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 ד"ש תשע"ערב ראה

 ,לכל חברותי הגננות

 ,שנת הלימודים בפתח

 וכמו בכל שנה היא מלווה בהתרגשות גדולה

 .לקראת המפגש הראשון עם הילדים

 אני מביטה בעיניהם הבורקות

 סקרנות ותקווה, ובפניהם המביעות חשש

.ומבינה שבחרתי במקצוע הנכון  

 אני מאחלת לכולנו שתהיה זו שנה טובה

 .העצמה ושינוי מבורך, שנה של צמיחה

 שנדע לתמוך האחת ברעותה

 .לפרגן ולעזור כדי שאף גננת לא תחוש בודדה

 שנה טובה ופורייה לכולנו

 ,שלכן ולמענכן

 דורית חזן

 .הדרך בה אתה מתמודד עם החיים עושה את ההבדל: סיפור

 : שעליו נכתב, ד ונדהמו לגלות שלט גדוליום אחד הגיעו עובדים למשר

  .את התקדמותכם בחברה אתמול נפטר האדם שמנע

להשתתף בהלוויה שתתקיים באולם  אנו מזמינים אתכם

 .הלוויות שהוסב זמנית לחדר, ההתעמלות

 אבל לאחר מספר דקות כולם נהיו סקרנים , כולם נעצבו מכך שחברם לעבודה נפטר, בהתחלה

 . ורצו לדעת מיהו אותו אדם שמנע את התקדמותם בחברה

 :כל אחד חשב לעצמו. כך גאתה ההתרגשות, ככל שהגיעו יותר אנשים לאולם

 . !"לפחות הוא מת, טוב? מיהו אותו אדם שמנע את ההתקדמות שלי"
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 . וכשהביטו פנימה הם נאלמו דום, אחד אחרי השני נגשו העובדים המתוחים אל ארון הקבורה

 . כל אחד שהסתכל פנימה ראה את עצמו. מראהוך ארון הקבורה הייתה בת

 ."וזה אתה -ישנו רק אדם אחד שמסוגל להגביל את התפתחות שלך" :ליד המראה הונח פתק בו היה כתוב

 ההבנה וההצלחה שלך, אתה האדם היחיד שיכול להשפיע על האושר

 .אתה האדם היחיד שיכול לעזור לך ולעצמך

  .ההורים והחברה שלך משתנים, החיים שלך לא משתנים כשהחברים

 , כשאתה חוצה קווים שמעולם לא חצית, כשאתה משנה אותםהחיים שלך משתנים 

  .כשאתה מבין שאתה הוא האדם היחיד שאחראי על החיים שלך

  .צפה בעצמך, בחן את עצמך. מערכת היחסים החשובה ביותר היא אותה מערכת יחסים שיש לך עם עצמך

  .בנה את עצמך ואת המציאות שלך: אל תפחד מקשיים וכישלונות

 .הדרך בה אתה מתמודד עם החיים עושה את ההבדל

 .כאןלחצי ". ארגון גננות מחנכות"ל -הצטרפי אלינו . קחי אחריות על החיים שלך

 

 חג שמח

 ר ארגון גננות מחנכות"דורית חזן יו
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