"גדולים החולמים חלומות גדולים והופכים חלומות למציאות.
גדולים העוסקים במעשים קטנים והופכים את המעשים לגדולים "..משה צבי נריה
תלמידים והורים יקרים,
בפתחה של שנה"ל תשפ"ג אנו מברכים את כל קהילת בית החינוך בברכת שנה טובה.
שנה של התחדשות ,חדשנות ויוזמות שיצעידו אותנו קדימה.
שנת שותפות חינוכית המקדמת חינוך הנותן מענה חברתי-ערכי ,רגשי ולימודי בעבור  386התלמידים בבית ספרנו.
צוות בית הספר האיכותי והמקצועי מחבק את תלמידיו ומובילם לחלום חלום ולהגשימו ,להאמין ביכולות האישיות של כל תלמיד.ה
להתקדם ,לפתח ולהתפתח.
אצלנו כל תלמיד יכול!!! בבית החינוך חרטנו על דגלנו את הייחודיות בית חינוך לפיתוח אישי וקהילתי.
אנו מקדמים יזמות של תלמידים ,מורים והורים כאחד בתהליכי תכנון ,חשיבה וביצוע פעילויות ויוזמות משותפות מתוך אמונה כי מעורבות
ויוזמות של כל באי בית החינוך יובילו לתחושת שייכות וסיפוק ,יקדמו הטמעת ערכים ויתרמו לפיתוח הייחודיות ,להעלאת הישגים הן
בתחום הלימודי והן באקלים מיטבי.
במהלך החופשה פעלנו רבות לטיפוח ושדרוג בית הספר :
כיתות א' -שופצו במרחבי למידה חדשניים על פי תפיסת א' תחילה המכוונת להתפתחות מיטבית והוליסטית של ילדים בהתאם לגיל
ההתפתחות שלהם ,בסביבה לימודית פעילה ומאתגרת המאפשרת לילדים ללמוד בשילוב בין דרכי הלמידה חקר,יצירה ,משחק לבין
התנסויות למידה מזדמנות ומתוכננות.
שיפוץ כיתת מדעים -משרד החינוך מקדם מהלכים באפיון ותכנון של כיתה בהתאמה למאה ה .21-כחלק ממהלכים אלה שופצה כיתת
המדעים ללמידה חדשנית בבית הספר .הכיתה נבנתה באופן המאפשר למידה בצורה אחרת המזמנת למידת חקר ,ניסויים ,למידת
עמיתים ועוד...
סיפוח גן הניה לבית הספר -מבנה גן הניה סופח השנה לטובת בית הספר .המבנה ישמש לפעילויות שונות שיתקיימו לאורך השנה כגון:
שיעורי בחירה" :מבשלים בעקבות סיפורים וחגים״ ,הקמת גינה טיפולית ,מפגשים חברתיים ועוד...
קליטת מורים חדשים  -השנה קלטנו מספר מורים חדשים :יוסי שקד מורה לחנ"ג שמחליף את מורן שעבר ללמד בחטיבת ביניים,
ענבר שחר מורה לחנ״ג שמחליפה את סיגל שיצאה לחל"ת ,רון לוגסי מחנכת כיתה א 3כיתת לקויות למידה ,דנה ציוני אשר שבה אלינו
לאחר שנת שבתון.
בדיקת קרינה  -במהלך חופשת הקיץ קיימנו באופן פרטי בדיקת קרינה שכללה שתי בדיקות נפוצות :בדיקה ממקורות חשמל כגון
מחשבים ,ארונות חשמל ועוד ובדיקת שידור כגון אנטנות סלולריות ,נתבים אלחוטיים ,משדרים וכדומה.
לא נמצאו חריגות קרינה מעבר להמלצות המשרד להגנת הבריאות (מצורף מסמך הבדיקה).
הצבת מצלמות במרחבים -מטרת הצבתן הינה שמירה על ביטחונם ועל מוגנותם של התלמידים תוך קידום ,אקלים מיטבי וצמצום
האלימות.
חדר אומנות  -החל מהשנה שיעורי האומנות יתקיימו בחדר אומנות אשר מוקם בימים אלו על ידי מורות לאומנות זוהר ואלאא .במהלך
השיעורים הילדים יצרו במגוון חומרים ,ילמדו על אומנים מתקופות שונות וסגנון אומנותם ויצרו בהשראתם.
לסיום ,אנו מבקשת להודות :
לצוות החינוכי על ההשקעה האנושית והמקצועית לקראת פתיחת שנה"ל תשפ"ג הבעל"ט באופן המיטבי ביותר.
תודה מיוחדת לאבנר אב הבית על העבודה המאומצת לאורך כל החופשה.
ליסמין המנהלנית על הסיוע בתפעול הדברים בחריצות ובאכפתיות.
ליו"ר הנהגת ההורים צופית דוני אקנין ,לחברי ההנהגה ולכם ההורים על המתנה לשנת הלימודים החולפת תשפ"ב  2-כסאות נדנדה
לרווחת המורים

אנו מאחלים לקהילת בית חינוך סורקיס
שנה טובה ומבורכת
שנה של למידה מהנה ומאתגרת.
שנה בה נמשיך לקדם נתינה וערבות הדדית .שנה בה נכיר את הסובבים אותנו בכל יום מחדש,
נפעל להבין ולאמץ את חווית ה"יחד" שיש בה כוח לחזק אותנו כיחידים וכקבוצה.
אין לנו ספק כי בזכות המסירות ,האהבה והאחריות המשותפת התלמידים שלנו ימשיכו להגיע בשמחה לביה"ס וימצאו מקום לביטוי אישי
והגשמה עצמית.
בריאות טובה ואיתנה לכולנו
בברכה,
ניצה אורלי אבידר מנהלת בית החינוך
יעל רוזנר סגנית מנהלת
והצוות החינוכי

