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הורי נחשוני החולה שלום וברכה
אני שמחה ונרגשת לפתוח את שנת תשע"ח ולקבל באהבה  143תלמידים וצוות מחנכים
ומורים מוביל.
בשנה זו נמשיך לפעול ליצירת אקלים חינוכי איכותי ומכיל ,אשר יאפשר למידה מיטבית ,תוך
שמירה על הילדיות ,הסקרנות וחדוות הלמידה .חשוב לנו לתת מענה נכון לשונות בין
התלמידים  ,להיות ערים לסגנונות הלמידה השונים ,דרך נושאים אינטגרטיביים המשלבים
בתוכם תחומי דעת רבים ומגוונים .הכוונה לעבוד ע"פ הגישה הסלוטוגנית = התמקדות בגילוי
הכישורים המיוחדים של התלמידים ,בהעצמת דברים משמחים ,המעשירים את היכולות
שלהם.
נעמיק את הדיאלוג בין הילדים לילדים ,הצוות לילדים והפוך ,הצוות לצוות .דרך בנייה של
כלים והזדמנויות לדיאלוג המאפשר מצד אחד הכלה והקשבה ומצד שני עבודה על יכולת
העברת מסרים  ,דרך תכנית דיבייט הנכנסת השנה למערכת – שעה בשבוע לכתות ג' – ו',
שפת המצמיחים ,שיחות אישיות ,גיליונות הערכה ועוד.
במהלך הקיץ ,נבנתה בבית הספר חממה טכנולוגית מפוארת ,בה נעמיק ידיעותינו ע"י למידת
חקר ,בהובלת חנן בשן גרוס ועידו לוי ,שני מורים חדשים המצטרפים אלינו בשמחה השנה.
רוצה לברך את תלמידי כתה א' ,אשר יצעדו בשבילי בית הספר ,הפעם כתלמידים מן המניין.
מאחלת להם למידה משמעותית ,חווייתית ,מאתגרת ופותחת עולמות.
ברכה מיוחדת לתלמידים ולמורים החדשים המצטרפים אלינו השנה .מאחלת לכולם
השתלבות מהירה והצלחה.
לכל תלמידי נחשוני החולה ,ההורים וצוות המחנכים ,אתם – הלב הפועם של בית הספר,
יכולה לומר שנעשה את המרב והמיטב למענכם במקצועיות ,ברגישות ובהמון אהבה .יחד
נגיע להישגים נפלאים ,בכל התחומים .בהצלחה!
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מידע כללי
 .1בשנת הלימודים תשע"ח ילמדו בבית הספר 143 ,תלמידים .מכתה א' – ו'
(כתה אחת בכל שכבה).
 .2הצוות החינוכי מונה  21אנשי צוות – מורים  ,מורי קרן קרב ומורי העשרה
 .3ביה"ס עובד חמישה ימים בשבוע .מיום א' עד יום ה' .יום הלימודים מתחיל בשעה
 8:10ומסתיים בשעה  , 15:10להוציא יום ג'  ,בו מסיימים בשעה  ,13:25וימים
מיוחדים עליהם תבוא הודעה.
 .4ביום ראשון  , 3/9/17היום הראשון ללימודים ,יש להגיע לבושים בחולצה לבנה
עם סמל בית הספר .יום הלימודים יסתיים בשעה  , 12:00כך גם בימים שני
ושלישי .מיום רביעי נסיים בשעה .15:10
 .5ליום הראשון ,יש להגיע מצוידים בילקוט ,קלמר ובו הציוד הדרוש ( כפי שנשלח
לכם בתחילת החופשה) ,מחברת פוליו (שורה) אחת  ,בקבוק מים ,וארוחת בוקר
מזינה – מזכירה שאין להביא חטיפים לבית הספר ,אנו מקדמים תזונה בריאה.
 .6דאגו לסמן את הציוד של ילדיכם ,כולל חולצות וסווטשרטים.
 .7ב  5/9/17תתקיימנה אספות ההורים הכיתתיות .קרוב למועד נפרסם את
השעות.
 .8מועדי החופשות של חגי תשרי ,הם:


ראש השנה – ( 21/9 – 20/9כולל)



