מדברי התלמידים  -בוגרי המגמה (:)4102
היי נירה,
המון תודה על השנתיים האלו ,ההשקעה והעזרה שהגיעו ממך לא מובנות מאליהן
מאחלת לך המון בהצלחה בהמשך הדרך!!
שוב תודה,
עומר ברקן
תודה רבה נירה ,היה לי מעניין מאוד ללמוד ממך ,אני מאוד מעריכה את ההשקעה לאורך
השנתיים ומאחלת לך הצלחה בהמשך דרכך.
נועם אזולאי.
הי נירה,
היה טוב וטוב שהיה .תודה רבה על המאמץ וההשקעה.
שיהיה חופש נעים ובהצלחה.
נועה דורי

תודה רבה נירה ,זו הייתה חוויה מיוחדת ללמוד איתך ,תודה על ההשקעה תשומת הלב
והזמן שלך.
דנה קרסנוב

נירה יקרה,
נהניתי מאוד ללמוד איתך וממך,
תודה רבה לך על העזרה שהקדשת לי ,על הזמן ,ועל הדאגה האמיתית והכנה ,שהיא בכלל
לא מובנת מאליה-ואני מעריכה את זה מאוד.
בזכותך סיימתי את היחידה החמישית והפסיכולוגיה עם ציונים כאלה גבוהים.
אז תודה רבה לך ,תודה על הכל!
) :מאחלת לך המון בהצלחה בהמשך בכל דבר שתפני אליו
אוהבת ,מאיה רוזן

נירה היקרה,
תודה רבה על הכל!! אוהבת ומעריכה
ליטל טואטי

ועוד דברי משוב מתלמידנו השנה:
 "שיעורי פסיכולוגיה היו מעניינים ,מעשירים ומאוד תורמים .נהניתי מאודולמדתי הרבה.
תודה על שנתיים של השקעה ,יחס ולמידה .מקווה שתיפתח המגמה גם
בשנים הבאות".
 "היה מעניין מאוד בשיעורי פסיכולוגיה .למדתי המון דברים שעזרו לי גםבחיים האישיים שלי.
אהבתי ללמוד את המקצוע הזה ולא הרגשתי שזה מקצוע שאני לומדת רק
כי אני חייבת ללמוד.
תודה על כל ההשקעה שלך ועל המסירות שלך אלינו .הקדשת לנו הרבה
מהזמן הפרטי שלך ואנחנו מעריכים את זה מאוד!
תודה על שנתיים מעניינות במיוחד ,ומקווה שתיפתח מגמת פסיכולוגיה גם
בשנה הבאה!".
 "היחידה ה 5-הועברה לאורך כל השנה עם הפסקות מפאת החגים ,סיורים,ביטולים ,אך באופן ברור ומסודר.
בשבועיים האחרונים היה לחוץ ועמוס ,אבל נהניתי להתקדם במהירות
ובזריזות.
היחס האישי של נירה הוא מעל לכל ביקורת! עזרה ודאגה אינסופית,
נתינה בלתי פוסקת ובאמת שבזכותה העבודה הייתה מושקעת ובנויה נכון
לאורך כל הדרך.
תודה רבה רבה על שנתיים מיוחדות ונפלאות!!"
 "אני חושבת שהעבודה הייתה לי מאוד מעניינת .אני מרגישה שקיבלתי יחסאישי".

ומדברי בוגרי המגמה משנים קודמות:
רציתי להגיד תודה רבה על כל הליווי בעבודה במשך כל השנה
והדאגה לכל הפרטים הקטנים קטנים והכל כך משמעותיים.
חוץ מזה בהזדמנות זאת אני רוצה להגיד תודה על שנה נפלאה של
לימודי הפסיכולוגיה.
למדתי כל כך הרבה על עצמי במשך השנה הזאת ,והלימודים גרמו לי
לראות דברים מזוויות אחרות שלא ראיתי לפני כן.
זה מתחיל בלדבר עם חברות ולהגיד "את עושה טעות ייחוס בסיסית"
וממשיך בעוד הרבה דברים שאני מוצאת את עצמי אומרת ואנשים לא
מבינים על מה אני מדברת אבל אני בפנים מרוצה מהידע הזה
שרכשתי!

