחברתי שלפתע נמנעו מאתנו. 

המציאות החדשה הדגישה לנו את אבני היסוד. הזכירה לנו שצריך להעריך את הקיים ואת ה"יש" ולהכיר על כך  

להכיר תודה על כל הדברים שבשגרת  לא כאמירה לשמה אלא מתוך הערכה פנימית עמוקה.    - תודה של ממש  

החיים, המאפשרים לנו "חיים", ולהכיר תודה על כל הדברים הטמונים בנו, בכל אחת ואחד מאיתנו כפרטים ובכולנו  

 להיות בית חינוך מצוין, המעניק חינוך לחיים.  -לקוגל    -יחד כצוות, המאפשרים לנו 

היקר  קוגל  המס-צוות  המקצועיות,  הגבוהות,  היצירתיות  היכולות  הסקרנות,  ההדדית,  העזרה  המחויבות,  ירות, 

ראויים   ואינם דבר של מה בכך. הם  אינם מובנים מאליהם  ואחד מכם,  השאיפה למצוינות הטמונים בכל אחת 

לצעוד קדימה, לצבור הצלחות    -משפחת קוגל    -להכרת תודה ולהערכה מיוחדת. הם איפשרו ומאפשרים לכולנו  

 למרות וחרף הנסיבות. ולהגיע לשיאים חדשים, 

 תודה והערכה! - צוות קוגל הנהדר 

 בזכותכם נמשיך להגשים חלומות ונגיע למקומות נפלאים. 

תובנה נוספת שהביאה עימה התקופה המאתגרת, הינה ההכרה שהדבר הכי ודאי הוא שלמעשה שום דבר כבר  

לות להשתנות במהירות ומתווה שהיה אתמול כי הנסיבות יכו  ,אינו ודאי. אנו מצויים בתקופה של אי וודאות ונוכחנו

 אינו בהכרח המתווה שיהיה מחר. 

לשינוי " במהירות  זה המסתגל  אלא  החזק שורד  הינה לא  לשינוי  מהירה  הסתגלות  דרווין.  צ'ארלס  אמר   "

 המפתח להצלחה בתקופה של אי ודאות ונסיבות משתנות. 

גע כל ודאות כיצד תיראה השנה. יחד עם זאת, צוות  אנו מצויים בפתחה של שנת הלימודים תשפ"ב ואין לנו כר

קוגל המסור הוכיח את יכולתו להסתגל במהירות למצבים החדשים, להתאים את עצמו לנסיבות המשתנות ולהגיע 

 נמשיך לעשות זאת גם בשנת תשפ"ב.  -יחד  מקרוב ומרחוק.  -למחוזות חדשים וגבוהים 

תשפ"ב תהיה מרובת סיפוקים והנאה, מרגשת ומעשירה    צוות יקר, אני מאחל לכולנו ששנת הלימודים

 ופירותיה יהיו מתוקים כדבש.

 שנת לימודים בריאה ומוצלחת, 

 שלכם, 

 יוסי רטנובסקי

 שנתי וממונה חטיבה עליונה -סגן מנהלת התיכון השש 


