ו' באלול תש"פ 26/8/2020
הורי בית הספר "דרור" היקרים שלום רב,
שמי ענת פורטנוי ואני מקדמת בברכה והצלחה את כל באי בית הספר "דרור" .שמחה ונרגשת לפתוח את שנת
הלימודים תשפ"א בסימן התחלה חדשה.
השנה אנו מחבקים באהבה  215תלמידים.
בימים האחרונים הצטרפתי למשפחת דרור כמנהלת בית הספר ,נעים להכיר!
אני בת  ,39נשואה פלוס שלושה ילדים ומתגוררת בקרית מוצקין.
לאחר  12שנים בהם עבדתי בתחום ההייטק בחרתי לשנות את ייעודי המקצועי ולעסוק בחינוך .אני בעלת תואר
ראשון בחינוך ,תואר שני בארגון וניהול מערכות חינוך וקורס מנהלים באבני ראשה.
בתשע שנותיי האחרונות בתחום החינוך שימשתי בתפקידים מגוונים ומובילים ביניהם :ממלאת מקום סגנית
המנהלת ,רכזת פדגוגית ,רכזת שכבה ,מורה מובילה ,מנחת מורי מורים מובילים במהלך השקפה ,מחנכת כיתה.
הובלתי ייחודיות בית הספרית בתחום תורת הנאום והשכנוע ,והנחתי מורים להטמיע את כלי הדיון המובנה
(דיבייט ) כמפתח תהליכי הוראה למידה בבתי ספר.
בפנייה זו ,אשתף את ראייתי האישית והמקצועית ואחדד את החשיבות שלכם כהורים מעורבים בבית הספר.
ערכים של כבוד האדם ,חינוך מבוסס דיאלוג והומאניות הם נר לרגליי .אני מאמינה בלב שלם שדרך פיתוח
מסוגלות עצמית של הלומדים ניתן להגיע למיצוי היכולת האישית של כל תלמיד ותלמיד .החזון החינוכי שלי
מתבסס על שני היבטים עיקריים .ההיבט הראשון הינו חינוך אשר מטרתו לשמש עוגן לתחושת שייכות ,אמון,
פניות רגשית ופיתוח כישורים חברתיים .ההיבט השני מתבסס על הובלת תלמידים להשכלה והישגים לימודיים
אשר מותאמים ללומד במאה –  21במציאות דינאמית ומשתנה .היבטים אלו משמשים עבורי כמצפן להובלה
והצלחת ילדנו.
הקהילה היא אחד ממוקדי הכוח עליהם נבנה בית הספר .השנה נתמקד בקשרים בין הקהילה לבית-הספר ,בין
התלמידים ,ההורים ,והצוות החינוכי .אני מאמינה כי קשר עמוק המבוסס על כבוד ,הקשבה ותרבות שיח מכבד
יאפשר לתלמידנו לממש את יכולותיהם וכישוריהם .תקשורת טובה עם הקהילה ושיתופי פעולה יתרמו להשגת
היעדים וליצירת אקלים מיטבי בבית הספר.
בעקבות וירוס הקורונה ,אנו ניצבים בפני שנה מאתגרת ושגרת חיינו שונה מן הרגיל .דעו כי אנו שומרים
באדיקות רבה על הנחיות משרד הבריאות ומעודכנים כל העת ממשרד החינוך .בריאות ילדכם בידיים טובות.
ברצוני לשבח את הצוות החינוכי שעמל רבות בשבועות האחרונים בהכנות לפתיחת שנת הלימודים ,ישר כח על
עמלכם!
מאחלת לתלמידיי היקרים ,ללמוד בחדווה וסקרנות לכבד זה את זו ולהגשים את כל החלומות.
מבטיחה לעשות את המיטב למענכם וללוות אתכם במקצועיות ,ברגישות ובאהבה.
באיחולי שנת בריאות ,אחדות והצלחה
ענת פורטנוי
מנהלת בית הספר "דרור"

