
                                
 

 
   ותלמידים יקרים! הורים

אפתח את האגרת בדברי תודה למיה רכזת זה"ב, על יום שיא שהתקיים בחודש הקודם, יום 

 החיים שלנו.ששילב למידה התנסותית, חווייתית ונשא את המסר החשוב ביותר של שמירה על 

,כסלו, היה בסימן ערך השונות, במעגלי שיח ובמקצועות השונים שוחחו התלמידים  החודש שחלף 

על חברת השווים והשונים, על הביטוי האישי הייחודי של הפרט בתוך גבולות המסגרת, על מוטיב 

לחופשת האור ומשמעויותיו בחיי היחיד והקבוצה, כל תלמיד קיבל ממחנכת הכיתה לפני היציאה 

החנוכה את הנר "האור שבי", בו הדגישה המורה את האור הייחודי בו הוא ניחן ואותו הוא מפיץ 

                                                                                                                             בתו. לסבי

, אור גדול הבאתם לחדר המורים ביום המורה. תודה גדולה על ואם באור עסקינן אז הורים יקרים

הפינוקים, המחוות הקטנות, המתנות, על כך המאכלים הטעימים, ההערכה לה אנו זוכים מכם, 

שבאתם לסייע בהפעלת התלמידים, בזמן שאנחנו נהנינו משעה של ארוחת בוקר משותפת 

בפניהם המאושרות של הצוות, צוות  ומגבשת, שעה של אתנחתא והירגעות, חדר המורים זרח

                                                                                                     מחבק הוא צוות מחובק. 

כדי לעמוד מקרוב על , המשרד להגנת הסביבהמשה"ח והגיעה לביקור משלחת מטעם  החודש

הם התרשמו עמוקות מהטמעת הנושא  בנושא אורח חיים וקיימות,למידה שלנו  -תהליכי ההוראה

כך שהנושא עומד על סדר היום, בפעילויות הרבות שמתקיימות סביב מבמספר תחומי דעת, 

הגדרה של "בית הספר ירוק מאמינים ומקווים שנזכה בהכרה שתזכה אותנו באנו  ,נושא זה

                                                                                                           מתמיד".     

מפגש המשלב שיח  ,13.12מפגש הנהגת הורים, "לחתור יחד בסירה אחת" התקיים ביום שישי ה

המחולקים לוועדות שונות. בראש כל ועדה עומד הורה  ,מורים ותלמידיםהורים, משותף של 

מקרב ומורה. כל ועדה נתבקשה להציג בדרך יצירתית את אשר נעשה בתחומה. היה מפגש 

                                                         ושרק נוסיף לפעול ביחד....                                                 -לבבות. יצאנו כולנו בתחושה שדברים טובים קורים ב"זכרון יוסף"

בבית אחד היעדים שהצבנו לנו גם השנה הוא שיפור וטיוב האקלים בין כל באי בית הספר, 

חיזוק הקשר בין המורים לתלמידים וכן טיוב לבאות לתת מענה התוכניות רבות הספר פועלות 

אפשר לחוש שהיעד הזה לגמרי מושג, אך כדי  .ר הקשר בין ההורים, הצוות וקהילת בית הספ

שנבסס את תחושותינו ונקיים תהליכים מבוססי נתונים העברנו שאלוני אח"מ בקרב תלמידי 

ו, הבאים לבחון את תחושת השייכות, המוגנות והמסוגלות של התלמידים. אחרי שנסיים -כיתות ה

                                                      להמשך.., נלמד ונסיק מסקנות לאסוף את הנתונים, אנו ננתח אותם

תלמיד, אנו רואים חשיבות גדולה בקיום שיח כן ופתוח  -מורה -עוד החודש קיימנו יום הורה

בנוכחותו של הילד, שיח שמדגיש את החוזקות של התלמיד וביחד עם זה את הנקודות לחיזוק. 

עם המחנכות והצוות החינוכי, אפשר היה לחוש  יםששמחתי לראות שיצאתם מחוזקים מהמפג

. כל מחנכת העבירה להנהלה סיכום של את האווירה המשפחתית הקיימת בין כותלי בית הספר

יום ההורים, בימים אלה ענת הסגנית ואני מרכזות את כל הבקשות/ הנושאים שהועלו ביום זה, 

 בקשות פרטניות ובקשות כלליות עליהן נשתדל לתת מענה.

 

הורים, מבקשת את שיתוף הפעולה שלכם, בהגעה בזמן של התלמידים. מידי בוקר אני  ✓
נתקלת בטיילת של תלמידים מאחרים, האיחור מפריע למהלך התקין של השיעור 

 ובעיקר מקשה על המאחרים להתחיל את היום בנחת ובהדרגה.

 24.1.20-יום פתוח לגנים יתקיים ביום שישי ה ✓

     -מכל ה                                                           

 , מנהלת בית הספרענת דניאל        
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