בית הספר המשותף לכפר שמריהו ולחוף השרון
שנת הלימודים תשע"ז

28/8/2016
כ"ד באב תשע"ו
"שוב נתחיל מחדש ,כשכולם מתחילים
ננגן את השיר באותן המילים
שאינן מתעייפות לעולם ,כגלים
השבים בלי חדול  ,אל הים הגדול
אל חולות החופים התלולים"..
(נתן יונתן)

קהילה יקרה,

בתחושה נפלאה של התחדשות והתרגשות אנו פותחים את שנת הלימודים תשע"ז.
צוות ביה"ס למד ,עמל וטרח בחופשת הקיץ ,תכנן תכניות ופעילויות והכשיר את ביה"ס
לשנה החדשה .אנו מקדמים בברכה את המורים והתלמידים החדשים ומשפחותיהם אשר הצטרפו
לקהילתנו – ומאחלים לכולכם קליטה מהירה ומוצלחת.
ביה"ס מונה השנה  356תלמידים ותלמידות ,מתוכם  56תלמידי שכבת א' נרגשים במיוחד המגיעים
אלינו משלושת הישובים המרכיבים את קהילת בית הספר – גליל ים ,רשפון וכפר שמריהו .גיבוש
זהות חינוכית משותפת לשלוש קהילות אלו ויישומה בבית הספר מוגדר על ידנו כמטרה מרכזית
לשנה זו.
גם השנה נשים דגש בבית הספר על קידום למידה משמעותית ואיכותית שתוביל למימוש עצמי
ומצוינות .אנו מאמינים במצוינות כערך המאפשר את מיצוי הפוטנציאל האישי הטמון בכל
תלמיד ותלמידה ומציב כמודל את האחריות האישית .ריבוי השיעורים המפוצלים בהם מתאפשרת
למידה בקבוצות קטנות ,מגוון שיעורי העשרה בתחומים שונים ופעילות מועדונים ענפה הם רק דוגמה
לעשייה המתרחשת בבית הספר שנים רבות.
מטרה מרכזית שהצבנו לפנינו היא קידום הישגי התלמידים בדגש על פיתוח מיומנויות לומד עצמאי
ומכוונות אישית ללמידה .תלמידי שכבה ו' ,לדוגמה ,ילמדו קורס העשרה ייחודי המוקדש לרכישת ארגז
כלים לחטיבת הביניים תוך כדי למידת חקר בנושא אישי.
בית הספר מקדם תקשוב בלמידה תוך מתן דגש על כלים ומיומנויות המותאמים למאה ה.21-
בכוונתנו להתעמק השנה בנושא זה ולהגיע לתובנות משותפות.
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התמונה החינוכית כוללת חינוך ליזמות חברתית ונתינה .נעצים את פעילות מועצת התלמידים ,נעודד
יוזמות של צוות המורים ושלכם ההורים במטרה ליצור השפעה חברתית-קהילתית .דוגמה נהדרת
ליוזמה שכזו הוא יומן תלמיד ייחודי לבית הספר ,יוזמה משותפת ליו"ר ועד ההורים הגב' גלי בדש וצוות
בית הספר.

אקלים בית הספר ממשיך לעמוד לנגד עיננו ,מתוך אמונה כי המרחב שאנו מציעים מיועד להיות מקום
מיטיב המאפשר צמיחה מוגנת .נמשיך בחונכות תלמידי שכבת א' על ידי תלמידי שכבת ו',
נשקיע בחיזוק הקשרים הבין-אישיים בין באי בית הספר ונקדם התנהגויות חיוביות .תקנון בית הספר
מפורסם ביומן התלמיד.

נמשיך לחנך לאורח חיים בריא ונקנה הרגלים נכונים לבוגר העתידי :מגוון שיעורי חינוך גופני בכל
שכבות הגיל (טניס ,שחיה ,אופנים ,ימאות ,ריקוד ,TRX ,כדורגל ,כדורסל ,כדורשת ועוד ,)...הפסקות
מרובות בהן נעודד פעילות גופנית וחברתית ,ארוחות בריאות ושיעורי אורח חיים בריא במערכת
השעות.
לסיום ,ברצוני להודות לצוות החינוכי ,לצוות העובדים והמנהלה על העבודה המקצועית והמאומצת
שנעשתה על ידם בתמיכה מלאה של צוות מועצת כפר שמריהו בהכשרת בית הספר במהלך חופשת
הקיץ לפתיחת שנת הלימודים.

כעת ,משהכול מוכן ,נקי וערוך לא נותר לנו אלא להתחיל .אני מאחלת לכולנו שנה נהדרת ,שנה של
שגשוש וצמיחה.

שלכם ,מיכל
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