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שלום רב להורי תלמידינו!
חג החנוכה חל השנה מוקדם במיוחד ,זאת בשל מחזורי השנים המעוברות של לוח השנה העברי.
נרות החנוכה מאירים לנו את שעות החשכה עם רדת ערב ,וממלאים את ליבנו באור של תקווה
ואופטימיות שנמשיך לשאוף ליותר מטוב ,שנתמודד עם הקשיים הנקראים לנו בדרך ,ונתגבר עליהם.
מלאכת החינוך מזמנת לנו הצלחות וסיפוק רב ,יחד עם אתגרים ומהמורות .הצוות המסור והמיוחד
שלנו ,מנסה לחולל ניסים קטנים וגדולים ,ומוצא את האור המיוחד שבכל ילדה וילד.
מרוץ הלפיד המתקיים אצלנו בסמוך לחג חנוכה ,מביא לבית ספרנו את בשורת הגבורה וניצחון האור על
החושך .יום מיוחד זה הפך עם השנים להיות לחג ,שבו הבוגרים ,תלמידינו שעברו לחטיבת הביניים,
מקפידים להגיע ולקחת בו חלק .מרגש לראות זאת בכל שנה מחדש.
במחווה של אהבה ורצון לחבק את משפחת קפלן ,מרוץ הלפיד שימשיך להתקיים מדי שנה ,ינציח את
זכרו של בנם היקר מיכאל קפלן ז"ל ,בוגר בית הספר ,שנפטר בטרם עת ,והותיר את כולנו כואבים.
כשלושה חודשים חלפו מתחילת השנה ,ובמבט לאחור ניכר כי במעט הזמן שעבר ,הצלחנו למלא את
הימים בלמידה שעליה אנו אמונים ,תוך מתן הזדמנויות לחוויות משמעותיות ביום יום השגרתי בבית
הספר.
מעטים הם הילדים החוזרים מיום לימודים גדוש בכל טוב ,ומשתפים אתכם ההורים בחוויותיהם ,כך
שחלקכם לא יודעים או לא מודעים לעשייה הפורייה.
על מנת לערב אתכם בנעשה במסגרת בית הספר ,המחנכות משתפות בעדכונים שבועיים  /חודשיים,
ובתחילת כל חודש אנו מפיצים דף מידע ידידותי ,המעביר בתמציתיות רבה את עיקרי הדברים שקרו
במהלך החודש.
אנו מוצאים שישנה חשיבות גדולה ביותר למעורבות שלכם ההורים ,בנעשה בבית ספרנו .אנו מזמינים
אתכם להתעניין ,להגיב ,ליזום ולתרום.
נשמח מאד לארח אתכם במסגרת כיתתית/שכבתית ואולי אף בית ספרית ,במידה והנכם מעוניינים
לתרום לתלמידינו חוויית למידה מתחום העיסוק  /התחביב שלכם .כל יוזמה שכזו תתקבל בברכה .אנא
תאמו עם המחנכות.
בתום כל שליש אוציא עדכון ,שיישלח אליכם באמצעות ילדיכם ,בנוסף למייל ולמסרון ,בכדי שכולכם
תוכלו לקרוא ולהיות מעודכנים.
ראשית  -ממש טרי וחדש  -ברכות ליו"ר הנהגת ההורים אסי לוי ,שנבחר לפני מספר ימים .אנו מאחלים
לך  -רוב הצלחה!
השנה ,באופן מיוחד ,התנדבו הורים רבים להנהגת ההורים ואנו מברכים על כך.
משימתו הראשונה של היו"ר ,הייתה ארגון "יום המורה" .ביום חגיגי זה לקחו חלק חברי ההנהגה ,אשר
הפעילו מעגל נוסף של הורים ,שברוחב לב ,כתבו ברכות והכינו מטעמים משובחים לארוחת הבוקר

הנהדרת לה זכינו .תודות לכל ההורים שלקחו חלק פעיל ,וביניהם ההורים התורנים שהחליפו את
המורים בהפסקה ,ואפשרו לכולנו להשתתף בפינוק המפרגן ,מוקיר התודה והערכה.
