בית חינוך ע"ש אמיר בנימיני

"מאחורי כל הדברים הנראים לעין ,יש דבר מה גדול יותר:
כל דבר הינו נתיב ,שער או חלון הנפתח אל משהו אחר".
(אנטואן דה סנט-אכזופרי "הנסיך הקטן")

קהילה יקרה,
בהתרגשות ובצפייה רבה נפתחת שנת הלימודים תשע"ט.
אני חשה זכות גדולה להצטרף לבית חינוך "אמיר" ,מוסד חינוכי שורשי וותיק שבו גדלו
והתחנכו דורות של ילדים לאורך למעלה משלושה עשורים.
בשנים אלו ,הפך "אמיר" לבית ולמשפחה עבור התלמידים ,הצוות החינוכי וכמובן ההורים.
כולי תקווה כי תחושת השייכות וההשתייכות תתעצם אף יותר במהלך שנה זו.
אני מאמינה כי השבחת שיתוף הפעולה בין בית הספר לבין ההורים,
כלומר ,יצירת ברית שותפות ,הרחבת מעגלי המעורבות ושיתופם של הורים נוספים
בעשייה ,תטייב ותועיל לרווחתם של הילדים ובאי בית הספר כולם.
בשם כל הצוות החינוכי ,אני מזמינה אתכם הורים יקרים להמשיך וליזום.
להיות שותפים משמעותיים בהווי ובאירועים המתקיימים ,לתרום ולהיתרם.
יצירת רצף והמשכיות בין בית הספר לבין הבית יובילו להבנה ,ליצירת שפה אחידה,
לקידום תהליכים חברתיים ולימודיים ויעודדו את התלמידים להיות מעורבים,
רגישים ואכפתיים כלפי הסובבים אותם.
ברוח הנושא השנתי "אחדות" נדגיש את ה"יחד" שמוביל להסכמה ושיתוף מבלי להתעלם
מהייחודיות המאפיינת כל אחת ואחד מאתנו.
יחד נהווה עבור ילדינו דוגמא ראויה להתנהלות מכבדת ,לנתינה,
לאכפתיות ולקהילתיות.
עם פתיחת שנת הלימודים ,חשוב לי לעדכן כי מזה שבועות ,נעשים מאמצים רבים להכין את
המרחבים הלימודיים לבואם של התלמידים הוותיקים והחדשים .אנשי העירייה והצוות
החינוכי עמלו וטרחו במלוא האהבה לקראת חזרתם של התלמידים לבית הספר.
ללא ספק יחושו תלמידינו מיד את ההתחדשות ,הגעגועים והצפייה לבואם ,ואת תקוותנו
לימים של עשייה ברוכה ומשמעותית.

ברור לי כי תשמחו לקבל בית ספר מטופח ונקי.
במאמצים משותפים ובחינוך לאחריות נשכיל לשמרו במצב זה.
גם בשנה זו יקלטו תלמידים חדשים בכיתות קיימות .המחנכות ערוכות לכך ותעשנה ככל
שביכולתן כדי שהקליטה בכיתה תהייה מהירה וטובה .אצל חלק מהתלמידים מתחלפת
מחנכת לכן יכירו מחנכת חדשה ,אירוע שאף הוא תורם להעלאת סף ההתרגשות.
אך גדולה מכל היא ההתרגשות הכרוכה בעלייה לכיתה א' –
התרגשות לה שותפים כולם.
בשנה זו יגיעו אלינו  108תלמידי כיתה א' שיעשו את צעדיהם הראשונים בין
כותלי בית חינוך "אמיר".
שאיפתנו היא להעניק להם בסיס מוצק וקרקע יציבה ופורייה לצעוד עליה ,עם ארגז כלים
מיטבי ואיכותי ,הן בפן הלימודי והן בפן החברתי.
נהייה עבורם מקום לגדול בו.

מכל הלב נאחל להם חדוות למידה ,סקרנות ,משמעות ועניין.
לסיום ,ברצוני להודות לצוות בית חינוך "אמיר" :מורות ומנהלה על קבלת הפנים החמה.
מחמם את הלב לפגוש צוות מורות מקצועי שמסור לעבודה עם הילדים .צוות שמגיע במלוא
האהבה והמוטיבציה לעסוק בחינוך משמעותי מתוך ראיית המכלול שקיים בכל ילדה וילד
וממחויבות גדולה להשפיע לטובה על עתידם.
למפקחת בית הספר הגב' יעל אמיתי ,למנהלת אגף חינוך יסודי הגב' סיגלית הלל יאראק,
לעובדי האגפים השונים בעיריית פתח תקווה על האמון ,הליווי והעזרה הרבה.
איחולי הצלחה בדרכו החדשה נשלחים ליוני אורון המשך לעשות חייל.

ברכת שנת לימודים פורייה ,משמעותית ומאחדת
מאירה צבי מאור  -מנהלת

