
 

 

 

 

 

  ותלמידים יקרים! הורים

החודש שחלף היה בסימן חגיגת דמוקרטיה: תלמידי כיתות ה' בהובלתה של המורה אילת ערכו 

להירצחו של ראש הממשלה יצחק רבין. יום זה היווה גורם  23-טקס מרגש ומלמד לציון יום השנה ה

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

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

נציגים שייצגו את כיתתם  2בחירת נציגים כיתתיים למועצת התלמידים, מכל כיתה נבחרו 

" חגיגי בו הציגו המועמדים את המצע שלהם, בסופו במועצה. בחצר בית הספר התקיים "היידפארק

קלפיות שהוצבו ברחבי בית הספר  3-ו בחרו בבחירות חשאיות ב-של התהליך תלמידי כיתות ד

ביו"ר מועצת התלמידים ובשני סגניו. ברצוני לברך את כל התלמידים שהתמודדו והשקיעו בשבוע 

תשע"ט נאחל הצלחה רבה ועשייה הבחירות. לתלמידים שנבחרו למועצת התלמידים לשנת 

 משמעותית לטובת קהילת בית הספר.
 

 (,3)ד אגרונוב, שקד קלאוזנר איתמר (,2)ד אופיר שפירא, יגל אריאלי (,1)ד רגמעיין בזק, עומר פולינ

 (,3)ה עומר עטיאס, ליאור ניקסון (,2)ה (, תמר רבינוביץ, יונתן שהוואר1)ה אורי פולק, נועם רוזנברג

                                                          .(2)ו עילאיי בן עזרא, אדר אבירן (,1)ו ירדן, איתן איילוןדנה 

 עומר עטיאס ואופיר שפירא. -דנה ירדן ולשני סגניה -ברכות ליורי"ת החדשה
 

 את המלווה המוטו הוא "שינוי דרוש אשר את לשנות, לקיים ראוי אשר את לקיים"המסר החשוב 

תודה ליפעת ליברמן, רכזת  .הספר בית באי כלל לטובת שלהם לעשייה הבסיס והוא המועצה חברי

החינוך החברתי, על ליווי תהליך משמעותי זה, המעודד את התלמידים לאחריות ולמעורבות 

 חברתית.

ת תרבות, במהלך החודש נפגשתי עם הועדות השונות של הנהגת ההורים, ועדת נשק וסע, ועד

 ועדת קידום אורח חיים בריא, פגישה עם נציג "אגד". 
 

כמו כן, . הוחלט שעל הכביש  באזור העצירה יסמנו את שלש החניות במילים "נשק וסע" -נשק וסע

 בסמוך לאזור העצירה שלט גדול ובולט "נשק וסע". פריתלה על גדר בית הס

בהובלתן של אביבה וליאת נכתבה תכנית לקידום אורח חיים בריא בבית הספר,  -קידום בריאות

המורות יאפשרו  12:00מידי יום, אחרי הפסקת  בדגש על תזונה נכונה, פעילות גופנית והיגיינה.

דק', בה יוכלו הילדים לאכול פרי/ירק, אנא שלחו עם הילדים פרי/ירק  5לתלמידים הפסקה של 

! לציון יום הולדת הבאת ממתקים לבית הספר אסורה בהחלטמאכלים בריאים. ועודדו אותם לאכול 

 ניתן להביא עוגה בלבד. 

  שפה משותפת של ההורים והצוות בעניין זה תסייע בהטמעת החינוך לבריאות.

 כמו כן מבקשת להימנע מהבאת ארוחות הדורשות חימום, כדוגמת "מנה חמה" מטעמים בטיחותיים.

אנו עושים מאמצים ומקפידים לנקות את השירותים מספר פעמים ביום. עברתי  -השירותיםניקיון 

בין הכיתות ושוחחתי איתם על שמירת הניקיון ועל התרומה של כל אחד/ת מהם/ן לשמירה על 

ניקיונם. מבקשת מכם לשוחח עם הילדים על כך גם בבית ולהסביר להם את חלקם בנושא 

 החשוב הזה. 

 

 



 

 

 

שמחתי על מספר המשתתפים ו, -השנה בית הספר הקצה הסעות לתלמידי כיתות ד -חיפה" "מרוץ

תודה לדובי  –הגדול, המרוץ היה מאורגן למופת, התלמידים, המורים וההורים גילו רוח ספורטיבית 

 על הובלת היום המגבש הזה..

ההמנון, מכירים מרגש היה לשמוע את התלמידים שרים את  מפקד המנון והנפת הדגל יצא לדרך!

 את מילותיו והחשוב ביותר חשים תחושה של  "גאוות יחידה".

בימים אלה אנו עושים מאמצים להשמיש את חצר הגן לטובת תלמידי כיתות א',  -שטח גן אגוז

 שישהו בה בהפסקות.

ההחלטות שהתקבלו בדבר תלבושת בית הספר, נכתבו בדרך יצירתית  -תלבושת אחידה

 .ומחורזת ע"י מירב לוגסי, חברת הנהגת ההורים המוסדית )תודה למירב(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

החודש נכנסנו לשגרת לימודים רציפה, אנו פועלים רבות כדי לשקף לכם את העשייה המתקיימת 

בכיתות ובבית הספר: הקפידו להתעדכן מידי שבוע בסיכום השבועי שנשלח ע"י המחנכות, בדף 

אנו דואגים שהלמידה תתקיים באווירה נעימה  החודש וכן באתר בית הספר במרחבי הכיתות.

 ומכבדת, לשם כך אנו זקוקים לעזרתכם בהכנה לקראת יום הלימודים:

 

, כדי שיהיה להם  מספיק זמן להתארגן 8:00הקפידו שהילדים יגיעו לבית הספר עד השעה  ✓
 .8:10לשיעור שמתחיל ב

 הגעה בתלבושת אחידה!הקפידו על  ✓
הקפידו על הבאת הציוד הנדרש ליום הלימודים, בקשו מהילדים להימנע מהבאת ציוד יקר  ✓

 ערך וחפצים שונים המסיחים את דעתם.
 .12:00הקפידו לשלוח כריך בריא בתיאום עם העדפתו של הילד ופרי/ירק להפסקת  ✓
 לך...הקפידו לחזק את הילדים על הצלחותיהם ועודדו גם כשפחות הו ✓
 עודדו את הילדים ליטול חלק בפעילויות גופניות וחיזוק כישרונותיהם בשעות הפנאי. ✓
 עזרו להם ליצור קשרים עם חברים גם בשעות אחר הצהרים. ✓

 

 

 מאחלת לכולכם רק טוב והרבה ממנו...

   -מכל ה                  
 ענת דניאל

 מנהלת בית הספר

 
 