תודה למועצה שלנו על האמונה בנו והפרגון ,ותודה על השי המשמח  -עציץ תבלין.
להלן סקירה של הנעשה בכיתות ובשכבות:
כיתות א'  -קסם הקריאה נותן אותותיו ,והתלמידים מצליחים לקרוא! זהו קסם שמרגש אותי בכל פעם
מחדש .הקטנטנים משלוש הכיתות בשכבה ,התאקלמו בבית הספר ונראים שמחים וצוהלים במרחבים
שלנו .הם נהנים מכל השפע הלימודי והחוויתי הנגיש להם כל כך -פינת החי ,החממה ,חצר החשבון והגן
הגיאומטרי ,המרחב המעוצב במיוחד בבית ניצנים ,המרכך את המעבר מהגן לבית הספר ובו מכולת,
בימת תיאטרון ,בית בובות ,מטבח ,קוביות ועוד...
תכנית החונכות מחזקת את ביטחונם ,ומשמח לראות את תלמידי ו' הבוגרים הולכים יד ביד עם
החניכים מכיתות א' ,זאת בנוסף למפגש השבועי הקבוע ,שבו הבוגרים מכינים פעילות מיוחדת לחניכים
בליווי המחנכות.
ילדי השכבה יצאו לסיור סתיו בפסגת הר מירון ,וחזרו מלאי חוויות.
כיתות ב' -כבר נחשבים "וותיקים" ,וחדוות הלמידה והיצירה מורגשת בתוצרי העבודה המיוחדים
והמקוריים שלהם.
משימת תחילת ב'  -חגיגת קבלת ספר התורה בבית הכנסת העתיק בקצרין ,התקיימה ברוב הוד והדר.
התבשמנו בהופעת הילדים  -בשיר ,ריקוד ואומר .הערב כולו הוכן ואורגן ע"י המחנכות המנוסות,
בעזרתה של המורה למקהלה וחברים נוספים בצוות.
תוכנית ייחודית התווספה השנה למערכת ,שיעורי טניס שולחן ,בזכות שיתוף הפעולה הפורה עם
המתנ"ס .תלמידי כיתות ב' נהנים ממפגש נפלא ,בשיעור לא שגרתי ,המקנה להם מיומנויות חשובות כגון
ויסות כוח ,התמצאות במרחב ,קצב ומקצב אישי וכללי ,התאמה לשינויים ומהירות תגובה.
חטיבת א'-ב' נהנים משיעורי הבחירה הללו :חקר בטבע ,עשה זאת בעצמך ,מחול ,יצירה ,רוגע ושלווה,
מגע בחומר ,משחקים של פעם ותיאטרון.
כיתות ג' -בשכבה זו נעשית למידה מתקדמת בכל התחומים .ילדי שלוש הכיתות שמחו לסייר בשמורת
החולה ,במסגרת הסיורים הלימודיים להכרת הסביבה הקרובה.
בשכבות ב'-ג' מתקיימת למידה אחרת ,חדשנית ורב גילאית ,העוסקת בתחומי למידה חווייתיים
ומותאמים .כל זאת בהובלת חברות הצוות ,בכוחות פנימיים בלבד .הנושא הראשון – "הדבורה והדבש"
נלמד בקבוצות קטנות באמצעות הפעלות מגוונות  -סיפורים ,קטעי מידע ,חידות ומשחקים .במסגרת
לימודי הנושא נפגשו הילדים עם דבוראי ,ונהנו מתחנות יצירה שונות.
הנושא השני (שיתחיל מיד אחרי חג חנוכה) " -הזית והשמן".
הנושא השלישי יהיה "פירות הדר" והנושא שיסכם את השנה יהיה "מהחיטה ללחם".
