
                                
 

 

   ותלמידים יקרים! הורים 

חודש אדר הוא החודש השמח בשנה. מנהגי חג הפורים מבטאים את ערך הנתינה, הלכה למעשה,  

מזמן אף    ,"יום המעשים הטובים"  24/3- לקראת סוף החודש ב  צדקה.   - במשלוח מנות ובמתנות לאביונים

הוא התנסויות בנתינה. בחודש זה מציינים גם את יום תל חי, יום פטירתו של יוסף טרומפלדור )י"א  

                                                                                                                                                                                                                        נתינה.באדר(, המשמש דוגמה ליישום ה

                                                   בבית ספרנו ערך הנתינה עומד על סדר היום בכל חודשי השנה. 

                                                                ?                             החודש מה הענקנו לתלמידנו

תזונה,  החודש שחלף היה בסימן קיימות, בריאות ואיכות הסביבה: קיימנו יום שיא שכלל הרצאות בנושא 

, האחראי  על איגוד ערים  היגיינה ופעילות גופנית, התקיימו תחנות כיתתיות חווייתיות ומהנות, דר' דן גוטליב

נפגש עם ילדי ועדת הבריאות, והתרשם עמוקות מהמודעות של תלמידינו ומהנכחת נושא חשוב   בחיפה,

ו במיחזור, תלמידי בית הספר  שעסק  מטעם תאגיד תמיר   זה לכלל תלמידי בית הספר, התקיימו סדנאות 

שני קירות "מדברים" שעניינם קיימות והיגיינה.  במרחב הבית ספרי    "מיחזורית", הקמנו  צפו בהצגה המרשימה

על הובלת תחום זה בבית הספר בגאון ומתוך אמונה גדולה בחשיבות    תודה גדולה לאביבה, איילת וליאת

                                                                                                                                    , ולאיילת על עיצוב הקירות.הנושא

"סוף  לי בסימן אירטווהתקיים שבוע בטיחות במרחב הו , בהובלתה של אפרת רכזת התקשוב,החודשעוד 

הדגשנו את כללי הגלישה הבטוחה, שוחחנו על צמצום  שיתוף במחשבה תחילה", התקיימו מעגלי שיח בהם  

נהלות בקבוצות  תשעות מסך, הילדים הכינו כרזות שעניינן התנהלות בטוחה ברשת. חידדנו את הה

                                                                                                     רוך. עהמעקב שלכם, והמעורבות שלכם חשובה לאין  הורים יקרים, החברתיות,

כלל תלמידי בית הספר השתתפו בבוקר שישי ישראלי, שדיבר על הפנים השונות של השבת, שרנו ונהנינו  

 ממופע שהתאפיין בתחושת משפחתיות מלכדת.                                              

                                                                                                          ו מאוד., הילדים נהנים ומשחקים חברתייםדשכללו ריקו  נערכו ימי גיבוש שכבתיים עם ריקו, 

הסקר יתבצע באמצעות שאלונים אנונימיים  בתחילת החודש יתקיים סקר אקלים חיצוני לתלמידי כיתות ה, ו,  

בית הספר, היחסים שלהם  בם להשיב על שאלות הנוגעות לתחושה הכללית שלהם  בהם יתבקשו התלמידי

  עם חבריהם, הקשר עם צוות המורים, תחושת המוגנות, שייכות ושאלות הנוגעות לסביבה הלימודית

נלמד מתוך התוצאות את מגוון התהליכים החינוכיים והלימודיים   , הצוות, )מוטיבציה, סקרנות ועוד(. אנו

                                         החיוניים לעשייה חינוכית מיטבית.

יחד עם  במהלך החודש הזה קיימנו שירה היועצת ואני מעגלי שיח בכיתות שסיפקו לנו חומר למחשבה, ו

                                                                                                                                                                                                             זאת הסבו לנו המון נחת. 

תה לפגוש את המשפחות  ייבשישי האחרון ציינו בחגיגיות את יום המשפחה בבית הספר, התרגשות גדולה ה

תלמידנו, אפשר היה לחוש את הקשר הטוב שקיים בין הצוות להורים, האווירה החמימה ששררה    551של כל  

 ילדכם.  - מעידה יותר מכל על האמון שלכם בנו ועל מה שאנו מקפידים להעניק לתלמידנו

  נהנים התלמידים  , בוכשצחוק ומשחק נפגשים - "מצחקיה"בבית הספר פתחנו חדר משחקים שייקרא, 

 "אשכולות חשיבה".   יעורי מש הם ממשחקים המוכרים ל

 של תלמידנו.     חום והאהבהכאמור, הענקנו החודש, וכמו בכל נתינה, זכינו לקבל בחזרה את מבטיהם מלאי ה

   12:00תתקיים בבית הספר חגיגת פורים, ביום זה יסתיימו הלימודים בשעה   8.3יום ראשון. 

  כל שכבה בחרה את המעשה הטוב שלה.24.3-ביום שלישי ה  הטובים יתקיים יום המעשים , 

 3בהובלתה של דורית יקר ותלמידי ד 27.3סדר פסח יתקיים ביום שישי ב                .                                   
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