
 

 

 

 

  ותלמידים יקרים! הורים
 

לא להאמין אבל כבר שליש משנת הלימודים מאחורינו, ואני מרשה לעצמי לעשות עצירה ולהתבונן 

אחורנית אל העשייה הברוכה שמתקיימת בבית ספרנו, עשייה ענפה הן בתחום הלימודי והן בתחום 

האקלימי. ברוח חג החנוכה, הצוות החינוכי ואני שמנו לנו למטרה להכיר את האור שבכל תלמיד 

יד, להכיר את החזקות של כל אחד ואחד, לשים עליהן את הזרקור ומשם לחזק את שנדרש ותלמ

לחזק. חג החנוכה מסמל גבורה וניצחון, בעיקר ניצחון הרוח. מאמינה שבעזרת תכניות העצמה 

אישי, תכנית חיזוקים אישית וכיתתית, -הרבות שמתקיימות בבית ספרנו: מעגל שיח, שיח פרטני 

לב, ועדות מועצת תלמידים, תפקיד לכל תלמיד, שיחה של נחת, שיעורי בחירה, מפגשים מלב אל 

גיוון בדרכי הוראה, בזכות אלה ועוד אנו נעזור לכל תלמיד למצות את היכולות שלו, לפתח תחושת 

ל תלמיד ייצא לחופשת החנוכה עם  בטחון ומסוגלות, להיות אדם שתורם ומעורב בחיי הקהילה. כ

בו כל מורה התייחסה לאור האישי שבכל אחד ואת האור אותו מביא הוא  -י"נר מעוצב "האור שב

לכיתתו, בבחינת "המדליק נר מנר, זה דולק וזה אינו חסר" ) במדבר רבה, פרשה י''ג(. הילדים 

 תורמים מאורם מבלי שיחסירו כלום מעצמם.
 

 מה היה לנו החודש?
החודש שחלף היה גדוש בפעילויות רבות, מרוץ חיפה ,מבחני מחוננים, מסיבת קבלת ספר תורה 

זה"ב, לתלמידי כיתות ב', פעילות הסברה של שוטרים לכיתות ו' בנושא רכיבה בטוחה, יום שיא 

 מפגש הורי כיתות ו עם הנהלת בי"ס עירוני ה' לקראת המעבר לחטיבה, יום המורה ועוד ועוד..
 

החודש קיימתי מפגש עם ועדת תרבות, ערכנו חשיבה משותפת על האופן בו נציין את החגים 

בבית הספר, ועדת תרבות עדכנה בהחלטות. כמו כן נפגשתי עם ועדת בריאות, השנה שמנו לנו 

למטרה לקדם אורח חיים בריא בדגש על תזונה נכונה, פעילות גופנית והיגיינה. גיבשנו תכנית 

 )נעדכן בהמשך(. חל לפעול מיד אחרי חג החנוכהנפלאה והיא ת
 

השבוע ארע מקרה, באחת הכיתות הסתנן אלמוני לקבוצת הווטס אפ של התלמידים, אירוע זה 

זימן לנו שיח עם הילדים על נושא הגלישה הבטוחה ברשת. בכל הכיתות נערכו שיחות. אנא הורים, 

אליהם. אין מדובר בחטטנות או בפגיעה היו ערניים לנעשה בתכתובות הילדים ולאנשים הפונים 

 בפרטיות הילדים אלא בחובה שלכם להגן עליהם.
 

 שגרות וסדירויות
מידי חודש אקיים מעגל שיח עם ילדי יום ההולדת, מעגל בו נשוחח על נושאים שונים -ימי הולדת

יקרו ועוד. ומגוונים כגון: הצלחות שלהם, תכניות שהם אוהבים בבית הספר, דברים נוספים שירצו ש

החודש קיימתי מעגל שיח עם ילדי נובמבר, היה שיח מעצים, הילדים שיתפו אותי במקרה בו חוו 

ו' הוא שיח מגבש, מקרב שמחזק את תחושת  -הצלחה. שיח משותף כזה של תלמידים מכיתות א'

 ה"ביחד" הבית ספרי. כמובן, שבסוף המפגש יצאו הילדים עם ברכה ושי.
 