כיתות ד' -שתי הכיתות בשכבה התחדשו השנה בלמידה אחרת ,בזכות שיתוף הפעולה שלנו עם
"גליליום" ממכללת תל חי .התלמידים עוסקים בחשיבה עיצובית בלמידה רב תחומית.
נעסוק בפיתוח יצירתיות ,ביקורתיות ושאלות מסדר חשיבה גבוה.

הצוות השותף לפרויקט  -אומנות ,מדעים ,מתמטיקה ומחשבים ,התגבש ובנה תוכנית ייחודית .תוכנית
זו מתקיימת במחצית הראשונה במרחב הלמידה עין עייש ,בשיתוף פעולה עם רשות ניקוז כינרת
והמשרד להגנת הסביבה ,ובמחצית השנייה תתקיים במרחב הבית ספרי  -פינת החי ,החממה והטבע
הסובב את בית ספרנו .התלמידים עוסקים במציאת פתרונות לבעלי החיים במסגרת הנושא " -סביבות
חיים" ,הלקוח מתוך תכנית הלימודים במדעים.
הילדים עוברים תהליכי עבודה מרתקים בצוותים ,התבוננות וחשיבה עצמאית ,פיתוח ראייה רגישה
וחומלת ,חקר ומיומנויות בין אישיות ותוך אישיות ,חשיבה מחוץ לקופסה ,תרומה לאחר ,העברת ידע
מתחום לתחום ,ממקצוע לימודי אחד למשנהו ועוד.
חטיבה ג'-ד' נהנים משיעורי הבחירה הללו :קיימות ,חוקרים צעירים ,אומנות ,ערבית ,טבחים צעירים,
מחשבים וצילום.
כיתות ה' -תלמידי שתי הכיתות לומדים במרץ בדגש על מקצועות הליבה .הספיקו לחוות את חוויית
הלמידה הייחודית לנו ,במרחב הלמידה החוץ בית ספרי  -כורזים העתיקה ,שהופכת אותם
לארכיאולוגים צעירים .פעילות חווייתית זו נעשית בשיתוף פעולה עם רשות העתיקות ,רשות הטבע
והגנים וכל צוות הגן הלאומי כורזים העתיקה והורי התלמידים .עונת החפירות הייתה מלאה בממצאים
מיוחדים ומרשימים.
בנוסף ,הספיקו ילדי השכבה לצאת לטיול השנתי ,שתוכנן השנה במתכונת שונה .הטיול חולק ליומיים
ארוכים ללא לינת לילה .ביום הראשון מבין השניים טיילו הילדים בגליל המערבי ,ובמהלך המחצית
הבאה יצאו ליום נוסף ,ויבקרו בירושלים בירתנו.
כל זאת לצד עבודה אינטנסיבית בפן החברתי ,גיבוש הכיתות והשכבה גם יחד.
כולם-כולם משמשים בתפקידי מנהיגים צעירים ,ומחולקים לוועדות שונות העוסקות בהכנת פעילויות
לטובת כלל ילדי בית הספר .בין הוועדות :אומנות ,ספורט ,זה"ב ,קיימות ,תקשוב ,פינת חי ואורח חיים
בריא.
חטיבה ד'-ה' לומדים נגינה ,ויצמחו לנגן בתזמורת הבית ספרית.
כיתות ו' -בוגרי בית הספר לומדים השנה חינוך פיננסי ,בכדי לנכס לעצמם כלים לניהול חכם של עצמם
ושל כספם ,ממש כבר בגיל ההתבגרות .תוכנית זו הינה תוכנית פרטית הממומנת מתקציב בית הספר.
כראוי למעמדם כבוגרים ,זכו השנה תלמידי כיתות ו' ,וגם זה חידוש ,ללמוד תוכנית מקורית הממומנת
ע"י תוכנית קרב ,ועוסקת בבני המצווה .התוכנית חושפת אותם לטקסטים מן המקורות ,מנהגים בעדות
השונות ,דמויות מופת ובעיקר חיבור לעצמם ,למשפחותיהם ולמקורותיהם.
