
 

 

 פ"תש -חשוון,  9102נובמבר 
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(יצחק רבין)" אין זה הרבה מידי, עולם שנעים לחיות בו  -, מפויס יותר, יש לי רק חלומות להוריש לדורות הבאים עולם טוב יותר, אין לי נכסים"   

 תלמידים והורים יקרים

החודש אנו עוסקים בערך מעורבות חברתית ובזיקה לנושא השנתי: ערבות הדדית. המעורבות מסייעת בגיבוש עולם ערכים הדוגל במימושן של אחריות, סובלנות, 

אכפתיות, ערבות הדדית, יוזמה, סולידאריות חברתית ונתינה, המהווים אבני יסוד בחברה. הדגש הינו על מעורבות במעגלי ההשתייכות השונים : בכיתה- העצמת 

התלמיד בדרך של מתן מענה לדיפרנציאליות ותפקיד לכל ילד/ה. בביה"ס –החודש נתחיל בתהליכי בחירות לקראת הקמת מועצת תלמידים ומנהיגות ירוקה, אנו ממשיכים 

בהפעלה של שגרירי מפתח הל"ב בזיקה לערך החודש, ממשיכים בהפעלה של הפסקה פעילה ע"י בעלי תפקידים וסיירת סבב"ה )סיירת בוגרים בשירות הצעירים( שתפקידה 

בפתרון קונפליקטים אשר תסייע " משכיני שלום/"גישור  החודש תוקם קבוצת  במהלך. בטחון התלמידים בהפסקותלסייע על שמירת תלמידים בשכבות הגיל הצעירות ול לסייע

בטוחה ומאפשרת , מחובתנו לשים דגש בכל יום ויומו  על טיפוח אקלים מיטבי על מנת ליצור סביבה נעימה . לאחריות ולדוגמא אישית, שיתנו ביטוי להעצמהותפקידים נוספים 

לכל תלמיד/ה את המקום לביטוי אישי. במעגל הלאומי: נקיים פעילויות מרוכזות בכיתות בנושא דמוקרטיה בכלל ובפרט על יצחק רבין המנהיג - היכרות עם האיש ופועלו, 

.11.1.....יום שיא ב -נייחד יום לפתיחת הנושא, התייחסות לרגשות ותחושות תוךהדרכים להתמודדות   –הקשר לנושא המעורבות החברתית ולנושא כעסים וחוסר הסכמה   

 הודעות ועדכונים:

הלמידה הינה רב .  סילבוס קורסי הבחירה יוצג באתר הבית ספרי. י בחירתם"ג בפעילות עפ-יתחילו תלמידי א 1.33בשעה טובה התחלנו בחשיפת קורסי הבחירה והחל מיום ראשון 

ף הצוות החינוכי נחש,הם יהיו אחראים לבניית הקורס ולתוכן , את הקורסים תלמידי שכבה ו עם מורים מלווים וה יעביר-בשכבות ד. ס"מגוונת וייחודית בזיקה לייחודיות ביה, גילאית

חברתי ושיעורי  -רגשי/ קבוצתי  מבחינת שלוב לימודי/אישי -התחלנו גם במענה דיפרנציאלי, כמו כן...  אין לנו ספק שיהיה מעניין –השראה , סקרנות  המבטאים שלהםלרעיונות 

  (קראוון)בימים אלו אנו נערכים למרחב הכלה נוסף בגינה  .מצוינות ופרטני

 פעילות בספריית ביה"ס- יצאנו יוצאים לדרך....במהלך החודש נתחיל בהשאלת ספרים, כל תלמיד יקבל כרטיס קורא, תודה ללירון ולנאמני הספריה על פועלם בתחום זה.

קשר רב דורי- אנו בבניית הקבוצות של הסבים והסבתות מכתות ה אשר יגיעו בימי שני/ שלישי/רביעי לספר את הסיפור האישי שלהם לנכדים/ תלמידים בבחינת : "והגדת לבנך" , יתעדו זאת וילמדו 

!  שיהיה לנו בהצלחה רבה. בשיתוף הנכדים מיומנויות של מחשב   

תשלומי הורים – לפני חג הסוכות נשלח החוזר בנושא, התכנית כוללת תכנית טיולים שנתית ומגוון פעילויות. קיומן של הפעילויות תלוי בתשלומי הורים- אנא הקפידו להסדיר את התשלום  במועד 

 במזכירות בהתאם לחוזר שנשלח אליכם.

 אתר בית ספרי+פייסבוק מעודכן ופעיל, כולל  מרחבי הכיתות הנותנים מידע אודות הודעות שוטפות/ דבר המחנכת ועדכון של משימות ושע"ב ע"י נאמני מחשב, תודה לאיריס לוי – רכזת התקשוב

 אמירים-אנו ממשיכים גם השנה בתכנית הנותנת מענה למצטיינים בשיתוף האגף למחוננים ומשרד החינוך בתחומי התיאטרון, אומנות, מדעים, מתמטיקה. תודות לאדווה לנדסמן- פאר- רכזת התכנית 

 בחירות למועצת תלמידים/ מועצה ירוקה- היערכות והנחיות יפורסמו במייל/ באתר , עודדו הילדים להציע מועמדות .

                                         ניותלסג ןעל בחירתטון לימחגית מור ומורן הל, ר הנהגת הורים"על בחירתו ליוליניב זילברמן ... ברכות 

.פ"הצלחה והמשך שת ברכת .                        ולמוטי דרור על בחירתו לגזבר  

 

ממשיכים בעשייה 

אני :"תכנית  -ירוקה

" 12בארוחת  12

ושמירה על סביבה 

"בר קיימא"  

ס"וצוות ביה  ס"מנהלת ביה –שלהבת בני  –בברכת חודש טוב   


