
                 

 
   ותלמידים יקרים! הורים 

,  התחדשנו במרחבי למידה נעימים ומזמניםיצאה לדרך עם ניחוחות של התחדשות באוויר, שנת תש"פ 
שופץ וחודש,  כמו כן החדר של מרב, רכזת המערכת הקהילתית,    מחוץ לגבולות הכיתה. המאפשרים למידה  

ר  הותקנה מערכת הגברה חדישה, שמשונית שהוחלפה בחצר ועוד שינויים רבים שהפכו את בית הספ
   .מטופחת אסתטית ולסביבה 

 

הוקדש לחזרה על החומר שנלמד בשנה שעברה, להיכרות של המחנכות החדשות עם   החודש הראשון 
הבסיס להתנהלות   "חוזה" בין המורה לתלמידים, שהוא כתיבת הקניית הרגלי למידה, מעין לתלמידיהם, וכן 

          .מיטבית 
 

, תוך מתן  בחירה איפשורתהליכי ההוראה והלמידה הדיפרנציאלים ו קידום אחת הקדימויות שלנו השנה 
                                                                              ל הלומד בשיעור. את התהליך תלווה מדריכה חיצונית שמתמחה בתחום הזה.  דגש על חלקו הפעיל ש

 

המתקיימים מידי ראשון בכיתות בשעה הראשונה, מפגשים    מעגלי שיח :  כניות מיוחדותותבבית ספרנו מספר  
הפסקות פעילות    ,קבוצות קטנות של תלמידים למורים מקצועיים, אשכולות חשיבה  מפגשים בין   -מלב אל לב

פעמיים בשבוע, שיעורי בחירה, תכנית אמירים, שותפות חיפה בוסטון, בוחרים בשפה ,סיפורי סבתא , מעגל  
                                                            כניות רבות וטובות.                   ומנהלת בי"ס עם ילדי יום ההולדת ועוד כהנה וכהנה תשל שיח 

 

, אנו מנגישים לתלמידים סביבה מקדמת בריאות בדגש על תזונה  בית ספר מקדם בריאותבית הספר הינו  
  כמתנת יום הולדת כנית ילדי יום ההולדת קיבלו  ו גיינה, כחלק מיישום התינכונה, פעילות גופנית ושמירה על ה

 לצמצם את השימוש בכלים חד"פ, אנא מכם הורים יקרים, סייעו לנו בנושא.   במטרהבקבוק שתייה רב פעמי,  
)לא שתייה    מיםו  פרי  כריכים בריאים+   מזינה, המכילה  ארוחת בוקרואם בבריאות עסקינן אבקש להקפיד על  

                                                 .                                 הוא עניין של הרגל ם זכרו שטע , ממותקת(
 

, בו שיתפתם אותנו בתחושות  הנהגת ההוריםנהלת בית הספר עם כלל ה עוד החודש התקיים מפגש של
ס  בית חם ומקום המאפשר  "רואים בביההורים  שלכם לגבי בית הספר, שמחנו לראות עד כמה אתם 

ברכות ליובל רפפורט   בית הספר ירגישו מוגנים ושייכים. צמיחה והתפתחות. נוסיף לפעול כדי שכל באי
מאחלת   -הנהגת ההורים ולשלושת הסגנים:  מיכל גבאי, אלכס קסלר ואודי זוהר ליו"רגם השנה שנבחר 

 לנו המשך הליכה משותפת גם השנה. 
 

  מחנו שי להורים שתרמו והביאו מצרכים לטובת משפחות נזקקות וחיילים בודדים, בזכותכם  תודה גדולה 
 משפחות מעוטות יכולת. 

 

חילקנו תפוח  לבית הספר אה לחופשת ראש השנה פתחנו את הבוקר באווירה חגיגית, בכניסה ילפני היצ
שכתבו התלמידים לחבריהם ולצוות המורים, חילקנו "דוחות  בדבש, הוצבה תיבה בה נאספו הברכות 

  1משם ירדו הילדים לטקס מרשים שהכינו תלמידי כיתה ד  . כשברקע התנגנו שירי החג, מתוקים" להורים
התלמידים    19-שהם ארבעת חברי הצוות החדשים ו  -והמורה בת אל, בו בחרנו לציין את ה"אושפיזין" שלנו

 הפכו מאורחים לבני בית. לנו להם שמעתה ישהצטרפו אלינו השנה, איח
 

במהלך הקיץ התקבלה החלטה שבתי הספר ירכשו את הערכות לכלל תלמידיו,   -ערכות חשבון*  
השנה ההורים .  מאחר וכבר שלחנו לכם את רשימות הציוד, בחרנו שלא להעביר מסרים מבלבלים

 .ירכשו , בשנה הבאה בית הספר ירכוש את הערכות
 

במהלך התקין של השיעורים  , האיחורים פוגעיםלדאוג שהילדים יגיעו בזמן בבוקר מבקשת* 
לצערי, לא אוכל להבליג על התופעה  שתופסת תאוצה  .ובסדר יומו והשתלבותו של התלמיד
 .ואחרי החגים נחל בהליך של אכיפה

 

 מאחלת לכולנו שנה טובה בכל מובן ומכל בחינה.

   -מכל ה                      

 ענת דניאל       

 מנהלת בית הספר                                                               


