
                 
 

 

   ותלמידים יקרים! הורים

שנת תש"פ נפתחה בחגיגיות ובהתרגשות גדולה, קדמנו את פני הילדים בחיוך, מדבקות "ברוכים 

שמחתי לפגוש את התלמידים   ובהרבה אהבה.  שער בלונים ססגוני ומרהיב,  הבאים", מסגרות צילום

 ולראות שהם מגיעים בשמחה ובתחושה שהם חוזרים אל המוכר, הנעים והידוע. 

ראש העיר, הגברת דר' עינת רותם קליש, מחזיקת  ו אותנו בנוכחותםר היום הראשון כיבדבבוק

, מכאל שחר, ועוד נציגים מנהל מחלקת החינוךאילנה טרוק,    מנהלת החתר,סיגל ציוני,    תיק החינוך,

מן הרשות והפיקוח. זכינו לשבחים רבים על העשייה החינוכית שלנו, על אחדותנו, ועל תחושת 

ר הנהגת ההורים שנטל חלק בביקור וסיפר "יות המורגשת מכל עבר. תודה ליובל, יוהמשפחת

 ודקלה ברוקמן על הכנת הכיבוד הכל כך מפנק. דננברג  בשבחה של העשייה, תודה ללימור 

 

בסימן "ערבות הדדית", בדגש על אחריות הקהילה כלפי כל אחד מחבריה, פ שנת הלימודים תש"

 הקהילה כלפי הכלל.ושל כל אחד מחברי 

למידה חברתית, למידה אקדמית ולמידה  -שנת הלימודים מזמנת לילדים למידה בשלושה ממדים

רגשית. במהלך השנה נעשיר את הידע של התלמידים, נלמד קריאה וכתיבה, נקנה אסטרטגיות 

י וכלים ללמידה, נפתח בילדינו יכולת חשיבה מסדר גבוה, השנה יושם דגש על  קידום תהליכ

ו נפעיל יוזמה בנושא ארון -הוראה ולמידה המפתחים אוריינות טכנולוגית ודיגיטלית. בכיתות ה

, למידה שתאפשר חקר, תשלב למידה של כמה P.B.Lהספרים היהודי ישראלי, שיילמד בשיטת 

תחומי דעת, הלמידה תתבצע תוך עבודת צוות של התלמידים ותפתח את תפקודי הלומד. את 

ווה מדריכה חיצונית המומחית בתחום.  בשכבת כיתות ה' ילמדו התלמידים שיעור צוות המורים תל

שנקרא "בוחרים שפה", במסגרתו יבחרו התלמידים נושא אותו ירצו ללמוד ודרכו ילמדו את 

נלמד  ערכים, נחנך לאורח חיים בריא, ונגביר את המודעות לקיימות. נזמן מרחבים  מיומנויות השפה.  

רתיים תוך התנסות באינטראקציות מגוונות עם בני הגיל בהפסקה, באירועים, ליצירת קשרים חב

בסדנאות, בטיולים ובפעילויות, בדגש על עבודת צוות ושיתוף פעולה.  לאורך השנה נקיים לימודי 

טיולים, טקסים ופעילויות בחגים ובמועדים, אירועים קהילתיים , העשרה, סדנאות, הרצאות, ימי עיון 

 במיזמים התנדבותיים שעניינם נתינה ועשייה למען הקהילה. וניטול חלק 

עבור  במהלך חופשת הקיץ נערכו בבית הספר שיפוצים ושדרוגים. בית הספר עבר מתיחת פנים. הכל 

זו ההזדמנות להודות לכל הצוות החינוכי ולצוות העובדים    בו תהיה נעימה. שלהם    התלמידים, כדי שהשהייה  

 על מנת שהשנה תפתח באופן המיטבי והמאורגן ביותר.על עבודה מסביב לשעון, 

מבקשת לברך שוב בברכת ברוכים הבאים את תלמידי כיתה א' שעושים את צעדיהם הראשונים בבית  

 תהיה נעימה וקלה.  כםהספר, הצוות החינוכי ואני נעשה הכל, כדי שהקליטה של

לתלמידנו הוותיקים ולכם הורים יקרים שנה  ו,  -התלמידים החדשים שהצטרפו לכיתות ב 19-מאחלת ל

 . טובה, מקדמת ובריאה
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