  ביום ראשון אחת לחודש אנו מקיימים מפקד קצר בו אנו שרים את  -המנון והנפת הדגל

 המנון בית הספר, מניפים את דגל ישראל ושרים את "התקווה" .                        
 

 



 
  "קולות התלמידים",בכניסה לבית הספר העמידה מועצת התלמידים תיבה שנקראת 

מעורבים  עודדו אותם לקחת חלק ולהיות -התלמידים מוזמנים להעלות בקשות/ רצונות/ רעיונות

 בתהליך החשוב הזה. 
 

אני שמחה לשתף אתכם שאני זוכה לשיתוף מלא של הרשות, לא תמיד הכל הולך מהר ובקלות, 

יהודה ואב בית נוסף שנשלח מהרשות ניקו  -אך החשוב כי הדברים בסופו של דבר נעשים: גן אגוז

המתקנים והקירות,  את שטח החצר, הוציאו ממנה את כל החפצים המיותרים, חידשו את הצבע של

ב ובכך מצמצם את העומס בחצר הגדולה. -כעת, השטח נראה נקי ונעים ומשמש את ילדי כיתות א

הקמתי ביחד עם כמה מורות מצוות בית הספר צוות היגוי לתכנון פנים הגן, כשהרעיון  -פנים הגן 

גמישות,  הוא הקמת מרחב למידה אחר, המאפשר דרכי הוראה/למידה מגוונות, מרחב המאפשר

רב תכליתיות ויכולת שינוי המרחב בקלות, אסתטי בעל אמירה עיצובית ומותאם לפדגוגיה חדשנית, 

תקנו הו -בחצר בית הספרכולי תקווה שהתכנית שהגשנו אל הרשות והמשרד תקרום עור וגידים. 

 שני קולרים, המותאמים לילדי הכיתות הנמוכות.
 

ביקשתי את בדיקת קרינה של מחלקת הבטיחות ברשות, כל הכיתות נבדקו, כולל  -מבדקי קרינה

 שטח החנייה, שמחה לבשר שנמצא שהכל תקין.
 

 המורה של משותף שיח קיום הוא כשהרעיון, תלמיד–מורה-יום זה ייקרא מעתה יום הורה -יום הורים

ביחד עם ההורה והתלמיד, כשמדברים עם הילד ולא על הילד ומתוך ראייה הוליסטית ששמה דגש 

על כלל המיומנויות והכישורים של הלומד לצד הישגיו הלימודיים. לקראת המפגש הזה הילדים 

יתבקשו להעריך את עצמם, לשתף במקומות שחוו בהם הצלחה, מקומות שמבקשים חיזוק, תהליך 

בילד את התחושה של האחריות שלו כלפי הישגיו, לעזור לו למצוא בעצמו את זה בא לטעת 

 החזקות ומשם לצאת את המקומות הדורשים חיזוק. 
 

ו, גם אתם וגם ילדכם לחתום על אמנת בריאות בית ספרית שתחייב את עוד באותו יום תתבקש

 .כולנו להיות חלק מקידום אורח חיים בריא בבית הספר זיכרון יוסף, אחוזה
 

ולסיום, רוצה לומר שוב תודה גדולה בשמי ובשם כל הצוות החינוכי וצוות העובדים לכם הורים 

ת, בפינוקים ובמטעמים, תודה שתרמתם יקרים, על יום המורה מרגש במיוחד, גדוש בהפתעו

מזמנכם, הקדשתם מחשבה, שימשתם דוגמה לתלמידים על חשיבות הכרת הטוב והוקרתו. תודה 

 משפחת זכרון יוסף אחוזה. -גדולה בעיקר על הבעת האמון וההערכה. לזה קוראים משפחה

 

 
 

 

 

 

 ...ומכל הבחינותמלא באור בכל המובנים שמח,  יםחג אור

   -כל ה מ                  
 ענת דניאל

 מנהלת בית הספר

הקפידו לכתוב את שם הילד והכיתה על  הסווצ'רים של התלמידים, עוד לא  ✓
 התחלנו את החורף וכמות הסווצ'רים שנשכחו בבי"ס הולכת ונערמת .

 על הבאת הילדים בזמן בבוקר. הקפידו ✓
 היו שותפים ועקבו אחר המתרחש בקבוצות הווטסאפ של הילדים. ✓