סוכות – ( 12/10 – 4/10כולל)

 .9אתר בית הספר ממשיך להיות פעיל ובו אתרי כתות האם ,שיעורים מקצועיים,
פרסום הודעות ,אירועים וכו'
/http://school.yesod.tzafonet.org.il
 .10השנה נכניס למערכת מסלולי בחירה .הנ"ל יכנסו אחרי החגים .עד אז הילדים
ילמדו את נושא הבחירה בכתות ,על מנת שיוכלו לבחור בצורה מושכלת
מהמסלולים שיהיו .מידע מפורט יישלח בהמשך.
 .11דרך התקשורת לבית הספר :טלפון קווי שמספרו ,04-6936170 :מיילים ,טלפונים
ניידים ,ווטסאפ .אנא ,עדכנו אם פרטיכם השתנו.

לקראת פתיחת שנת הלימודים תשע"ח

3

20/08/2017

 .12לפניכם רשימת המחנכים ומקום כתת האם:
כתה

שם המחנכ/ת

א'

איילת לפושניאנסקי

ב'

עליזה אלימלך

ג'

אופיר בלחנס

ד'

חגית תדמור

ה'

שרון מזרחי

ו'

חנית אברהמי

מיקום הכתה
מבנה חטיבה צעירה ליד פינת החי,
הכתה השמאלית
מבנה חטיבה צעירה ליד פינת החי ,
הכתה הימנית
מבנה הדו קומתי ,קומה שניה,
כתה ראשונה מימין
במבנה המרכזי ,ליד פרח החיים,
מימין לחדר המורים
מבנה דו קומתי ,קומה שניה,
כתה ראשונה משמאל
מבנה דו קומתי ,קומה שניה,
כתה שניה מימין

 .13בטיחות ובטחון:


במהלך חודש ספטמבר כבכל שנה ,יתקיים תרגיל ירידה למקלטים,
על תאריך מדויק ,תבוא הודעה.



בית הספר נערך לתפקוד מיטבי בשעת חירום ,לפי הנחיות משרד החינוך.



במהלך החופשה יושלמו ליקויי הבטיחות שאותרו.

 .14תלבושת אחידה:
תלמידי בית הספר יגיעו לבית הספר לבושים בתלבושת אחידה .התלבושת שלנו
כוללת חולצת טריקו בצבע אחיד ועליה סמל ברור של בית הספר .יש להצטייד
בחולצה לבנה לטובת טקסים ,חגים ,או הופעה ייצוגית – במידת הצורך.

לגבי סווטשרטים – אותם חובה לסמן גם בסמל בית הספר .הנחיה זו גורפת לכל
תלמידי בית הספר מכתה א' – כתה ו' כולל.
הורים ,אנא דאגו ליציאת ילדיכם בבוקר מהבית עם תלבושת אחידה ,בכך תסייעו
לנו לשמור על הנהלים ולהימנע מהערות משמעת.
 .15תקנון בית הספר ,יצא בקובץ נפרד.
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לסיכום,
רוצה להודות מאוד למועצה ,על התמיכה והמאמצים לקידום בית הספר ,על העבודה הקשה
והמשאבים .אלה משמשים לנו מקור כוח לקידום מטרותינו.
לכל הצוות החינוכי ,המתנדבים והמנהלה תודה גדולה על העשייה ובהצלחה לכולנו בשנה
זו.
בנימה אישית ,רוצה להודות למשה גדעוני ,אב הבית הכל כך מסור שלנו ,שבילה איתי ,כאן
בבית הספר ,כל החופשה .קיבל כל משימה ברצינות ובחריצות ,בחיוך ובמסירות רבה.
תודה משה!
אתכם ההורים ,השולחים את הילדים ,מדי יום לבית הספר ,אני מזמינה להיות שותפים
פעילים בתהליך החינוכי בבית הספר.
דלתי פתוחה עבור כל באי בית הספר לכל דבר ועניין.

כולי תקווה ש :
"...נעשה משהו בלתי נשכח ,שישאיר זיכרון של שמחה מבורך"...
(אהוד בנאי)

בברכת הצלחה ויישר כוח
יונית שנקר
מנהלת בית הספר

