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   ותלמידים יקרים!   הורים 

שלושה חודשי לימודים פוריים מאחורינו, אני גאה בעשייה החינוכית שמתקיימת בבית 

חוקרים את המוזה  " הספר, עשייה המשלבת ידע, ערכים ומיומנויות. יוזמות נפלאות כמו :

בכיתות ה,ו שיעור המשלב תרבות יהודית ישראלית עם מגוון של אומנויות,  " באחוזה 

ה', המאפשר לתלמידים ללמוד נושאים אליהם הם  ות " בשכבת כית בוחרים בשפה "

נציגות של מורים, הורים ותלמידים, כל   בשיתוף, " לחתור יחד בסירה אחת מתחברים, " 

  למידים נוטלים חלק פעיל.אלה בדגש על למידה התנסותית, דיפרנציאלית, בה הת 

החודש שחלף היה בסימן חגיגת דמוקרטיה: תלמידי כיתות ה' ערכו טקס מרגש ומלמד  

להירצחו של ראש הממשלה יצחק רבין. יום זה היווה גורם מזמן  24-לציון יום השנה ה 

ללימוד ערכי הדמוקרטיה. בכיתות שוחחו על זכות הבחירה שניתנת לכל אזרח במטרה 

התחלנו   .מכאן יצאנו לחגיגת דמוקרטיה בית ספרית   .מה שקורה במדינה   להשפיע על

נציגים שייצגו  2בתהליך בחירת נציגים כיתתיים למועצת התלמידים, מכל כיתה נבחרו 

את כיתתם במועצה. בחצר בית הספר התקיים "היידפארק" חגיגי בו הציגו המועמדים 

 3- ו בחרו בבחירות חשאיות ב-את המצע שלהם, בסופו של התהליך תלמידי כיתות ד

ברצוני לברך את כל  ובסגן.קלפיות שהוצבו ברחבי בית הספר ביו"ר מועצת התלמידים 

התלמידים שהתמודדו והשקיעו בשבוע הבחירות. לתלמידים שנבחרו למועצת התלמידים 

 נאחל הצלחה רבה ועשייה משמעותית לטובת קהילת בית הספר.  "פלשנת תש

 אגינסקי ענט אלונה מורן, - 3ד'  אלה לויתן ,נטע כהן - 2'ד ן טל שרו שאשא,רוני  - 1'ד
  אוראל לסרי ירין פשב, - 4ד'
 מעיין קרמר יהונתן תמיר, - 3ה'  אביגיל גלוטמן עידו בן רון, - 2ה'  דפנה כתר - 1ה'

 .ארנולדסעמית  יהונתן סמוני, - 3ו'  אדם פרי שרי מרדכייב, - 2ו'  רוני ברנר - 1ו'

 (1')ה מאיה ברלר ת:סגני(   1)ו' יעל אגינסקי ש:יושבת רא

הילדים שמעו   כיתות בית הספר. ללכלותעופה  שיא בנושא חלל יוםהחודש קיימנו 

                                                                   ה"ס.דגמים של חלליות ולסיום שיגרו חללית בחצר ביהרצאות, היו בסדנאות בהן בנו 

החשש משריפות בשל מזג האוויר  : )צוות לשעת חירום( עוד החודש קיימנו ישיבת צל"ח 

הבטיח הקיצוני התערבב עם החשש עקב ההסלמה וירי הרקטות לעבר ישראל, כדי ל

ערכנו שני תרגילים המדמים שני תרחישים שריפה וירי טילים, התרגילים    את שלומנו

לחשיבה נוספת לשיפור המיגון, הכל בתיאום עם הצוות  התקיימו בסדר מופתי, ישבנו 

                                                                                             קב"ט בית הספר. 

השתתפות, וזה המקום להודות   98% -בנוסף התקיים תרגיל למידה מרחוק, הגענו ל

                                          לכם הורים יקרים, על שיתוף הפעולה.                                                                                            

בשיתוף מורים, תלמידים והורים במגרשי הטניס היה חוויתי והעיד על   שישי ספורטיבי

הקשר הטוב בין כל קהילת בית הספר, נוסיף לקיים פעילויות מעין אלה, כדי לחזק את 

 הזיקה של כולנו לבית הספר. 

 .הכיתות שהמתינו בסבלנות  4הארוניות הגיעו לכל   ✓
   13.12 -ביום שישי ה יתקיים  ""לחתור יחד בסרה אחת  - מפגש הנהגת הורים  ✓

 . 8:30בשעה         
    , נוכחות ההורים והתלמידים ביחד 16.12תלמיד יתקיים ביום שני -הורה -יום מורה  ✓

 חיונית לקיום שיח מקדם.         
 .22.12-את יום המורה נציין ב  ✓
        23.12י ה.יתקיים ביום שנ 1טקס חנוכה שעורכת כיתה ג  ✓

        - מכל ה                                                                   
 ,  ענת דניאל                                                                 

 ר מנהלת בית הספ                                                      


