
 

24.8.20 

 

 היקרה, הבילוייםקהילת 

 

, בו יש מקום לכל אשר תואמת את האני מאמין שלי אני שמחה ונרגשת להצטרף למשפחת "הבילויים"

 הצמיח ולפתחהיא ל -ביה"ס כ נומטרת העל של, כל אחד ביחס לעצמו ולחזקותיו. באי ביה"ס להצליח

כאשר התשתית לייצר את מירב הנתיבים במערכת על מנת לאפשר ולקדם הצלחות. תלמידים ומורים, ו

סביבה תומכת ומוגנת, מלאה בחום ואהבה, קבלה, הקשבה, סבלנות היא  -להצלחה החינוכית 

 סביבה שיש בה גבולות, חוקים וכללים ברורים., לצד וסובלנות כדרך חיים

לשמש דוגמא ומופת לערכים אותם אנו רוצים  מבוגרים ואנשי חינוךמאמינה שעלינו האני  כמו כן,

 השונהקבלת תוך דגש על ערך , לערכי מוסר ונורמות של חברה דמוקרטיתחנך לו להשתית לילדינו

 ביטוי אישי.ו

 

ואיחולי הצלחה  תמיכהבהזדמנות זו, אני רוצה להודות לשלהבת, מנהלת בית הספר היוצאת על ה

ליואל גמליאל, ראש המועצה, לענת קוך, מנהלת אגף החינוך, ולמתי מיוחדת בדרכה החדשה. תודה 

 . בחירתי להובלת הקהילהפוליקר, מפקחת ביה"ס על האמון ב

 

 

 .הערכות לימים הקרובים ולפתיחת שנת הלימודיםהתכנית פניכם את באני שמחה להביא 

במהלך חופשת הקיץ כדי להיערך בתחילת השנה המיוחדת שבאה  רבותצוות הנהלה והמורים עמל 

 יציבות לכל באי ביה"ס. בטחון ולייצר תחושת  ונעשה כל שביכולותינ. בשנה זו, אנו עלינו לטובה

 

 תלמידי כיתות א' 

 . הודעה נשלחה להורים. 26.8.20בתאריך כיתות א' אסיפת הורים ל

 תלמידים + הורה.  5בפורמט של  28.8.20יתקיים ביום שישי  כיתות א'היכרות חגיגי למפגש 

 של משרד החינוך.נחיות די כיתות א' יכנסו לשער ביה"ס בליווי הורה עפ"י התלמי 1.9.20בתאריך 

. פירוט הזמנים יישלח להורים ע"י  8:20דק החל מהשעה  20הכניסה לשער תעשה לפי קפסולות, כל 

 המחנכים.

 

 ו'תלמידי כיתות ה', 

. כל כיתה תחולק לשתי  31.9.20יתקיים ביום שני  מפגש חגיגי לפתיחת השנה לתלמידי כיתות ה, ו

( שמות 10:00-11:30-, סבב שני ב8:00-9:30-קפסולות. כל קפסולה תגיע בשעה שונה )סבב ראשון ב

 התלמידים לפי הקפסולות יפורסמו בהמשך ע"י המחנכים. 

 עפ"י המערכת הרגילה. 8:00-13:00לאורך כל היום  באופן מקוון ו ילמדו-תלמידי ה 1.9.20בתאריך 
 

  –שכבות ב, ג, ד 

 ד יגיעו לביה"ס עפ"י המתווה של משרד החינוך. -ג-תלמידי ב 1.9.20בתאריך 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 : להל"ן שיבוץ מחנכי הכיתות על פי השכבות

 אושרת מויאלב -ת אורכזת שכב

 עדי בן נעים -1א

 איריס לוי-2א

 מולאיאושרת  -3א

 גלית זקרי -4א

 מעיין גרין -1ב

 אורלי היינה -2ב

 שלומית אבקסיס -3ב

 נירית גליק -4ב

 

 ד ליאת בלומנפלד -ת גורכזת שכב

 הודיה טבול -1ג

 לירון רחימי – 2ג

 רביד אהרון – 3ג

 שירי שרמן – 1ד

 מיה אלבכרי – 2ד

 מורן אוחנה – 3ד

 יסמין בן לולו -4ד

 

 מירי יעקב  -ו -ת הורכזת שכב

 ליאת בלומנפלד- 1ה

 אדוה לנדסמן פאר- 2ה

 שירן סופר – 3ה

 אדיר טרב- 1ו

 מירי יעקב- 2ו

 גלית טל- 3ו

 

 יתקיימו באופן מקוון על פי המתכונת הבאה:  הורים אסיפות

 היכרות והצגת הערכות לשנת הלימודים תשפ"א. יישלח זום ע"י מחנכי הכיתות.  – מנהלת ביה"ס

 ..פירוט התכנית הפדגוגית, הייעוצית, תכנון הפעילויות, בחירת הנהגת הורים – מפגש עם המחנכת

 אנא שריינו את התאריכים:

 בהתאם לפירוט שכבר נשלח. 27.8.20 –כיתות א' 

 19:30בשעה  8.9.20 -כיתות ב'

 19:30בשעה  9.9.20 –כיתות ג' 

 20:30בשעה  9.9.20 -כיתות ד'

 19:30בשעה  10.9.20 –כיתות ה' 

 20:30בשעה  10.9.20 –ות ו' כית

 

 , פורייה ומוצלחת בורכתברכת שנת לימודים מ

 בשם של כל צוות בית הספר.

 

 שירי עופר 

 מנהלת ביה"ס

 