בהמשך לחשיבה ותכנון נכון של השנה ,מתוך כוונה להימנע מעומס פרויקטים ,ומתוך חשיבה לפנות את
השליש האחרון למשימות הסיום ,הספיקו ילדי השכבה לצאת לטיול השנתי באזור הכרמל ומישור
החוף .הרעיון לצאת לטיול בשלב זה של השנה ולא בסוף השנה ,כפי שהיה עד כה ,הוכתר כהצלחה.
הטיול והמועד היו מותאמים ,נכונים ורלוונטים.
פרויקטים נוספים שבהם לוקחים חלק ילדי השכבה הבוגרת  -חונכות ילדי כיתות א' ,אחת המשימות
האהובות עליהם ,וכן טיפוח מרחב הלמידה עין תינה ,בו מתקיימים כל התנאים ללמידת חקר ותרומה
לקהילה.

ממש בימים אלו התעוררה בקרב בנות כיתות ו' תחושה חזקה של רצון להגן על מעמד הבנות ,ולדרוש
שוויון מגדרי .אני מעודדת מהלך זה ,ורואה בו חשיבות גדולה ,שבנות עומדות על רצונן לקבל התייחסות
שוויונית ביום יום .בית הספר הוא בדיוק המקום להצמיח יוזמות חברתיות ולתת להן ביטוי ,לכוון
לאקטיביזם חברתי ולמעורבות.
בשנה זו מצוקת החדרים בולטת במיוחד ,ובכל זאת כל הפעילויות ממשיכות ומתקיימות ,ביניהן-
השאלת ספרי הספרייה .זוהי הזדמנות להודות לספרניות הנהדרות שלנו ,ולהדגיש עד כמה חשובה
הקריאה ועד כמה היא מהווה מקור להנאה בשעות אחר הצהרים-ערב .עודדו את ילדכם להרבות
בקריאה  -זו הדרך להעשיר את השפה ,להתגבר על שגיאות הכתיב ,להיטיב את הניסוח ולמלא את שעות
הפנאי בניתוק מהמסכים.
בעניין המסכים ,אבקש אתכם  -עקבו אחר הנעשה ברשתות החברתיות ,זאת במידה ואתם מרשים
לילדכם להיות חלק מכך .זכרו ,הם צעירים ורכים והפגיעות במרחב זה קשות ונוראיות .שתפו אותנו,
אנו כאן כדי לסייע.
תזכורת -אין להביא טלפונים ניידים לבית הספר ,פרט למקרים מיוחדים .מי שמביא מניח במזכירות עד
תום היום.
תקנון ההסעה -יישלח בנפרד.
אנא  -המשיכו לעזור לילדים להגיע בזמן לבית הספר .בשנה זו התחולל שינוי עצום לטובה  -תודה לכם
על שיתוף הפעולה.
גם השנה אנו ממשיכים ללמוד שירים עבריים ,במסגרת התוכנית "שיר של יום" ,בכל חודש שיר חדש.
הורים יקרים ,היו שותפים ,הקפידו להתעדכן ,שמרו איתנו על קשר .החוזקות של רמת כורזים באות
לידי ביטוי בשקיפות ובפתיחות ,וברצון גדול להמשיך ולשמש בית חם ואוהב לתלמידינו.
אנו מודים לגברת מלכה אליאס ,מפקחת בית הספר היוצאת על פועלה ,ומברכים את הגברת רבקה
וישנייה ,המפקחת החדשה  -בברכת הצלחה!
לפני סיום ,אני מבקשת להודות לכל אחד ואחת מאנשי הצוות בבית הספר ,על חדוות העשייה ,על מידת
ההשקעה ,על האחריות בביצוע תפקידם ,על היוזמות הברוכות ועל העבודה הרבה שנעשית גם בשעות
שמעבר ליום הלימודים .אני מלאת הערכה וגאווה בצוות המיוחד שלי.

בברכת חג חנוכה שמח וחופשה מהנה,
תיקי פורת ,מנהלת בית הספר.

