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 שלום רב, קהילה יקרה

 ואנחנו מתחדשים בפעילות משמעותית: ההגיע 'אחרי החגיםתקופת '

במהלך השבועות הראשונים לשנת הלימודים נפגשו מחנכי הכיתות עם  - מסלול אישי למצוינות .1

נתבקשו התלמידים להגדיר לעצמם יעד אישי  ,כיתתם לפגישה אישית. במהלכה תלמידיכל 

להצלחה במחצית זו )בתחום הלימודי, החברתי, ההתנהגותי ו/או הרגשי(. כעת, המחנכים, בסיוע 

 יצד לבנות מסלול אישי להשגת היעדהמורים המקצועיים והצוות הטיפולי ינחו את התלמידים כ

: קביעת מדדים להצלחה, מציאת גורמי שינוי שיכולים לעזור בדרך, זיהוי בהתאמה לשכבת הגיל

תודה רבה לשירי אביב, סגנית המנהלת הכוחות הפנימיים שיסייעו והגדרת לוחות זמנים לתהליך. 

 על הובלת פרויקט משמעותי זה. 

בסיוע  הותקנהתחדש. במהלך חופשת הסוכות הספרייה ממשיכה לה –ספריית בית הספר  .2

תודה , נצבעו הקירות ונרכשו כונניות ספרים חדשות. דבממ"פרקט רצפת  מועצת כפר שמריהו

תודה רבה למיכל שי מובילת הפרויקט ולליאור רבה לכל ההורים שתרמו ספרים ואביזרים נלווים. 

 בידני, אב הבית. 

 לקיצור יום הלימודיםנערכו שינויים ות הגיל במערכות השעות של חלק משכב– מערכות שעות .3

תודה רבה  .ערכות מעודכנות לכיתות הרלבנטיותליקויים שנתגלו. המחנכים שלחו מ ולתיקון

 מערכת.הלנירה חגי רכזת 

שיעורי העשרה חדשים יצטרפו בשבועות הקרובים למערכת השעות של תלמידי  – שיעורי תל"ן .4

ד בשיעורי שחיה במרכז -ב ישתתפו בשיעורי טניס בבית הספר, שכבות ג-בית הספר: שכבות א

נדפולנס( ושכבת ו' יחלו בתכנית ההתבגרות יהספורט, שכבת ה' בשיעורי שפת הקשב )מי

ועדה בית ספרית בשיתוף הורים ומורים תתכנס . במרכז הימי בהרצליה לשיעורי הימאות במקביל

  רבה לאיתי דקל הרכז לחינוך גופני.תודה  .לגיבוש תכנית שנתית לשיעורי העשרהחצית הבאה במ

 עומדונת נבנתה בהתאמה למערכות החדשות וכעת ומגו מערכת מועדונים חדשה - מועדונים .5

מגוון רחב יותר של קבוצות עניין בשעות השביעיות והשמיניות. כדי להבטיח  ת התלמידיםלבחיר

רישום למועדון מחייב נוכחות ה. ישום למועדוניםמערכת ר פתחנונוכחות משמעותית ובטיחותית 

 תודה רבה לדורית מנור רכזת המועדונים. . מלאה

של בית  מועצת חוף השרון תגברה את מערך ההסעות לטובת תכנית המועדונים –הסעות  .6

גם בקשנו שתרשמו להסעה על מנת להבטיח מקום. באמצעות הרישום נוכל גם כאן, . הספר

כללי  להטמעתחינוכית  פעילותנעשית במקביל, בהסעות.  התלמידים לעקוב אחר נוכחות

 תנהגות המצופים מתלמידים בהסעות ונקבע סרגל תגובות. תודה רבה לבן כהן רכז ההסעות. הה
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כדי להבטיח מענה  הספר על תקנון בית בעבודתוצוות בית הספר המשיך  -תקנון בית הספר .7

ויפנו את  לתקנון בית הספריערכו המחנכים תזכורות בכיתות בשבועות הקרובים . לצרכים השונים

 באתר בית הספר.  ויפורסםלכלל הקהילה התקנון המעודכן יופץ . התלמידים לשינוייםתשומת לב 

כבות ב' עד ו' עם חזרתנו תהליך הבחירות למועצת התלמידים יחל  בש –מועצת תלמידים  .8

תודה רבה לרכזות החינוך החברתי: מיכל שי רכזת . 9.11.16מהחופשה. יום הבחירות נקבע ל 

 מועצת התלמידים ותום גור רכזת החינוך לערכים. 

פעילות ההתנדבותית שלכם ת בדרכים וללשיעורי החינוך לזהירובמקביל -זהירות בדרכים .9

. היום את יום הזהירות בדרכים, 2.11.16 תאריךגם השנה, בנציין , ההורים באזור ה'נשק וסע'

פעילות קהילתית מגוונת ומשמעותית. תודה רבה לאיתי דקל, הרכז לזהירות בדרכים יוקדש כולו ל

על הובלת פרויקט יו"ר הנהגת ההורים תודה רבה גם לגלי בדש קשרי קהילה.   וליוספה כהן רכזת

 הקהילה.בקרב  'נשק וסע'ה

גיל. היציאה השכבת להוצגה בפניכם תכנית הטיולים וההצגות  בתחילת השנה – הצגות וטיולים .10

הכיתתית לפעילויות אלו תלויה בשיעור הגבייה לתשלומי ההורים. אנא מהרו להסדיר את 

תודה ליעל חסון, רשות: כפר שמריהו.  www.citypay.co.ilבמזכירות בית הספר או באתר  התשלום

 ראית על ההצגות. רכזת הטיולים של בית הספר ולדורית מנור האח

במקביל למפגשי השיח המתקיימים בכיתות מדי שבוע )שכבות א' עד ד'( בהם  – מפגשי שיח .11

שי השיח אתכם ההורים. מפגממשיכים באנו וון נושאים רגשיים, במגתף התלמידים מוזמנים לש

אליה אנו  החינוכית סביב הבריתאיתי  ףמשות לשיחמדי יום שישי תוזמן קבוצת הורים אקראית 

 . ביםמחוי

 

יום ההליכה  :לויות רבות עוד מחכות בהמשך הדרך. ביניהןופעי אז כך התחילה השנה, בשגרה ובמועד,

 .25.11 תאריךשכבת ב' בוחגיגת קבלת התורה ל 13.11חק רבין ב , טקס יום הזיכרון ליצ11.11 בהבינלאומי 

 

 ? השנהלכם ואיך התחילה 

 . בחוויות ובתחושות מתחילת השנהלשתף לשלוח אלי מייל ואני מזמינה אתכם 

 

 

 וקלה לשגרה,בברכת חזרה מהירה 

 פרידור-מיכל גוטליב

 מנהלת בית הספר
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