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הורים יקרים,
סיומה של כל שנה רגע מיוחד הוא .רגע בו אביט לאחור בסיפוק ובד בבד בחשבון נפש .בזמן זה אביט על כל שהספקנו
לעשות יחדיו במהלך השנה ,הדברים שנשמר ונמשיך עשייתם גם בשנה הבאה ודברים שנעשה אחרת ,נשדרג ונשפר.
השנה ,לקחנו על עצמנו מספר יעדים במטרה לקדם את ההוראה – למידה ,האקלים והחינוך הערכי.
ביישום היעד  -לתכנן וליישם תהליכי הוראה – למידה מגוונים וחדשניים המפתחים ומטמיעים תפקודי לומד ,שילבנו
למידה מבוססת פרויקטים ,תקשוב בהוראת המקצועות השונים ,סיורים וטיולים ובחלק מהכיתות נעשתה למידה שיתופית
בין בתי ספר שונים מהארץ ומחו"ל.
ביישום היעד  -למסד מסגרות מגוונות המזמנות לתלמיד הרחבת ההשכלה הכללית במגוון רחב של תחומי דעת ,שילבנו
מפגשים והרצאות עם הורים ומתנדבים מהקהילה ,חוגים אותם המורות העבירו בכיתות ג'-ו' ,חוגים מטעם תכנית קרן
קרב בכל שכבות הגיל ושפע של פעילויות העשרה בנושאים מגוונים :חקר החלל ,חגים ומועדים ,יציאה למוזיאון הילדים
בחולון ועוד .בנוסף ,בכל אחת משכבות הגיל שילבנו פרויקט ייחודי ,במטרה להעשיר את הילדים :בחט"צ מעצם ייחודיות
התכנית ,שילבנו ימי שיא לסיכום הלמידה האינטגרטיבית וסיורים בסביבה הקרובה ,תלמידי כיתה ב' חוו שיעורי בישול,
תלמידי כיתות ג'-ד' למדו שיעורי העשרה אינסטרומנטלית וחוו מפגשים עם רשות העתיקות ,תלמידי כיתה ה' השתתפו
בפרויקט "שיעור אחר" וחוו הרצאות מרתקות ומגוונות בשלל תחומים ותלמידי שכבת ו' יצאו לשיעורי ימאות.
בנוסף ,פתחנו את פינת החי בביה"ס ,קיימנו שיעורי חקר בעלי חיים והנושא היווה חגיגה גדולה לילדים.
ביישום היעד  -לפתח ולבסס מעורבות חברתית פעילה בתוך בית הספר ומחוצה לו ,קיימנו טקסי ראש חודש כך שבכל
חודש כיתה אחרת הציגה את ערך החודש ושגררה פעילות בכיתה אחרת ,ילדים רבים השתתפו בסיירות למען רווחת כל
ילדי ביה"ס ,התקיימו הפסקות פעילות והתרמות.
ביישום היעד  -לבנות תכנית עבודה בית ספרית הנתמכת בסדירויות אפקטיביות לקידום אקלים מיטבי ,בנינו את התכנית
"מוגנות ולקיחת אחריות" ,הכוללת סדירויות כחלק מאורח החיים הבית ספרי והתרבות הבית ספרית ,כולל מניעה וטיפול
באלימות .קיימנו יום שיא במטרה לאפשר שיח הורים ותלמידים סביב התכנית .בנוסף ,לשתף אתכם בתכנית
ובתהליכים ,שהתבצעו עם הילדים.
ביישום היעד  -לאתר ולהעניק מענה מקצועי ודיפרנציאלי לתלמידים על כל הרצף ההתנהגותי והלימודי ,באופן המחזק
והמטפח את עוצמותיהם ,הצלחנו לקיים את תכנית מל"א (מרחב למידה אחר) בה קבוצת ילדים קיבלו מענה לימודי ורגשי
כך שהלמידה תהיה עבורם קלה יותר ומעצימה .קיימנו קבוצת "עידוד" לתלמידים בעלי קשיי קשב וריכוז ,שנתנה גם מענה
ושיח להורי התלמידים .פתחנו קבוצה נוספת לתלמידים מצטיינים במסגרת תכנית "אמירים" כך שהשנה קיימנו שתי
קבוצות ,אחת לתלמידי כיתות ג'-ד' והשנייה לתלמידי כיתות ה'-ו'.
מי שעקב אחר כל סיכומי השבוע ,שפורסמו במהלך השנה התרשם בוודאי משפע הפעילויות והעשייה בתחום הלימודי,
הערכי והחברתי.
