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 הורים ותלמידים יקרים,

 
 אגרת לסיום שנת הלימודים תשפ"א

 
 אנו מסיימים השבוע בגאווה גדולה ובתחושת סיפוק גדולה  את שנת לימודים תשפ"א.

באי וודאות מרחוק, קפסולות ו שנה שהחלה בשיאו של משבר הקורונה עם למידה
לית, עם עימות גדולה מאד. בשיאו של משבר פוליטי ושסע חברתי גדול בחברה הישרא

 .בטחוני בבית ובחוץ
כשהצלחנו לקיים כמעט את כל הפעילויות החינוכיות לה שנה  מסתיימתואף על פי כן , 

בהשקעה רבה, בחשיבה מחוץ  -השונות נותואת כל ההפקות במגמות האומבשכבות 
 לקופסא, בגמישות מחשבתית ועם המון יצירתיות. 

גם מבחינה לימודית, נדמה כי הצלחנו למזער את נזקי הסגרים והלמידה בזום ובמאמץ 
יעדי הלמידה וההיבחנות בבחינות השגנו את  -ותף ובהתגייסות של התלמידיםמש

 הפנימיות והחיצוניות.
 

 מספר תחומי עשיה בטרם היציאה לחופש הגדול:מבקשים לשתף ולעדכן ב
 

 בית הספר של החופש הגדול:
גם אנחנו עושים פעילויות בחופש. בעיקר תגבור לימודי לקראת בחינות וכן סדנאות 

 פעילויות מעולות וחד פעמיות שחבל להפסיד!אומן במגמות השונות.  
 .עקבו אחר הפרסומים וההודעות ובואו בהמוניכם

 
 ייחודי להוראת מדעים, אומנויות והומניסטיקהבית ספר 

גאים לספר כי בסיומו של תהליך ארוך, וועדה ארצית של משרד החינוך הכירה בבית 
 כבית ספר ייחודי להוראת אומנויות, מדעים והומניסטיקה. הספר שלנו 

 ההכרה בביה"ס היא חשובה ומרגשת והיא אמירה חשובה של משרד החינוך עלינו.
ההכרה בביה"ס כייחודי תאפשר לנו בין היתר להסדיר את תשלומי ההורים בהתאם 

 לייחודיות שאושרה.
שמאפיין  חשיבות נוספת היא ביכולת שלנו להמשיך ולפעול באופן פעולה אחר ומיוחד

 מאד את מנור כברי.
 מוטלת עלינו החובה להמשיך ולפתח את הייחודיות שלנו.יותר מכך, 

 
 תשלומי הורים תשפ"ב

לשנת תשפ"ב.  כנסת טרם אישרו את תשלומי ההוריםרד החינוך וועדת החינוך של המש
אנו מקווים שהממשלה החדשה והרוח החדשה הנושבת במשרד החינוך תאפשר לבתי 

בהסדרת תשלומי ההורים בזמן הבאה  הספר להיערך בצורה מיטבית לשנת הלימודים
 הקרוב.

 .מאושר ישלח בשבועות הקרובים חוזר תשלומי הורים 
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 הקורונה עדיין כאן
פת הקורונה לחיינו. אנו מקווים מאד כי בים בימים האחרונים בחזרתה של מגאנו עוק

 למתווים והשנה הבאה תתחיל כסדרה.לא נצטרך שוב לחזור להגבלות ו
 השנה האחרונה הכשירה אותנו לפעול בגמישות ולהתאים עצמנו למצבים משתנים. 

 עדכן בהתפתחויות.נ
 

 לכבוד הקיץ שהגיע
תלמידינו צריכים את החופש  -מורכבת ביותר, ילדכם בסיומה של שנה -הורים יקרים

 יאספו חוויות ויאגרו כוחות להמשך.ואנו מקווים שיבלו, יטיילו ויחגגו. 
התנהגויות מסכנות ואסורות ואנו מבקשים את גם לא פעם תקופת החופש מזמנת 

 לכך.תשומת ליבכם 
 מעל הכל, חשובה הקפדה ומניעה של התנהגויות מסכנות חיים. 

אנו מבקשים כי תדברו עם הילדים, תגדירו את הגבולות וודאו כי אתם מעודכנים 
 ומעורבים בנעשה בחיי הילדים גם בתקופה זו. 

מחנכים, צוות  -הצוות החינוכי .חשוב לנו להזכיר כי אנחנו כאן בשבילכם גם בחופש
 ההנהלה זמינים בשבילכם ונשתדל לתמוך ולסייע גם בחופש.הייעוץ ו

 
 הכרת תודה

תלמידינו היקרים והורים יקרים, אנו מבקשים להודות לכם על הקרדיט הגדול והאמון 
הרב שהענקתם לנו, על השותפות והתמיכה לאורך כל הדרך, בימים של סגר ובידוד וגם 
 בתקופות של עומס פעילויות ומבחנים. בימים שקטים ובימים של מתיחות ביטחונית. 

 גם בשנה הבאה.נמשיך בדיאלוג, בשקיפות ובשותפות 

 תודה!
  

 .מאחלים חופשת קיץ נעימה ובטוחה
 

 
 בברכה,

 
 אורן דרמון    

 מנהל בית הספר
 מנור כברי     

 
 
 
 

 :יםהעתק
 מפקחת ביה"ס -עדנה גולדשמיט
 צוות בית הספר


