
 

 

 

 

 החגים יתחדש הכל, יתחדשו וישובו ימי החול אחרי"

האוויר, העפר, המטר והאש גם אתה, גם אתה, תתחדש...." )נעמי 

 שמר(

 

  ותלמידים יקרים! הורים

חופשת החגים הארוכה, בד בבד מתחילים להטמיע  אחראחרי החגים" כבר כאן, חזרנו ללימודים ל"

שוחחו עם הילדים על החזרה ללימודים, חזקו את הביטחון שלהם חשוב שת את שגרת הלימודים.

להצליח בכל הנדרש , אנחנו פה כדי לעזור לכל אחד ואחת להגיע למצוינות אישית, הן מבחינה 

 לימודית והן מבחינה חברתית.

 

 רחבה, הנותנת מענה לימודי, רגשי וחברתי:  בבית הספר מעטפת תמיכה

 .מענים לימודיים: שעות תגבור/ הכלה, פרטני לימודי, אמירים, אשכולות חשיבה, שיעורי בחירה

יועצת, פסיכולוגית,  -מענים רגשיים וחברתיים: שיחות אישיות, מערך של צוות טיפול בפרט

בינאישי בין מורים לתלמידים, פעילויות תראפיסטית, תכניות ייחודיות שמטרתן לטייב את הקשר ה

 .גיבוש ועוד

 

  הורים ובית ספר: –תקשורת 

 -אתם ההורים, הנכם חלק בלתי נפרד מהעשייה החינוכית, לכן חשוב לנו לקיים קשר רציף

  .הכתובת לכל עניין ודבר והיא המנהלת הכית היא – מחנכת הכיתה ליידע, לשקף ולשתף.

 

 :כנה ופתוחה תורמת להעצמת הילד ולאווירה חיוביתאנו מאמינים כי תקשורת 

מידי שבוע מחנכות הכיתות שולחות לכם ההורים סיכום המשקף את העשייה  -סיכום שבועי

הכיתתית שהתקיימה בכיתות בשבוע שחלף ואת העשייה שעתידה להתקיים בשבוע הקרוב, אנא 

הלמידה המתקיימים בכיתה  הקפידו לקרוא את הסיכום, המאפשר לכם להיות שותפים לתהליכי

 של ילדכם ומאפשר לכם לעקוב אחר תהליכי הלמידה שלהם.

 

כמו כן מידי חודש נשלח אליכם "דף החודש" בו מופיעות  הפעילויות של כלל בית  -"דף החודש"

 "אחוזה". -הספר. ניתן להיכנס אליו, דרך האפליקציה "לוח חודשי, "סטודיו טלרם", סיסמה

 

 אשמח להארות/ הערות. -"אגרת המנהלת"לכם את מידי חודש אשלח 

 

 אחת מוועדות ההנהגה.אחת לשבוע מתקיימת פגישה שלי עם יו"ר הנהגת ההורים או לחלופין עם 

 

  הנכם מוזמנים לתאם עמי פגישה דרך כתובת המייל האישי -מפגשים אישיים עם הורי בית הספר

.dnanat@gmail.com 
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, במהלך המפגש קיימנו /13:9בשעה  18//7/1ביום א' התקיים הראשון  ת ההוריםמפגש הנהג

פעילות היכרות ותיאום ציפיות של ההורים מהצוות החינוכי ומההנהלה. במפגש זה בחרו ההורים 

ברכות ליובל רפפורט שנבחר פה אחד להיות יו"ר הנהגת  .את יו"ר הנהגת ההורים ואת שני סגניו

 .ההורים ולשלושת סגניו: מיכל גבאי, אודי זוהר ואלכס קסלר

 

קיימנו מפגש משותף של נציגי ההנהגה המוסדית ביחד עם  ענת הסגנית, דניאל  /11/1ביום שישי 

של עבודת ההנהלה את אופייה  כנית העבודה לשנה הקרובה, סיכמנוהיועצת ואיתי, הצגנו את ת

 עם ההנהגה המוסדית, דנו בנושאים שונים, יובל ישלח פרוטוקול וסיכום תשובות לשאלות שנשאלו.

 

מטרת ההנהגה המוסדית לדון בעשייה החינוכית המתקיימת בבית הספר ולסייע בהשבחתה. 

שתוף הנהגת הורים פעילה בכל כיתה מהווה דוגמה אישית נהדרת לתלמידים למעורבות חברתית, 

אני שמחה  תודה! והשתתפות קהילתית ונתינה ממקום של בחירה ואחריות. לכם, ההורים הפעילים,

להמשך  -ממקום של שותפות -וטיוב ששני המפגשים התקיימו באווירה טובה וברוח של קידום, שיפור

  כזה!

 

: אמירים, שיעורי בחירה, מלב אל לב, מעגלי שלנו בר בשבוע הקרוב נקיים את בתכניות הייחודיותכ

אשכולות חשיבה, בית ספר מקדם בריאות, שיחות של נחת, שיח, תכנית חיזוקים כיתתית ואישית, 

מדברים ערכים, עידוד קריאה, הפסקות פעילות, חליליות, שירו של יום והמנון והנפת הדגל )פירוט 

 .פות ההורים(התכניות מופיע באגרת שקיבלתם באס

 

בימים אלה אנו עובדים בעדכון ובעיצוב אתר בית הספר, בעזרתם האדיבה של לילך, מנהלת 

את המידע החשוב אודות העשייה  ואפרת כהן, רכזת התקשוב. צוות המדריכות שלה, המק"מ

 מזמינה אתכם ההורים להתעדכן, להעיר ולהאיר. -המתקיימת בבית הספר נשקף דרך האתר

 

ו'. בדרך זו אנו -חברתית נפתחות בחודש הקרוב לתלמידי כיתות ד'מסגרות למידה ועשייה 

מאפשרים לתלמידי בית הספר להגיע למצוינות אישית במגוון תחומים, לתרום ולהיתרם. עודדו את 

הילדים להשתלב בהתאם לכישוריהם ויכולתם באחת מהמסגרות הללו: מועצת תלמידים, נאמני 

תכנית אמירים, נאמני קידום בריאות, נאמני טקסים, נאמני עיתון ספריה, נאמני זה"ב , נאמני ספורט, 

 .נאמני בטחון ועוד

 

 מאחלת לכל התלמידים, צוות המורים והעובדים ולכם הורים יקרים

 שנת לימודים פורייה ומוצלחת.

                                     

   -מכל ה                  

 בית הספרמנהלת , ענת דניאל