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אנו רואים חשיבות רבה בשיתוף הקהילה ולכן בחרנו ליישם את יעד המשרד  -בית ספר כמוקד משמעותי בקהילה –
להעמיק את הקשר והשותפות עם ההורים ,הקהילה והרשות המקומית לצורך השפעה חינוכית ערכית .קיימנו מספר
אירועים קהילתיים – פתיחת פינת החי ,יום שיא בנושא האקלים ,יום שיא להצגת תוצרי למידה מבוססת פרויקטים ,ערב
שירה וריקוד בו הופיעו כל ילדי ביה"ס ,טקס שבועות בו הופיעו ילדי החטיבה הצעירה ומסיבת סיום ו' .לאור העובדה
שהורים רבים ניגשים אלי ומבקשים שנפחית את מספר האירועים אליהם יוזמנו ,החלטנו לקיים את סיום השנה במבנה
קצת שונה ,ערב כיתה של כל מחנכת עם תלמידיה .לקראת שנה"ל תשע"ח נעשה חשיבה על מספר האירועים בהם תוזמנו
כאשר כן חשובה לנו מאד השותפות שלכם גם באירועים קהילתיים .יחד נצעיד את בית הספר קדימה!
בהזדמנות זו ,אודה למתנדבות "נשק וסע" ,יעל אשחר ,נעמי בן יאיר ,עדנה שפירא וציפי מילר על תרומתן הגדולה בבקרים
ותודה לכם ההורים על התנדבותכם ב"נשק וסע" ובבקשות רבות אחרות ,כל אחד לפי כישוריו המיוחדים .הורים רבים
עוזרים בהתנדבות בכל בקשה לעזרה ותקצר היריעה מלהודות לכולם .זכיתי! מקווה שהצלחנו להודות במקצת בסיכומי
השבוע שפרסמנו .לעונג לי להיות חלק מקהילה בית ספרית כשלנו ,קהילת קציר.
ברצוני להודות לכל הצוות המסור :היועצת ,המורים ,תומכות ההוראה ,הסייעות וצוות המנהלה – אב הבית והמזכירה ,על
היותכם שותפים לחשיבה ולעשייה היומיומית .נכונותכם להתחדש ולהירתם למשימות חשובות רבות ,ראויה להערכה רבה.
בזכותכם אנו יכולים להציב אתגרים גבוהים ומורכבים ולהגיע להישגים.
תודה להנהגות ההורים הכיתתיות ולהנהגת ההורים המוסדית על חשיבה משותפת ,עידוד וההיענות לסייע בתחומים
שונים .ועד ההורים המרכזי – מירי סנדרוב – יו"ר הוועד ,אורנה בראל ,חיים אלמקייס,טל שבתאי אייכל ,יעל בר ,מורן בר
טל ,ענבל דובינר ,ענבל בלס ,קארן שטרית ורחלי אהרוני ,פעלו עימי בשותפות מלאה ,בעזרה גדולה ועל כך אני מודה מקרב
לב.
תודה למועצה האזורית התומכת בבית הספר ,לאילן שדה  -יו"ר המועצה ,לחגי פלמר  -מנכ"ל המועצה ,ליוחנן אשחר –
מנהל מחלקת החינוך ,ולמפקחת ביה"ס – ג'וליה משיח ,על עזרה ושותפות אמיתית.
במהלך השנה ,השתתפנו בתכנית "מפרש" במטרה לפתח יעד חדשני אותו ניישם בשנה"ל הבאה ,תשע"ח ועליו אפרט
באסיפת ההורים בשנה"ל הבאה .אנו יוצאים לחופשת קיץ בה נמשיך צוות ביה"ס ואנוכי ,לתכנן את שנה"ל הבאה תשע"ח,
במטרה להמשיך להצעיד את ביה"ס אל מחוזות נפלאים ,לקדם כל אחד ואחת מתלמידנו ולהעשיר את עולמם.
תלמידיי היקרים – תיהנו בחופשה ,שימרו על עצמכם וניפגש בשמחה ,בתחילת השנה הבאה.
אסיים בדבריו של פרנק הרברט ,מתוך הספר "יוצרי האלים"" ,תמיד יש משהו חדש ,שאנחנו יכולים ללמוד על כל דבר.
ככה זה ביקום אין-סופי" .אנו נמשיך ללמוד ולהתפתח ,ללמד ולפתח.
באהבה גדולה,
רונית גבע
מנהלת ביה"ס

