
 

 

 (ל רבה שמות)  " מריבה מתוך יוצא שלום ואין, טוב דבר אין"

 

  ותלמידים יקרים! הורים

בבריאות, נחת  שופעתשנה יקרים  בפתחה של שנה אזרחית חדשה, אני מבקשת לאחל לכם הורים ותלמידים

אנחנו לקראת סיכום המחצית וכטיבם של סיכומים, אנו עוצרים להתבונן ולבחון את העשייה החינוכית  ורק טוב.

 הן בתחום הלימודי והן בתחום האקלימי.בבית הספר המתקיימת 
 

 מה היה לנו החודש?
תלמיד, שיח בו הילדים שיתפו אתכם בהערכה שלהם -הורה-נפגשתם לשיח משותף של מורהיום ההורים ב

שמחתי מאוד לקבל את עצמם, עמדו על החזקות שלהם, שיתפו בהצלחות שלהם, והגדירו יעדים להמשך. 

 החדשה היה מוצלח, מעצים ומקדם. ומשובים חיוביים המעידים שיום ההורים במתכונת

וילדים על אמנת בריאות המעודדת לאורח חיים בריא, המקדם תזונה נכונה, פעילות ביום זה חתמתם הורים 

מהי אמנה, מהי מחייבת, דנו גופנית ושמירה על היגיינה כיתתית וסביבתית. בכל הכיתות התקיימו שיעורים ש

 את האמנה. ליישם ביחד איך נוכל
 

חילקנו  .לחתור יחד בסירה אחת"כותרתו: "שפגש ייחודי מלהתכנסה  הנהגת ההורים, מועצת תלמידים ומורים

: ועדת תקשוב ובטיחות ברשת, ועדת קהילה, ועדת ועדות 5-את הנהגת ההורים ואת מועצת התלמידים ל

כשבראש כל קבוצה  נציג  ,ועדת בטיחות "נשק וסע"/ספרייהו תרבות ואירועים, ועדת בריאות ואורח חיים בריא

רעיונות  ציעההעלתה את הפעילות שנעשתה בתחומה והההורים ומורה מבית הספר, כל ועדה הנהגת 

 המבוגרים. -שגם אנחנו, ו מועצמים, עם ציפייה למפגש נוסף, האמת. הילדים יצאלהמשך פעילויותו

 .2..1 -בהשבוע סיימנו את הסבב הראשון של שיעורי הבחירה, שהיו מהנים וחווייתיים, הסבב השני יחל 
 

 מה על הפרק?
מהווה חלק משגרת היומיום של הילדים, אך יחד עם זאת היא עלולה  הגלישה ברשתות חברתיות וב"ווטסאפ"

, מבקשת מכם עליכם ההוריםלהיות מסוכנת ומטרידה. האחריות לשימוש נכון ובטוח מוטלת עלינו אנשי הצוות ו

עודדו אותם לשתף אתכם בנושאים המעסיקים אחר ילדכם, לשוחח איתם על התנהלות בטוחה ברשת, לעקוב 

  בנושא. סדנאות/פעילויות ם. במחצית הבאה תתקיימנה הרצאות/אות

 ע"י משרד החינוך.שנפתח למטרה זו  באתראתם מוזמנים לקרוא וללמוד עוד על הנושא 
 

 .תודה לכל ההורים שנטלו חלק והעשירו את העשייה החינוכית שלנו -יום הורה מעשיר"ביום שישי התקיים "
 

לשיחות אישיות  21:21 -22:11 -בין השעותאקדיש מידי שישי שעתיים  .2.1.2החל מהמחצית השנייה  -שישי אישי

 .המזכירותעם הורים, המעוניינים מתבקשים לתאם מול 
 

החודש חל ט"ו בשבט, חג האילנות, בחודש זה אנו מדגישים את ערכי הקיימות והבריאות, בביה"ס יתקיימו 

שעורים לנושאי בריאות, קיימות ושמירת איכות הפעילויות של שתילת עצים, שיקום הגינה, ובכיתות יוקדשו 

 הסביבה.
 

הראשונה לשנת הלימודים תשע"ט. התלמידים יקבלו תעודה נציין את סיומה של המחצית  -.15/2/112-ביום ה

חשוב מאוד, הורים יקרים,  .המשקפת את הישגיהם במחצית זו ומשקפת את הליכות התלמיד בבית הספר

שתסייעו להם להבין אותה, שוחחו עמם על נקודות החוזק ונקודות שיש לחזק בהמשך, חזקו אצלם את תחושת 

             !שכל אחד יכול להתקדםהמסוגלות, ועזרו להם להבין 
 

 !שנמשיך לפעול ממקום של אהבה, כבוד ואמונה, והכי חשוב שנהיה בריאים

   -מכל ה                    
 ענת דניאל

 מנהלת בית הספר
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