חוויה.
אז שוב המון המון תודה,
שני ):
++++++++++++

היי נירה!
שמחתי מאוד שראיתי את הציון ,והשגתי את מה
שרציתי  -אודות לך שגרמת לי לאהוב את המקצוע!
שתיהיה שנה מדהימה ומוצלחת !
שני ):
(שני כשדאי)4101 ,
---------------------------------------------------היי נירה,
רציתי להגיד לך שבמהלך השנה גיליתי מורה מקסימה שעוזרת ותומכת בתלמידיה.
שמחתי שאת זו שהנחת אותי ביחידה ה 5עזרת לי המון.
תודה רעות.
(רעות ארביב)0202 ,

-------------------------------------------------------

בכל מקרה נהניתי מאוד מהעבודה ואני שמחה לראות את התוצר ואני
.מתגאה בו ומראה אותו להמון אנשים
,תודה רבה על הכל
):ליאור עזוז

()0202

-------------------------------------- ------------------

היי נירה ,תודה רבה על הכל באמת תודה רבה ,היית מורה מצוינת,
נהניתי מאוד ללמוד אצלך ושתהייה לך חופשה טובה ונעימה.
מתן פרי ()0202

תודה רבה
גם אני מאוד נהניתי ללמוד איתך.
תודה על הסבלנות ,ההשקעה והמסירות.
תודה ענקית על העזרה -במיוחד על הליווי הצמוד ביחידה החמישית
בעצם -תודה על הכל,
רותם

(רותם אשכנזי)0202 ,

הי נירה
שמחתי ללמוד איתך ולהשתתף בשיעוריך
נהניתי מהשיעורים הפרטיים מהזמן שהשקעת בי ובעזרה הננת לי בעבודה
המון תודה
(דין סבירסקי )4101

היי נירה,
תודה רבה על המילים היפות שאמרת לי.
גם אני שמחתי על כך שאת היית המורה שלי למדתי ממך המון.
מקווה שעוד נתראה
לי ערכה.

תודה רבה נירה על כל העזרה והשנה הזו ):
נהנתי מאוד! ):
אני מאוד מרוצה מהציון ):
לי קשפיצקי ()0200
-------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------לנירה הנפלאה !
שמחתי ללמוד איתך השנה  ,את מורה חביבה  ,נחמדה וסבלנית מאוד ):
עם כל הקושי של השנה הצלחתי להגיע להשגים נחמדים  ,ואני שמחה ונרגשת לומר שהרבה
בזכותך !
את זו שאמרת לי לא לותר  ,תמיד לפנות עוד זמן  ,עוד שעה  ,עוד קצת  -ועכשיו כשמקבלים
ציונים  ,אני רואה  -שהציון שווה את הכל  ,ואין כמו ההשקעה
תודה רבה  ,שמחתי ללמוד איתך ( :
ספיר ברכה )0200( .

,נירה
רציתי להגיד לך תודה רבה על כל ההשקעה האין סופית שלך כל השנה  ..על האהבה
והמסירות והדאגה בלי סוף ..למרות הכל אני באמת חושבת שמורות אכפתיות כמוך כבר
.אין היום
!!! סליחה על הטירוף ותודה על הכל
זיו צלרמאיר ()0200

נירה תודה רבה על שנה מקסימה נהניתי בכל רגע תודה תודה ):
מיכל פדידה ()0200

נירה,תודה רבה מקרב לב על שנה מעניינת ומאתגרת במיוחד ! שמחתי שלמדת אותי
ואהבתי איך שהעברת לנו את החומר  .בעיקר תודה על כך שהיית לצידנו וליווית אותנו
לאורך כל הדרך עד לסיום העבודה למרות שזה היה מאוד קשה  .זה בכלל לא מובן מאליו!
תודה רבה והמשך דרך צלחה  -אורן זיידמן):
--------------------------

נירה אין לך מושג עד כמה אני מודה לך ואני חושבת שלא הייתי משיגה את הציון הזה
בלעדייך ,אז שוב המון המון תודה ואת תחסרי לי שנה הבאה
אין הרבה מורות כמוך נירה אוהבת המון !!!
גל בניטה ()0200
-------------------------------------------------

,היי נירה
,תודה רבה ראשית -על ההקדשה המיוחדת כי זה לא מובן מאליו
!ושנית -על כל מה שהשקעת בנו בשנה זו .כי למרות כל הקשיים את לא הפסקת
,אז אני רוצה לאחל לך בהצלחה רבה עם כיתת החינוך שלך
) :וכמובן עם כיתת פסיכולוגיה של שנה הבאה
היה לי העונג ללמוד איתך .אז תודה
אריאל סחייק
()0200

