
 

 
   ותלמידים יקרים! הורים 

 השיגרה כשהיא באה לחבק את "

 לחבק אותה חזק 

 לא לתת לה לעזוב 

 יש בקול שלה גוונים כמו בגיטרה 

 יגאל בשן( ).." כל אקורד שבא איתה עושה לנו רק טוב
 

החגים מאחורינו וחזרנו לשגרת לימודים ברוכה, שיעורי הבחירה יצאו לדרך, השנה הם יפעלו במתכונת מעט 

את כל שיעורי הבחירה יפעילו מורים מן הצוות שלנו,  אפשרויות. שונה, התלמידים בחרו מתוך מגוון גדול של 

    להורים. . הודעות על שיבוץ התלמידים נמסרולמעט "גן ירק" שיופעל ע"י גן כרמית
 

במהלך חופשת סוכות שופצה המועדונית, הפרקט הוחלף בריצוף, הקירות נצבעו, חלק מהריהוט הוחלף, מבקשת 

להודות ליהודה ולמאיר אבות הבית שעוזרים לנו לממש חלומות ושוקדים בחריצות אין קץ, כדי שכל חדר וכל 

 פינה בבית הספר יהיו נקיים ומטופחים..
 

הודות לתרומתם האדיבה של משפחת רוזנברג היקרה נתלו וילונות במסדרונות הקומה השנייה, הווילונות משווים  

 למסדרונות אוירה ביתית, נעימה ורגועה. 
 

ת בהובלתם של מתקיימות הפסקות פעילו ,ופניתכחלק מקידום הבריאות ועידוד התלמידים לעיסוק בפעילות ג 

 מורי החינוך הגופני מידי שני וחמישי.
 

החודש לטיול השנתי שלהם לאזור הגליל התחתון, טיול הכולל לינה, מאחלת למורים,  שכבת כיתות ו' תצא

                                                                                                                 שובו הביתה בריאים ושלמים.   -לתלמידים, ולהורים טיול מהנה, מלמד והכי חשוב 
 

  לכם שהלמידה תהיה מהנה, מסקרנת ותרחיב מאחלת השבוע נחגוג בשכבת כיתות ב' את קבלת ספר תורה, 

 את ידיעותיכם. 
 

, רצח שהיכה בתדהמה את  יצחק רביןלרצח ראש הממשלה ושר הביטחון  24-עומדים אנו לפני יום הזיכרון ה 

ית ודמוקרטית, נציין את יום הזיכרון החברה הישראלית והטיל צל כבד על דמותה של מדינת ישראל כמדינה יהוד

, אך    וכן בשיעורים בהם נדגיש שמותר לנו לחלוק על זולתנו, להתווכח, להתדיין  3בטקס שיערכו תלמידי כיתה ה 

 תוך שמירה על כללי שיח המבוססים על סובלנות.  הכול חייב להיעשות 
 

ילדים לומדים תרבות יהודית ישראלית בשילוב ה  , מוזה באחוזה""   ,יוזמה ייחודית  'ו- 'השנה אנו מפעילים בכיתות ה

ל ואומנות. הם מתנסים בטכניקות יצירה שונות כגון: ציור על צלחות, צילום, הסרטה, אריגה, יציקת בטון, הכ

 . השיעורים נערכים בכיתות האם ובגן אגוז, שהוסב במיוחד ליוזמה הזו. עמלניתמהנה ובדרך חווייתית, 
 

בכל   הערכה קבועהבמקום מבחני המיצב שנערכים בבתי הספר אחת לשלש שנים, תתקיים  -ב"בחני המיצ מ

ו'  -: בכל שנה ייבחנו תלמידי שכבת ה' הערכה מתחלפתשנה: כלל תלמידי כיתות ד' יבחנו באוריינות שפה. 

הנוכחית לא תתקיים מתמטיקה(, ללא הודעה מוקדמת באיזה מקצוע.  בשנת הלימודים    )אנגלית,  במקצוע נוסף

 הערכה מיטביים.  פנימיים, כדי לקיים תהליכיבכלים . אנו נשתמש הערכה חיצונית, למעט מבחני האקלים
 

את כישוריהם, ונחזק את הדורש חיזוק בעזרת מעטפת עצים נמשיך לפעול כדי לקדם את הישגי התלמידים, נ

 תמיכה אישית וכיתתית.

 
 

   -מכל ה                      

 ענת דניאל       
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