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דבר המנהלת
תלמידים והורים יקרים,
בפתחה של שנת הלימודים תשע"ח ,אני מקדמת בברכה את כל באי בית הספר "גן רווה".
אני שמחה ונרגשת לפתוח עמכם את השנה בסימן התחלה חדשה ובאווירה של התחדשות.
תלמידים יקרים ,אני בטוחה שכולכם חוויתם חוויות נפלאות במהלך החופשה ועכשיו אתם
מתרגשים לקראת התחלה חדשה.
לאורך החופשה הצוות החינוכי עמל על בניית תכניות לימודים בהתאם ליעדי משרד החינוך.
כמו כן הוספנו השנה שתי תוכניות העשרה ,תכונית קרב לשכבות א'-ו' שיעסקו במגוון פעילויות
בתחומי טבע ,סביבה ,תנועה ,תאטרון וקולנוע וכן תכונית אמירים לשכבות ד-ה לטיפוח מצוינות
בקרב מורים  ותלמידים.
תלמידים יקרים ,גדלתם בשנה ,בגרתם ולכיתה חדשה הנכם נכנסים .מורים חדשים ,חברים
חדשים,
מקום חדש ויש בינכם שאף מתחילים בבית ספר חדש .אני מברכת את קהילת התלמידים ,המורים
וההורים בברכת שנה טובה ,שנה של למידה ועשייה ,פרגון ושיתוף פעולה .לכולם מאחלת הצלחה
רבה.
כמנהלת אני מאמינה שבית הספר הוא קודם כל בית .וכמו בכל בית ,הילד יכול לסמוך על
המבוגרים
כך גם על צוות ההנהלה והמורים – שידאגו לביטחונו האישי .מוטלת עלינו החובה לדאוג
להתפתחותו התקינה של התלמיד מבחינה אישית ,חברתית ולימודית.
תלמידי כיתה א' ,אתם המתחילים היום את דרככם בבית הספר שלנו תלמדו לקרוא ולכתוב תלמדו
חשבון תחוו פעילויות מגוונות תשחקו ותכירו חברים חדשים .אנחנו נלווה אתכם יום יום שעה שעה
ונעזור לכם להרגיש בבית ולהתפתח.

תלמידי כיתות ח' הבוגרים שלנו ,היום אתם מתחילים את שנת הלימודים האחרונה שלכם בבית
הספר.
כל תלמידי ביה"ס נושאים את עיניהם אליכם ואתם בהתנהגותכם מהווים דוגמא אישית לכלל
ביה"ס .זוהי אחריות גדולה והציפיות שלנו מכם גבוהות מאוד אך מבוססות על הכרותינו
אתכם והמסוגלות שלכם.
בשנה זו נוספו תלמידים חדשים לכיתות השונות .אני מקדמת בברכה אתכם ומאחלת לכם קליטה
מהירה בכתות ובקהילה.
אנו מצמיחים מנהיגות צעירה יוזמת ופעילה בקרב התלמידים במסגרות כמו :מועצת תלמידים,
נבחרות ספורט ,קבוצות העצמה ,מנהיגות מתמטית ,ועוד.
חשוב לציין שאנו פועלים בשיתוף פעולה פורה עם הנהגת הורים ומובלים יחד את ביה"ס תוך
דיאלוג
ומטרה משותפת לקידום תהליכים חברתיים-ערכיים וחינוכיים.
לכם הורי בית הספר "גן רווה" תפקיד חשוב מאוד בתהליך הצמיחה של ילדכם בביה"ס ,שיתוף
הפעולה  בינינו כמו גם האמון שתתנו בנו יעזרו לכולנו להצליח במשימה החשובה.
זכרו ,יש לנו מטרה משותפת ואנו יוצאים לדרך יד ביד למסע משותף.
השנה אנו יוצאים למהלך של הוצאת תקנון מחודש המתאים לקהילת בית הספר בשיתוף מורים,
תלמידים והורים.
ברצוני להביע הערכתי לצוות המורים המסור ב"  -גן רווה" שבמהלך הקיץ הקדיש זמן ומחשבה
לתכנון ההוראה ,להכנת חומרי הלמידה והכיתות למפגשים צוותים ולצוות המנהלה.
בשמי ובשם כל הצוות החינוכי נאחל לכם התלמידים
שנת לימודים מוצלחת
גלית אסא
מנהלת בית הספר

