
 אסיפות הורים

אתר                      

 בית הספר

צוות בית הספר משקיע רבות לרווחת ילדי בית הספר מעל ומעבר להגדרת תפקידו, 
אני מבקשת מכולם אורח רוח ושמירה על דיבור מכבד במיוחד בקבוצות הווטסאפ  

 של ההורים. בית הספר שלנו מתגאה במדדי אלימות מהנמוכים בארץ ולא בכדי.

אנחנו מבינים שהמצב לא אידיאלי והוא בהחלט מתסכל אתכם ואותנו, אך בואו יחד 

נהפוך את הלימון ללימונדה נעזור לצוות המורים ונבוא ממקום טוב ומפרגן ונתן להם 
 לעשות את מה שהם יודעים לעשות הכי טוב כמומחי פדגוגיה וחינוך.

במידה ועולה קושי תדאגו לפנות לצוות בית הספר, רק הוא יכול לפתור לכם את 
 הקושי.

יגיעו לשלושה ימי לימוד ‘  ו -‘ מהשבוע תלמידי ה   -‘ ו -‘ ימי הלימוד לשכבה ה 

פיזי בבית הספר. חשוב להבין שכאשר קפסולה בבית המורים מלמדים את הקפסולה 

 שמגיעה לבית הספר ומספר השעות המוקצה לכתה מתחלק לשתי הקפסולות.

ד                  מ ו ל ם  כ ת ר ז ע ב ם  י ח ת פ מ ו  נ א

בעל מכוונות עצמית שמקבל משימות 
מהמורים ועליו בימים שהוא אינו 

 מגיע לביה"ס להכין אותן.

לומד שמתכנן לבד את הלמידה שלו, 

לומד שעובד מתוך מכוונות ואחריות 
 פנימית.

ר  ח א ל
חופשת הקיץ 

אנו מברכים על החזרה 
לשגרה  בצל הקורונה 

ת הספר  אל בי ו  חזרנ
ת  ו ו ד ח ב ו ה  ח מ ש ב

ו   נ ב י ל ב ש כ ה  י י ש ע ה
ה  נ ש ל ה  ל י פ ת

בריאה ,שקטה ,שנה של 
מעשים טובים, כבוד 

והבנה בין בני האדם, 
קבלת האחר שמירה על 
הטבע והנוף, הצלחה  

 ושגשוג  בכל מעשינו.

הופעה נאה 

 ותלבושת אחידה

 עוד בגיליון זה

ביתיסייי י י ייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייי
“

בתנסחומתיהד 
“
 י

 הימיתידי יוי י

 א“פותחים את שנת הלימודים תשפ
 שלום, לתלמידים הנהדרים, להורים הנרגשים ולכל הקוראים היקרים , 

נאחל לצוות בית הספר ולכל ילד וילדה שנת לימודים מהנה ופורייה                 

 .בהישגים לימודיים חברתיים וערכיים
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הופעה נאה 

 ותלבושת אחידה

 אסיפות הורים ראשונות בזום

 02:02השנה נקיים את יום ההורים בזום בשעה 

הסיבה לדרוג הימים הוא כדי לאפשר להורים שיש להם כמה ילדים בביה"ס להשתתף בכל 
 המפגשים.

 לוקחים אחריות ! -ב “משמרות זה

 02020202משמרות הזה"ב יחלו לפעול מתאריך 

 אחריות גדולה וקשה העומדת בפני תלמידי כתות ו'. -לעמוד במשמרות הזה"ב 

תלמידי משמרות הזה"ב מתבקשים להגיע למשימתם מוקדם בבוקר ולקחת אחריות 

 רצינית ביותר.

. בלבד אנא הישמעו להוראות תורני הזה"ב וחצו במעברי החצייה  -הורים ותלמידים 

האחריות לחיי תלמידי בית הספר ובטיחותם מוטלת על כתפיהם. בהצלחה לתלמידי 
 כתות ו' במשימה חשובה זו !!!

 באתר הבית ספרי(-)חשוב לקרוא את התקנון המלא של בית הספרהופעה נאה ותלבושת אחידה 

ספר "בינתחומי הדר" על החולצה. אתם ההורים מתבקשים -מגיעים עם סמל בית 
להקפיד על הופעה נאה, נקייה ומסודרת של ילדיכם. בנים ובנות בעלי שיער ארוך 
מתבקשים לבוא בשיער מסודר ואסוף. אין לבוא בגופיות, כפכפים, עקבים , חולצות 

בטן/מכנסונים, לק בציפורניים, תגלוחות שיער ,שער צבוע ,עגילים לא צמודים לאוזן 
 .ההנחיה תקפה גם לבנים וגם לבנות כאחדוכו'. 

