
מידעון ספטמבר
מהנעשה בבית החינוך 
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תלמידים, תלמידות, צוות חינוכי והורים יקרים,

חודש תשרי מביא עימו חגים ומועדים מרגשים.

שנת הלימודים תשפ"ג נפתחה בחגיגיות ובהצלחה,

 אסיפות ההורים נערכו באווירה נעימה והיוו כר פורה לשיתוף פעולה בין ההורים

למחנכות לבית הספר ולקהילה

 אנו רואים בעבודה החינוכית שליחות ומאמינים כי כל אחד מאתנו הינו יחיד ומיוחד.

 העשייה הלימודית באה לידי ביטוי במיצוי היכולות של הילדים ופיתוחם האישי

וכן שמה דגש על פיתוח ערכים אנושיים – הומאניים במטרה ללמד דרך ארץ ולחנך

לאחריות אישית ולמעורבות חברתית בקהילה.

הנני מזמינה אתכם להסתכל במידעון המצורף ולראות חלק מהעשייה החינוכית בבית

ספרנו

כמו, כן הנכם מוזמנים להתרשם מהעשייה השוטפת באתר הפייסבוק של בית הספר

סורקיס

שנה טובה ומוצלחת לכולנו,

ניצה- אורלי אבידר

מנהלת בית החינוך והצוות החינוכי 

 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100078979548881
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יום הלימודים הראשון התחיל
בהתרגשות גדולה בתופים

ובמחולות!
ברוכים הבאים ובהצלחה לילדי

! כיתות א'

תחילת שנה

ילדי כיתות ו' קיבלו בטקס
מרגש את התלמידים

, החדשים, תלמידי כיתות א'
שהגיעו נרגשים במיוחד.

בהצלחה בדרככם החדשה!

טקס קבלת כיתות א'

ברוכים הבאים!



במסגרת פרויקט אפשרי בריא לעידוד תזונה בריאה, שתית מים, פעילות גופנית ותרגול
חוסן אישי,

הגיע ראש העיר, רפי סער, לבית ספרנו וחילק לתלמידי שכבת א' את הספר אורי אוריקון
וכח הירקון, שכתבה הדיאטנית נטע קיילר

ראש העיר הסביר לילדים על חשיבות אכילת ירקות במהלך היום ועל חשיבות קריאת
ספרים וברך את התלמידים בברכת שנה טובה ומוצלחת

המפגש היה מרגש ומהנה והילדים השתתפו וגילו עיניין בנושא.
תודה רבה לראש העיר רפי סער ולמחלקה לקידום הבריאות וחוסן עירוני

על מתן המענה לנושא חשוב זה.
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שעת סיפור עם ראש העיר
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"תחל שנה וברכותיה" 
לקראת ראש השנה שחל עלינו לטובה כתבנו ברכות

האחד לשנייה.
נערכה הגרלה בין ילדי כל שכבה, הילדים כתבו ברכות 

 ושלשלו לתיבות.
השמחה הייתה גדולה כאשר נפתחו התיבות והתלמידים

קיבלו את הברכות.
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סדנת שופרות לכבוד חגי תשרי
תלמידי בית החינוך סורקיס חוו

חוויה מיוחדת במינה!
הילדים נחשפו לשופרות מסוגים

שונים איתם הגיע הרב יוסי ליפקין .
יוסי הסביר לילדים בנועם ובסבלנות

על מקור השופר, אופן הכנתו -
מהיותו קרן בראש החיה ועד למוצר
המוגמר בו תוקעים בשעת התפילה.
כמו כן, נחשפו התלמידים לשופרות

מקרנות של חיות שונות - פרה, ראם,
. ושמעו את הצליל המופק . אייל ועוד.

מהם.
 

סדנת שופרות
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קמפוס - 
הייטק - יצירה מחומרים ממוחזרים

אגרות ברכה
ממוחשבות

סיפור בפלסטלינה: יצירה
לחג ראש השנה

שיטת מריחת פלסטלינה
על רק דף שחור

קמפוס קיימות - סיור בבית
הספר,  חוקרים את

מאפייני הטבע העירוני

צוותא כיתות א' ו'- 
קיר ברכות

רבה...  עשייה  עוד  והייתה 
אותנו בפייסבוק  חפשו 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100078979548881&sk=about
https://www.facebook.com/profile.php?id=100078979548881&sk=about
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להתראות במידעון
חודש אוקטובר


