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 לכבוד קהילת בית הספר

 מנהלים, מורים הורים ותלמידים

 שלום רב

 לסיים את תפקידי כמנהל בית הספרוהודעתי להם על רצוני  ,י בית הספרהערב שוחחתי עם מור
הל הבא של נשל הרב שלומי דנינו כמ על בחירתו כמו כן הודעתי להם לקראת שנת הלימודים תשפ"א.

 בכפוף לנהלי משרד החינוך.ור על ידי ועד העמותה של בית הספר מינוי שאושבית הספר, 

לי סיפוק עצום והנאה  תפקיד הניהול העניק שנים. 23במשך  הזכות לנהל את בית הספר ינפלה בחלק
ל גופם עם זאת, לצד הסיפוק וההנאה התלוותה תמיד תחושה של עול כבד ואחריות עצומה ע מרובה.

תי להעביר את הסיבה שהחלט גם זו עשה, על כל המתרחש בבית הספר.נדים ולונפשם של התלמי
 שרביט הניהול הלאה.

, לצוות המורים המסור בעיקרו בי לכל השותפים הרבים בקהילת בית הספר,אני מודה מעומק ל
אווירה האווירה הטובה השוררת בחדר המורים שלנו,  והמקצועי שהייתה לי הזכות לשמש כמנהלם.

 כבוד הדדי והכלה, והיחסים הטובים שבין ההנהלה למורים, כל אלה הם לא שכיחים כל כךשל 
זינגר על העבודה ואבישי  ששון נועם חברי מנהלי החטיבות,אני רוצה להודות ל במערכת החינוך.

  לטובת בית הספר. עבודתם המסורה ללא לאות המשותפת ועל

ים של בית הספר וההורים כולם לבין הנהלת בית הספר מערכת היחסים המיוחדת בין מועצת ההור
ועל כך נתונה להורים  ומהווה סימן לשותפות ולאמון רב השנים היא יוצאת דופן במערכת החינוך

 תודתי.

 שני עקרונות חשובים ביותר במורשת הבית ספרית. השתדלתי להטמיעהלך שנות כהונתי כמנהל במ
בית ספר הימלפרב הוא בית ספר  ארץ. החיים של תורה עם דרך קרון הראשון הוא האמונה באורחיהע

ומצליח לאזן באופן ראוי בין התחומים  ה גבוהההומניסטי ומדעי ברמ ,דתי מודרני שמעניק חינוך דתי
מישור האזרחי בכירים ביותר במגוונים, חלקם בוגרי בית הספר משמשים בתפקידים  השונים.

 .מאוד ואני גאה בכולם טחונייוהב

 עיקרון זה בא לידי ביטוי בראש ובראשונה בשמירה על כבודם כבוד האדם. -שני הוא עיקרון עיקרון 
הרי צעירים ומבוגרים, מכל גווני האוכלוסייה במדינת ישראל ש כל הנכנסים בשערי בית הספר, של

 צלם אלוקים. שנבראו ב מאנשים ל, קהילת בית ספרנו מורכבתהכ לפני



ה לי לבסס שיתופי פעולה שונים עם מגזרים מגוונים במדינת ישראל : לימוד משותף בנוסף חשוב הי
וקבוע עם אברכים מהמגזר החרדי, מפגשים עם תלמידי בית הספר הממלכתי השכן, "בויאר" ובשנים 

 האחרונות במידה מסוימת, חשפנו את תלמידנו גם לפנים ייחודיות במגזר הערבי במדינת ישראל.

התשתית הרעיונית  את לב לו המהוויםימשיך ויעמיק את הערכים הל -שלומי  רבאין לי ספק שה
להצעיד את בית  שבכוחו ,-המועמד הראוי והטוב שעליהם בנוי בית הספר. הרב שלומי הוא בעיניי

 . הספר קדימה

ואחנך כיתה היה שותף בצוות הניהול של בית הספר, בחשיבה החינוכית והכלכלית, א בעזרת ה'
  בחטיבה העליונה.

 ירמי


