
 

 

 

 

 תלמידים והורים יקרים,

אלה העתידות  לגביוהן עד כה אשר מזמן עצירה והתבוננות, הן לפעולות שנעשו  משמעותיהינה חלפה לה כהרף עין מחצית שנת לימודים. והיום, ניצבים אתם בצומת חשיבה 

בנקודות חשוב לתת מקום וביטוי לרגשות אלה. לשתף , ומחשבות עבור כל אחד ואחת של רגשותמגוון להתממש במחצית הבאה. בטוחה כי מעמד קבלת התעודות טומן בחובו מנעד 

כרו, כי הלמידה והחיים בבית הספר היסודי הם אלה המקנים לכם את היסודות להמשך דים אישיים לקראת המחצית הבאה. זהחוזק ובכוחות הגלומים בכם ולהציב לעצמכם יע

 הזמן הנדרש לו להשגה, זאת לצד התמדה, נחישות וכוח רצון. חייכם. וכמו בכל תהליך משמעותי ואישי יש לתת לכל יעד את

את לבבותיכם  "ולדשן"אתכם בדרך ארץ ובתורה  "להשקות"ברוח חג ט"ו בשבט אותו חגגנו השבוע, מבקשת לאחל לכם המשך לבלוב, צמיחה ופריחה בתחומים השונים. נמשיך 

 !וותנומקור גאוצעירים שלנו", מושא העשייה החינוכית שלנו  שתיליםנתינה. אתם, תלמידנו היקרים, "ו בהמון אהבה, הכלה

יר לפני כשבוע ובו תכנים, תמונות, אירועים, מידע, קישורים ועוד. מתוך תפיסה ו! האתר עלה לאו"קשת" על הקמת אתר בית ספרי חדש קהילת משפחת אתכם,ברצוני לשתף 

ת וזהו את ילדיכם.  דיגיטאלי. העיתון הדיגיטאלי נמצא באתר בית הספר. היכנסו בהמוניכם, קראו את הכתבות, צפו בתמונוחינוכית לטיפוח הקיימות, בחרנו השנה לערוך עיתון 

 !יישר כוחתודה למנהלת תחום התקשוב, גל נמני על ייסוד האתר והעיתון.    //http://keshet.schooly.co.ilכתובת האתר : 

 !אקלים חיובי והישגיםיבות גבוהה לקידום ומחו תודה רבה לסגניתי היקרה, מירב משולם, על צעידה יד ביד בעבודה משותפת, על הובלה פדגוגית משמעותית

 ! החט"צ הצעיריםלערבה שושן, מנהלת החטיבה הצעירה ולצוות החט"צ תודה גדולה והערכה מעומק הלב על טיפוח, חינוך, לימוד והעצמת ילדי 

ת יכולותיהם ולהעצים את רבה בעבודתכם החינוכית, על ההשקעה בכל ילד וילדה, היכולת להאיר ולסייע לתלמידים לממש אהמסירות העל תודה ! לצוות "קשת" המדהים

 הבת הילדים.אתבורכו על עבודת הקודש בחינוך ו! אין כמוכם צוות "קשת", חיזקו ואימצו ובעיקר כוחותיהם

  ההנהגה וליו"ר ההנהגה, הילה כהן על שיתופי הפעולה וקידום מעגלי העשייה הקהילתית.תודה להנהגת ההורים , לוועדות 
 

 וזינה.  , שרלי, אליהותודה ענקית לצוות המנהלה המקסים שעושה הכול באהבה : רונית, רויטל, אבנר
 לשומרים היקרים שלנו : אמבאו ובוריס.

 

  מאחלת לכולנו המשך עשייה חינוכית מיטבית וענפה,
 !הבאה בהצלחה במחצית

 קרן מרקוביץ
 מנהלת בית הספר

 הדואג לימים זורע חיטים, הדואג לשנים נוטע עצים,"

 )יאנוש קורצ'אק (       מחנך אנשים" הדואג לדורות

 6102שבט תשע"ו , ינואר 
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"תפקיד לכל 
 תלמיד"

 שיעורי חלילית
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