 בטיחות הילדים הינה בראש מעינינו ואנו מקווים לשיתוף פעולה מלא בנושא.

 אתר בית הספר והודעות שוטפות מבית הספר

 ספרי הכתובת שלנו לאתר-השנה אנו ממשיכים לעבוד עם חברת סקולי כאתר בית

 http://hadar.schooly.co.il.)ובאפליקציה )הורידו בחנות האפליקציות בניידים שלכם 
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אתר                      

 בית הספר

 002020202יום ראשון 

 1‘ כתה א

 1‘ כתה ב

 1‘ כתה ד

 1‘ כתה ה

 1‘ כתה ו

 022020202יום שני 

 2‘ כתה א

 3‘ כתה ב

 1‘ כתה ג

 3‘ כתה ג

 2‘ כתה ד

 022020202יום שלישי 

 2‘ כתה ב

 2‘ כתה ג

 2‘ כתה ה

 2‘ כתה ו
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 נפרדים משרי דייטש

שנה אצלנו בבית הספר אנו נפרדים משרי דייטש היועצת האהובה שלנו שפורשת  33אחרי 
 לגמלאות.

שרי היית עבורנו ועבור משפחות רבות העוגן ועמוד התווך, היא עבדה במסירות, 

ת הספר                        בי י שעבר  ו נ א לקחה חלק בשי הי ובאהבה.  ת, ברגישות  ו במקצועי
 בשנים האחרונות.

 תעשי רק מה שאת אוהבתאנו מאחלים לשרי בריאות איתנה, זה הזמן לעשות לביתך ולך,  

 .רק מה שאת חושבת שיהיה לך טוב

 

נפרדים 

 משרי

 מזל טוב

 תודה גדולה



 רכזת חברת ילדים

 מירה טוראל

 רכז חינוך גופני וביטחון

 קובי פינק

 אומנות

 חני אנגלדר

 אומנות הבמה

 אריאל חן

 

 ערבית

 רונזה כסאברי

 

 אנגלית

 מרב כהן )רכזת( ודפנה שועה

 

 רכזת טילוים

 אתי אייזנברג

 

 רכזת עברית

 קרן דמרי

 

 ס“רכזת תקשוב ואתר בי

 קרן אנצל

 

 שילוב )הוראה מתקנת(

 עינת פלאום )רכזת( ואיריס סלע

 

 תרפיה באומנות

 עדי סדן

 

 מדריכת מוגנות

 ענת כהן

 

 רכזת מתמטיקה

 שרית שמש

 

 רכזת מדעים, טכנולוגיה ורובוטיקה

 סופי שיינפלד

 

 ב“רכזת זה

 הילה קדוש

 

 

 

 רכזת מתנדבים

 דפנה שועה

 

 רכזת פדגוגית ורכזת ספריה

 לילך קור

 

 

 

 הצוות המקצועי  ובעלי  תפקידים  נוספים 

 אורלי מלכי, כרמי אבנר כתות א' 

 מירי רצון, הילה קדוש, הדר ניסימי ושני ניצן כתות ב' 

 לילך קור, אתי אייזנברג, שני שם טוב וליגל סביון כתות ג' 

 שרית שמש, קרן אנצל כתות ד' 

 מירה טוראל, קרן דמרי כתה ה' 

 סופי שיינפלד, ג'ניפר סאני כתות ו' 

 מנהלת בית הספר

 ענת לוז ורשביאק

 

 סגנית מנהלת 

 ג'ניפר סאני עמר 

 יועצת

 דנה מנצור

 מזכירות ומינהלה

 אתי אביב

 אב בית

 מני שחר

 עובדות הניקיון והטיפוח

 רגינה בן שימול

 שומר

 יוסי

 

 

 רינה דהאן

 יוכי טוילי

 א“תשפ -צוות בית הספר בשנת הלימודים 

יסמין צדוק, דינה מוזס,            ארוש,ליטל בן יעקב, אווה סחף, -עמירה גוטהייט, יונית דוידי, עדי בן משלבות:

 עדן דהאן, עפרה לביא, רונית צור, רחל ארביב, מרסל יהב, שרון דודיאן

 שירי ימין, דרורית הימלפרב, ירון נחום, שני בלסיאנו.תומכי הוראה: 

 צוות המורים


