
 

 

  ותלמידים יקרים! הורים

כולנו לומדים לחזור לשגרת הלימודים לאחר בימים אלה . יצאה לדרךדרה והתחילה כס טשנת הלימודים תשע"

הצוות החינוכי והעובדים נערכו לקליטת התלמידים. החזרה ללימודים תהיה מדורגת, מאפשרת  .קיץהחופשת 

 . ובכוחות הטמונים בתוכם ובונה בהדרגה את האמון של התלמידים ביכולות שלהם להצליחשיח, 

שירותים נבנו בשטח חצר דלתות יציאה לחצר,  2הוחלפו : הספר בבית התחדשות מהיע מביאה החדשה השנה

חודשו ציורי כיתות,  3-הוחלפו חלונות במסדרונות קומה ג', נבנתה תקרה אקוסטית ותאורה ב בית הספר,

 בשם תודה לומר ההזדמנותזו  .הרצפה בחצר בית הספר, צבענו את הכיתות וכן חידשנו את שלטי הכיתות

תודה גדולה . הספר בית צרכי לכל ומותאם מקצועי מענה על הרשות ועובדי יהביונה  מר העיר לראש כולנו

  ליהודה אב הבית על שעות של עבודה בקיץ.

 -את הנושא השנתי נציין השנה החדשה הזדמנות ללמידה, נתינה והרחבת מעגל החברים.  השנה מביאה לכולנו

 הלימוד השונים ובמגוון פעילויות.", נושא שיבוא לידי ביטוי במקצועות ועמיות יהודית "אחדות
 

 :תכניות ייחודיות השנה נפעיל שלש
 

 מידי יום ראשון בשעה הראשונה, יתקיים בכל הכיתות שיעור "מעגל שיח". -מעגלי שיח. 1
 

הספר.  ערכית המיועדת לכלל תלמידי בית-תכנית "מלב אל לב" הינה תכנית העצמה חברתית -מלב אל לב. 2

לקבוצות, כאשר על כל קבוצה אחראי איש צוות מביה"ס, הנקרא חונך אישי. החונך  תלמידי הכיתה מחולקים

 האישי, הינו אחראי על הקבוצה, מלווה אותה במעקב ובמפגשים קבועים. )נחל בפיילוט בשכבת כיתות ד'(
 

 תכנית שעיקרה פיתוח רגשי, חברתי, התנהגותי וערכי. -תכנית חיזוקים אישית. 3
 

 ו.-כיתות בית הספר, אבכל תפעל  -נית  "אשכולות חשיבה"כמו כן נרחיב את תכ
 פעמיים בשנה בינואר ובמאי. -"הורה מעשיר"
 .בימי א, לכלל תלמידי בית הספר -שיעורי בחירה

 גופנית  תוננגיש לתלמידים סביבה מקדמת בריאות בדגש על תזונה נכונה, פעיל -תבי"ס מקדם בריאו
 .הושמירה על היגיינ

 
 

 בהתארגנות לשנת הלימודים החדשה הילדים זקוקים לעזרתכם הרבה בתחומים שונים:

 ולקום בזמן בבוקר.סייעו לילדכם ללכת לישון בזמן המתאים לגילו  ✓

  הכינו עמו תכנית כריכים שבועית בריאה ומאוזנת. ✓

מידי ערב סייעו לילדכם בהכנת המערכת ליום הלימודים הבא והקנו כלים לבקרת המשימות הנדרשות  ✓
 ממנו מידי יום. 

 הכינו את התלבושת ליום הלימודים  ✓

 לבוש הולם(., למעט בשישי)להקפיד על תלבושת אחידה נדרשת בכל ימות השבוע ✓
 

תלמידים יקרים, ברצוני לאחל לכם שנת לימודים פורייה ומוצלחת. מקווה לראותכם במרחבי ביה"ס מחייכים, 

סקרנים, רוכשים כלים ומתנסים, פועלים בדרך נעימה בחברת הילדים, תורמים בשמחה במגוון תחומים, חווים 

ת והתלמידים החדשים שהצטרפו למשפחת למידה משמעותית והצלחה אישית.  ברכות לתלמידי א', המורו

 ". לכם, ההורים, הרבה נחת מהילדים, מעורבות ממקום של שיתוף פעולה עם הרבה כבודזכרון יוסף" -אחוזה"

 כולה. זכרון יוסף,-אחוזהוהבנה למען קהילת 

ללא לאות כדי שבית  והעובדים הנהדר שנערך לפתיחת שנת הלימודים כסדרה ועובדים לצוות המור תודות

 הספר יהיה מקור לגאווה. 

  "שיפה ושונה תהא השנה אשר מתחילה עכשיו..."                                            

  שלכם,

 ענת דניאל

 מנהלת בית הספר


